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Felieton Redakcji

Nadzieja w sądach
Kanwą artykułu „Nadzieja w sądach” dr Grzegorza Kucharewicza są orze-

czenia zapadłe przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących naru-
szenia zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych.  

– „Nadzieję budzi kształtująca się stopniowo linia orzecznictwa sądów admi-
nistracyjnych dotycząca art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne” – konstatuje 
z ulgą autor artykułu, który poświęca jako prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 
niemało wysiłku w obronie prawa i reguł dotyczących funkcjonowania aptek. 

•
Redakcja Aptekarza Polskiego ma uzasadnione przypuszczenie, że bieżący 

numer będzie rozchwytywany przez aptekarzy. Postarali się o to autorzy arty-
kułów zamieszczonych w dziale Wszechnica Aptekarska. W pierwszej kolejności 
można przeczytać artykuł „Substancje biologicznie czynne stosowane w re-
cepturze aptecznej”.  

– „Niniejszym artykułem – czytamy we wstępie do artykułu – chcielibyśmy 
zapoczątkować kolejną serię, która mamy nadzieję trwale zagości na łamach na-
szego zawodowego miesięcznika. Chcemy przypomnieć, ale również przytoczyć 
aktualną wiedzę w zakresie substancji aktywnych biologicznie, z którymi codzien-
nie przychodzi nam borykać się za tak zwanym drugim stołem, czyli w recepturze. 
Mamy nadzieję, że prezentowane materiały będą stanowić podręczne źródło wie-
dzy niezbędne do pracy w aptece, jak również w czasie nauki do specjalizacji czy 
pogłębiania wiedzy w ramach szkoleń ciągłych”. Do znanego naszym czytelnikom 
duetu autorskiego, dr Michał Kołodziejczyk & dr Michał Nachajski dołączyła jako 
współautorka pani Katarzyna Domagała, magistrantka Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. 

•
Następna publikacja „Leki i wyroby medyczne dla osób uprzywilejowa-

nych” jest opracowaniem, którego autorami są doświadczeni aptekarze: dr Sta-
nisław Piechula i mgr Michał Grzegorczyk. 

Wśród pacjentów odwiedzających apteki znajdują się osoby uprzywilejowane 
posiadające rozszerzone uprawnienia do zaopatrzenia w leki lub inne produkty 
wydawane w aptekach. Ze względu na fakt, że zasady zaopatrzenia tych pacjen-
tów stanowią wyjątki od powszechnie obowiązujących reguł, co może być przy-
czyną niechcianych pomyłek, postanowiliśmy opublikować materiał szkoleniowy 
dotyczący realizacji recept wystawionych dla pacjentów uprzywilejowanych. 

•

25 kwietnia rozpoczną się III Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb 
Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Organizatorem zawodów jest Gdańska 
Okręgowa Izba Aptekarska, której reprezentacja zdobyła tytuł Mistrza Polski 
w roku ubiegłym. W zeszłorocznych w rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn 
piłkarskich. Czy w roku bieżącym liczba reprezentowanych na Mistrzostwach 
okręgowych izb aptekarskich wzrośnie? Okaże się wkrótce, albowiem 10 
kwietnia 2014 roku upływa termin zgłoszeń.  

•
Muzeum Farmacji im. prof. J. Muszyńskiego w Łodzi zorganizowało wystawę 

,,Karty świąteczne Hanny Nast”. 27 marca odbył się wernisaż. Przedstawionej 
w na wystawie kolekcji 160 kart świątecznych oraz 48 autorskich karnetów 
kwiatowych poświęcony jest artykuł pani Anny Drzewoskiej, kustosza łódzkiego 
muzeum. Karty pani Hanny Nast urzekają urodą. Można się o tym przekonać, 
gdyż kilka kart prezentujemy na naszych łamach. Jeżeli nasi czytelnicy zechcą 
zobaczyć wystawę w muzeum, to spieszymy poinformować, że wystawa będzie 
czynna do 9 maja 2014 roku.

•

Motywy eksponowanych w łódzkim muzeum kart świątecznych kierują nasze 
myśli ku świętom Wielkiej Nocy. Z trzytygodniowym wyprzedzeniem wysyłamy 
symbolicznie do naszych czytelników wybraną z naszych łamów świąteczną kartę, 
na której pod życzeniami Wesołych Świąt kreślimy się podpisem. ■
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dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Wielokrotnie podkre-
ślałem, że silne pań-
stwo to takie, w któ-

rym właściwe organy i służby 
skutecznie egzekwują prze-
strzeganie prawa. Nadzieję bu-
dzi kształtująca się stopniowo 
linia orzecznictwa sądów ad-

ministracyjnych dotycząca art. 
94a ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne. Istotne są orzeczenia,  
z których wynika, że karę pienięż-
ną można nałożyć także wów-
czas, gdy jeszcze przed wyda-
niem decyzji przez wojewódzkie-
go inspektora farmaceutycznego 

przedsiębiorca zaprzestał prowa-
dzenia reklamy apteki. Warto też  
przywołać między innymi wyroki 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie z 24  
i 25 stycznia 2013 r., oddalają-
ce skargi na decyzje Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego 
w przedmiocie nakazu zaprzesta-
nia prowadzenia reklamy apteki. 
Potwierdzają one słuszność wy-
rażanego wielokrotnie stanowi-
ska Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
która konsekwentnie twierdziła, 
że programy lojalnościowe speł-
niają przesłanki reklamy apteki 
(punktu aptecznego) bądź jej 
działalności. W uzasadnieniu wy-
roku z 25 stycznia 2013 r. WSA 
wskazał jednoznacznie: „Opisane 
działania skarżącej stanowiły za-
chętę dla klientów do nabywania 
wyłącznie w aptece objętej Pro-
gramem oferowanych w tej ap-
tece produktów, reklamując tę, 
a nie inną aptekę. Zachętą tą były 
udzielane w konkretnej aptece ra-
baty na produkty nierefundowa-
ne, natomiast środkiem do osiąg-
nięcia celu w postaci zwiększenia 
sprzedaży była reklama tylko 

NADZIEJA  
W SĄDACH

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zakazu 
reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich działalności to jeden 
z największych sukcesów samorządu aptekarskiego. Podczas 
prac w Sejmie w 2011 r. nad projektem ustawy o refundacji le-
ków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych udało się nam przekonać 
stronę rządową i członków komisji zdrowia do zaaprobowania 
propozycji przepisu zabraniającego reklamy aptek, która przez 
wiele lat wykorzystywana była przez różnych przedsiębiorców, 
głównie niefarmaceutów, w walce o pacjenta i zwiększenie 
udziału w rynku aptecznym metodami nie do zaakceptowania 
przez aptekarzy i samorząd aptekarski. Niestety, zakaz ten od 
chwili wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2012 r., jest nagmin-
nie łamany, a jego przeciwnicy rozpoczęli kampanię lobbingo-
wą w celu zmiany art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne. Or-
ganizatorzy krucjaty przeciwko zakazowi reklamy aptek dotarli 
nawet do Brukseli. Do Komisji Europejskiej trafiła skarga w tej 
sprawie, złożona przez Konfederację Lewiatan. 
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apteki objętej Programem, w ro-
zumieniu art. 94a ust. 1 ustawy 
– Prawo farmaceutyczne, nazy-
wana przez skarżącą programem 
o charakterze lojalnościowym. 
Innymi słowy, reklama Programu 
była ściśle powiązana z reklamą 
konkretnej apteki, którą Program 
obejmował, zachęcając do naby-
wania wyłącznie w takiej aptece 
leków nierefundowanych, gdyż 
tylko w takiej aptece leki te były 
sprzedawane z rabatem”.

W zeszłym roku samorząd 
aptekarski otrzymał też uzasad-
nienia kilku ważnych wyroków 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie, w któ-
rych wyjaśniony został zakres 
uprawnień izb aptekarskich jako 
organizacji społecznych w spra-
wach dotyczących naruszenia za-
kazu reklamy aptek. Warszawski 
sąd, rozpatrując skargi na posta-
nowienia Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego negujące pra-
wo okręgowej izby aptekarskiej 
do żądania wszczęcia  i uczestni-
czenia w postępowaniu w sprawie 
zakazu reklamy apteki, stwierdził, 
że „jednostka samorządu apte-
karskiego powinna być (…) do-
puszczona do postępowania pro-
wadzonego przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego jako organizacja 
społeczna, gdyż jest ona – jako or-
gan reprezentujący i nadzorujący 
wszystkich farmaceutów – żywo 
zainteresowana wynikiem toczą-
cego się postępowania”. Ponadto 
WSA zdecydowanie podkreślił, 
że w sprawach dotyczących prze-
strzegania zakazu reklamy aptek 
samorząd aptekarski nie kieru-
je się partykularnym interesom 
jego członków, lecz interesem 
społecznym.

19 marca 2014 r. w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyj-

nym w Warszawie rozpatrywana 
była skarga, którą spółka Farma-
cja Polska Apteki Główne złożyła 
przeciwko Naczelnej Radzie Ap-
tekarskiej. Spór dotyczył opinii 
wydawanej przez organy samo-
rządowe w ramach postępowania 
w sprawie wydania zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej przed wojewódzkim 
inspektorem farmaceutycznym. 
WSA orzekł, że organ samorządu 
aptekarskiego, wypowiadając się 
odnośnie nazwy apteki i ewentu-
alnego naruszenia w nazwie za-
kazu reklamy aptek, nie wchodzi 
w kompetencje wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego. 
Sąd stanął również na stanowi-
sku, że opinia organu samorządu 
aptekarskiego wydawana w po-
stępowaniu o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie apteki nie 
ogranicza się jedynie do spraw 
z zakresu rękojmi należytego 
prowadzenia apteki. 

Chciałbym przypomnieć, 
że od początku obowiązywa-
nia ustawy z dnia 12 maja 2011 
r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych Naczel-
na Izba Aptekarska prezentuje 
stanowisko, zgodnie z którym 
umieszczanie w nazwie apteki 
elementów reklamujących ap-
tekę lub jej działalność narusza 
zakaz zawarty w art. 94a ust. 1 
zd. 1 ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne. Nazwa apteki, pomimo że 
swobodnie kształtowana przez 
przedsiębiorcę, nie może prowa-
dzić do naruszenia lub obejścia 
obowiązującego prawa, w tym 
zakazu reklamowania aptek i ich 
działalności. Tak więc wydawanie 
zezwoleń na prowadzenie aptek, 
których nazwy zawierają elemen-
ty o charakterze reklamowym, 

jest działaniem naruszającym 
obowiązujące przepisy prawa, 
a decyzje administracyjne (ze-
zwolenia) są dotknięte poważną 
wadą prawną. Kwestia zgodności 
nazwy apteki z obowiązującym 
prawem musi być zatem roz-
strzygnięta na etapie wydawania 
zezwolenia albo na etapie zmiany 
zezwolenia polegającej na zmia-
nie nazwy apteki.

I jeszcze jeden wyrok – naj-
nowszy! 27 marca 2014 r. Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, rozpatrując  skargę 
złożoną przez Beskidzką Okrę-
gową Izbę Aptekarską w Bielsku-
-Białej na postanowienie Głów-
nego Inspektora Farmaceutycz-
nego, który utrzymał w mocy 
postanowienie Śląskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego w Katowicach od-
mawiające wszczęcia postępo-
wania administracyjnego w spra-
wie zbadania zgodności z pra-
wem używania nazwy apteki za-
wierającej elementy reklamo-
we, uwzględnił skargę i uchylił 
postanowienie GIF. Warszawski 
sąd podkreślił, że izba aptekar-
ska, żądając wszczęcia postępo-
wania administracyjnego, które-
go przedmiotem ma być zbada-
nie zgodności z prawem używa-
nia w obrocie nazw z elementami 
reklamowymi, może występować 
w tym postępowaniu na prawach 
strony, ponieważ jest to uzasad-
nione celami statutowymi izb 
aptekarskich oraz przemawia za 
tym interes społeczny.

Mam nadzieję, że  w uza-
sadnienia sadów administracyj-
nych wczytają się z uwagą nie 
tylko przeciwnicy zakazu reklamy 
aptek, ale i przedstawiciele orga-
nów odpowiedzialnych za nad-
zór nad przestrzeganiem art. 94a 
ustawy – Prawo farmaceutyczne.

■
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Łuszczyca jako choroba dermatologiczna

Łuszczyca (psoriasis vulgaris) to powszechna 
choroba dermatologiczna, na którą cierpi ok. 2% 
populacji, cechująca się okresami nawrotów i remi-
sji, trudno wyleczalna. Charakteryzuje się znacznym 
przyspieszeniem proliferacji i zaburzeniem różni-
cowania keratynocytów, czyli komórek naskórka. 
Ponadto w skórze stwierdza się naciek z komó-
rek zapalnych: limfocytów T, granulocytów obo-
jętnochłonnych, makrofagów i komórek tucznych.   
Nadmierne i przedłużone uwalnianie cytokin wraz 
ze zmienioną ekspresją ich receptorów oraz wza-
jemne oddziaływanie cytokin naskórkowych z ko-
mórkami nacieków zapalnych i innymi komórka-
mi w skórze właściwej, ma podstawowe znaczenie 
w patogenezie choroby. Zarówno przewlekły, jak 
i nawracający charakter oraz obecność nacieków, 
mogą sugerować immunologiczne podłoże łusz-
czycy. 

Jest to choroba genetyczna, dziedziczna, wie-
loczynnikowa, na którą bardzo istotny wpływ wy-
wierają czynniki środowiskowe, m.in. niedoleczone 
infekcje bakteryjno-wirusowe, podrażnienia mecha-
niczne skóry, stres oraz nieodpowiednia dieta. Łusz-
czyca nie należy do chorób zakaźnych.

Pierwotne wykwity, wielkości od kilku milime-
trów do kilkudziesięciu centymetrów, mają postać 
czerwonych, płasko wyniosłych ognisk zapalnych 

W październiku ubiegłego roku zaini-
cjowaliśmy na łamach „Aptekarza Polskiego” 
cykl artykułów poświęconych wybranym za-
gadnieniom recepturowym i były to witaminy 
rozpuszczalne w tłuszczach (A, E, D) stosowa-
ne powszechnie, szczególnie w dermatolo-
gicznym leku recepturowym. Do tematu za-
pewne wrócimy jeszcze w przyszłości, szcze-
gólnie, jeśli w temacie witamin pojawią się 
nowości na rynku, albo jeśli szanowni Czytel-
nicy będą chcieli podzielić się z nami swoim 
wątpliwościami lub problemami. Niniejszym 
artykułem chcielibyśmy zapoczątkować kolej-
ną serię, która mamy nadzieję trwale zagości 
na łamach naszego zawodowego miesięczni-
ka. Chcemy przypomnieć, ale również przy-
toczyć aktualną wiedzę w zakresie substancji 
aktywnych biologicznie, z którymi codziennie 
przychodzi nam borykać się za tak zwanym 
drugim stołem, czyli w recepturze. Mamy na-
dzieję, że prezentowane materiały będą sta-
nowić podręczne źródło wiedzy niezbędne 
do pracy w aptece, jak również w czasie nauki 
do specjalizacji czy pogłębiania wiedzy w ra-
mach szkoleń ciągłych. I tak, w pierwszym 
artykule otwierającym serię chcemy się bliżej 
przyjrzeć problemowi łuszczycy z recepturo-
wą cignoliną w roli głównej. 

Substancje 

biologicznie czynne stosowane 

w recepturze aptecznej 

Część I. Ditranol jako lek przeciwłuszczycowy. 
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Ditranol (Dithranolum), synonimowo: antrali-
na, antralin, cigantral, cygnolina. Nazwa chemiczna 
to 1,8-dihydroksy-9(10H)-antracenon. Żółty lub 
brunatnawożółty, krystaliczny proszek. Substancja 
praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczal-
na w chlorku metylenu, dość trudno rozpuszczalna  
w acetonie, trudno rozpuszczalna w 96% etanolu, 
rozpuszczalna w rozcieńczonych roztworach wodo-
rotlenków litowców.
 Antralina jest substancją syntetyczną, po-
chodną fenolową (atranolu) oraz pochodną wcześniej 
stosowanej chryzarobiny o podobnych właściwoś-
ciach, otrzymywanej naturalnie z pnia drzewa Andira 
araroba, występującego w Brazylii i Wschodniej Azji. 
Wykorzystywana w lecznictwie od przeszło 120 lat. 
 Cygnolina była dawniej powszechnie stoso-
wana w leczeniu grzybic, liszajów, wyprysków oraz 
innych chorób skóry wymagających stosowania leków 
redukujących (w stężeniach 0,02 – 0,1%). Obecnie 
w wymienionych wskazaniach stosowana jest bar-
dzo rzadko. W latach trzydziestych ubiegłego wieku 
znacznie rozszerzono jej zastosowanie i zaczęto 
używać w leczeniu łuszczycy. Antralina odznacza się 
silnym działaniem keratoplastycznym, keratolitycz-
nym (w zależności od zastosowanego stężenia), bak-
teriobójczym, grzybobójczym, przeciwłojotokowym.

Mechanizm działania ditranolu
 

Ditranol wykazuje właściwości antymitotyczne. 
Działanie leku polega na tworzeniu aktywnych rod-
ników tlenowych. Z ditranolu pod wpływem tlenu 
powstaje rodnik ditranolu oraz inne reaktywne czą-
steczki (tlen singletowy, anion nadtlenkowy i rodni-
ki hydroksylowe, odpowiedzialne nie tylko za działa-
nie lecznicze, lecz również za właściwości drażniące).

Obecność tych form w komórce powoduje 
spowolnienie podziałów komórkowych. Szczegółowe 
szlaki oddziaływania leku, prowadzące do zahamo-
wania rozrostu naskórka nie są do końca poznane, 
ale uważa się, że następuje to m.in. na skutek zabu-
rzenia pracy mitochondriów i zmiany stężeń takich 
mediatorów jak cGMP i kalmodulina, co wpływa na 
zahamowanie podziałów komórkowego DNA. Całość 
procesów zachodzących w skórze pod wpływem di-
tranolu nosi nazwę „działania redukującego”.

Ditranol wykazuje dużą skuteczność w zwalcza-
niu łuszczycy, wydłużając okresy remisji. Są jednak 
pewne niedogodności, które znacznie utrudniają 
jego stosowanie – mianowicie jego działanie draż-
niące i barwiące. Cygnolina zabarwia nie tylko skórę 

pokrytych białawymi łuskami, które powiększają się 
i zlewają. Przez cały czas choroby powstają również 
nowe ogniska. Przy próbie całkowitego usunięcia 
łusek dochodzi do punktowego krwawienia. Gojenie 
ognisk zapalnych nie pozostawia blizn, ale może dojść 
do przebarwień lub odbarwień skóry. Łuszczyca naj-
częściej obejmuje łokcie, kolana, owłosioną skórę 
głowy, okolicę krzyżową oraz paznokcie, a w około 
10% przypadków towarzyszy jej zniekształcające 
zapalenie stawów palców i innych stawów (psoriasis 
arthropathica).

 Istnieje kilka metod leczenia tej choroby, 
jednak nie jest możliwe trwałe wyleczenie łuszczycy. 
Zazwyczaj po fazach bezobjawowych dochodzi do 
ponownego wystąpienia zmian. Zmiany skórne tylko 
w części zanikają pod wpływem leczenia. 

Istotnym jest jednak, aby zadbać o odpowied-
nio dobraną metodę terapii leczniczej dla poprawy 
zdrowia i komfortu pacjenta. Łuszczyca nie upośledza 
ogólnego stanu chorych, często jednak jest negatyw-
nie postrzegana przez otoczenie.

 
Leczenie ditranolem

Istnieje kilka metod leczenia łuszczycy. Coraz 
powszechniejszym i chętnie wybieranym przez pa-
cjentów sposobem jest stosowanie leków receptu-
rowych. 
 Leki recepturowe, przygotowywane dla 
chorych z łuszczycą mają zastosowanie w leczeniu 
powierzchniowym zmian skórnych. Jest to forma le-
czenia objawowego. Na zrogowaciałe powierzchnie 
stosuje się głównie środki keratolityczne, dziegcie, 
preparaty z mocznikiem. Funkcję pomocniczą speł-
niają preparaty pielęgnacyjne natłuszczające skórę. 
Jednymi z najczęściej przyrządzanych dla chorych na 
łuszczycę preparatów recepturowych są te zawiera-
jące swoim składzie ditranol.

Czym jest ditranol?
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i ubranie (skórę na kolor brązowy, ubrania na kolor 
czerwony), ale nawet meble czy armaturę, co czyni jej 
stosowanie uciążliwym i wymagającym dużej uwagi. 
Za działanie barwiące odpowiedzialne są produkty 
utleniania ditranolu. Powszechne jest również okre-
ślenie „opalenizna cygnolinowa”. Zanika ona przez 
kilka tygodni. 

Antralina w większości przypadków nie wy-
wołuje działań ogólnoustrojowych, ale w przypadku 
przerwania ciągłości skóry (podrażnione, rozdrapane 
zmiany łuszczycowe), może przenikać do krwiobiegu. 

Niekiedy obserwowano uczulenia na cygnolinę. 
Zaleca się również szczególną ostrożność u pacjen-
tów z chorobami nerek, ze względu na to, iż są one 
narządem wydzielniczym dla metabolitów leku.

 
Receptura cygnoliny

Preparaty recepturowe zawierające cygnolinę, 
to w zdecydowanej większości postaci półstałe ad 
usum externum, czyli maści (unguenta), pasty (pasta) 
i kremy (cremores), stosowane zewnętrznie jako an-
tipsoriaticum w zakresie stężeń 0,03-2%, a niekiedy 
nawet 5%. 

 Działanie ditranolu jest silniejsze w przypad-
ku stosowania w postaci preparatów zawierających 
mocznik lub substancje z grupy reductiva jak kwas 
salicylowy. Przyczyną jest lepsza penetracja ditrano-
lu do skóry, jak również fakt, iż trwałość cygnoliny 
wymaga środowiska kwaśnego. Ponadto kwas sali-
cylowy chroni go przed utlenieniem i inaktywacją.

Wykonywany jest również alkoholowy roztwór 
ditranolu, ponieważ substancja nie rozpuszcza się 
w wodzie. Taka forma podania jest wygodniejsza 
do stosowania w przypadku łuszczycy obejmującej 
miejsca owłosione. Nie zaleca się jednak stosowania 
środka na skórę głowy i twarzy, ze względu na ryzyko 
poważnego zapalenia spojówek. Preparatów z tym 
składnikiem nie powinno się również stosować w fał-
dach skóry, w okolicach genitaliów i na błony śluzowe. 

Rzadziej wykonuje się roztwory alkoholowo-
-eterowe, eterowe i kolodionowo – eterowe (solu-
tiones spirituosae, aetherae, pyroxyllin – aetherae).

W aptekach wykonywane są recepty dwu-
składnikowe zawierające cygnolinę i podłoże proste, 
którym najczęściej jest wazelina. Jednak częściej rea-
lizuje się recepty wieloskładnikowe, łączące ditranol 
z mocznikiem, kwasem salicylowym, dziegciami, które 
potęgują jego działanie. Często również stosowana 
jest pasta cynkowa, pełniąca automatycznie rolę 
podłoża lub tlenek cynku. 

Przykładowe preparaty recepturowe  
zawierające ditranol

Rp. 
Cignolini    1,0 
Acidi salicylici 2,0 
Glicerini    2,0 
Vaselini    ad 100,0 
M.f. ung.

Wykonanie preparatu rozpoczynamy od odwa-
żenia 1,0g ditranolu oraz 2,0g kwasu salicylowego. 
Następnie do moździerza przesypujemy uprzednio 
odważoną cygnolinę i mikronizujemy przy pomocy 
pistla. Po zakończeniu mikronizacji dodajemy do 
moździerza przygotowaną ilość kwasu salicylowego 
i postępujemy podobnie jak z ditranolem. Kolejno, do 
tak przygotowanych substancji leczniczych, dodaje-
my odważone 2g gliceryny. Całość mieszamy pistlem. 
Następnie, małymi porcjami, dodajemy wyliczoną 
z recepty ilość podłoża (95g), cały czas mieszając, do 
uzyskania homogennej konsystencji. Tak przygoto-
waną maść przenosimy do pudełka oraz opisujemy 
na pomarańczowej sygnaturze z informacją „chronić 
od światła”.

Rp.
Dithranoli     0,5
Acidi salicylici   2,5
Paraffini liquidi   5,0
Pastae Zinci oxydi   ad 100,0
M.f. unguentum antipsoriaticum.

Rozpoczynamy od odważenia 0,5g ditranolu 
oraz 2,5g kwasu salicylowego. Cyngolinę przesypu-
jemy do moździerza i mikronizujemy przy pomocy 
pistla. Po zakończeniu, w ten sam sposób postępuje-
my z kwasem salicylowym, który dodajemy do ditra-
nolu. Do tak zmikronizowanych substancji wlewamy 
odważone 5g parafiny ciekłej i całość dokładnie 
mieszamy pistlem. Podłoże w postaci pasty cynkowej 
(92g) dodajemy stopniowo małymi porcjami, nie-
ustannie mieszając, do uzyskania homogennej maści.

Preparat przenosimy do pudełka i opisujemy 
na pomarańczowej sygnaturze z informacją „chronić 
od światła.”

W przypadku tej recepty uwzględniono para-
finę, która może być również pomocna przy rozcie-
raniu proszków.

Powyższy preparat nosi nazwę „pasty Farbera” 
lub „pasty cignolinowej twardej”.

►



Wszechnica aptekarska

9Aptekarz Polski, 91(69e) marzec 2014

Rp.
Cignolini    0,1 
Acidi salicylici   2,0
Lanolini
Vaselini     aa ad 100,0 
M.f. ung.

 

Wykonanie recepty, podobnie jak w dwóch 
powyższych przypadkach, rozpoczynamy od zmi-
kronizowania w moździerzu odważonych ilości 
ditranolu i kwasu salicylowego. Następnie odważa-
my wyliczone 48,95g wazeliny i dodajemy małymi 
porcjami do substancji leczniczych, mieszając. W ten 
sposób uzyskujemy tak zwaną „zatężoną maść”, 
którą następnie „rozcieńczamy” odważonymi 48,95g 
lanoliny. Lanolinę również dodajemy stopniowo, nie 
przerywając mieszania. 

Tak uzyskaną maść przenosimy do pudełka. 
Opisujemy na pomarańczowej sygnaturce z napisem 
„chronić od światła”. Maść tę możemy również wy-
konać przy pomocy unguatora. Takie wykonanie jest 
coraz powszechniejsze w większości aptek. 

W tym przypadku również należy w pierwszej 
kolejności zmikronizować substancje lecznicze. Ko-
lejno, dodać odważoną wazelinę i wymieszać przy 
pomocy unguatora. Po uzyskaniu zatężonej maści, 
odważamy do niej obliczoną ilość lanoliny i ponownie 
mieszamy w unguatorze.

Rp. 
Cignolini    1,0 
Acidi salicylici   2,5 
Prodermini   7,0 
Vaselini flavi    ad 50,0 
M.f. ung.

Tym razem maść wykonamy przy pomocy 
unguatora. Rozpoczynamy od zmikronizowania 
odpowiednich ilości ditranolu i kwasu salicylowego. 
Następnie do wytarowanego pudełka odważamy 
7,0 g proderminy, znanej powszechnie pod nazwą 
Pix Lithanthracis oraz wyliczone z recepty 39,5g 
wazeliny żółtej. Całość umieszczamy w unguatorze 
i mieszamy na odpowiednich obrotach do uzyska-
nia homogennej konsystencji. Pudełko opisujemy 
na pomarańczowej sygnaturze z napisem „chronić 
od światła”. Powyższy preparat nosi nazwę „maści 
potrójnej” albo „cignolinowej miękkiej”.

Rp. 
Cignolini    0,1 
Hydrocortisoni   0,25
Anaesthesini   3,0
Acidi salicylici   10,0 
Zinci oxydi    30,0 
Vaselini flavi    ad 100,0 
M.f. ung.

Odważamy kolejno podane w recepcie sub-
stancje lecznicze. Następnie tę, która występuje 
w najmniejszej ilości jako pierwszą przesypujemy 
do moździerza i mikronizujemy przy użyciu pistla. 
Aby ułatwić ten proces, dodajemy niewielką ilość 
parafiny ciekłej (ok. 1g), którą następnie odliczamy 
od końcowej ilości podłoża. 

Po zakończeniu dodajemy kolejną substancję 
leczniczą i powtarzamy czynność. Substancje do 
mikronizacji dodajemy według wzrastającej masy, 
podanej w recepcie, tj. kolejno: ditranol, hydrokor-
tyzon, anestezyna, kwas salicylowy i tlenek cynku. 

Po skończonej mikronizacji, odważamy poda-
ną ilość wazeliny żółtej, pamiętając o odliczeniu 1g 
parafiny. Podłoże dodajemy do moździerza bardzo 
małymi porcjami cały czas mieszając, do momentu 
uzyskania homogennej maści.

Preparat przenosimy do pudełka i opisujemy 
na pomarańczowej sygnaturze z napisem „chronić 
od światła”.

Ditranol jest wrażliwy na światło i podwyż-
szoną temperaturę, dlatego należy przechowywać 
go w suchym i chłodnym miejscu w odpowiednich 
pojemnikach, a preparaty wydawać z informacją 
„chronić od światła”. 

Pacjenta należy również poinformować, że 
aplikację preparatu najlepiej przeprowadzać w rę-
kawiczkach ochronnych. 

Wszelkie niepokojące objawy po zastosowaniu 
leku powinny być konsultowane z lekarzem. Może 
być konieczna korekta stężenia lub sposobu aplikacji 
w przypadku reakcji zapalnych, pieczenia czy bólu.

 Ditranolu nie należy stosować łącznie z gliko-
kortykosteroidami, jak również na skórę wolną od 
zmian chorobowych, na skórę twarzy i głowy. Należy 
chronić twarz, błony śluzowe, oczy.

►
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Schemat stosowania preparatów z ditranolem

Istnieją dwa rodzaje terapii preparatami di-
tranolu. 

Pierwsza z nich, zwana terapią ciągłą, polega 
na nakładaniu maści na noc. Leczenie rozpoczynamy 
od najniższych stężeń sięgających 0,125%, stopnio-
wo je zwiększając do 0,25%, przez 0,5% kończąc na 
preparacie 1% – owym. 

Druga, zwana terapią minutową, oparta jest 
o stosowanie wyższych stężeń ditranolu (od 1% do 
3%), ale przez krótszy czas (5-30 minut, wyjątkowo do 
2 godzin). Stężenie oraz czas pozostawienia prepara-
tu na skórze muszą wzrastać stopniowo. Krótkotrwała 
aplikacja wyższych stężeń ditranolu daje taki sam 
efekt, jak stosowanie niższych stężeń przez dłuższy 
czas, ograniczając jednocześnie działanie drażniące 
i barwiące skórę.

Leczenie antraliną prowadzimy do momentu 
całkowitego oczyszczenia skóry ze zmian łuszczy-
cowych.

Niezależnie od tego, którą z terapii zastosujemy 
u pacjenta, po zakończeniu sesji preparat należy zmyć 
ze skóry. Można do tego celu użyć wody, ewentualnie 
z niewielkim dodatkiem detergentu. Łatwiej zmywal-
ną formą są kremy. ■
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►

Przepisy dotyczące uprzywilejowanych:
•	 RozpoRządzenie	w	spRawie	Recept	lekaRskich

Tu wyraźnie określono JEDYNE uprawnienia, dla których NALEŻY SPRAWDZIĆ wymienione 
dokumenty gdy lekarz wypisał receptę dla osoby uprzywilejowanej, przy innych uprawnieniach 
wpisanych przez lekarza dokumentów SPRAWDZAĆ NIE TRZEBA:

§ 22. Leki dla osób, o których mowa w art. 43, art. 45, art. 46, art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaje się na pod-
stawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub legitymacji „Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu”, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicz-
nej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.) i art. 22 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 
141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), książki inwalidy wojennego 
(wojskowego), o której mowa w art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745, z 2011 r. Nr 
112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 118), legitymacji osoby represjonowanej, o której mowa w art. 12 ust. 
5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.) lub innego dokumentu 
potwierdzającego prawo do korzystania z tych uprawnień. Osoba wydająca zamieszcza wówczas 
na rewersie recepty numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia oraz składa swój 
podpis. 

Czyli dokumenty musimy sprawdzić tylko i zawsze gdy lekarz wpisał: ZK, IB, IW, PO.

Natomiast gdy chcemy skorzystać z prawa uwzględnienia dodatkowego uprzywilejowania, 
którego nie wpisał lekarza, zgodnie z poniższym zapisem, to już musimy sprawdzić odpowiedni do-
kument uprawniający do takiego uprzywilejowania:

§ 16. 1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny 
z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach: 

Leki 
i wyroby medyczne

dla osób
uprzywilejowanych

Wśród pacjentów odwiedzających apteki znajdują się osoby uprzywilejowane posiadające rozszerzone uprawnienia do zaopa-
trzenia w leki lub inne produkty wydawane w aptekach. Ze względu na fakt, że zasady zaopatrzenia tych pacjentów stanowią wy-
jątki od powszechnie obowiązujących reguł, co może być przyczyną niechcianych pomyłek, postanowiliśmy opublikować materiał 
szkoleniowy dotyczący realizacji recept wystawionych dla pacjentów uprzywilejowanych. 

Poniższe opracowanie, którego autorami są doświadczeni aptekarze dr Stanisław Piechula i mgr Michał Grzegorczyk jest usyste-
matyzowanym zbiorem rozproszonych przepisów, które mają zastosowanie w przypadkach realizacji recept dla pacjentów uprzywi-
lejowanych. Opracowanie zostało zaktualizowane 23 marca 2014 roku. Teksty aktów prawnych są udostępnione na stronie interne-
towej Sejmu RP w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP. Wybór przepisów prawa dostępny jest także na stronie interne-
towej Naczelnej Izby Aptekarskiej w serwisie Lex Apothecariorum.
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1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządze-
niem: 
a) kod uprawnień dodatkowych pacjenta - osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich 

dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wy-
dająca zamieszcza go na rewersie recepty oraz składa swój podpis lub zamieszcza ten kod w ko-
munikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mo-
wa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji. 

Ważne przepisy w tym zakresie:
•	 Ustawa	o	RefUndacji	leków,	śRodków	spożywczych	specjalnego	pRzeznaczenia	żywieniowego	oRaz	wyRobów	

medycznych

Rozdziale 2 
Poziomy odpłatności i marże refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego, wyrobów medycznych
Z jakimi uprzywilejowaniami możemy się spotkać ?

Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (poz. 260)

KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH PACJENTA

Lp. Kod 
uprawnień

Wskazanie przepisu, na podstawie którego pacjentowi przysługuje 
uprawnienie

1 2 3

1 AZ Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 
20, z późn. zm.)

BW Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

2 CN Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, posiadający obywatelstwo 
polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący w 
okresie ciąży, porodu i połogu

3 DN Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, posiadający obywatelstwo polskie 
i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie ukończył 18. 
roku życia

4 IB Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 46 ustawy

5 IN Pacjent inny niż ubezpieczony, posiadający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń 
opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ustawy

6 IW Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 45 ustawy

7 PO Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 44 ustawy

8 WP Pacjent, o którym mowa w art. 133, art. 134, art. 135 ust. 1, art. 161, art. 164 ust. 1, 
art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z 
późn. zm.), oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 2 i art. 67 ust. 
3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.)

9 ZK Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 43 ustawy

►
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Art. 6. 1. Ustalono kategorie dostępności refundacyjnej:

1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny 
w aptece na receptę:

a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,

b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym; 

Wybrane artykuły ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych:

Rozdział 3 - Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego 
Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego 
Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa 
w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem: 

1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 
1 pkt 1 lit. a tej ustawy, 

2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi 
lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo na-
rządów 

- na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refun-
dacji. 

2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mo-
wa w ust. 1. 

3. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju do-
kumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz leków, które świad-
czeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub 
innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, uwzględniając w szczególności koniecz-
ność zapewnienia ochrony jego zdrowia, dostępność do leków, bezpieczeństwo ich stosowania oraz 
możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych. 

Art. 44. 1. Osobom, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu 
finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem, 
o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1 lit. a ustawy o refundacji, oraz leki recepturowe. 
1a. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finan-

sowania ze środków publicznych, zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 
1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refun-
dacji, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania 
zadań poza granicami państwa.

1c. Weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem, 
o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1 tej ustawy, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych pod-
czas wykonywania zadań poza granicami państwa.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 1a, receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego 
albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ►
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ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z od-
działem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiające-
mu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. 

4. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mo-
wa w ust. 3.  

5. Osoba realizująca receptę jest obowiązana odnotować na rewersie recepty numer i rodzaj dokumen-
tu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1. 

Art. 45. 1. Osobom: 
1) które są inwalidami wojskowymi, 
2) które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i art. 8 ustawy 

z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i nie zostały za-
liczone do żadnej z grup inwalidów, 

3) wymienionym w art. 42 i art. 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin 

- przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych zaopatrzenie w leki 
objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo 
felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felczerem ubez-
pieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddzia-
łem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.  

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiające-
mu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.  

4. Lekarz albo felczer wystawiający receptę obowiązany jest wpisać na recepcie numer PESEL osoby, 
o której mowa w ust. 1.  

5. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mo-
wa w ust. 3.  

5a. Osoba realizująca receptę jest obowiązana odnotować na rewersie recepty numer i rodzaj doku-
mentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1. 

Art. 46. 1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wy-
łącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojen-
nych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym 
ofiarom działań wojennych, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności 
„Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją 
o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego al-

bo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący lekarzem albo felcze-
rem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł 
z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.  

3. Lekarz albo felczer wystawiający receptę obowiązany jest wpisać na recepcie numer PESEL osoby, 
o której mowa w ust. 1.  

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiające-
mu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.  

5. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mo-
wa w ust. 4.  

6. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju do-
kumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1. 

►
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Art. 47. 1. Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz 
osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej 
ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego 
w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 
2. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych pod-

czas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów 
medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, 
pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu finansowania ze środków 
publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.

2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykony-
wania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych 
na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki 
lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych 
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.

3. Przepisy art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o refundacji stosuje się odpowiednio. 

Art. 47a. 1. Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lip-
ca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) ma prawo do badań mających na 
celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał po-
brania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat. 
2. Podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu, przekazuje niezwłocznie wyniki badań, o któ-

rych mowa w ust. 1, do rejestru żywych dawców prowadzonego na podstawie przepisów ustawy, 
o której mowa w ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres badań żywych 
dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia, mając na uwadze kon-
trolę ich stanu zdrowia związanego z oddaniem narządu. 

Art. 47b. 1. Uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa 
w art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 pkt 12, na podstawie dokumentu potwierdza-
jącego przysługujące uprawnienia. 
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w dro-

dze rozporządzenia, podmiot uprawniony do wydawania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, wzór 
tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumen-
cie, mając na względzie realizację uprawnień wynikających z ustawy oraz kierując się koniecznością 
zapewnienia sprawności postępowania przy wydawaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia. 

Art. 47c. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo 
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzie-
lanych w aptekach. 

Od dnia 30 marca 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o	weteRanach	działań	po-
za	gRanicami	państwa.

Art. 9. 1. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest od-
powiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez 
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odnie-
sieniu do funkcjonariuszy ABW. ►
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Ustawa ta wprowadza także zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych i dodaje w art. 44 punkt 1c i w 47 punkt 2a:
Art. 44. 1c. Weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wyka-

zem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1 tej ustawy, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas 
wykonywania zadań poza granicami państwa.”, 

Czyli leki:
Art. 6. 1. Ustala się kategorię dostępności refundacyjnej: 1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznacze-

nia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę: 
a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, 
b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym;

Art. 47. 2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wy-
konywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycz-
nych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniar-
ki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicz-
nych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji. 

Podsumowując, weteran poszkodowany:

A – powinien okazać w aptece legitymację weterana poszkodowanego, z której aptekarz przepisuje na re-
wers recepty rodzaj i numer dokumentu;

B - lekarz powinien zaznaczyć w okienku uprawnień dodatkowych, że jest to PO, czyli osoba z art. 44., jed-
nak gdy tego zabraknie, a aptekarz może zweryfikować te uprawnienia, może je zrealizować, by wete-
ran poszkodowany otrzymał:

1 – bezpłatnie w całości wszystkie leki z wykazu leków refundowanych, gdyż art. 6.1.1. zawiera 
w sobie kategorię a i b:

2 – bezpłatnie każdy lek recepturowy (proszę zwrócić uwagę, że nie określono które leki recep-
turowe, więc wynika z tego, że wszystkie);

3 – bezpłatnie do wysokości limitu refundowane wyroby medyczne.

Ważne przepisy dla uprzywilejowanych to także:
•	 RozpoRządzenie	w	spRawie	świadczeń	gwaRantowanych	z	zakResU	zaopatRzenia	w	wyRoby	medyczne	

będące	pRzedmiotami	oRtopedycznymi	oRaz	śRodki	pomocnicze.

•	 Ustawa	o	zaopatRzeniU	inwalidów	wojennych	i	wojskowych	oRaz	ich	Rodzin.

•	 RozpoRządzenie	w	spRawie	wykazU	leków	dla	świadczeniobioRcy	posiadającego	tytUł	„zasłUżonego	
honoRowego	dawcy	kRwi”	lUb	„zasłUżonego	dawcy	pRzeszczepU”.

Zbierając niniejsze informacje w jak najbardziej przystępną całość, zwracamy Państwu szcze-
gólną uwagę, że apteki odpowiadają finansowo za leki, które wydają nie tylko w oparciu o recepty 
ale także kontrolę niektórych dokumentów i potwierdzenie tego na rewersie.

Dodatkowym problemem jest to, że osobom uprzywilejowanym, które posiadają często po-
dobne dokumenty, przysługują całkiem inne uprawnienia, co w aptekach jest często mylone.

►
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Osoby uprzywilejowane z art. 46 – symbol uprawnień dodatkowych na recepcie IB

IB - inwalidzi wojenni
Wymagany dokument Uprawnienia

zielona książka inwalidy wojennego / wojskowego 
(wydana po 26 lipca 2004r.) z wpisem na drugiej 
stronie książki, że inwalidztwo powstało w wyniku 
działań WOJENNYCH (wydana przez organ 
emerytalno - rentowy ZUS lub KRUS po dniu 
26.07.2004r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 23.06.2004r. w sprawie 
trybu wydawania i anulowania książki inwalidy 
wojennego)

BEZPŁATNE WSZYSTKIE LEKI wydawane 
WYŁĄCZNIE NA RECEPTĘ i oznaczone 
jako Rp lub Rpz oraz ŚRODKI SPOŻYWCZE 
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 
ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE REFUNDACJĄ 
zgodnie z Art. 46.

BEZPŁATNE WYROBY MEDYCZNE DO 
WYSOKOŚCI LIMITU zgodnie z Art. 47.

IB - osoby represjonowane;

brązowa legitymacja osoby represjonowanej 
(wydana przez organ emerytalno-rentowy 
ZUS lub KRUS po dniu 24.04.2003r. zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 11.03.2003r. w sprawie trybu wydawania 
i anulowania legitymacji osoby represjonowanej)

BEZPŁATNE WSZYSTKIE LEKI wydawa-
ne WYŁĄCZNIE NA RECPTĘ i oznaczone 
jako Rp lub Rpz oraz ŚRODKI SPOŻYWCZE 
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 
ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE REFUNDACJĄ 
zgodnie z Art. 46.

BEZPŁATNE WYROBY MEDYCZNE DO 
WYSOKOŚCI LIMITU zgodnie z Art. 47.

IB - małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym 
utrzymaniu;

decyzja Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
potwierdzającą uprawnienia do bezpłatnych leków 
zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych
Uwaga*

BEZPŁATNE WSZYSTKIE LEKI wydawane 
WYŁĄCZNIE NA RECPTĘ i oznaczone jako 
Rp lub Rpz oraz ŚRODKI SPOŻYWCZE 
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 
ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE REFUNDACJĄ 
zgodnie z Art. 46.

IB - wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach re-
presjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej.

decyzja Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
potwierdzającą uprawnienia do bezpłatnych leków 
zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych
Uwaga*

BEZPŁATNE WSZYSTKIE LEKI wydawane 
WYŁĄCZNIE NA RECPTĘ i oznaczone jako 
Rp lub Rpz oraz ŚRODKI SPOŻYWCZE 
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 
ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE REFUNDACJĄ 
zgodnie z Art. 46.

Uwaga* - Zamiast decyzji NFZ ubezpieczony może przedstawiać dokumenty takie jak: legitymacja emeryta – renci-
sty, zaświadczenie z urzędu skarbowego, urzędu stanu cywilnego lub też decyzję ZUS o przyznaniu renty rodzinnej 
(z pełnymi danymi adresowymi, PESEL i informacją w oparciu o jakie artykuły i po kim rentę przyznano) jednak w ap-
tece nie jesteśmy w stanie sprawdzać ich autentyczności i ważności, więc najlepiej wymagać decyzji z NFZ 
i osoby nie posiadające takiej decyzji do NFZ osoby odsyłać.

►
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IB - osoby, które są cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych.

brązowa legitymacja cywilnej niewidomej ofiary 
działań wojennych

BEZPŁATNE WSZYSTKIE LEKI wydawane 
WYŁĄCZNIE NA RECPTĘ i oznaczone jako 
Rp lub Rpz oraz ŚRODKI SPOŻYWCZE 
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 
ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE REFUNDACJĄ 
zgodnie z Art. 46.

BEZPŁATNE WYROBY MEDYCZNE DO 
WYSOKOŚCI LIMITU zgodnie z Art. 47.

UWAGA ! Osobom uprzywilejowanym IB przysługują bezpłatnie leki niezależnie od tego jaką od-
płatność lekarz zaznaczył na recepcie. Nawet gdyby zaznaczył 100% czy X, apteka może zrealizo-
wać receptę i wydać leki bezpłatnie, po weryfikacji legitymacji uprzywilejowanego IB.

Osoby uprzywilejowane z art. 45 - symbol uprawnień dodatkowych na recepcie IW

IW - inwalidzi wojskowi

zielona książka inwalidy wojennego / wojskowego 
(wydana po 26 lipca 2004r.) z wpisem na 
drugiej stronie książki, że inwalidztwo powstało 
w wyniku działań WOJSKOWYCH

BEZPŁATNIE DO WYSOKOŚCI LIMITU 
WSZYSTKIE LEKI REFUNDOWANE OBJĘTE 
WYKAZEM w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. A

IW - osoby wymienionym w art. 42 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin;

książka jak wyżej ale z wpisem na drugiej stronie, 
że jest to osoba uprzywilejowana z art. 42

BEZPŁATNIE DO WYSOKOŚCI LIMITU 
WSZYSTKIE LEKI REFUNDOWANE OBJĘTE 
WYKAZEM w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a

IW - osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 ustawy 
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i nie 
zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów;

książka jak wyżej ale z wpisem na szóstej stronie 
o wyciągu z orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu

BEZPŁATNIE DO WYSOKOŚCI LIMITU 
WSZYSTKIE LEKI REFUNDOWANE OBJĘTE 
WYKAZEM w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a

BEZPŁATNIE DO WYSOKOŚCI LIMITU WSZYSTKIE LEKI REFUNDOWANE OBJĘTE WYKAZEM oznacza 
leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a

Art. 6. 1. Ustala się kategorię dostępności refundacyjnej: 
1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny 
w aptece na receptę: 
a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, 

UWAGA !!!!!
czyli nie te leki, które należą do „b” - b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym; 

►
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Osoby uprzywilejowane z art. 43 - symbol uprawnień dodatkowych na recepcie ZK

ZK - osoby ubezpieczone, które posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub 
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

BEZPŁATNIE DO WYSOKOŚCI LIMITU 
WSZYSTKIE LEKI REFUNDOWANE OBJĘTE 
WYKAZEM w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a

Sprawdź jakie inne leki przysługują Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom 
Przeszczepów.

•	 RozpoRządzenie	 w	 spRawie	 wykazU	 leków	 dla	 świadczeniobioRcy	 posiadającego	 tytUł	 „zasłUżonego	
honoRowego	dawcy	kRwi”	lUb	„zasłUżonego	dawcy	pRzeszczepU”.

Osoby uprzywilejowane z art. 44 - symbol uprawnień dodatkowych na recepcie PO

PO - żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia woj-
skowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę woj-
skową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych;

zielona książeczka wojskowa – z której wynika, że 
właśnie jest ważna

BEZPŁATNIE DO WYSOKOŚCI LIMITU 
WSZYSTKIE LEKI REFUNDOWANE OBJĘTE 
WYKAZEM w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. 
a oraz BEZPŁATNE LEKI RECEPTUROWE

legitymacja weterana poszkodowanego BEZPŁATNIE WSZYSTKIE LEKI 
REFUNDOWANE OBJĘTE WYKAZEM oraz 
BEZPŁATNE LEKI RECEPTUROWE

BEZPŁATNE WYROBY MEDYCZNE DO 
WYSOKOŚCI LIMITU zgodnie z Art. 47.2a.

Dodatkowe informacje

Pacjenci podlegający pod powyższe artykuły i realizujący recepty na leki, muszą posiadać 
i okazać w aptece wymienione dokumenty, które potwierdzają ich uprawnienia.

Farmaceuta lub technika farmaceutyczny realizujący receptę może na podstawie tych dokumentów 
wpisać na receptę uprawnienia pacjenta, jeżeli lekarz nie wpisał lub wpisał te dane nieczytelnie lub 
błędnie i wydać leki zgodnie z dopisanymi uprawnieniami dla osób uprzywilejowanych.

Niezależnie jednak od danych wpisanych przez lekarza, realizujący receptę musi potwierdzić 
te uprawnienia sprawdzając dokumenty, odnotowując na rewersie recepty numer i rodzaj takiego 
dokumentu oraz składa swój podpis.

Prawo do korzystania bez kolejki z usług farmaceutycznych w aptekach posiadają inwalidzi wojenni, 
wojskowi, kombatanci, zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy organów do przeszczepów.

Warto zwrócić uwagę, że lekarze czasami błędnie wpisują w sposób sugerujący uprawnienia osób 
uprzywilejowanych dane innych grup osób, jak np. kombatantów, którzy nie posiadają uprawnień do bez-
płatnych leków. ►
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UWAGA BARDZO WAŻNE !

Inwalidzi wojenni i wojskowi mają jedną, taką samą książkę (w której ZUS często niestety nie wy-
kreśla odpowiedniego słowa „wojenny” czy „wojskowy”) i o tym, czy jest to inwalida wojenny (wszystkie 
leki Rp i Rpz bezpłatne) czy wojskowy lub osoba np. uprzywilejowana z art. 42 (bezpłatne tylko leki 
w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ) decyduje wpis na innej stronie książki!

Jeżeli apteka wydaje bezpłatnie leki nie zwracając uwagi, czy jest to inwalida wojenny, czy 
wojskowy, czy inna osoba uprzywilejowana, poprzez sprawdzenie kolejnych stron książki, to mo-
że wydawać bezpłatnie leki nie przysługujące danej osobie i narażać się na konieczność zwrotu re-
fundacji.

Pozostałe uprawnienia:

1 AZ Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. 
zm.)

Art. 7a.1. Pracownicy zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, zatrudnieni w tych zakładach 
w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą, są uprawnieni do: 

2) bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście; 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz leków, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego z budżetem państwa kosztów tych leków, uwzględniając strukturę chorób i stosowane 
w leczeniu tych chorób leki. 

rozporządzenie w sprawie leków związanych z chorobaMi wywołanyMi pracą przy azbeście.

Nie istnieje dokument, którym mogłaby się legitymować osoba z uprawnieniami AZ w aptece.

Co prawda osoby te powinny posiadać książeczkę badań profilaktycznych, której wzór ustalił Minister 
Zdrowia dla osób narażonych na pracę z azbestem, jednak ta książeczka nie jest zdefiniowana jako doku-
ment, którym uprzywilejowani AZ mogą dochodzić w aptece uznania swoich uprzywilejowań. 

Zdecydowanie odpowiedzialność za wystawienie takiej recepty ponosi lekarz.

 Brak 
numeru

BW Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”

!!! Dodano osoby inne niż ubezpieczeni, którzy mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach dla osób ubezpieczonych.

Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasa-
dach określonych w ustawie mają prawo: 

2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa 
w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co 
do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakre-
sie określonych dla ubezpieczonych, 

►
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Czyli osoby ubogie nie osiągające odpowiednich dochodów.

Dokumentem w takiej sytuacji powinno być pismo prezydenta miasta, burmistrza lub staro-
sty, ewentualnie odpowiedniej komórki w urzędzie miasta czy powiatu, jednak przepisy tego nie 
precyzują.

Zdecydowanie odpowiedzialność za wystawienie takiej recepty ponosi lekarz.

2 CN Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, posiadający obywatelstwo polskie 
i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący w okresie ciąży, 
porodu i połogu

Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasa-
dach określonych w ustawie mają prawo: 
3) inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce za-

mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okre-
sie ciąży, porodu i połogu 

Jest to osoba w ciąży, okresie porodu lub połogu nieubezpieczona uzyskująca leki refundo-
wane z uwagi na powyższe.

Apteka nie jest w stanie sprawdzić tych uprawnień, tak więc całą odpowiedzialność za takie 
wypisanie recepty ponosi lekarz.

3 DN Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, posiadający obywatelstwo 
polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie 
ukończył 18. roku życia

Jest to osoba do 18 roku życia nieubezpieczona uzyskująca leki refundowane z uwagi na powyższe.

Apteka nie jest w stanie sprawdzić tych uprawnień, tak więc całą odpowiedzialność za takie 
wypisanie recepty ponosi lekarz. 

Warto pamiętać, że w Polsce wszystkie osoby do 18 roku życia są z mocy ustawy ubezpieczone.

5 IN Pacjent inny niż ubezpieczony, posiadający uprawnienia do bezpłatnych świadczeń 
opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ustawy

W art. 12. ustawy o świadczeniach zdrowotnych wymieniono szereg różnych ustaw chyba raczej za-
pobiegliwie, z których poza Kartą Polaka nie wynikają jakieś szczególne uprawnienia do leków refundowa-
nych a tym bardziej dokumenty.

8 WP Pacjent, o którym mowa w art. 133, art. 134, art. 135 ust. 1, art. 161, art. 164 ust. 
1, art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, 
z późn. zm.), oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w art. 24 ust. 7 pkt 2 
i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.)

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych: ►
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Proszę zwrócić uwagę na żołnierzy poza granicami i w kraju oraz na różne uprawnienia !

Art. 24.7. Żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza 
granicami państwa przysługują, w szczególności, następujące uprawnienia i świadczenia: 

2) bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby 
medyczne, oraz wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 ma-
ja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, 
poz. 657);

Art. 67. 3. Żołnierzom zawodowym w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, 
lotów) przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne i bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze 
znajdujące się w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 
122, poz. 696), w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, oraz leki 
recepturowe, a także produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC i wyroby medyczne, oraz wy-
posażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, 
z późn. zm.).

Dokumentem, którym mogą legitymować się w/w osoby jest legitymacja służbowa żołnierza 
zawodowego.

Apteka nie musi legitymować takich osób i całą odpowiedzialność za takie recepty spoczywa 
na wystawiającym.

Osoby uprzywilejowane są także osobami ubezpieczonymi

Jeżeli osoby uprzywilejowane nie posiadają dokumentu, który uprawnia do otrzymania przepisanych 
leków z przysługującą zniżką, należy pamiętać, że są to także osoby ubezpieczone, którym te same leki 
przysługują z refundacją jak wszystkim osobom ubezpieczonym, pod warunkiem, że lekarz wpisał numer 
Oddziału NFZ.

Zestawienie oznaczeń rencisty właściwych uprzywilejowaniu:

Symbol 
świadczenia 
rentowego

Symbol 
uprzywilejowania Dotyczy

WZIW IB inwalidzi wojenni
OZIW IB osoby represjonowane;

OZR IB małżonkowie osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym 
utrzymaniu;

WZIW IB małżonkowie inwalidów wojennych pozostający na ich wyłącznym 
utrzymaniu;

WZR IB
wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach 
wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty 
rodzinnej.

OZR IB wdowy i wdowcy po osobach represjonowanych, uprawnieni do renty 
rodzinnej

ZIW IW inwalidzi wojskowi bez związku ze służbą
ZIWS IW inwalidzi wojskowi w związku ze służbą
ZR - renta rodzinna po zmarłym inwalidzie wojskowym

ZRS - renta rodzinna po zmarłym inwalidzie wojskowym (w związku ze służbą 
wojskową)

►
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Zwracając uwagę na powyższe oznaczenia świadczeń rentowych, niejednokrotnie można pomóc i wska-
zać pacjentom ich uprawnienia do odpowiedniego uprzywilejowania, o czym niektórzy pacjenci nie wie-
dzą.

 Osoba chcąca uzyskać odpowiedni dokument zapewniający świadczenia dla osób uprzywilejowa-
nych powinna zgłosić się do ZUSu lub NFZtu w zależności od rodzaju dokumentu.

Uprawnienia osób uprzywilejowanych

1 Dotyczy Dokument Uprawnienia 4

IB inwalidzi wojenni

zielona książka inwalidy 
wojennego / wojskowego 
(wydana po 26 lipca 2004r.) 
z wpisem na drugiej stronie 
książki, że inwalidztwo 
powstało w wyniku działań 
wojennych;

Bezpłatne wszystkie leki 
wydawane wyłącznie na 
receptę jako Rp lub Rpz i środki 
spożywcze objęte refundacją. 
Bezpłatne wyroby medyczne do 
wysokości limitu.

WZIW

IB osoby represjonowane;
brązowa legitymacja osoby 
represjonowanej (wydana po 
24 kwietnia 2003r.);

Bezpłatne wszystkie leki 
wydawane wyłącznie na 
receptę jako Rp lub Rpz i środki 
spożywcze objęte refundacją. 
Bezpłatne wyroby medyczne do 
wysokości limitu.

OZIW

IB
małżonkowie osób represjonowanych 
pozostający na ich wyłącznym 
utrzymaniu;

decyzja z NFZ z określeniem 
dla kogo i dla jakich leków 
dokument wydano.

Bezpłatne wszystkie leki 
wydawane wyłącznie na 
receptę jako Rp lub Rpz i środki 
spożywcze objęte refundacją.

OZR

IB
małżonkowie inwalidów wojennych 
pozostający na ich wyłącznym 
utrzymaniu;

decyzja z NFZ z określeniem 
dla kogo i dla jakich leków 
dokument wydano.

Bezpłatne wszystkie leki 
wydawane wyłącznie na 
receptę jako Rp lub Rpz i środki 
spożywcze objęte refundacją.

WZIW

IB

wdowy i wdowcy po poległych 
żołnierzach i zmarłych inwalidach 
wojennych, uprawnieni do renty 
rodzinnej.

decyzja z NFZ z określeniem 
dla kogo i dla jakich leków 
dokument wydano.

Bezpłatne wszystkie leki 
wydawane wyłącznie na 
receptę jako Rp lub Rpz i środki 
spożywcze objęte refundacją.

WZR

IB
wdowy i wdowcy po osobach 
represjonowanych, uprawnieni do 
renty rodzinnej

decyzja z NFZ z określeniem 
dla kogo i dla jakich leków 
dokument wydano.

Bezpłatne wszystkie leki 
wydawane wyłącznie na 
receptę jako Rp lub Rpz i środki 
spożywcze objęte refundacją.

OZR

IB
osoby, które są cywilnymi 
niewidomymi ofiarami działań 
wojennych

brązowa legitymacja cywilnej 
niewidomej ofiary działań 
wojennych

Bezpłatne wszystkie leki 
wydawane wyłącznie na 
receptę jako Rp lub Rpz i środki 
spożywcze objęte refundacją. 
Bezpłatne wyroby medyczne do 
wysokości limitu.

-

►
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IW inwalidzi wojskowi bez związku ze 
służbą

zielona książka inwalidy 
wojennego / wojskowego 
(wydana po 26 lipca 2004r.) 
z wpisem na drugiej stronie 
książki, że inwalidztwo 
powstało w wyniku działań 
wojskowych

Bezpłatne do wysokości limitu 
wszystkie leki objęte refundacją 
w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a.

ZIW

IW inwalidzi wojskowi w związku ze 
służbą

Bezpłatne do wysokości limitu 
wszystkie leki objęte refundacją 
w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a.

ZIWS

IW

osoby wymienionym w art. 42 ustawy 
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin

książka jak wyżej ale 
z wpisem na drugiej 
stronie, że jest to osoba 
uprzywilejowana z art. 42

Bezpłatne do wysokości limitu 
wszystkie leki objęte refundacją 
w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a.

-

IW

osoby, które doznały uszczerbku 
na zdrowiu w okolicznościach 
określonych w art. 7 i 8 ustawy 
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin i nie zostały zaliczone 
do żadnej z grup inwalidów

książka jak wyżej ale 
z wpisem na szóstej stronie 
o wyciągu z orzeczenia 
o uszczerbku na zdrowiu

Bezpłatne do wysokości limitu 
wszystkie leki objęte refundacją 
w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a.

-

- renta rodzinna po zmarłym inwalidzie 
wojskowym

Nie uprawnia do bezpłatnych 
leków i wyrobów medycznych 
(w zw. ze służbą wojskową)

ZR

-
renta rodzinna po zmarłym inwalidzie 
wojskowym (w związku ze służbą 
wojskową)

Nie uprawnia do bezpłatnych 
leków i wyrobów medycznych (bez 
zw. ze służbą wojskową)

ZRS

ZK

osoby które posiadają tytuł 
„Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu”.

legitymacja „Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi” 
lub „Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu”

Bezpłatne do wysokości limitu 
wszystkie leki objęte refundacją 
w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a.

-

PO

żołnierze odbywający zasadniczą 
służbę wojskową, przeszkolenie 
wojskowe, ćwiczenia wojskowe, 
o ile nie podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia z innego tytułu, oraz 
pełniący służbę wojskową w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny, a także kandydaci na żołnierzy 
zawodowych;

zielona książeczka wojskowa 
z której wynika, że właśnie 
jest ważna

Bezpłatne do wysokości limitu 
wszystkie leki objęte refundacją 
w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a. 
oraz bezpłatne leki recepturowe.

-

PO weterani poszkodowani Legitymacja weterana 
poszkodowanego

Bezpłatne wszystkie leki objęte 
refundacją oraz bezpłatne leki 
recepturowe.
Bezpłatne wyroby medyczne do 
wysokości limitu.

1 – Symbol uprzywilejowania; 4 - Symbol świadczenia rentowego

►
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Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego
wydawana przez ZUS, symbol Rw-51

Okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótno podobny z wytłoczonym napisem 
koloru zielonego. Wysokość książeczki 125 mm, szerokość 85 mm.

Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego
zgodna z wpisem i wydawana przez ZUS, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004

Okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótno podobny z wytłoczonym napisem 
koloru zielonego. Wysokość książeczki 125 mm, szerokość 85 mm.

►
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Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
wydawana przez ZUS

Okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótno podobny z napisem koloru gra-
natowego. Wysokość legitymacji 103 mm, szerokość 68 mm.

Legitymacja osoby represjonowanej
wydaje ZUS, symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003

Okładka zewnętrzna koloru brązowego, oprawa twarda, materiał płótno podobny wytłoczonym napisem 
koloru brązowego. Wysokość legitymacji 125 mm, szerokość 85 mm.

►
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Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
wydana przez Zarząd Okręgowy PCK

►
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Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu
Wydana przez Ministra Zdrowia

Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa
wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

►
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Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ (wzór) lub książeczka małżonka 
razem z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego lub 

decyzja ZUS o przyznaniu renty rodzinnej.

Opracowanie na dzień: 2014-03-24
dr farm. Stanisław Piechula

mgr farm. Michał Grzegorczyk

Od autorów
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opracowanie było najwyższej jakości, odpowiadało potrzebom apteka-

rzy i było zgodne z obowiązującymi przepisami.
Jednocześnie nie ponosimy w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (łącznie ze 

szkodami z tytułu strat związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa) będących następstwem stosowania 
się do przedstawionego opracowania.
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Kuchnia 
molekularna

Żywienie molekularne, kuch-
nia, gastronomia molekular-
na kojarzy się w większości 

z tymczasowym trendem dla osób, 
które mają ochotę wydać małą 
fortunę na przygotowany w spo-
sób wymyślny i podany w sposób 
„królewski” posiłek w ekskluzywnej 
restauracji. Od roku 1980 powsta-
ło już około 20000 przepisów na 
wytwarzanie żywności molekular-
nej. To trochę jak science-fiction, 
odbierane w społeczeństwie jako 
sztuka, nauka, moda, którą jedni 
się zachwycają, inni krytykują jako 
asortyment dostępny jedynie dla 
pewnych kręgów. Owszem, więk-

szość z nas chętnie podziwia takie 
posiłki zarówno w restauracjach, 
telewizji, na zdjęciach w Internecie, 
jednakże uważamy, że w warun-
kach domowych nie ma czasu, ale 
częściej odwagi na wielogodzinne 
przygotowania każdego z elemen-
tów potrawy, kształtowania w wy-
myślne formy, nie wspominając już 
o chęciach przekształcania naszej 
kuchni w laboratorium. Istnieje tak-
że obawa, że rozwój nauki oznacza 
rozwój pigułek żywieniowych, przez 
co oznacza porzucenie powszechnie 
konsumowanych produktów spo-
żywczych. Z tego też względu od 
roku 2005 potrawy wyprodukowane 

na bazie kuchni molekularnej nazy-
wane są od nazwisk słynnych che-
mików – ich twórców. Jako przykład 
można podać Gibbss, Vauquelin, 
czy Baumé eggs. Jest to jeden ze 
sposobów, aby walczyć ze strachem 
i obawami społeczeństwa oraz ele-
ment pewnego upowszechniania 
i promowania tej nauki.

Gastronomia molekular-
na może być zdefiniowana jako 
dyscyplina naukowa, która zaj-
muje się rozwojem, tworzeniem 
i właściwościami żywności, którą 
normalnie wytwarza się w kuchni 
i spożywa na co dzień. Jest wy-
odrębnionym w ostatnich latach 
podzbiorem nauki nazywanej 
technologią przetwarzania żyw-
ności. Dziedzina ta obejmuje 
szereg badań naukowych, które 
czynione i wdrażane są w prakty-
ce w celu poprawy jakości konsu-
mowanej żywności. Powodem do 
wyodrębnia tej dziedziny według 
jej twórców jest poczucie, iż zja-
wiska fizyczno-chemiczne, które 
występują podczas przygotowa-
nia żywności zostały zaniedbane 
przez naukowców zajmujących 
się pożywieniem. Molekularna 
gastronomia charakteryzuje za-

Jaka jest prawdziwa twarz molekularnej gastronomii, na 

czym ona polega, czy przygotowując codzienny posiłek można 

kierować się zasadami kuchni molekularnej i co może oznaczać 

to dla przyszłości samych posiłków? Poniższy artykuł jest pró-

bą odpowiedzi na te pytania, przybliżenia aspektów i powodów 

do konstruowania molekularnych potraw, ich bezpieczeństwa, 

wpływu na zdrowie człowieka i palety różnorodnych rozwiązań, 

które czynią żywność molekularną tak spektakularną dziedziną, 

powszechnie komentowaną na arenie międzynarodowej.
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►

stosowanie metod i technik na-
ukowych, aby lepiej zrozumieć 
i kontrolować molekularne, fizy-
kochemiczne i strukturalne pro-
cesy, które występują w żywności 
w trakcie przygotowywania jej 
do konsumpcji. Polega ona na 
stosowaniu uważnych obserwa-
cji przemian i zjawisk, jak każda 
nauka, na tworzeniu i testowaniu 
hipotez, wersyfikowaniu ich pod-
czas kontrolowanych, powtarzal-
nych eksperymentów, wyciąganiu 
adekwatnych wniosków w opar-
ciu o obiektywizm naukowy. Nie 
powinna być traktowana wyłącz-
nie jako rodzaj lub styl gotowa-
nia. Oczywiście „molekularna” 
w molekularnej gastronomii ma 
dokładnie takie samo znaczenie 
jak to jest np. w biologii mole-
kularnej. Wykorzystanie tego 
słowa jest zamierzone, ponieważ 
informacje zaczerpnięte z nauk 
ścisłych – chemii i fizyki są isto-
tą i fundamentami tej dyscypli-
ny, przez co mogą diametralnie 
zmienić gotowanie i wpłynąć na 
produkt końcowy.

Oceniając z perspektywy 
czasu tę naukę, mimo, iż jej za-
początkowanie datuje się na la-
ta 80-te XX wieku, w zapiskach 
historycznych można dostrzec 
wiele obserwacji fizyczno-che-
micznych przekładających się na 
jakość spożywanego produktu, 
czynionych już od czasów anty-
cznych. Według literatury w pa-
pirusowych zapiskach pochodzą-
cych z II wieku p.n.e. anonimowy 
autor określał na podstawie reak-
cji równowagi czy fermentowa-
ne mięso jest lżejsze niż świeże. 
Czyniono także wiele obserwacji, 
w tamtych czasach szczególnym 
zainteresowaniem obejmowa-
no obróbkę, kształtowanie ku-
linarne i przemiany zachodzące 
podczas przetwarzania cieplnego 
mięsa. Wspomnienia na temat 

prawidłowego prowadzenia ob-
róbki mięsa odnaleźć można tak-
że w pierwszej znanej rzymskiej 
książce kucharskiej z I w De re co-
quinaria, autorstwa Coeliusa Api-
ciusa. W późniejszych okresach 
czasu także intensywnie skupiano 
się na fizycznych i chemicznych 
zależnościach jakie miały miej-
sce podczas przygotowywania 
posiłków i ich wpływie na efekt 
końcowy. W XVIII wieku Antoine 
– Laurent de Lavoisier studiował 
procesy przygotowania posił-
ków. Na podstawie oceny gę-
stości określał jakość artykułów 
żywieniowych. Justus von Liebig  
w XIX wieku zajmował się chemią 
spożywczą, a jego eksperymenty 
z żywnością opierały się właśnie 
na znajomości zjawisk chemicz-
no – fizycznych zachodzących 
podczas obróbki. Na podstawie 
eksperymentów opracował wiele 
receptur, np. ekstrakt mięsny czy 
gęsty sos. Również w XIX wieku 
na polu kulinarnym działał słynny 
fizyk, zajmujący się głównie ter-
modynamiką Benjamin Thomp-
son, którego doświadczenia po-
legały na badaniu zjawisk fizycz-
nych do których dochodzi zarów-
no w produkcie, jak i w surowcu, 
w którym prowadzone są procesy 
kulinarne. Wynalazł on m.in. spe-
cjalny dzbanek do kawy, w celu 
lepszego jej parzenia. Kuchnię 
molekularną nazwano i spopula-
ryzowano dopiero w momencie, 
gdy rozwój naukowy, interdyscy-
plinarne podejście zarówno do 
produktów żywnościowych, ich 
sposobu przetwarzania, podania, 
przemian w organizmie poszcze-
gólnych składników doprowadził 
wielu naukowców do wyciągnię-
cia wniosków, iż ludzie przygo-
towują potrawy często w sposób 
niedbały, nie przykładając wa-
gi do roli przemian fizyko-che-
micznych zachodzących podczas 

przyrządzania. W latach 80-tych. 
XX wieku, za sprawą profesora 
Nicholasa Kurtiego i jego zespołu 
garstka osób zaczęła prowadzić 
doświadczenia gastronomiczne, 
a ich rezultaty doprowadziły do 
powstania nauki, której funda-
mentami są przemiany kulinar-
ne, możliwości ich modyfikowa-
nia w celu zachowania walorów, 
smaków, nadania im wyjątkowej 
struktury poprzez zastosowanie 
odpowiednich procesów, dodat-
ków, etc. To właśnie fizyk ekspe-
rymentalny Kurti uznawany jest 
za ojca gastronomii molekularnej.

Większości z nas, pojęcie 
"molekularne", kojarzy się z abs-
trakcją, genetyką, naukami XXI 
wieku, wykorzystaniem obcych 
syntetycznych substancji. Nic bar-
dziej mylnego. Jedyną szczególną 
różnicą między tradycyjnym przy-
gotowywaniem posiłków, a mole-
kularną gastronomią, jest przede 
wszystkim świadome wykorzysty-
wanie procesów biochemicznyych 
i fizycznych, oraz kierowanie nimi, 
tak aby wyłącznie z naturalnych 
składników wydobyć kwintesencję 
smaku, bogactwo aromatu i sub-
stancji odżywczych, nadając po-
trawom niespotykaną formę. Po-
przez wykorzystanie naukowych 
praw i zależności w obecnym cza-
sie osiągnięto także możliwość 
zmiany konsystencji potraw, jak 
również możliwość nadawania 
zupełnie abstrakcyjnych smaków 
popularnym produktom żywnoś-
ciowym. Jedzenie jest konstru-
owane w taki sposób, aby zre-
wolucjonizować powszechność 
produktów, nadać potrawom 
niesamowity wymiar estetyczny 
oraz wydobyć głębię, która nie-
dostrzegalna jest w tradycyjnym 
gotowaniu. Innowacje w tej kuchni 
opierają się przede wszystkim na 
wykorzystaniu konkretnych pro-
cesów i technik „gotowania”. 
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Fot. ©
 Jacek Chabraszew

ski - Fotolia.com

Generalnie innowacje, któ-
re stosowane są podczas przy-
gotowywania w sposób mole-
kularny żywności można ogólnie 
podzielić na trzy klasy: składni-
ki, narzędzia i urządzenia oraz 
techniki przetwarzania. Nowe 
składniki i dodatki są głównym 
przedmiotem krytyki wymierzo-
nej w omawianą kuchnię. Jednak 
definicja dodatku do żywności 
nie jest naukowa lecz prawna, 
a Unia Europejska definiuje je ja-
ko wszelkie substancje normal-
nie nie spożywane jako żywność 
sama w sobie, nawet jeśli posia-
dają wartość odżywczą i nie są 
stosowane jako charakterystycz-
ny składnik żywności, ale taki, 
który jest dodawany w celach 
technologicznych podczas pro-
cesów produkcji, przetwarzania, 
przygotowywania, obróbki lub 
pakowania. Definicja ta także nie 
wspomina nic na temat pocho-
dzenia i ewentualnych zagrożeń 
dla zdrowia tych substancji, które 
mogą wielce się od siebie różnić. 
Tymi dodatkami są głównie sub-
stancje teksturujące, czyli takie, 
które pomagają osiągnąć okre-
śloną teksturę. Zwykle mają kon-
systencję proszku i umożliwiają 
między innymi w łatwy i szybki 
sposób na przekształcenie cieczy 
w żel lub piankę. Głównie stosu-
je się substancje żelujące, emul-
gatory i zagęszczacze. Dzięki ich 
zastosowaniu można uzyskać po-
trawę, niemożliwą do otrzymania 
przy użyciu tradycyjnych składni-
ków. Niegdyś stosowano i wciąż 
używa się żelatyny, jednakże to 
E 406, E 418, E 412, E 414, E 407, 
E 410, E 415, E 425, E 461, E 401, 
E 440, E 441 umożliwiają tworze-
nie bardzo oryginalnych potraw. 
Jedną z najpopularniejszych me-
tod w gastronomii molekularnej 
jest wykorzystanie sferyfikacji 
do tworzenia kulek wypełnio-

nych płynem (kawior z dosłow-
nie wszystkiego), inna stosowana 
metoda do przyrządzania mię-
sa to sous vide (z francuskiego 
„w próżni”), a flash freezing przy 
pomocy ciekłego azotu, używa 
się do tworzenia potraw wypeł-
nionych płynem. Do kosztownej 
i zarazem niezbędnej aparatu-
ry w „konstruowaniu” żywności 
molekularnej można zaliczyć, 
zgrzewarkę próżniową, anti-grill 
(w temperaturze – 34˚C zamraża-
ne są produkty, mrozi sosy, prze-
ciery jednocześnie zachowując 
kremową konsystencję środka), 
gastrovac (finalny produkt wyka-
zuje efekt gąbki, ma efektywny 
smak, teksturę i poprzez sposób 
gotowania zachowuje substan-
cje odżywcze wyjściowego asor-
tymentu), paco jet (maszyna do 
lodów i sorbetów), smoking gun 
(używany jest do przetwarzania 
potraw, nadaje im smak wędze-
nia), butelka do produkcji domo-
wej bitej śmietany (służy do kon-
wersji cieczy w piankę, dodaje się 
różne smaki), zestaw do spaghet-
ti (składa się z silikonowych lub 
plastikowych rur i butelek, stoso-
wany do produkcji spaghetti wie-
losmakowych z użyciem środków 
żelujących). Do sprzętów labo-
ratoryjnych stosowanych w ga-
stronomii należą: wirówki, lasery, 
eksykatory, palniki gazowe, mie-
szadła magnetyczne, łaźnie wod-
ne, termometry, pojemniki z cie-
kłym azotem, wagi analityczne, 
czy też zwykłe strzykawki.

Głównym powodem po-
wolnego wdrażania się omawia-
nych technik na szerokie kuchen-
ne horyzonty obejmujące każ-
de gospodarstwo domowe, są 
wysokie ceny specjalistycznego 
sprzętu do molekularnego goto-
wania. Do innych można zaliczyć 
obawy związane z samą jakością 
tejże nowej żywności. Według 

mediów i doniesień literaturo-
wych podczas przygotowywania 
posiłków molekularnych stosuje 
się nie tylko dodatki „bezpiecz-
ne”, ale również te, które poten-
cjalnie mogą być niebezpieczne 
dla zdrowia. Dyskusję społeczną 
na ten temat zapoczątkował mo-
ment opublikowania w roku 2008 
książki zatytułowanej La Cocina 
al Desnudo (Naga Kuchnia), której 
autor – Santi Santamaria zarzuca, 
iż poprzez kuchnię molekular-
ną następuje upadek gotowania 
i śródziemnomorskiej kultury. 
W roku 2009 niemiecki dzienni-
karz Jörg Zipprick opublikowal 
książkę zatytułowaną ¡No Quiero 
Volver al Restaurante!: De Cómo 
la Cocina Molecular nos Sirve Cola 
para Papel Pintado y Polvo Extin-
tor (I nie chcę wracać do restaura-
cji! Jak molekularna gastronomia 
serwuje nam kleje do tapet i pro-
szek do gaśnic). Autor zaprezen-
tował w niej kontrowersje zwią-
zane z molekularną gastronomią, 
potępił wykorzystanie rozwiązań 
stosowanych w molekularnej 
kuchni, oskarżył koncerny che-
miczne o finansowanie tego typu 
restauracji, zarzucając, iż poprzez 
takie działania natura traci dawne 
znaczenie, a dodatkowo często 
konsumowanie potraw sporzą-
dzonych z użyciem tych technik 
i dodatków, może prowadzić do 
negatywnych skutków zdrowot-
nych u konsumenta.

Również we Włoszech po-
jawił się powszechny trend do 
walki z molekularną żywnością, 
zakończyło się to na interwencji 
Ministerstwa Zdrowia tego kra-
ju i doprowadziło do wprowa-
dzenia ograniczeń w stosowaniu 
dodatków. Faktem jest, iż opinia 
publiczna z dystansem podcho-
dzi do dodatków do żywności 
stanowiących tak dużą grupę 
środków spożywczych, których 
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nadmierne, nieumiejętne sto-
sowanie może mieć wpływ na 
zdrowie. Odnośnie gastronomii 
każdy z dodatków wykorzysty-
wanych w restauracjach, gdzie 
serwuje się molekularną kuchnię 
jest dopuszczony do wykorzysta-
nia zgodnie z definicją i prawami 
ustanowionymi przez Unię Euro-
pejską. Substancje te nie różnią 
się od tych, które spożywamy 
na co dzień w produktach, su-
rowcach i artykułach konwencjo-
nalnych. Jak w każdej dziedzinie, 
biznesie zdarzają się jednak nie-
prawidłowości, celowe lub nie, 
zaniedbania związane z zasto-
sowaniem nie dopuszczonej do 
wykorzystania substancji. Opinia 
publiczna obawia się dodatków, 
w szczególności odnosi się to do 
metylocelulozy, która jest jedyną 
syntetyczną substancją możliwą 
do wykorzystania, pomimo iż ist-
nieją dowody naukowe, że może 
być źródłem problemów zdro-
wotnych.

Pojawiają się także donie-
sienia prasowe na temat niepra-
widłowego wykorzystania np. 
ciekłego azotu przez amatorów 
kuchni molekularnej. W relacjach 
prasowych opisywane są wypadki 
uszkodzeń ciała u kucharzy pod-
czas stosowania flash freezing. 
Wypowiedzi niektórych naukow-
ców świadczą również o braku 
profesjonalnego podejścia mi-
strzów kuchni do nauki, którą jest 
molekularna gastronomia np. 
podawanie posiłków z nieodpa-
rowanym ciekłym azotem, który 
powinien być całkowicie nieobec-
ny w posiłku lub napoju przed 
podaniem, gdyż spożycie nawet 
minimalnych jego ilości może 
spowodować uszkodzenie ciała 
i poważne komplikacje zdrowot-
ne na przykład perforację żołądka 
lub jego trwałe uszkodzenie. Ko-
lejnym argumentem wysuwanym 

przez przeciwników molekularnej 
gastronomii jest zmiana, wywró-
cenie „do góry nogami” tradycyj-
nego przygotowywania pokar-
mów, co związane jest z zanikiem 
kultury, tradycji, obyczajów, wkra-
czanie coraz większymi krokami 
w strefę science-fiction oraz oba-
wy że prowadzi to do konsumo-
wania wyłącznie pigułek zawie-
rających „wszystko”. Już Marcelin 
Berthelot, w roku 1894, przewi-
dywał, iż ludzkość już na począt-
ku XXI wieku, dojdzie do etapu, 
w którym powszechnie spożywa-
na będzie żywność w pigułkach, 
tabletkach, skoncentrowane sub-
stancje odżywcze w postaci ma-
łych lekarstw zastąpią syte często 
wymagające poświęcenia czasu 
na przygotowanie codzienne po-
siłki. Minął rok 2000, który we-
dług francuskiego chemika miał 
być przełomowym momentem, 
zapoczątkować czas żywności 
w tabletkach, a my wciąż spoży-
wamy bogate, syte i urozmaicane 
posiłki. Chętnie poszukując no-
wych inspiracji kulinarnych kon-
struujemy wciąż nowe dania. Dla-
czego przewidywania Berthelota 
okazały się tak niedokładne, mi-
mo, iż zbieżne z często ekspono-
wanymi obawami społeczeństwa. 
Między innymi dlatego, że zacho-

wania kulinarne, żywnościowe 
podyktowane są zarówno biolo-
gicznymi potrzebami, ale także 
potrzebami kulturowymi i trady-
cyjnym celebrowaniem wspólne-
go spożywania posiłków. Nasze 
receptory czuciowe ewoluowały 
przez wieki jak napisał Brillat-Sa-
varin w roku 1826 „The Creator, by 
forcing humankind to eat for his 
living, invited it by appetite and 
rewarded it by pleasure”. Z tego 
też powodu żywność wyłącznie 
w pigułkach jest wciąż wytworem 
fantazji i jak podają naukowcy nie 
zastąpi posiłków (niezależnie jak 
przygotowanych) nawet w roku 
3000.

Nie należy dyskwalifikować 
możliwości jakie niesie ze sobą 
molekularna gastronomia, od nie-
dawna prowadzone są badania, 
w wyniku których udowodniono, 
iż posiłki przygotowane zgodnie 
z podstawami gastronomii mole-
kularnej, w szczególności poprzez 
sferyfikację, czyli emulgowanie 
i żelowanie mogą służyć jako po-
żywienie dla osób cierpiących na 
dysfagię (zaburzenia połykania, 
powstałe w skutek mechanicz-
nej niedrożności lub kurczliwości 
mięśniówki). Obecnie takim pa-
cjentom podaje się w szczegól-
ności pożywienie o konsystencji 

...żywność wyłącznie w pigułkach  

jest wciąż wytworem fantazji  

i jak podają naukowcy  

nie zastąpi posiłków (niezależnie jak 

przygotowanych) nawet w roku 3000.
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zupek dla niemowląt lub przecie-
ry. Wyniki tych badań sugerują, iż 
żywienie molekularne może być 
z powodzeniem wykorzystane 
w domach opieki, szpitalach, gdzie 
znajdują się pacjenci cierpiący na 
to i mu podobne schorzenia.

Eksperymentowanie z no-
wymi metodami fizycznymi i che-
micznymi, które są używane 
w molekularnej gastronomii po-
zwala na pozyskanie wielu no-
wych informacji na temat wkładu 
poszczególnych zmysłów w pro-
cesach sytości i zadowolenia, jak 
również pośrednio dostarcza no-
we dane z dziedziny neurologii, 
biochemii, farmakologii. Z tego 
względu naukowcy mają nadzieję, 
iż rozwój molekularnej żywności 
może stać się motorem rozwoju 
wiedzy na temat psychologicz-
nych, neurologicznych i bioche-
micznych aspektów zachowań ży-
wieniowych w szczególności prze-
łożenia ich na rolę sensorycznej 
złożoności, czyli danych dotyczą-
cych przyjemności smaku, przyj-
mowania pokarmów i odczucia 
sytości. Dane te, według niektó-
rych autorów doświadczeń mo-
głyby posłużyć do opracowania 
metod, które pomagałyby wal-
czyć z otyłością, na które cierpi 
coraz to większa część społeczeń-
stwa. Udowodniono, że przyjmo-
wanie pokarmów w postaci żeli, 
które są trudniejsze do strawienia 
poprzez wolniejszy rozkład może 
powodować, iż osoba spożywa-
jąca posiłki w takiej formie pozo-
staje dłuższy czas syta, przez co 
automatycznie zmniejsza się chęć 
na przekąskę lub podjadanie. Ta-
kie badania mogą być doskonałą 
okazją dla wykazania społecznej, 
pożytecznej roli gastronomii mo-
lekularnej, oraz do podjęcia dzia-
łań zmierzających do zastosowa-
nia jej produktów w przyszłości 

w konkretnych przypadkach, sta-
nach chorobowych, schorzeniach.

Odżywianie się jest fun-
damentalnym imperatywem dla 
każdego żywego organizmu. 
Zdobywanie pokarmu, przygo-
towanie, jedzenie od zawsze są 
ważnym aspektem ludzkiego ży-
cia. Kuchnia molekularna jest, 
wydaje się odpowiedzią świata 
współczesnego na dynamiczne 
zmiany zachodzące na każdym 
poziomie egzystencji. Nasze gu-
sta i nasz stosunek do żywności 
zmieniają się w sposób ciągły, czy 
to pod naciskiem społecznym, 
pospiesznym trybem życia, czy 
też pod wpływem mody świato-
wej. Tworzenie nowej kultury go-
towania, w której konsument jest 
w stanie dostosować procesy go-
towania do jego potrzeb żywie-
niowych i smaku potwierdza te 
przypuszczenia. Można dopatry-
wać się także aspektu użyteczno-
ści zarówno dla popularyzacji na-
uki i tworzenia nowych produk-
tów spożywczych. Kuchnia mo-
lekularna jest wyzwaniem i wi-
dowiskowym eksperymentem. 
Powstają akademie gotowania 
molekularnego, prowadzone są 
kosztowne kursy, szkolenia, war-
sztaty – jednakże dostępne je-
dynie dla niewielkiej części spo-
łeczeństwa. Obecnie ze względu 
na wysokie koszty aparatury, brak 
umiejętności ich obsługi oraz nie-
liczne rozpowszechnione w opinii 
publicznej przepisy, posiłki takie 
są dostępne wyłącznie w restau-
racjach. Może kiedyś, w przyszło-
ści staną się częścią, fragmentem 
tradycji kulinarnej niektórych no-
woczesnych gospodarstw do-
mowych, chociażby ze względu 
ciekawość, chęć wyróżnienia się, 
zabłyśnięcia w towarzystwie, ale 
także poprzez przyjemność pły-
nącą ze wspólnego przygoto-

wywania posiłku, nietuzinkowej 
estetyki, ciekawego smaku czy 
walorów zdrowotnych. ■

mgr Michał Stawarczyk
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Czy produkty 
naturalne
zawsze są 

bezpieczne
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Produkty naturalne jako 
środki lecznicze towarzy-
szą człowiekowi od zarania 

dziejów. Główną ich grupę stano-
wią rośliny, a w znacznie mniej-
szym stopniu minerały oraz zwie-
rzęta i ich wydzieliny. Taki stan 
rzeczy znajduje odbicie w tre-
ści współczesnych podręczników 
farmakognozji (zwłaszcza euro-
pejskich), które omawiają właści-
wie już tylko surowce roślinne. 

Jedną z przyczyn wzrostu 
popularności roślinnych produk-
tów leczniczych wśród pacjen-
tów jest powszechne przekonanie 
o ich bezpieczeństwie oraz braku 
działań niepożądanych, w prze-

ciwieństwie do wielu leków syn-
tetycznych. Inną z podkreślanych 
zalet leczenia naturalnymi pro-
duktami leczniczymi, jest holi-
styczne podejście do pacjenta 
w przeciwieństwie do dehumani-
zacji współczesnej medycyny ofi-
cjalnej. Zaufanie do leczniczych 
produktów ziołowych i wiara w ich 
nieszkodliwość wynikają jednak 
głównie stąd, że pacjenci najczęś-
ciej informacje na temat tych pro-
duktów uzyskują z mediów a tylko 
sporadycznie od fachowego per-
sonelu medycznego (lekarzy i far-
maceutów). Spory odsetek pacjen-
tów jako źródło informacji wyko-
rzystuje internet. Tam niestety jest 

dużo informacji pseudonauko-
wych, często pisanych przez przy-
padkowe osoby i w dużej mierze 
wprowadzających w błąd. Toteż 
coraz więcej naukowców apeluje 
do właścicieli przeglądarek o takie 
ustawienie filtrów wyszukiwania, 
aby nie wyświetlały się sponso-
rowane linki przy szukaniu termi-
nów medycznych lub produktów 
leczniczych.

Badanie ankietowe wśród 
polskich pacjentów wykazało, że 
60% respondentów uważa pro-
dukty lecznicze pochodzenia ro-
ślinnego za nie stanowiące za-
grożenia dla zdrowia. Niepoko-
jącym faktem jest także to, że 
prawie połowa z ankietowanych 
pacjentów nie informowała le-
karza o stosowaniu leczniczych 
produktów roślinnych a jeszcze 
więcej, bo aż 60% nie zgłosiło 
lekarzowi wystąpienia objawów 
ubocznych po zastosowaniu tych 
medykamentów.

Trudno jednak dziwić się 
błędnym opiniom pacjentów na 
temat bezpieczeństwa stosowa-
nia leczniczych produktów roślin-

Narastająca moda na powrów do leczenia się (lub wspomaga-

nia wydolności organizmu) produktami naturalnymi a zwłaszcza 

ziołami, stawia wyzwania także przed farmaceutami w aptekach, 

ponieważ pacjenci coraz częściej będą oczekiwali od nich facho-

wej porady w tym zakresie. Szeroko pojęta opieka farmaceutycz-

na powinna więc objąć także te zagadnienia.
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nych skoro, jak wykazano w tym 
samym badaniu, ponad 10% le-
karzy nie widzi zagrożenia dla 
zdrowia ze strony tego rodzaju 
preparatów. Wiara w nieszkod-
liwość preparatów ziołowych 
wśród lekarzy jest tak powszech-
na, że co trzeci z nich nie zasię-
ga informacji na temat stosowa-
nia leczniczych produktów ro-
ślinnych wśród swoich pacjentów. 
To beztroskie podejście zarów-
no pacjentów jak i lekarzy do za-
gadnień bezpieczeństwa stoso-
wania leczniczych produktów ro-
ślinnych spowodowało nasilenie 
występowania różnego rodzaju 
zagrożeń. Niewielka liczba zgła-
szanych przez pacjentów działań 
niepożądanych leków roślinnych 
wynika głównie z mylnego prze-
konania, że wszystko co natural-
ne jest bezpieczne i nie może po-
wodować niekorzystnych działań 
ubocznych.

Wyniki coraz liczniejszych 
badań klinicznych wskazują na to, 
że działania uboczne leczniczych 
produktów roślinnych wcale nie 
są rzadkością, a jednocześnie do-
tyczą całej gamy zagadnień. Na 
czoło wysuwają się tutaj przy-
padki związane z bezpośrednią 
toksycznością, która może wyni-
kać z toksyczności samej rośliny, 
jej błędnej identyfikacji a także 
z zanieczyszczenia rośliny w fazie 
wegetacji (pestycydy, metale cięż-
kie) lub zanieczyszczenia surow-
ca. Ostatnio coraz większy udział 
w statystyce działań ubocznych 
mają alergie, działania mutagen-
ne i karcinogenne oraz interakcje 
z lekami chemicznymi. 

Działania toksyczne  
ziołowych produktów  

naturalnych

Niektóre rośliny znane są 
ze swojej toksyczności od dawna, 

► np. tojad (Aconitum napellus). Dla 
wielu jednak, dopiero wyniki ba-
dań ostatnich lat wykazały możli-
wość wystąpienia zagrożenia dla 
zdrowia.

Toksyczne działanie roślin 
można podzielić na kilka kategorii:
• kardiotoksyczność (np. Gly-

cyrrhiza glabra, Ephedra sini-
ca),

• pneumotoksyczność (np. Sau-
ropus androgynus),

• nefrotoksyczność (np. Aristo-
lochia sp.),

• hematotoksyczność (np. An-
gelica senensis),

• hepatotoksyczność (np. Tussi-
lago farfara, Symphytum offi-
cinale).

O działanie toksyczne po-
dejrzewane są także, stosowane 
od wielu lat w lecznictwie, surow-
ce o działaniu przeczyszczającym. 
Wyniki badań wskazują, że ich 
przedawkowanie lub przewlekłe 
stosowanie może być groźne dla 
zdrowia człowieka. Toksyczność 
jest związana ze związkami an-
tranoidowymi, obecnymi w wielu 
powszechnie stosowanych pro-
duktach roślinnych (owoc i liść se-
nesu, kora kruszyny, korzeń rze-
wienia, owoc morwy indyjskiej). 
Z kolei związki antranoidowe takie 
jak emodyna i emodyna alonowa 
są podejrzewane o działanie ge-
notoksyczne. Na szczególną uwa-
gę, ze względu na wielokierunko-
we działanie toksyczne, zasługuje 
kwas arystolochowy, występujący 
we wszystkich częściach rośliny 
Aristolochia sp. Wywołuje on nie 
tylko nefropatię, ale wywiera także 
działanie karcinogenne i genotok-
syczne. Pomimo tego stosowany 
jest w dalszym ciągu w lekach tra-
dycyjnej medycyny chińskiej (np. 
Guang Fang Ji, Guan Mu Tong, 
Ma Dou Ling, Tian Xian Teng, Qing 
Mu Xiang).

Działanie mutagenne 
i karcinogenne ziołowych 
produktów naturalnych

Temat ten podjęła Między-
narodowa Agencja Badań nad Ra-
kiem (International Agency for Re-
search on Cancer - IARC) - agen-
da WHO mieszcząca się w Lyonie 
we Francji, która zajmuje się kla-
syfikacją czynników i substancji 
rakotwórczych. Organizacja ta, 
publikując monografie substancji 
o działaniu rakotwórczym, tom 
82 poświęciła głównie tradycyj-
nym lekom roślinnych. Monogra-
fie IARC są bezpłatnie dostępne 
w internecie na stronie: http://
monographs.iarc.fr/ENG/Mono-
graphs/PDFs.

Analizując przyczyny nara-
stającej fali zachorowań na no-
wotwory należy także brać pod 
uwagę fakt, że w pewnym stop-
niu za działania mutagenne i kar-
cinogenne preparatów roślinnych 
może być odpowiedzialna m. in. 
zmiana sposobu ich pozyskiwa-
nia, w związku z czym nie są one 
już tak „zdrowe” jak dawniej. Otóż 
należy zdawać sobie sprawę z te-
go, że obecnie ponad 75% surow-
ców roślinnych do użytku farma-
ceutycznego pochodzi z upraw 
a coraz mniejsza część ze zbioru 
naturalnego. Od pewnego czasu 
większość aspektów uprawy roślin 
leczniczych stała się przedmio-
tem zainteresowania agrotechni-
ki i jest tylko pośrednio związana 
z farmakognozją. Oznacza to, że 
znaczna większość roślin leczni-
czych poddawana jest intensyw-
nym zabiegom agrotechnicznym, 
mających za główny cel podnie-
sienie wydajności produkcji. Co 
prawda uzyskiwany surowiec jest 
badany na zawartość toksycznych 
pozostałości (np. pestycydów), ale 
to nie znaczy, że nie zawiera tych 
zanieczyszczeń zupełnie.
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Innym zagadnieniem bez-
pośrednio związanym z tym te-
matem jest żywiołowy rozwój 
biotechnologii, która często me-
todami inżynierii genetycznej do-
prowadziła do powstania wielu 
nowych odmian roślin leczniczych 
o zwiększonej zawartości związ-
ków czynnych. Cieszą się z tego 
hodowcy roślin i producenci pre-
paratów ale czy powinni cieszyć 
się także konsumenci i pacjenci?

Interakcje ziołowych 
produktów naturalnych 
z lekami chemicznymi

Zjawisko interakcji leków 
jest szeroko znane w medycynie. 
Wiele substancji czynnych, obec-
nych w leczniczych produktach 
roślinnych, może wywoływać za-
grażające zdrowiu i życiu pacjen-
tów interakcje z równocześnie sto-
sowanymi lekami syntetycznymi. 
Dzieje się tak głównie wtedy, gdy 
nieświadomi pacjenci traktując 
substancje naturalne, zwłaszcza 
środki ziołowe, za nieszkodliwe 
przyjmują je jednocześnie z le-
kami zaordynowanymi przez le-
karza. Jak wielu osób mogą do-
tyczyć takie zagrożenia? Okazuje 
się, że całkiem sporej grupy, gdyż 
w wielu krajach co najmniej kilka-
naście procent populacji codzien-
nie przyjmuje naturalne produkty 
lecznicze. Odsetek ten jest jeszcze 
wyższy w populacji chorych na no-
wotwory. Natomiast opublikowa-
na w 2012 roku przez zespół chiń-
sko - amerykańskich naukowców 
metaanaliza, obejmująca 460 po-
zycji piśmiennictwa wykazała, że 
są surowce roślinne jak np. ziele 
dziurawca (Hyperici herba), które 
wykazują interakcje ze 147 leka-
mi syntetycznymi. Wspomniany 
dziurawiec nie należy bynajmniej 
do wyjątków, bo inny popularny 
surowiec - liść miłorzębu (Ginkgo 

bilobae folium) wykazuje interak-
cje z około 50 lekami. Zestawiając 
liczbę osób przyjmujących natu-
ralne produkty lecznicze z licz-
bą interakcji możemy wyobrazić 
sobie skalę problemu. Obecnie 
najbardziej aktualnym źródłem 
informacji na temat interakcji su-
rowców roślinnych są monografie 
wspólnotowe, publikowane przez 
Komitet ds. Ziołowych Produktów 
Leczniczych (HMPC), działający 
przy Europejskiej Agencji Leków 
(EMA). Informacje te są dostępne 
na stronie: http://www.ema.euro-
pa.eu/ema/.

Regulacje prawne rynku 
produktów naturalnych

Konieczność ukształtowania 
bezpiecznego rynku roślinnych 
produktów leczniczych dostrze-
gły, już w latach 90-tych ubie-
głego wieku, powołane do tego 
instytucje międzynarodowe jak 
Unia Europejska(UE) i Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO). Tak-
że w wielu krajach zajęły się tym 
problemem narodowe organiza-
cje, np. Amerykańska Agencja ds. 
Żywności i Leków (FDA) w USA 
a w Polsce Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobój-
czych (URPL). Jedną z pierwszych 
prób było opublikowanie w 1992 
roku, przez unijny komitet CPMP, 
zajmujący się produktami leczni-
czymi, dokumentu pt. „Listing of 
herbs and herbal derivatives with-
drawn for safety reasons – Herbal 
drugs with serious risks”. Z kolei 
Rozporządzeniem UE Nr 726/2004 
powołano we wrześniu 2004 ro-
ku Komitet ds. Produktów Lecz-
niczych Roślinnych (HMPC) w ra-
mach Europejskiej Agencji Leków 
(EMA), zastępując dotychczasową 
grupę ekspertów CPMP. Rozporzą-
dzenie to określiło także wymogi 

związane z nadzorem nad moni-
torowaniem bezpieczeństwa sto-
sowania produktów leczniczych. 
Także w 2004 roku opublikowana 
została Dyrektywa 2004/24/WE, 
która wprowadziła nowe pojecie 
Tradycyjnego Produktu Lecznicze-
go Roślinnego (THMP), określiła 
uproszczoną procedurę prawną 
wprowadzania do obrotu trady-
cyjnych produktów leczniczych 
roślinnych, określiła wymagania 
jakim powinien odpowiadać taki 
produkt oraz nałożyła obowiązek 
dostosowania dokumentacji reje-
stracyjnej do wymagań dyrekty-
wy dla produktów tej kategorii. 
Uproszczona procedura rejestra-
cyjna dotyczy jedynie produk-
tów o odpowiednio długim czasie 
stosowania w obrębie Wspólnoty 
(15 lat). Bezwzględnym wymo-
giem kwalifikacji leku do kategorii 
THMP jest udokumentowanie bez-
pieczeństwa jego stosowania. Po-
stanowienia Dyrektywy 2004/24/
WE zaczęły obowiązywać w całej 
Unii Europejskiej od 1 maja 2011 r.

Właściwości toksyczne i far-
makologiczne surowców roślin-
nych zwykle badane są w testach 
in vitro i in vivo. Tylko w nielicz-
nych przypadkach dla leków ro-
ślinnych wykonane zostały ran-
domizowane badania kliniczne. 
Obecnie publikowane są wytycz-
ne związane z koniecznością pro-
wadzenia badań surowców roślin-
nych w zakresie genotoksyczności. 

Wiele z produktów zawie-
rających substancje naturalne, 
w tym surowce roślinne, podle-
ga różnej klasyfikacji, w zależ-
ności od swojego przeznaczenia 
i właściwości, jakie dla tej sub-
stancji określono. Są to tak zwa-
ne produkty z pogranicza. Mogą 
one być klasyfikowane jako leki, 
żywność funkcjonalna lub suple-
menty diety. W ostatnim okresie 
część surowców roślinnych jest ►
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również stosowana w wyrobach 
medycznych. Prawodawstwo eu-
ropejskie w zakresie suplemen-
tów diety reguluje Dyrektywa UE 
Nr 2002/46, obowiązująca od 1 
sierpnia 2005 roku. Dyrektywa ta 
wprowadziła pojęcie suplementu 
diety, ujednoliciła kryteria ozna-
kowania tego rodzaju środków 
spożywczych oraz wprowadziła 
wymogi dotyczące witamin i mi-
nerałów stosowanych w tych pro-
duktach.

Surowce roślinne stoso-
wane w środkach spożywczych, 
takich jak suplementy diety, nie 
podlegają żadnym przepisom 
nakazującym prowadzenie ba-
dań kontrolnych. Oceną suple-
mentów diety i ich oświadczeń 
zdrowotnych zajmuje się Euro-
pejska Agencja ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA). W ramach 
EFSA opinie naukowe związa-
ne z substancjami stosowanymi 
w suplementach diety przygo-

towuje grupa robocza ds. pro-
duktów dietetycznych, żywienia 
i alergii (NDA). Grupa ta zajmu-
je się również oceną oświadczeń 
zdrowotnych, jakie mogą być za-
mieszczane na oznakowaniu su-
plementów diety. Nie stworzono 
jednak powszechnie dostępnej 
bazy danych, zawierającej aktual-
ne dane toksykologiczne surow-
ców roślinnych.

Baza taka istnieje natomiast 
w USA i prowadzona jest przez 
Amerykańską Agencję ds. Żywno-
ści i Leków (FDA) pod nazwą „Po-
isonous Plant Database” – (http://
www.accessdata.fda.gov/scripts/
plantox/index.cfm). Konieczność 
stworzenia takiej bazy w USA za-
istniała w związku z obecnością 
w tym kraju dużych grup etnicz-
nych, pochodzących z różnych re-
jonów świata i stosujących zarów-
no ziołolecznictwo europejskie jak 
i indyjskie (ayurweda) oraz trady-
cyjne chińskie.

W Polsce organem powoła-
nym do oceny produktów leczni-
czych jest Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobój-
czych (URPL). Jednostka ta zajmuje 
się między innymi oceną produk-
tów leczniczych roślinnych. Zgod-
nie z przepisami „Ustawy o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia”, 
jest ona również jednostką powo-
łaną do wydawania opinii w spra-
wie suplementów diety, ale tylko 
takich, które spełniają wymogi 
produktu leczniczego.

Natomiast nadzór nad ryn-
kiem żywności, w tym pozosta-
łych suplementów diety, sprawu-
je Główny Inspektorat Sanitarny 
(GIS). Jednak wspomniana Usta-
wa zobowiązuje producenta tylko 
do zawiadomienia GIS o zamia-
rze wprowadzenia do obrotu su-
plementu diety. Żadna instytucja 
państwowa nie ocenia ani jakości 
ani bezpieczeństwa tych produk-
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tów. Kwestia skuteczności nie jest 
w przypadku żywności brana pod 
uwagę, niemniej jednak powinny 
zostać ocenione zaproponowane 
przez wytwórcę tzw. oświadczenia 
zdrowotne dotyczące suplemen-
tu diety. Sądząc jednak po tym, 
że wielu wytwórców decyduje 
się wprowadzić na rynek surow-
ce roślinne w kategorii żywności, 
nadając im „wskazania” niejedno-
krotnie bardziej rozbudowane niż 
dla leków, można odnieść wraże-
nie, że mechanizmy oceny oświad-
czeń zdrowotnych nie działają zbyt 
sprawnie i wnikliwie.

Perspektywy podniesienia 
bezpieczeństwa stosowania 

produktów naturalnych

Pewne inicjatywy stworze-
nia listy surowców roślinnych, 
które mogą być dopuszczone do 
stosowania jako składniki leków 
lub suplementów diety, zostały 
podjęte przez grupę ekspertów 
z Polskiego Komitetu Zielarskie-
go, który w maju 2012 roku ogło-
sił „Listę surowców roślinnych do 
stosowania w suplementach die-
ty”. Znalazły się na niej 272 pozycje 
z których ponad 40 zawiera uwagi 
i ograniczenia.

Przedstawione rozważania 
nad zagadnieniami związanymi 
z działaniami niepożądanymi le-
ków roślinnych wskazują na wa-
dy obecnego systemu nadzoru 
i obiegu informacji. W ramach 
chociaż częściowej poprawy tej 
sytuacji, Urząd Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych 
(URPL) uruchomił powszechnie 
dostępny adres mailowy do zgła-
szania niepożądanych działań le-
ków. Najnowsza jego wersja brzmi: 
ndl@urpl.gov.pl .

W zakresie interakcji surow-
ców roślinnych zwraca uwagę fakt 
istnienia niepokojącego zjawiska 
nieinformowana lekarza o sto-
sowaniu produktów pochodze-
nia naturalnego łącznie z lekami 
chemicznymi. Lekarze natomiast, 
mając w większości niewystarcza-
jącą wiedzę na temat właściwo-
ści leków roślinnych, nie zasięga-
ją informacji od swych pacjentów 
o stosowaniu przez nich tego ty-
pu leków.

W zaistniałej sytuacji, odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo 
stosowania produktów pochodze-
nia naturalnego na polskim ryn-
ku, w znacznej mierze spada na 
farmaceutów w aptekach. Aby ich 
do tego zadania należycie przygo-
tować, należy szerzej uwzględnić 
te zagadnienia przy opracowaniu 
toku studiów farmaceutycznych, 
a później prowadzić szkolenia 
w ramach doskonalenia zawodo-
wego. Dobrze wyszkolony farma-
ceuta będzie mógł przekazywać 
swą wiedzę pacjentowi w ramach 
opieki farmaceutycznej. ■
 

 dr n. przyr., mgr farm. 
Karol Adamkowski
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Ewa Sitko. Pani Magdo, w ostat-
nim czasie otaczająca mnie 
codzienność i obserwacja 
relacji międzyludzkich osa-
dzonych w stałych wzor-
cach reagowania i utrwalo-
nych modelach myślowych 
powiodły moją myśl w kie-
runku pewnego pytania. 
Pytania o pożyteczność 
naszych rozważań na te-
mat stereotypów i mecha-
nizmów, które nimi rzą-
dzą. Rozmawiamy przecież 
w celu budzenia świado-
mości i dążenia do zmiany 
na drodze lepszego samo-
zrozumienia. [1] A rzeczy-
wistość daje się adekwatnej 
opisać słowami Wisławy 
Szymborskiej „Zmieniać się, 
żeby tylko nic się nie zmie-
niło” [2]. Siła hamowania 
na drodze zmiany jest czę-
sto ogromna. W słowach 
wypowiadanych zarówno 

w trakcie publicznych de-
bat, jak i w czasie prywat-
nych rozmów wybrzmiewa 
pragnienie, aby było le-
piej, piękniej, aby w oczach 
innych rysował się nasz 
czysty, nieposzlakowany 
obraz, ale sami często nie 
chcemy, czy może nie mo-
żemy, wprowadzić zmiany. 
Co nas wstrzymuje? Zasta-
nawiam się, jak powinno 
być sformułowane pytanie: 
Co możesz w sobie zmienić? 
Czy też trafniejsze będzie: 
Czy możesz coś w sobie 
zmienić? Jednym słowem– 
zapraszam Panią do roz-
ważań na temat szans na 
dobrą zmianę.

Magdalena Bucior. Słowo 
„zmiana” niesie ze so-
bą wiele znaczeń. Istnie-
ją zmiany, które dokonują 
się całkowicie bez naszego 

udziału. Wraz z wiekiem 
dojrzewamy, zmieniamy się 
mentalnie, emocjonalnie, 
zmieniają się nasze moty-
wacje. Większa dojrzałość 
nie oznacza jednak więk-
szej podatności na zmianę– 
tę rozumianą jako świado-
me, odmienne od utrwalo-
nego, zachowanie. Wręcz 
przeciwnie – coraz trudniej 
reagować nam w odmien-
ny sposób i coraz trudniej 
odnaleźć się w nowych 
sytuacjach. Zmiany budzą 
w nas lęk i opór. I choć nie-
których z nich wręcz wy-
czekujemy, mamy nadzieję, 
że zaistnieją dla naszego 
dobra, ale bez naszego za-
angażowania. 

(E) Właśnie, bez zaangażowania. 
Co nas powstrzymuje przed 
uruchomieniem zmiany?

Zmieniać się, 
żeby tylko nic się nie zmieniło
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(M) W procesie zmiany najbar-
dziej ograniczający jest 
brak nowego doświadcze-
nia, doświadczenia siebie 
w nowej sytuacji, ale no-
wej– w znaczeniu– pierwszy 
raz przez nas wykreowanej. 
„Nie mogę mieć chwili cza-
su dla siebie”. A może „Nie 
chcę mieć chwili czasu dla 
siebie?”. Bo zbudowałam 
swoją wartość na byciu nie-
zastąpioną, na byciu wciąż 
dostępną, uważną i słucha-
jącą. Bo nie mam doświad-
czenia, jak to jest zrobić 
coś dla siebie. Bo ciągle 
mam opory i przekonanie, 
że nie poradzę sobie z tym 
„co inni powiedzą”. Gdy 
wreszcie wykreuję siebie 
w sytuacji, w której „mam 
czas dla siebie, po prostu 
nic nie robię” – okazuje się, 
że jest mi dobrze, radzę 
sobie z tą nową sytuacją  
i „ludzkim gadaniem” (o ile 
ono w ogóle się pojawiło). 
Albo – „nie jest mi dobrze 
i nie radzę sobie”, ale zy-
skuję dostęp do głębszych 
warstw interpretacji mo-
jego niezadowolenia. Być 
może wcale nie chodzi 
o bycie niezastąpioną…. Po-
jawia się mnóstwo znaczeń. 
Jedno jest pewne – udział 
w nowym zdarzeniu, spot-
kaniu lub sytuacji zawsze 
coś otwiera i może zapo-
czątkować proces dobrej 
zmiany. 

(E) Przywołała Pani bardzo indy-
widualny przykład. Ja chcia-
łabym odnieść się do szer-
szego kontekstu. W ostat-
nim numerze Aptekarza 
polskiego Prezes Grzegorz 
Kucharewicz pisze, że przy-
szłość aptekarzy zależy od 

nich samych i zachęca do 
licznego, a nawet więcej, 
do masowego udziału we 
wszelkich wyborach. W tym 
aspekcie również docho-
dzi do kreowania siebie  
w nowej odsłonie. Przejścia 
od „nie mogę być” radnym, 
parlamentarzystą, aktyw-
nym członkiem Samorzą-
du aptekarskiego do „chcę 
mieć” wpływ na otaczającą 
mnie rzeczywistość. Kon-
tekst się zmienia, ale me-
chanizmy zostają takie sa-
me.

(M) Ciekawie na tym tle rysują się 
wyniki badań nad zmianą 
osobowości w trakcie upły-
wającego życia. Jeszcze nie 
dawno sądzono, że nasza 
wyjątkowość kształtuje się 
do około 30 roku życia, 
a później już nie podlega 
zmianie. Obecnie (w tam-
tym roku zakończono ba-
dania na grupie 130 tysię-
cy osób) [3] twierdzi się, że 
nie ma osobowościowego 
status quo. Zmieniamy się. 
Mamy wpływ na naszą ak-
tywność i nasze opisywanie 
świata. Jesteśmy w stałym 
procesie, a raczej – może-
my stale się rozwijać. Doj-
rzałość zawodowa z jednej 
strony, a z drugiej – umie-
jętność uczenia się nowych 
rzeczy (która, jak widać, nie 
jest ograniczona wiekiem) 
powinny wzbudzać w nas 
chęć do doświadczania sie-
bie w wymienionych przez 
Panią zawodowych odsło-
nach. 

(E) Rzecz w aspekcie teoretycz-
nym wydaje się prosta, ale 
przecież potoczna obser-
wacja (nawet bez odnosze-

nia się do naukowych eks-
perymentów) codziennie 
utwierdza w przekonaniu, 
że wcale tak nie jest.

(M) To prawda. Człowiek ma 
określoną gotowość na 
zmianę. Może zmienić się 
tylko w pewnych, w „swo-
ich” granicach. Może prze-
suwać te granice, poszerzać 
je, chociażby w wyniku no-
wych doświadczeń, ale nie 
zmieni sposobów reago-
wania, funkcjonowania czy 
wyrażania siebie tylko i wy-
łącznie w wyniku zewnętrz-
nych zachęt czy nacisków. 
Apele, artykuły upowszech-
niające pewne zagadnienia 
są tylko przyczynkiem do 
zmiany, ale jej nie gwaran-
tują. To, co mogą zrobić in-
ni, to zadbać, aby gotowość 
na odmienne zachowanie 
mogła kiełkować się w wa-
runkach w miarę bezpiecz-
nych, emocjonalnie kom-
fortowych.

(E) W zaciszu naszych domów, 
aptek możemy tworzyć ta-
kie komfortowe warunki 
do zmiany, ale arena życia 
w środowisku lokalnym, 
szerzej ogólnopolskim, czy 
jeszcze szerzej – europej-
skim już takiego komfortu 
nie zapewnia. 

(M) Trudno się z tym nie zgodzić, 
dlatego chciałabym zachę-
cić do podejmowania wysił-
ków związanych ze zmianą 
od małych kroków i propo-
nuję zastosowanie bardzo 
popularnej techniki tera-
peutycznej. Zamiany cza-
sowników w zdaniu, w któ-
rym odnoszę się do zmiany. 
„Nie mogę tego zmienić…” 
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warto wypowiedzieć jako 
„Nie chcę tego zmienić”. 
Słowo, które odnosi się do 
hamujących mnie okolicz-
ności zewnętrznych zamie-
nić na takie, które odnosi 
się do osobistych motywa-
cji. Gdy mówię „nie chcę” 
zamiast „nie mogę” – do-
strzegam swoje sprawstwo 
w określonych sytuacjach. 
To, co początkowo wyda-
je się być czymś całkowi-
cie poza moim wpływem, 
po jakimś czasie staje się, 
przynajmniej po części, 
wynikiem moich działań – 
w tym przypadku świado-
mych zaniechań, odpusz-
czeń, odrzucenia jakiejś ak-
tywności. Gdy „czegoś nie 
chcę” pojawia się we mnie 
refleksja, dlaczego tak się 
dzieje. Odpowiedź na za-
pytanie o osobiste moty-
wacje. Ta odpowiedź nie 
jest ani łatwa, ani nie wzbu-
dza przyjemnych uczuć 
i niechętnie dopuszczamy 
ją do głosu. Odsłania na-
sze słabości – „bo czuję 
się słaba/y”, „bo czuję się 
osamotniona/y”, „bo chcę 
mieć święty spokój”, „bo 
nie lubię konfrontacji”. „Nie 
mogę tego zmienić, bo 
świat mi na to nie pozwala” 
– brzmi bezpiecznie i od-
barcza z odpowiedzialno-
ści. Wierzę jednak, że warto 
przeformułowywać to, co  
z pozoru niemożliwe. Cza-
sownik „chcę, nie chcę” wy-
zwala energię do aktywne-
go działania, a za tym idzie 
– odpowiedzialność za to 
działanie. I nie chodzi o to, 
aby zawsze „chcieć”, ale że-
by odczytywać w sobie, co 
za taką a nie inną decyzją 
stoi. 

(E) Rozumiem, że mimo ryzyka 
powinniśmy ćwiczyć „za-
mianę czasowników”?

(M) Tak, bo warto poszerzyć wie-
dzę o sobie samym. Ten 
wewnętrzny dialog jest 
tylko dla nas. Im bardziej 
szczery, tym więcej nam 
pokaże. Jeżeli zyskuję wie-
dzę o tym, co jest dla mnie 
trudne, to łatwiej mogę so-
bą zarządzać– na przykład 
unikać sytuacji, co do któ-
rych mam przekonanie, że 
sobie w nich nie poradzę. 
Albo wprost przeciwnie– 
spróbować i zobaczyć, czy 
rzeczywiście jest tak, jak 
myśleliśmy.

(E) Wyobraźmy sobie sytuację, że 
decydujemy się podjąć jakiś 
wysiłek. Jakiemuś działaniu 
mówimy „tak”. Doświad-
czenie podpowiada jednak,  
że podjęcie wysiłku nie 
zawsze gwarantuje dobrą 
zmianę. Myślę, że w tej ma-
terii także istnieją wyraźne 
ograniczenia.

(M) Tak, jednym z największych 
ograniczeń jest brak akcep-
tacji samego siebie. Tera-
peuci pracujący z osobami 
deklarującymi chęć zmiany 
zwracają uwagę, że niska 
samoocena nie sprzyja po-
dejmowanym działaniom. 
Podejmowane wysiłki (nie-
świadomie) torpedują pre-
zentowane w warstwie wer-
balnej potrzeby.

(E) Można wiec bez ryzyka błę-
du powiedzieć, że jeżeli 
to przywoływane „chcę” 
wzbogaci wyłącznie nasz 
język, a nie będzie wyrasta-
ło z dobrych wobec siebie 

samego emocji, to począt-
kowo wysoki poziom mo-
tywacji szybko zaniknie.

(M) Właśnie tak. W szerokiej 
perspektywie dużej grupy 
zawodowej farmaceutów 
poczucie wartości ma swe 
źródła nie tylko w jed-
nostkowej samoocenie 
poszczególnych specjali-
stów, ale jest wypadkową 
tej indywidualnej kondycji 
i kondycji całej grupy. Stąd 
tak ważne jest budowanie 
zbiorowej tożsamości. 

(E) Myślę, że chodzi tu jeszcze 
o coś więcej. O szacunek 
do samego siebie (i znowu 
nie tylko indywidualne, ale 
również do całej własnej 
grupy zawodowej). Uży-
łam określenia szacunek, 
bo chciałabym na chwilę 
uwagę czytelnika (i Pa-
ni) na tej kategorii skupić. 
Szacunek, czym jest? Fi-
lozofowie twierdzą, że nie 
jest to emocja. Mówią też, 
że to nie akt intelektualny. 
Jest szacunek czymś mię-
dzy jednym a drugim. Jest 
zwróceniem się w kierunku 
tego co najszlachetniejsze, 
najlepsze.

(M) W perspektywie indywidual-
nego farmaceuty rzecz wy-
daje się trudna, ale możliwa 
do zrobienia. Skupienie się 
na tym, co we mnie najlep-
sze. Czerpanie z tego siły do 
zmian i pomnażanie dobra. 
To program na budowanie 
samego siebie. O wiele bar-
dziej złożoną sprawą jest 
kreowanie zbiorowego wi-
zerunku aptekarzy w opar-
ciu o szacunek do zawodu, 
który, jak Pani wspomniała 



W Aptece

43Aptekarz Polski, 91(69e) marzec 2014

Fo
t. 

©
 B

et
sy

 B
ar

an
sk

i -
 F

ot
ol

ia
.c

om

(tenże szacunek), jest trud-
ny do definiowania. 

(E) Tak, jest to zadanie tym bar-
dziej wymagające, że anga-
żuje różne idee. Po pierwsze 
włącza ideę społeczeństwa 
obywatelskiego – nasze-
go przekonania, że jest to 
idea wartościowa i godna 
szacunku. Następnie – ideę 
gotowości do poświęcenia 
się na rzecz jej urzeczywist-
nienia w wybranym obsza-
rze. Po trzecie – ideę czer-
pania ze wzorców. Odno-
szenia się z szacunkiem do 
tego, czego dokonali apte-
karze w czasie przeszłym, 
po to, aby współczesny wi-
zerunek aptekarza, jego za-
angażowanie w budowanie 
wizerunku był wypadko-
wą dwóch energii: własnej 
i zbiorowej. Doświadczenie 
pokazuje, że na przykład 
„z dziada pradziada” moż-
na dziedziczyć gotowość 

do wprowadzania w życiu 
społecznym, politycznym, 
ulepszeń i prezentować 
twórczą niezgodę na stan 
zastany. 

(M) Ja jednak z perspekty-
wy psychologa pragnę 
jeszcze raz podkreślić,  
że osobiste myślenie o wła-
dzy i autorytecie – czy wła-
dza jest dla mnie czymś, co 
można podważyć, czymś, 
z czym można polemizo-
wać, czy też jest obiektem 
niedostępnym, niepodlega-
jącym zmianie lub negacji – 
jest bardzo ważne. Nie do 
zbagatelizowania są rów-
nież odpowiedzi na pytania 
– czy jestem gotowy/a na 
straty, jakie mogę ponieść 
poprzez zaangażowanie 
na rzecz dużej, społecz-
nej zmiany, jak radzę so-
bie z oponentami, z kry-
tyką własnych pomysłów, 
czy potrafię bronić swoich 

przekonań lub dojrzale je 
modyfikować. 

(E) Trudności na drodze szero-
ko rozumianej zmiany się 
piętrzą. Tak w osobistej, 
jak i zbiorowej przestrzeni 
życia, ale odwołując się do 
dalszego ciągu cytowane-
go w tytule wiersza – zmia-
na – …„to łatwe, niemożli-
we, trudne, warte próby” 
[2] chciałabym wszystkich 
czytelników zachęcić do 
usłyszenia siły, jaka wypły-
wa z ostatniego sformuło-
wania. Rzecz (zmiana) jest 
warta próby. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Przypisy:
1. Za: Kołakowski, L. (2004) Mini wy-

kłady o maxi sprawach. Kraków, 
Wydawnictwo Znak

2. Wisława Szymborska „Portret ko-
biety”

3. Paulina Pająk Przemiana w Charak-
tery nr 2 2014
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nocześnie głównym powodem 
do poszukiwań nowych środków 
leczniczych. Wiedza na temat fi-
zjologii człowieka, chorób i środ-
ków leczniczych przebyła bardzo 
długą drogę, ale możemy obecnie 
cieszyć się tym, że nie zagrażają 
nam już epidemie, które dziesiąt-
kowały niegdyś całe wsie i miasta.

Morowe powietrze
 

Jedną z bardziej dotkliwych 
chorób była dżuma nazywana 
również „czarną śmiercią”, ”po-
wietrzem morowym” lub po pro-
stu „morem”. Dżuma obok tyfusu, 
ospy, cholery i durów określana 
była również ogólną nazwą „za-
raza” lub łacińskim słowem pe-
stis. Epidemie przetaczające się 
przez całą Europę, w średniowie-
czu przyczyniały się do zmniej-
szenia populacji ludzkiej nawet 
o 80%. Wraz z ludźmi, głównie 
biednymi, umierały zwierzęta. 

Choroba jest to taki stan or-
ganizmu, kiedy to czujemy 
się źle, a owego złego sa-

mopoczucia nie można jednak po-
wiązać z krótkotrwałym, przejścio-
wym uwarunkowaniem psycholo-
gicznym lub bytowym, lecz z do-
legliwościami wywołanymi przez 
zmiany strukturalne lub zmie-
nioną czynność organizmu. Przez 
dolegliwości rozumiemy przy tym 
doznania, które są przejawem 
nieprawidłowych zmian struktury 
organizmu lub zaburzeń regu-
lacji funkcji narządów - to jedna 

z najnowszych definicji choroby 
zatwierdzona prze WHO. Okazuje 
się, że jednoznaczne określenie 
zdrowia i choroby nie jest najła-
twiejszym zadaniem. Do obowią-
zującej obecnie definicji docho-
dzono przez parę wieków i jesz-
cze do niedawna posługiwano 
się wyjaśnieniem, iż choroba jest 
przeciwieństwem zdrowia. Ale nie 
same pojęcia są dylematem ludz-
kości… Znacznie większym prob-
lemem są choroby, które dotykają 
nas niezmiennie od początku ist-
nienia ludzkości, stając się jed-

Okazuje się, że jednoznaczne określenie zdrowia i choro-

by nie jest najłatwiejszym zadaniem. Do obowiązującej obecnie 

definicji dochodzono przez parę wieków i jeszcze do niedaw-

na posługiwano się wyjaśnieniem, iż choroba jest przeciwień-

stwem zdrowia. Ale nie same pojęcia są dylematem ludzkości… 

Znacznie większym problemem są choroby, które dotykają nas 

niezmiennie od początku istnienia ludzkości, stając się jedno-

cześnie głównym powodem do poszukiwań nowych środków 

leczniczych. 

Contra 
Pestis

Fo
t. 

Fo
to

lia
.c

om



45

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 91(69e) marzec 20144

północne i wschodnie- należało 
wówczas otwierać okna w ce-
lu wietrzenia domu, a ponadto 
stosować okadzania domostw 
i ubioru ziołami. Przede wszyst-
kim należało jednak dbać o cia-
ło i poddawać je regularnemu 
oczyszczaniu poprzez puszczanie 
krwi, stosowanie środków prze-
czyszczających czy nawet prowo-
kowanie wymiotów. Te podsta-
wowe wytyczne powtarzane są 
przez kolejne lata walki z morem 
i odnaleźć je możemy między in-
nymi na kartach takich opraco-
wań jak: „Książki o zachowaniu 
zdrowia człowieczego od zarazy 
morowego powietrza doktora 
Antoniego Sznebergiera z łaciń-
skiego na język polski teraz nowo 
przez Jana Antoninusa przełożo-
ne” (1562) czy też w „Herbarzu, to 
jest ziół tutecznych, postronnych 
i zamorskich opisanie…” (1568) 
Marcina Siennika.

Burmistrzowie powietrzni

Prawdopodobnie dopiero 
w okresie nowożytnym wprowa-
dzona została funkcja burmistrza 
powietrznego czyli człowieka, 
który wybierany był do sprawo-
wania nadzoru nad ludnością 
w czasie zarazy. Bardzo często za-
danie to powierzano aptekarzom. 
Jak podaje Wojciech Roeske 
w opracowaniu „Polskie apteki”, 
znane było niegdyś powiedzenie: 
cóżeś ty za aptekarz, skoro przed 
morem uciekasz… Sprawowanie 
opieki nad „zapowietrzonym” te-
renem zostało powierzone apte-
karzom królewskim przywilejem 
w 1612 roku, choć zadanie to 
wykonywane było już wcześniej. 
Niestety poświęcenie aptekarzy 
dla ratowania zadżumionych bar-
dzo często niosło za sobą przykre 

Jedynym ratunkiem przed mo-
rem była jak najszybsza ucieczka 
w bezpieczne, najlepiej odludne 
miejsce. Najbogatsi mieszczanie, 
szlachta i królowie wyjeżdżali do 
swoich posiadłości ulokowanych 
najczęściej w głębokiej puszczy. 
Pozostała ludność zdana była na 
własne siły oraz tych, którzy po-
trafili się poświęcać, niosąc po-
moc. Mając na uwadze, iż stan 
wiedzy medycznej znacznie od-
biegał od dzisiejszego poziomu, 
warto zwrócić uwagę na postrze-
ganie choroby w wieku XVI i XVII, 
a zwłaszcza na sposoby zapobie-
gania i leczenia dżumy. 

Jedną z ważniejszych osób 
w dziejach polskiej medycyny 
i walki z dżumą był Maciej Mie-
chowita (1457-1523). Jako typowy 
przykład uczonego humanisty 
doby odrodzenia, Miechowita 
wsławił się w kilku dziedzinach 
naukowych. Doceniane są je-
go zasługi i dorobek w zakre-
sie historii, astronomii, astrologii 
i medycyny. Sięgając do rozpraw 
„Contra sevam pestem reginem” 
oraz „Conservatio sanitatis”, po-
znajemy przede wszystkim za-
lecenia związane z codzienną 
higieną w okresie epidemii. Ma-
ciej Miechowita zwraca uwa-
gę na przestrzeganie właściwej 
diety, a zwłaszcza na to, by uni-
kać produktów, które ulegają 
zepsuciu jak: owoce, ryby, prze-
twory mleczne. Przestrzega rów-
nież przed rozwiązłością sek-
sualną, jako jedną z możliwych 
dróg przenoszenia zaraz, a tak-
że przed wiatrami. Szczególnie 
niebezpieczne miały być wiatry 
wiejące z miejsc objętych zarazą 
i znad bagien, a ponadto wiatry 
południowe i zachodnie. W celu 
uchronienia się od „zarazy”, Mie-
chowita zalecał przede wszystkim 
dbać o świeżość i suchość powie-
trza, czemu służyć miały wiatry 

konsekwencje, a mianowicie cho-
robę i śmierć członków rodziny. 
Również sam burmistrz powietrz-
ny musiał liczyć się ze skutka-
mi przebywania wśród chorych. 
W historii walki z epidemią moro-
wego powietrza zapisali się prze-
de wszystkim: Łukasz Drewno 
oraz Jan Alembek. 

Łukasz Drewno (1565-
1652) był warszawskim apteka-
rzem, pełniącym w latach 1624-
1625 obowiązki burmistrza po-
wietrznego. Szczególne uznanie 
przypisuje się mu ze względu 
na to, iż pozostał w mieście ja-
ko jedyny przedstawiciel służb 
medycznych wprowadził nadzór 
nad chorymi, a także już zmarły-
mi osobami. Zwracał uwagę jako 
jeden z pierwszych na możliwości 
zapobiegania chorobie przede 
wszystkim poprzez izolowanie 
zdrowych od chorych. Prowadził 
w tym czasie ewidencje chorych 
i zmarłych, a także zapisywał ja-
kie leki podawane były w okresie 
zarazy. 

Kolejnym „sławnym” apte-
karzem-burmistrzem powietrz-
nym był Jan Alembek, walczący 
z epidemią we Lwowie. Po opa-
nowaniu zarazy w 1625 roku na-
pisał książkę: „Apteka mego do-
szwiatszenia jak w Niemczych, tak 
w Polszcze y we Włoszych czasu 
powietrza morowego” w której 
przedstawił swoje obserwacje 
związane z dżumą i uwagi na te-
mat przebiegu choroby, sposo-
bów wykrywania, leczenia oraz 
zapobiegania. Do podstawowych 
sposobów zapobiegania dżumie 
(wymienianych już przez Macieja 
Miechowitę) należało przestrze-
ganie następujących zaleceń: 
unikanie zmęczenia (fatiga), gło-
du (fames), owoców (fructus), ko-
biet (emines), powiewów wiatrów 
(flatus). A do tego należało sto-
sować upusty krwi phlebotomi, ►
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nie potrzeba(…) wszakże jednak 
jako nie wszytki Pan Bóg upadku 
dopuszcza, tak też nie wszystkich 
od upadku strzeże!

Przeciwko zarazie…
 

Nadzór nad chorymi, zakła-
danie szpitali i cmentarzy moro-
wych, palenie odzieży i posłania 
to przykłady walki z rozprzestrze-
niającymi się zarazami. Prócz tych 
działań i dbania o higienę, podej-
mowano się również zapobiega-
nia i leczenia, mając do dyspo-
zycji jedynie środki naturalnego 
pochodzenia. 

Jednym ze sposobów roz-
poznawania i prognozowania 
przebiegu choroby, było wylewa-
nie uryny na świeże zielone po-
krzywy. Jeżeli pokrzywy pozosta-
wały w dobrym stanie, wówczas 
chory miał szanse na wyzdro-

►oczyszczać powietrze, palić ogień 
ze zdrowych drzew, stosować ka-
dzidła, które miały na celu osu-
szać powietrze i oczyszczać ciało 
z wydzielin. Pomocnym środkiem 
zapobiegawczym miało być stare 
węgierskie wino, a także wywoły-
wanie wymiotów. Co ciekawe, Jan 
Alembek, zwrócił również uwagę 
na większą podatność kobiet na 
„zachwycenie powietrza”, polecał 
zatem… pozbywanie się niewiast 
z domów!

Prócz wymienionych sposo-
bów zapobiegania i walki z dżu-
mą, powszechnym „lekarstwem” 
miała być również modlitwa, jako 
że jedną z częściej wymienianych 
przyczyn była „kara boska”. Przy-
pominał o tym Marcin Siennik, 
pisząc: iż czasów tych często Pan 
Bóg świat karze powietrzem mo-
rowym na kogo ma przypuścić 
z wolej swej raczy, żaden z tego 
wydź nie może. Zasię kogo z łaski 
swej strzec raczy, inej mu obrony 

wienie. Kolejną metodą diagno-
styczną, było wylanie uryny na 
miednicę lub zlewkę i dodanie 
niewielkiej ilości mleka kobiety 
karmiącej. Jeżeli mleko opadało 
na dno- chorego czekała śmierć. 
Oczywiście w zależności od do-
stępnych środków podejmowano 
się prób leczenia, a każdy zdrowy 
starał się uchronić przed zarazą. 
Jednym z ważniejszych medyka-
mentów były korzenne przypra-
wy i wonności. Bogaci ludzie no-
sili przy sobie ambrę w specjalnie 
do tego celu przystosowanych 
„balsaminkach” zawieszonych 
na szyi, które miały na celu od-
każanie powietrza. Ubodzy, jak 
czytamy w „Herbarzu…” Siennika: 
mogli gwoździki warzyć w occie, 
a zawieszać w chuste i woniać, 
albo jałowiec, piołun, koriander, 
kozłek, z tych którekolwiek namo-
czyć w winie albo w occie, a za-
winąć także w chustke i woniać 
nosząc albo w tym winie gabkę 
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rozmocz a woniaj. Bardzo czę-
sto zalecanym lekarstwem ma-
jącym uchronić przed „morem” 
były różnorakie octy winne. Do 
najsławniejszych należał tak zwa-
ny „ocet siedmiu złodziei”, który 
przygotowywany był poprzez 
moczenie piołunu, rozmarynu, 
szałwi, mięty, ruty, cynamonu, 
goździków, gałki, czosnku i kam-
fory w occie. Ocet ten jak poda-
wał jeszcze w wieku XIX „Nowy 
chemik paryzki” służył do obmy-
cia rąk, twarzy i szyi, a w przy-
padku przebywania w „miejscu 
zapowietrzonym” należało trzy-
mać w ustach gąbkę nasączoną 
w tymże occie lub też okadzać 
nim powietrze wylewając na roz-
żarzony metal. Nazwa tego spe-
cyfiku („ocet siedmiu złodziei” 
lub też czasem „ocet czterech 
złodziei”) nawiązuje do historii, 
jakoby tajemnica przygotowania 
i stosowania, została ujawniona 
przez grasujących w okresie za-
razy złodziei, rabujących mienie 
umierających na dżumę ludzi. 

Równie ciekawym spo-
sobem ochrony przed „zapo-
wietrzeniem” było spożywanie 
grzanek posypanych proszkiem 
przygotowanym według zalece-
nia ” Herbarza…” Siennika: weźmi 
drzewa aloes, kubeby, kardamonu 
każdego łot. Cynamonu, imbiru, 
cytwaru każdego pół łota, gwoź-
dzików, muszkatołowego kwiatu, 
polnej driakwie każdego ćwierć. 
Wężowego korzenia(…) podróżni-
ku oboiego, kości serca jeleniego 
albo kości jednorożcowej każde-
go po ćwierci, złota czystego pięć 
tabliczek, cukru białego czystego 
dziesięć łotów, z tych wszystkich 
rzeczy uczynić proch a tym pro-
chem posypować grzanki. A tak 
jedz. Zachowywa człowieka w do-
brym zdrowiu i broni serca od za-
każenia powietrza morowego.

W „Herbarzu” Marcina 
Siennika w rozdziale: „O rządze-
niu czasu morowego powietrza” 
odnajdujemy akapit ”Lekarstwa 
z apteki, serce tak posilaj”, w któ-
rym wymienione są między inny-
mi: lekwarz różany, lekwarz wo-
łowego języka, lekwarz z kwiatu 
boragowego, który czynią z koś-
cią serca jeleniego z tabliczkami 
złotemi. Ponadto autor poleca: 
wódki palonej pić jest rzecz dobra. 
Naprzód wódka szczawiowa, wód-
ka wężowego korzenia, podróżni-
kowa, ziela wężownikowego, wo-
łowego języka, rojownikowi, bo-
ragowa, osładzając je cukrem (…) 
a chociaż nie będziesz miał tych 
wszystkich, ale aby wżdy jedne 
z tych którykolwiek. Dla uboższej 
części zalecane były środki znacz-
nie łatwiej dostępne jak: driakiew 
polna, podróżnik, rojownik, ku-
rze ziele, które należało uwarzyć 
wraz z kwaśnymi jabłkami, doda-
jąc w następnej kolejności: kwiatu 
różanego i dziewannowego. Przy-
gotowane lekarstwo należało 
pić trzy godziny przed obiadem, 
i dwie godziny przed wieczerzą. 
Jedną z ważniejszych roślin sto-
sowanych zapobiegawczo oraz 
leczniczo był biedrzeniec, który 
(o ile środki finansowe na to po-
zwalały) należało stosować z bia-
łym winem lub po prostu przygo-
towywać wywar wodny. Bogatsza 
część społeczeństwa miała do 
dyspozycji teriak, driakiew i be-
zoar oraz następujące lekarstwa: 
skórki jabłka cytrynowego oraz 
cytwar, które należało przeżuwać 
lub po prostu trzymać w ustach.

Obok szeregu przepisów 
na medyczne specyfiki bazujące 
na roślinach, surowcach zwierzę-
cych i minerałach, porad diete-
tycznych, odnajdujemy na końcu 
rozdziału poświęconego moro-
wemu powietrzu, następującą 

wskazówkę: jest rada najużytecz-
niejsza, aby człowiek rychło miej-
sce zmienił gdy baczy, że jest po-
wietrze zarażone. Przyjechawszy 
do zdrowego powietrza, aby tam 
trwał długo, a mieszkając w nim 
aby się słusznie chował.

Niniejszy artykuł jedynie 
w zarysie oddaje sytuację ludzi 
w czasach, kiedy nie znane były 
ani współczesne metody diag-
nostyczne, ani środki lecznicze, 
którymi dziś dysponujemy. Samo 
zjawisko choroby, a tym bardziej 
zarazy musiało być czymś prze-
rażającym dla ówczesnego czło-
wieka. I nie ma się co dziwić, epi-
demie dżumy dziesiątkowały całe 
miasta, zmieniając wielokrotnie 
bieg historii.

I choć mamy XXI wiek, 
a osiągnięcia medycyny są god-
ne podziwu, to w dalszym ciągu 
choroba jest nieodłącznym towa-
rzyszem człowieka. Niewątpliwie 
znacznie łatwiej jest współcześnie 
przechodzić przeziębienie czy ból 
głowy, mając do dyspozycji sze-
reg środków znoszących te dole-
gliwości, ale czy poradzilibyśmy 
sobie z sytuacją, gdy dochodzi do 
wybuchu epidemii? Z pewnością 
środki i wiedza, którą obecnie 
dysponujemy daje nam większe 
poczucie bezpieczeństwa niż kil-
kaset lat temu. Historia medycy-
ny i farmacji pokazuje jednak jak 
długa była droga do współczes-
nych „luksusów”, choć nie ma co 
ukrywać, mimo postępu wiedzy 
i techniki, cały czas przed na-
mi wiele zagadek związanych ze 
zdrowiem i życiem. W dalszym 
ciągu wyjaśnienie przyczyn i me-
chanizmów niektórych chorób 
pozostaje niezbadane, z pewnoś-
cią również dużo środków leczni-
czych jeszcze do odkrycia… ■

mgr farm. Joanna Typek
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Pierwszy 
raz w życiu
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Często wybiegam myślami 
w przyszłość. Właściwie 
robię to nieustannie. To 

jedna z moich wielu wad i jestem 
w pełni tego świadoma. Choć 
podejmuję próby walki z nią, to 
zawsze kończą się one poraż-
ką. Wciąż słyszę te same słowa: 
„Nie pisz scenariuszy!”, „Nie pla-
nuj!”, „Żyj chwilą!”. Wiem, ale to 
jest silniejsze ode mnie. Myślę, 
że to ta właśnie cecha umożli-
wiła mi na łamach poprzednie-
go „Aptekarza Polskiego” pisać 
o perspektywach, które czeka-
ją nas, przyszłych absolwentów 
farmacji. Jednak zanim zderzy-
my się z pracą zawodową, waż-
ne jest, aby opanowaną – przez 
okres pięciu lat studiów – wie-
dzę poprzeć doświadczeniem. 
Pierwszym poważnym spraw-
dzianem będzie półroczny staż, 
ale to dopiero przed nami. 
Mamy za sobą natomiast krótką, 
bo jednomiesięczną, ale myślę, 
że znaczącą praktykę. Dlatego 
tym razem wracamy do prze-
szłości…

Z niezrozumiałych dla wielu 
względów, na praktykę zdecydo-
wałam się w lipcu. Nierzadko żar 
lał się z nieba, co jeszcze bardziej 
potęgowało emocje, które mną 
targały. Podekscytowanie, radość 
mieszały się ze strachem, lękiem 

i niepokojem. Wybór apteki był 
przypadkowy, więc tak naprawdę 
nie wiedziałam, czego mogę się 
spodziewać. Odwagi dodawał mi 
mój biały fartuch. Nowy, nieska-
zitelnie czysty, starannie wypra-
sowany. To niedorzeczne można 
powiedzieć. Dla mnie jednak był 
on symbolem drogi, którą prze-
byłam – od pomocy aptecznej do 
praktykantki.

Podobnie jak moi znajo-
mi, zaczęłam od metkowania. 
To pierwsze przydzielone nam 
zadanie. Dla niektórych jedy-
ne… bo wypełniało im całe dnie. 
W moim przypadku było inaczej: 
jak się okazało, nie zapomnia-
łam tego, czego nauczyłam się 
kilka lat temu. Pudełka od hur-
towników szybko się opróżnia-
ły, na rzecz aptecznych koszy-
ków, które zapełniały się odpo-
wiednio oznakowanymi lekami. 
Sprawnie wykonana praca umoż-
liwiła mi zapoznanie się z apteką, 
bo wbrew sceptycznemu nasta-
wieniu pracowników, podjęłam 
się próby rozmieszczenia towaru. 
Wiedziałam, że na pewno nie uda 
mi się tego zrobić bezbłędnie, 
ale to jedyna droga, żeby poznać 
miejsce, w którym spędzę kolej-
ny miesiąc. Sprawiało mi to du-
żą radość, ponieważ tym razem 
wiedziałam, co trzymam w dłoni 

i świadomie umieszczałam pre-
parat na odpowiednią półkę – 
pierwszy raz w życiu!

Mój entuzjazm z czasem 
gasł. Mimo obszernego pro-
gramu do zrealizowania, właś-
ciwie ciągle robiłam to samo. 
Zajmowałam się dostawami towa-
ru, ale przede wszystkim oczeki-
wałam na wykonanie leku recep-
turowego. Niestety daremne by-
ło to czekanie, bo akurat w mojej 
aptece takich recept brakowało. 
Na nic zdała się moja ciekawska 
natura i tendencja do zadawania 
zbyt wielu pytań – mój opiekun 
nie miał w sobie cech nauczycie-
la, a przekazywanie mi szczątków 
wiedzy przychodziło z ogrom-
nym trudem. Wiem, że to ciężkie 
zadanie i nie każdy ma takie zdol-
ności. Jestem córką nauczycielki, 
która wybrała ten zawód świado-
mie, a dzielenie się wiedzą przy-
chodzi Jej z łatwością. Mnie się ta 
sztuka nie udała, dlatego ku zdzi-
wieniu wszystkich, nie poszłam 
w ślady mamy. Dlatego też jestem 
w tej kwestii wyrozumiała. Jednak 
jestem typem „zadaniowca” i za-
wsze podejmuję próby. Niestety 
ja takich chęci nie zauważyłam… 
Robiłam więc to, co najlepiej mi 
wychodzi, czyli obserwowanie. 
W ten sposób się uczyłam. Na 
szczęście, choć na zaledwie dwa 
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ostatnie tygodnie wróciła z ur-
lopu magister, która wykazała 
większe zaangażowanie, bo chy-
ba zauważyła u mnie ten „pęd do 
wiedzy”. Dzięki Niej stanęłam za 
pierwszym stołem – pierwszy raz 
w życiu!

Kilka dni spędzonych przy 
okienku, tym razem nie jako ob-
serwator, ale czynny uczestnik, było 
fantastycznych! Właśnie wtedy po-
czułam, że to jest moje miejsce, tym 
chcę się zajmować i dokonałam do-
brego wyboru! Nauczyłam się ob-
sługi programu komputerowego, 
sprawdzania recept i ich czytania. 
A po odpowiednie leki nie szłam, 
a biegłam do magazynu. Stojąca za 
moimi plecami magister nierzadko 
mnie uspokajała, żebym zwolniła, 
bo pacjenci się przyzwyczają i jak 
odejdę, to będą od Niej oczekiwać 

takiego tempa. Te nadwyżki ener-
gii czerpałam od ludzi, z którymi 
nawiązywałam pierwszy, nieśmia-
ły kontakt. Wykazywali dużo cierp-
liwości, wyrozumiałości, a pojawia-
jące się na mojej twarzy wypieki wy-
woływały u nich uśmiech. Czasami 
i mnie się on udzielał, gdy np. za-
wstydzony chłopak przyszedł i po-
prosił mnie o… szczoteczkę do zę-
bów. Nic nie byłoby w tym dziwne-
go, gdyby nie jego zalana rumień-
cem twarz, kiedy zapytałam, jaki 
kolor sobie życzy, a On pozwolił 
mi samej zdecydować. Takie miłe 
i sympatyczne sytuacje ułatwiały 
przyswajanie wiedzy, choć zdarza-
ły się też przykre i trudne momen-
ty. Sprzedaż strzykawek, igieł i kon-
takt z narkomanem – pierwszy raz 
w życiu!

W jednym ze swoich fe-
lietonów Maciej Stuhr napisał: 
Niezależnie od tego, ile mamy 
lat, los wciąż stawia nas w pew-
nych sytuacjach po raz pierwszy 
w życiu. I całe nasze doświadcze-
nie, opinie, nawyki trzeba na no-
wo weryfikować. Może nie trze-
ba, ale czasem warto. Właśnie te 
„pierwsze razy w życiu” powodu-
ją, że życie zaczynamy przeży-
wać od nowa. Że znów patrzymy 
w przyszłość. I dlatego nie bójmy 
się tego robić, bo tylko patrząc 
w przyszłość i korzystając z do-
świadczenia przeszłości, możemy 
osiągać zamierzone cele. ■

Anna Rogalska
studentka V roku 

Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ForuM wydarzeń
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Brać udział wszędzie,  
gdzie jest akcja 
charytatywna  
i społeczna

Naczelna Izba Aptekar-
ska była instytucją koordynu-
jącą działalność typu akcji cha-
rytatywnych i społecznych: ło-
żąc środki z własnego budżetu, 
a także pośrednicząc w przeka-
zywaniu datków finansowych, 
płynących od członków samo-
rządu aptekarskiego. Dodajmy: 
członków, których sytuacja finan-
sowa była bardzo trudna, a czę-
sto wręcz – dramatyczna. Pomi-
mo to, polscy aptekarze zawsze 
odpowiadali z ofiarną ochotą na 
wszelkie organizowane przez Na-
czelną Izbę Aptekarską składki 
i akcje charytatywne, wychodząc 
niejako naprzeciw słowom pierw-
szego prezesa Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej, profesora Bronisława 
Koskowskiego, który mówił na 
pierwszym plenarnym zebraniu 
Zarządu NIA w listopadzie 1945: 
zawód farmaceutyczny musi na 
opinię zarabiać czynami i osiąg-
nięciami. Jednocześnie Profesor 

Naczelna Izba Aptekarska (…) brała czynny udział w wielu 
akcjach, zdając sobie sprawę, że nie powinno jej, jako or-
ganizacji, zabraknąć tam, gdzie wymagają tego interesy 

społeczeństwa i Państwa. Tak oto skromnie podsumowywano 
na łamach „Farmacji Polskiej” niezwykle szeroką działalność 
charytatywną samorządu aptekarskiego w latach 1945-1949. 

Wielokrotnie już w cyklu „Migawki z dziejów Naczelnej 
Izby Aptekarskiej”, wykraczając nieco poza obowiązek bezna-
miętnego komentowania historii, dawałem wyraz najgłębszego 
uznania dla władz Naczelnej Izby Aptekarskiej. Władz, którym 
przyszło mierzyć się nie tylko z przytłaczającą powojenną rze-
czywistością, w całej rozciągłości nieżyczliwą, a wręcz wrogą 
aptekarzom. Były to także władze, które potrafiły rozwinąć nie-
zwykle szeroką, heroiczną wręcz działalność, przejawiającą się 
m.in. w walce o dostęp pacjenta do leków, uzdrowieniu krajo-
wego rynku produktów leczniczych, założeniu własnego cza-
sopisma i wydawnictwa, zorganizowaniu licznych kursów i in-
stytucji, mających na celu poprawę jakości pracy aptek. Władze 
Naczelnej Izby Aptekarskiej znalazły czas także na stworzenie 
członkom samorządu aptekarskiego komfortowego miejsca do 
wypoczynku. Już w poprzednim odcinku „Migawek…” rozpoczę-
liśmy omawianie tematu wkładu NIA w powojenną działalność 
społeczną, rozpoczynając od niezwykle ważkiej akcji odbudowy 
zrujnowanej Warszawy [1-8]. W artykule tym pozwoliłem sobie 
zapowiedzieć Czytelnikom kolejne tematy, które można nazwać 
wspólnym mianem „działalności charytatywnej”.
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zwrócił uwagę na gotowość do 
świadczeń na cele społeczne, co 
ogromnie dodatnio wpłynęło na 
opinię o zawodzie. Gotowość do 
łożenia pokaźnych nieraz sum na 
cele społeczne była więc częścią 
polityki Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, zmierzającej do poprawy 
wizerunku polskiego aptekar-
stwa, tak bardzo szarganego na 
łamach prasy codziennej. 

Na szczególne podkreśle-
nie zasługuje fakt, że nasi po-
przednicy, pracujący w prywat-
nych jeszcze aptekach, nie po-
zostali obojętni wobec potrzeb 
państwa, które w czasie, gdy od 
aptekarzy płynęły milionowe dat-
ki na jego potrzeby, w wyracho-
wany sposób niszczyło polskie 
apteki i w sposób jednoznacznie 
wrogi opowiadało się przeciwko 
ich właścicielom [9]. Świadczy to 
o głębokim i nadal aktualnym 
zrozumieniu wyższych potrzeb, 
ponad dobro własne. 

Przyglądnijmy się zatem 
szczegółowo w jakich akcjach 
charytatywnych uczestniczyła 
Naczelna Izba Aptekarska. Chro-
nologicznie pierwszą i bodaj naj-
ważniejszą była szeroko zakrojo-
na tzw. Akcja Pomocy Zimowej, 
koordynowana przez Centralny 
Komitet Opieki Społecznej w ra-
mach Centralnego Komitetu 
Pomocy Zimowej. Jej głównym 
celem była pomoc w okresie zi-
mowym ludności całego wynisz-
czonego wojną kraju. Częściowo 
sytuację ratowały dary UNRRA 
(ang. United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration, 
Administracja Narodów Zjed-
noczonych do Spraw Pomocy 
i Odbudowy). Przekazane zapa-
sy szybko jednak się skończyły, 
a dodatkowo w połowie roku 
1946, władze komunistyczne za-
częły odmawiać pomocy UNRRA, 
jako organizacji sterowanej przez 
– jakoby – „kapitalistycznych 
imperialistów”. Polska ludność, 
w wielu przypadkach bezdomna 

i bezrobotna, zdana była więc już 
wyłącznie na ofiarność tej części 
społeczeństwa, której udało się 
wyjść z wojennych opresji bar-
dziej obronną ręką. 

NIA włączyła się w Akcję 
Pomocy Zimowej z początkiem 
1946 roku i przez cały czas jej 
trwania dbała o szczególnie wy-
raźne nagłośnienie tego faktu 
w prasie. Akcję rozpoczęło prze-
kazanie przez „Farmację Polską” 
w imieniu Zarządu NIA prośby, 
by wszystkie apteki i farmaceuci 
wzięli czynny udział w akcji Po-
mocy Zimowej oraz aby wpły-
wały na akcję Pomocy Zimowej 
składki w zależności od obrotów 
w wysokości od 1000 do 5000 zł. 
miesięcznie i żeby apteki oprócz 
składek pieniężnych złożyły do 
dyspozycji odpowiednich Komite-
tów Opieki Społecznej bezpłatne 
bony na leki na sumę tej samej 
wysokości, co składka pienięż-
na. Zarząd Izby Naczelnej z na-
ciskiem podkreślał: wzywamy 
wszystkich naszych członków do 
najwyższej ofiarności, gdyż po-
trzeby są olbrzymie, a chcemy 
wskazać na ważne znaczenie tej 

akcji dla naszego zawodu. Redak-
cja „Farmacji Polskiej” dodawa-
ła, że obowiązkiem samorządu 
aptekarskiego jest brać udział 
wszędzie, gdzie jest akcja chary-
tatywna i społeczna.

Pierwszy etap Akcji Pomo-
cy Zimowej trwał do końca kwiet-
nia 1946 roku. NIA przekazała na 
ten cel 20000 złotych, a apteki, 
informowane przez „Farmację 
Polską” i okręgowe izby apte-
karskie, ochoczo włączyły się 
w inicjatywę. Dzięki temu, w cza-
sie Walnego Zebrania Naczelnej 
Izby Aptekarskiej, w którym brali 
udział m.in. minister zdrowia, na-
czelny inspektor farmaceutyczny 
oraz liczni urzędnicy państwowi, 
władze NIA mogły się chwalić 
wybitnym udziałem aptekarstwa 
w akcji pomocy zimowej, dzięki 
czemu wykazano wysoce obywa-
telskie stanowisko zawodu farma-
ceutycznego. Jak widać, władze 
NIA ofiarność swych członków 
starały się jak najcelniej wykorzy-
stać do budowania pozytywnego 
wizerunku zawodu, szczególnie 
w oczach przedstawicieli władzy 
ludowej.

Ilustracja 1.1 i 1.2
Bon na leki Pomocy Zimowej, przeznaczony do zrealizowania w krynickiej 

aptece „Pod Aniołem” magistra Romana Nitribitta.
Ze zbiorów autora.

►
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►
Kolejny etap Akcji Pomo-

cy Zimowej rozpoczął się jesie-
nią 1946. Zarząd Naczelnej Izby 
Aptekarskiej ambitnie założył 
na posiedzeniu w dniach 24-25 
września 1946, że aptekarze pol-
scy złożą (…) ofiarę w wysokości 
10 milionów złotych, przy czym 
większa część tej sumy złożona 
zostanie do miejscowych Komite-
tów opieki Społecznej w postaci 
bonów na leki, pozostała część 
będzie wpłacona gotówką.

Akcja Pomocy Zimowej 
trwała także w roku 1947, gdyż 
– jak przekazywała redakcja „Far-
macji Polskiej” – klęski powodzi 
i suszy, w dalszym ciągu trudna 
sytuacja ekonomiczna kraju, spo-
wodowana skutkami wojny i dłu-
gotrwałej okupacji (…) sprawiły, 
że konieczną była dalsza ogól-
nonarodowa mobilizacja. Toteż 
w piśmie datowanym na 9 paź-
dziernika 1947 Naczelna Izba Ap-
tekarska wzywała ogół farmaceu-
tów polskich, a w szczególności 
wszystkich właścicieli aptek i ich 
współpracowników do spełnienia 
obowiązku obywatelskiego w ra-
mach tegorocznej Pomocy Zimo-
wej – w jak najszerszym zakresie. 
NIA precyzowała, że obowiązek 
ten polegać musi na braniu czyn-
nego udziału w pracy organiza-
cyjnej w lokalnych Komitetach Ak-
cji Pomocy Zimowej oraz w ofiar-
ności pod postacią danin finan-
sowych na ten cel. Zarząd NIA 
wyrażał nadzieję, że farmaceuci 
polscy powtórzą swój wysiłek z lat 
ubiegłych i staną na wysokości 
zadania w poczuciu obowiązku 
obywatelskiego i zawodowego. 
W marcu 1948 władze Naczelnej 
Izby Aptekarskiej deklarowały 
z satysfakcją, że w ostatecznym 
rozliczeniu sezonu zimowego 
1947-1948 wysokość świadczeń ze 
strony aptekarstwa na ten cel wy-
niesie 15 milionów złotych w po-
staci leków wydawanych na bony, 
które zostały za pośrednictwem 

Izb Okręgowych rozesłane apte-
kom. 

Kolejną, ogólnonarodo-
wą akcją charytatywną, w którą 
włączył się samorząd aptekar-
ski, była tzw. Danina Narodowa 
na rzecz Odbudowy Ziem Od-
zyskanych, organizowana przez 
Naczelny Komitet Daniny. Pod 
koniec roku 1946 ukazała się na 
łamach „Farmacji Polskiej” ode-
zwa Zarządu Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej o łożenie datków na 
ten właśnie cel. Udział polskiego 
aptekarstwa w składce miał być 
kolejnym, po Akcji Pomocy Zimo-
wej, przykładem obywatelskiej 
postawy członków samorządu.

We wstępie do wspomnia-
nej odezwy Zarząd Naczelnej 
Izby Aptekarskiej stwierdzał, że 
wielokrotnie stwierdził wysoce 
obywatelskie i patriotyczne sta-
nowisko ogromnej większości 
farmaceutów polskich w chwi-
lach przełomowych dla Narodu 
i Państwa. Apelowano do ogółu 
Koleżanek i Kolegów, bez względu 
na to, czy pracujących na placów-
kach państwowych, samorządo-
wych, społecznych, czy też pry-
watnych z prośbą o natychmia-
stowy, gremialny udział w Dani-
nie. Władze NIA, jako pierwsze, 
same zadeklarowały przekazanie 
kwoty 50000 złotych na ten cel 
i podkreślały równocześnie, że 
zawód nasz przeżywa wyjątkowo 
ciężki kryzys gospodarczy. Uwagę 
zwraca argumentacja, którą NIA 
zachęcała aptekarzy do składek: 
przez natychmiastowe przepro-
wadzenie tej doniosłej akcji poka-
żemy, iż my, którym los pozwolił 
przetrwać krwawą okupację hitle-
rowską, godni jesteśmy tych naj-
lepszych synów Matki – Ojczyzny, 
którzy dla sprawy polskiej ginęli 
pod Narvikiem, Lenino, Monte 
Casino, czy też Tobrukiem oraz 
tych, którzy całe życie swe złoży-
li w bohaterskiej, nierównej wal-
ce z okupantem. W akcję wciąg-
nięto także izby okręgowe: po-

mni na to, iż „dwa razy daje, kto 
szybko daje”, wzywamy Zarządy 
Izb Okręgowych do wzięcia jak 
najwydatniejszego udziału w tej 
akcji. Należy dołożyć wszelkich 
starań, aby Danina została uisz-
czona przed terminem wyznaczo-
nym przez Państwo. Za szybkie 
i sprawne przeprowadzenie całej 
akcji odpowiedzialnymi uczynio-
no prezesów izb okręgowych. 
Przedstawicielem zawodu apte-
karskiego, jako członek Komisji 
Głównej dla spraw Daniny Naro-
dowej, został magister farmacji 
Ignacy Zieliński.

Akcja Daniny Narodowej 
zakończyła się w listopadzie 1947 
roku z – jak relacjonowała redak-
cja „Farmacji Polskiej” – wynikami 
wprost imponującymi. Podkre-
ślano, że w przeprowadzonej ak-
cji wziął czynny udział (…) zawód 
farmaceutyczny, a spełniony prze-
zeń obowiązek obywatelski został 
podkreślony i uznany przez na-
danie dyplomu odznaki pamiąt-
kowej za zasługi na rzecz Daniny 
Narodowej. W krótkiej notce re-
dakcja „Farmacji Polskiej” dzię-
kowała w imieniu Naczelnej Izby 
Aptekarskiej członkom zawodu za 
pozytywne ustosunkowanie się do 
Daniny Narodowej i wypełnienie 
w całości przyjętych obowiązków. 
Jednocześnie wezwano ogół far-
maceutów, by nadal brali udział 
w twórczej pracy dla odbudowy 
Kraju. 

O działalności społecznej 
samorządu aptekarskiego w la-
tach 1945-1951, a także samych 
aptekarzy, można by pisać bez 
końca! Nie została wspomnia-
na w niniejszym opracowaniu 
bardzo intensywna współpra-
ca Naczelnej Izby Aptekarskiej 
z Polskim Czerwonym Krzyżem, 
który corocznie otrzymywał od 
Izby setki tysięcy złotych na swą 
działalność. Nie omówiono także 
milionowych kwot, przeznacza-
nych przez NIA na zapomogi ma-
terialne dla niezdolnych do pracy 
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członków zawodu, a także dla ro-
dzin, osieroconych przez apteka-
rzy poległych w czasie wojny. 

Należy także podkreślić, że 
już sama codzienna działalność 
polskich aptek w latach 1945-1951 
często zakrawała na działalność 
charytatywną! Niezwykle trudne 
powojenne warunki powodowały 
i pookupacyjna bieda powodo-
wały, że aptekarze, głównie na 
prowincji, często leki wydawali 
za darmo, bądź też za symbolicz-
ne kwoty. Apelowała o to także 
Naczelna Izba Aptekarska w licz-
nych komunikatach: ze względu 
na duże nasilenie świerzbu wśród 
ludności niezamożnej, Naczelna 
Izba Aptekarska w porozumie-
niu z Głównym Inspektoratem 
Ochrony Skarbowej zarządza, aby 
wszystkie apteki w kraju sprzeda-
wały maść przeciwświerzbową po 

cenie zł. 30 (trzydzieści złotych) za 
70,0 [gramów, przyp. MB] wraz 
z opakowaniem i podkreśla, że 
apteka w żadnym wypadku nie 
może odmówić wydania tego leku 
(podkr. MB). Naczelna Izba Ap-
tekarska kładzie na to szczególny 
nacisk ze względu na duże zna-
czenie społeczne tej sprawy.

Ponadto, w każdym nume-
rze „Farmacji Polskiej”, odnaleźć 
można było dział „Ofiary na cele 
społeczne”, w którym redakcja 
starała się informować o darach 
przekazywanych przez apteki, 
hurtownie i firmy farmaceutycz-
ne. I tak np. w numerze 8 z roku 
1946 informowano o bardzo po-
kaźnej kwocie 10000 złotych, 
którą za pośrednictwem redakcji 
„Farmacji Polskiej” jeden z apte-
karzy przekazał m.in. na budo-
wę Katolickiego Domu Ludowego 

w Ursusie i Towarzystwo „Caritas” 
w Ursusie.  ■

dr n. farm. Maciej Bilek

Przypisy:
1. Wobec szczupłej ilości leków… „Apte-

karz Polski” 2013, nr 8.
2. Sprawy zielarskie. „Aptekarz Polski” 

2013, nr 5.
3. „Farmacja Polska” . „Aptekarz Polski” 

2013, nr 2.
4. Farmaceutyczny Instytutu Wydawni-

czy im. Profesora Bronisława Koskow-
skiego. „Aptekarz Polski” 2013, nr 3.

5. Kurs na stopień pomocnika aptekar-
skiego. „Aptekarz Polski” 2013, nr 7. 

6. Instytut Badań Biologicznych. „Apte-
karz Polski” 2013, nr 10.

7. Dom wypoczynkowy Czarniecka Gó-
ra. „Aptekarz Polski” 2013, nr 12.

8. Farmaceuci odbudowują stolicę… 
„Aptekarz Polski” 2014, nr 1. 

9. Więcej na ten temat m.in. w artyku-
le „9 stycznia 1951”, „Aptekarz Polski” 
2010, nr 1.

Piśmiennictwo u autora

ForuM wydarzeń

Redakcja Aptekarza Polskiego otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji Farma-
ceutycznej organizowanej w Bydgoszczy przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego i Prezesa Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej. Zapowiada się, że Konferencja Farmaceutyczna, o której poniżej informujemy będzie 
ważnym wydarzeniem w ogólnospołecznej dyskusji o widzianych przez pryzmat farmacji kierunkach reformy syste-
mu ochrony zdrowia. Będziemy przysłuchiwali się dyskusji. W następnym numerze naszego pisma przedstawimy jej 
przebieg i rezultaty.

 
Temat główny:

„KONDYCJA POLSKICH APTEK A DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW W APTEKACH”
 
Tematy Szczegółowe:
1.    Dostępność leków w sprzedaży pozaaptecznej.
2.    Przepisy antykoncentracyjne dotyczące aptek w Polsce oraz innych krajach UE.
3.    Reklama aptek i punktów aptecznych.
4.    Trudności w zaopatrzeniu aptek w leki.
5.    Wpływ wysokości marży urzędowej na dostępność leków refundowanych w aptekach

Planowany czas konferencji 10.00 – 15.00, dnia 15 kwietnia 2014 r.
Miejsce – Sala Konferencyjna Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 

I Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna
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spadła o 23,6 mln PLN (-4,55%). 
Największy spadek wartości 
sprzedaży był udziałem produk-
tów w sprzedaży odręcznej.  
Ich sprzedaż zmniejszyła się 
o 76,6 mln PLN (-7,57%).

W lutym 2014 r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-

Prezes PharmaExpert
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Luty 2014:  
rynek na plusie wobec 
poprzedniego roku

Statystyczna apteka

W lutym 2014 najwięk-
szy wzrost zanotował 
segment sprzedaży 

odręcznej, której wartość wzrosła 
o 42,0 mln PLN (+4,70%) wzglę-
dem analogicznego okresu ub. 
r. Wartość segmentu leków re-
fundowanych wzrosła o 16,7 mln 
PLN (+2,10%), a wartość sprze-
daży leków pełnopłatnych na 
receptę zwiększyła się o 2,8 mln 
PLN (+0,57%). Natomiast w po-
równaniu do stycznia 2014 r. 
nastąpił spadek wartości sprze-
daży we wszystkich segmentów 
rynku. Segment leków refundo-
wanych odnotował zmniejszenie 
się wartości sprzedaży o 18,5 
mln PLN (-2,24%), a wartość 
sprzedaży leków pełnopłatnych 

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

Tabela 1: luty 2014 vs luty 2013

 
luty 2013 luty 2014 zm. (%)

Leki Refundowane 794 811 2,10%

Leki Pełnopłatne 492 495 0,57%

Sprzedaż Odręczna 893 935 4,70%

Całkowity obrót 2 193 2 256 2,88%

Tabela 2: luty 2014 vs styczeń 2014

 

styczeń 
2014 luty 2014 zm. (%)

Leki Refundowane 829 811 -2,24%

Leki Pełnopłatne 518 495 -4,55%

Sprzedaż Odręczna 1 012 935 -7,57%

Całkowity obrót 2 381 2 256 -5,26%

teki wyniosła 164,5 tys. PLN.  
W porównaniu do lutego 2013 r. 
wartość sprzedaży statystycznej 
apteki zwiększyła się o 2,5 tys. 
PLN (+1,54%). Natomiast wzglę-
dem stycznia 2014 r. wartość 
sprzedaży spadła o 9,5 tys. PLN 
(-5,56%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu z 2013r. wartość 
sprzedaży statystycznej apte-
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W lutym pacjenci zapłacili 
74,20% z 2 256 mln PLN stano-
wiącej całkowitą wartość sprze-
daży w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). Względem stycznia 
2014 r. udział ten spadł o 0,50 
pp., a wartościowo wydatki pa-
cjentów zmniejszyły się wobec 
poprzedniego miesiąca o 105,0 
mln PLN. W lutym 2013 r. pacjen-
ci wydali na wszystkie produkty 
lecznicze zakupione w aptekach 
1 674 mln PLN. To o 41,4 mln 
PLN więcej niż w analogicznym 
okresie 2013 r. Udział pacjentów 
w zapłacie za leki zmniejszył się 
w tym okresie o 0,25 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014 

Na koniec 2014 r. rynek po-
winien osiągnąć wartość 28,2 mld 
PLN. To o 1,6% więcej niż wartość 
rynku za poprzedni rok. Nato-
miast wartość refundacji na ko-
niec 2014 roku osiągnie poziom 
7,3 mld PLN, tj. będzie o 2,4% 
większa niż w roku 2013.

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,52 PLN, 
co oznacza wzrost wobec cen 
z ubiegłego roku o 0,1%. Progno-
za zakłada, iż za wzrost cen sprze-
daży w tym roku w dużej mierze 
będzie odpowiadać segment le-
ków refundowanych. Prognozo-
wana wielkość marży na koniec 
roku wyniesie 27,97%. Będzie ona 
wyższa o 1,4% niż w roku 2013. 
Wzrost marży dotyczy głownie 
leków refundowanych. Średnia 
wartość sprzedaży na pacjenta 
w roku 2014 wyniesie 47,57 PLN 
(+2,0%). Liczba pacjentów w ap-
tece będzie mniejsza o 1,1% niż 
w 2013 roku. ■

w lutym 2014 r. wyniosła 27,29%. 
To o 0,03 pp więcej niż przed 
miesiącem. Względem lutego 
2013 r. (27,47%) marża spadła o  
0,18 pp.

Refundacja a współpłacenie

W lutym 2014 r. poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane wyniósł 28,20%. 
Wskaźnik ten zwiększył się 
względem stycznia 2014 r. o 0,84 
pp. Udział pacjenta w dopłacie 
do leków refundowanych był 
o 1,22 pp niższy niż w analogicz-
nym miesiącu ubiegłego 2013 r.  
W lutym pacjenci wydali na leki 
refundowane 228,6 mln PLN, tj. 
o 1,74 mln PLN więcej niż miesiąc 
wcześniej i o 5,0 mln PLN mniej 
niż w styczniu 2014 r. 

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

ki zwiększyła się w segmencie 
sprzedaży odręcznej (+3,34%) 
i w segmencie leków refundowa-
nych (+0,78%). Natomiast wartość 
sprzedaży leków pełnopłatnych 
zmniejszyła się w tym okresie 
o 0,73%. Względem stycznia br. 
nastąpił spadek wartości sprze-
daży, który objął wszystkie seg-
menty rynku. Największy spadek 
odnotował segment sprzedaży 
odręcznej (-7,77%). Wartość le-
ków pełnopłatne zmniejszyła się 
o 4,75%, a leków refundowanych 
spadła o 2,44%. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach w lu-
tym 2014 r. wyniosła 16,39 PLN.  
W porównaniu do poprzedniego 
miesiąca średnia cena była wyż-
sza o 0,45%, a wobec lutego 2013 
r. (16,64 PLN) spadła o 1,52%. Na-
tomiast średnia marża apteczna 
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Sprzedaż:                 28,2 mld    
Refundacja:               7,3  mld
Zmiana sprzedaży:  od +1% do +3%  (względem roku 2013)
Zmiana refundacji:   od +2% do +4%  (względem roku 2013)
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W Muzeum Farmacji im. prof. J. Muszyń-
skiego w Łodzi odbył się 27 marca 2014 
roku wernisaż wystawy „Karty świąteczne 

Hanny Nast”. Była to już druga wystawa w naszym 
muzeum przedstawiająca twórczość artystki. Na 
pierwszej, grudniowej, wystawie prezentowane były 
karty świąteczne związane ze Świętami Bożego Na-
rodzenia. Na obecnej – karty związane z Wielkanocą 
i wiosną.

Wśród osób przybyłych na wernisaż byli za-
równo ci, którzy poznali już twórczość artystki i są 
pod wielkim wrażeniem jej talentu, jak również ci,  
którzy pragnęli zapoznać z Jej pracami. Ku zasko-
czeniu i radości organizatorów na wernisażu pojawili 
się również kolekcjonerzy kart świątecznych Hanny 
Nast. Zademonstrowane przez nich zbiory zawierają 
karty świąteczne stworzone przez Hannę Nast przed 
kilkudziesięcioma laty.

Na wystawie zaprezentowano 160 przepięk-
nych kart świątecznych oraz 48 autorskich karne-
tów kwiatowych ilustrujących 50. letnią twórczość 
Artystki.

W świąteczny nastrój wernisażu wprowadził, 
zacytowany w czasie uroczystości otwarcia, wiersz 
Jana Lechonia pt.

,,Wielkanoc’’

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 
Łowicką spódniczkę i piękną zapaskę. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”.

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.”

"KARTY WIELKANOCNE  
HANNY NAST"  

W MUZEUM FARMACJI
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Wielkanoc jest najważniejszym i najradośniej 
obchodzonym świętem przez chrześcijan, upamięt-
niającym

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czas 
jej obchodów ustalono w 325 roku. Przypada on 
w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca, 
najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. 
Poza wymową religijną, Wielkanoc jest też świętem 
budzącej się do życia przyrody i zapowiedzią nadej-
ścia wiosny. Wiosenny nastrój kart Hanny Nast można 
opisać też pięknym fragmentem wiersza nieznanego 
autora.

„… Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas.

Miłość do ludzi, do przyrody,

w zielone każdy z wiosną gra.

 … Spójrzcie tam – pierwszy liść!"

►
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Kiedyś, a może lepiej zabrzmi – dawniej, 
najpopularniejszym sposobem przekazywania 
świątecznych życzeń – tym, którym nie możemy 
złożyć ich osobiście, było wysłanie kart. Najstarsze 
karty wielkanocne pochodzą z początków XX wieku 
i zawierały zawsze wizerunek Zmartwychwstałego 
Chrystusa i napis ,,Alleluja’’. Pojawiał się też biblijny 
symbol Wielkanocy – baranek z czerwoną chorą-
giewką i złotym krzyżem.

W późniejszych okresach wprowadzano stop-
niowo również świeckie symbole świąt – żółciutkie 
kurczaczki i kłapouchego wesołego zająca, barwne 
pisanki i palmy wielkanocne. Pojawiły się też świece, 
które symbolizowały zespolenie rodziny i radość ze 
Zmartwychwstania.

Hanna Nast studiowała na warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych w Pracowni Grafiki profesora 
Juliana Pałki. Studia ukończyła w 1964 roku. W czasie 
swojej 50.letniej pracy artystycznej stworzyła setki 
unikalnych kart świątecznych. Te prawdziwe dzieła 
sztuki wzbudzały i nadal wzbudzają zainteresowa-
nie prywatnych kolekcjonerów na całym świecie. 
Niewątpliwie jednak szczególnie prestiżowa kolekcja 
prac Hanny Nast znajduje się w Muzeum Watykań-
skim. Kiedy w 1983 roku łódzki biskup Rozwadowski 
wyjeżdżał na spotkanie z Ojcem Świętym, zabrał ze 
sobą prezent środowiska łódzkich plastyków – album 
karnetów kwiatowych i zestaw kart z Madonnami – 
autorstwa Hanny Nast. W lutym 1984 roku pani Nast 
otrzymała list napisany przez Stanisława Dziwisza 

►
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stała w atmosferze aptekarskiej tradycji – tradycji 
farmaceutycznego rodu Armatysów ze Stanisławowa, 
miejsca urodzin Pani Hanny i stron rodzinnych ojca 
Kazimierza Jana Armatysa oraz rodu farmaceutycz-
nego Głuchowskich z Łodzi, z którego pochodzi 
mama Wiesława Głuchowska ( jako jedyna w rodzinie 
Głuchowskich nie była farmaceutką, studiowała na 
krakowskiej ASP i pewnie przekazała artystyczny 
talent córce).

W 2014 roku pani Hanna Nast obchodzi 
Jubileusz 50.lecia pracy artystycznej – z tej okazji 
otrzymała od pracowników Muzeum Farmacji bukiet 
dziewięciu purpurowych róż z życzeniami zdrowia 
oraz dalszych sukcesów w pracy twórczej.

Anna Drzewoska 
Kustosz Muzeum Farkacji

im. prof. J. Muszyńskiego w Łodzi
(tekst i zdjęcia kart świątecznych)

PS. Wystawa ,,Karty świąteczne Hanny Nast" będzie 
czynna do 9 maja 2014 roku i można ją oglądać od po-
niedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00. Serdecznie 
zapraszamy.

sekretarza osobistego papieża, w którym przekazuje 
on osobiste podziękowanie i wyrazy uznania Jana 
Pawła II dla Jej kunsztu artystycznego. Do listu do-
łączono książkę z dedykacją napisaną własnoręcznie 
przez Ojca Świętego.

Karty Hanny Nast wykonywane są w niezwykle 
plastycznej technice kolaż. Kompozycje powstają 
przy wykorzystaniu tworzyw, o barwnej kolorystyce 
i odmiennej fakturze, a elementy tej ,,precyzyjnej 
i zaplanowanej naklejanki’’ łączy niekiedy kolorowa 
kreska. Szczególnym dowodem wrażliwości i perfek-
cji artystycznej Hanny Nast są karty ,,malujące’’ ścisłe 
powiązanie elementów religijnych z tradycją ludową.

Obrazy kreowane na kartach świątecznych ce-
chuje wyjątkowa wymowa plastyczna, ich harmonia, 
ale też dynamizm. Sprawia to, że na tych kartach 
,,coś’’ się dzieje, skłaniając osobę oglądającą te minia-
turowe dzieła do refleksji związanej z przeżywanymi 
świętami.

Karty świąteczne Hanny Nast prezentowane na 
wystawie wyróżnia perfekcyjnie dopracowany detal 
i niesamowita wręcz ,,aptekarska ‘’ dokładność. Nic 
w tym zaskakującego, ponieważ Hanna Nast wyra-
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Nowe rejestracje – PL – STYCZEŃ 2014

A – PRZEWóD POKARmOWY I mETAbOlIZm
A03 – Leki stosowane w czynnościowych za-
burzeniach żołądkowo-jelitowych;
A03A – Leki stosowane w czynnościowych 
zaburzeniach jelit; A03AA – Syntetyczne leki 
przeciwcholinergiczne, estry z grupą amino-
wą trzeciorzędową

Trimebutine: Ircolon (Polfarmex) to 4. zarejestro-
wana marka preparatów trimebutyny. Do sprzedaży 
wprowadzono: Debretin (Polpharma), Debridat (Pfi-
zer), Tribux oraz Tribux forte (Biofarm).

A03F/A03FA – Leki pobudzające perystaltykę 
przewodu pokarmowego

Itopride: Prokit (Pro.Med.CS) to 2. zarejestrowany 
lek zawierający itopryd. Do sprzedaży wprowadzo-
no od maja 2011 Zirid (Zentiva).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – 
Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, 
pochodne mocznika

Gliclazide: Gliclazide Krka o zmodyfikowanym 
uwalnianiu w dawce 30 mg to rozszerzenie wzglę-
dem zarejestrowanej wcześniej dawki 60 mg. Zare-
jestrowano 20 marek gliklazydu. Na rynek wprowa-
dzono 3 leki o standardowym uwalnianiu: Diabre-
zide (Molteni), Diaprel (Servier) i Diazidan (Phar-
maSwiss), a także 5 leków o przedłużonym uwalnia-
niu: Diaprel MR w 2 dawkach (Anpharm i Servier), 
od sierpnia 2008 Gliclada (Krka), od czerwca 2011 
Normodiab MR (Actavis), od października 2012 
Diagen (Generics) i od lipca 2013 Symazide MR 
(SymPhar; lek zarejestrowany pierwotnie przez fir-
mę Tabuk Poland pod nazwą Corazide MR).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Diabezidum (Jelfa), Diamicron (Servier), Gliclabare 

(Disphar), Gliclagamma MR (Wörwag), Gliclazide-
-1A Pharma, Gliclazide Gentian Generics, Glicla-
zide Krka, Gliclazide Lupin (Stada), Glimatin SR 
(Polpharma), Gluctam MR (Egis; dawka 30 mg za-
rejestrowana wcześniej pod nazwą Gliclazide MR 
Servier), Glydium MR (Anpharm), Salson (Sandoz) 
i Zeglidia (+Pharma) o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Skreślono z Rejestru: Clazistada (Stada), Glazide 
(Galena; lek był obecny na rynku), Glisan MR (Apo-
tex).

b – KREW I uKłAD KRWIOTWóRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepo-
we; B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Eptifibatide: Eptifibatide Strides (Strides Arcolab) 
to 2. zarejestrowana w Polsce marka eptyfibatydu. 
Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Integri-
lin (GlaxoSmithKline).

C – uKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C03 – Leki moczopędne; C03B – Leki moczo-
pędne niskiego pułapu, z wyłączeniem tiazy-
dów; C03BA – Sulfonamidy, leki proste

Indapamide: Sophtensif (Sopharma) w postaci 
o przedłużonym uwalnianiu to 26. zarejestrowana 
marka indapamidu. Na rynek wprowadzono 14 le-
ków o przedłużonym uwalnianiu: Diuresin SR (Pol-
farmex), Indapen SR (Polpharma), Indix SR (Teva), 
Ipres Long (Vedim), Rawel SR (Krka), Tertensif 
SR (Servier), od czerwca 2010 Symapamid SR 
(SymPhar), od sierpnia 2010 Indastad (Stada) i In-
dipam SR (Actavis), od października 2010 Opamid 
(Orion), od września 2011 Indapamide SR (Mylan), 
od lutego 2012 Indapamide SR Arrow (Arrow Po-

W styczniu 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydał 31 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, w tym 30 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla leku 
już wcześniej zarejestrowanego (Spirytus salicylowy - Microfarm), który został pominięty w 
niniejszym zestawieniu, obejmującym 14 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 styczniu 2014 r.” został opublikowany przez Urząd 10 lutego 
2014.
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►

land; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Anpharm pod nazwą Arifon SR, a następnie Previ-
lex), od czerwca 2012 Indapamidum 123ratio (lek 
wprowadzony od listopada 2008 pod wcześniejszą 
nazwą Indapamidum Farmacom; pierwotna nazwa 
rejestracyjna: Indapamidum SR) i od kwietnia 2013 
Ivipamid (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Indapamide J&P Pharma), a także 5 leków 
o standardowym uwalnianiu: Apo-Indap (Apotex), 
Indapen (Polpharma), Indapres (Gedeon Richter 
Polska), Indapsan (Sanofi-Synthelabo) i od lipca 
2009 Indap (Pro.Med). 
Nie pojawiło się jeszcze w sprzedaży 8 leków 
o przedłużonym uwalnianiu: Cordapaq (Sandoz), 
Indapagamma (Wörwag), Indapamid-1A Pharma, 
Indapamide Krka, Indapamide 1,5 mg SR Servier, 
Indapamide Teva, Izepox (Labormed) i Terpamid 
SR (Lekam).
Skreślono z Rejestru: Arifon SR (Anpharm), Fodrin 
(Teva), Indapamid-Ratiopharm SR (Ratiopharm; lek 
wprowadzony na rynek od kwietnia 2010), Indapres 
SR (Gedeon Richter Polska).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, 
leki złożone; C09DA - Antagoniści angioten-
syny II i leki moczopędne; C09DA07 – Telmi-
sartan i leki moczopędne

Telmisartan+hydrochlorothiazide: Tezeo HCT 
(Zentiva) to 13. zarejestrowana marka leków o po-
danym składzie, uwzględniając 5 wcześniejszych 
rejestracji w procedurze centralnej Unii Europej-
skiej. Do sprzedaży wprowadzono 5 marek: Micar-
dis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor Plus (Bay-
er), od lipca 2013 Tolucombi (Krka) oraz od grud-
nia 2013 Actelsar HCT (Actavis) i Telmizek Combi 
(Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Tegizide).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Gisartan (Teva), 
Kinzalkomb (Bayer), Simirtan (Sigillata), Telmisar-
tan + Hydrochlorothiazide Apotex, Telmisartan/
Hydrochlorothiazide Billev, Telmisartan/hydrochlo-
rothiazide Egis, Telmisartan/Hydrochlorothiazide 
Sandoz.
Wskazaniem do stosowania 2 niższych dawek (40 
mg/12,5 mg i 80 mg/12,5 mg) jest leczenie samo-
istnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych, 
u których ciśnienie tętnicze nie jest kontrolowane 
w sposób wystarczający po zastosowaniu samego 
telmisartanu. Dawka 80 mg/25 mg jest stosowana 
u osób dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie 
jest kontrolowane w wystarczający sposób dawką 
80 mg/12,5 mg lub u osób dorosłych, które wcześ-
niej były ustabilizowane za pomocą telmisartanu 
i hydrochlorotiazydu podawanych osobno.

G – uKłAD mOCZOWO-PłCIOWY I HORmONY 
PłCIOWE

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02A 
– Środki pobudzające czynność skurczową 
macicy; G02AD – Prostaglandyny

Misoprostol: Misodel (Ferring) to 1. zarejestrowa-
na w tej klasie marka mizoprostolu – dopochwowy 
system terapeutyczny. Mizoprostol jest uwalniany 
in vivo ze średnią szybkością około 7 mcg/godzinę 
przez okres 24 godzin. Substancja czynna uwalnia 
się tak długo, jak Misodel znajduje się w pochwie. 
Preparat jest wskazany do indukcji porodu u kobiet 
z niedojrzałą szyjką macicy, od 36 tygodnia ciąży, 
u których są kliniczne wskazania do indukcji.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03A - Hor-
monalne środki antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AA – Progestageny i estrogeny, 
preparaty jednofazowe; G03AA09 – Dezoge-
strel i estrogen

Desogestrel+ethinylestradiol: Benifema (Actavis) 
to 8. zarejestrowana w tej klasie marka środków 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
6 marek: Marvelon (Organon), Mercilon (Organon), 
Novynette (Gedeon Richter), Regulon (Gedeon 
Richter), od marca 2012 Ovulastan i Ovulastan 
forte (Polfa Pabianice) oraz od października 2013 
Dessette i Dessette forte (Sun-Farm). Nie pojawił 
się jeszcze na rynku preparat Estmar (Zentiva). 
Wszystkie środki zawierają 0,15 mg dezogestrelu, 
a różnią się dawką etynylestradiolu: 0,02 mg zawie-
rają Dessette, Estmar, Mercilon, Novynette i Ovula-
stan, a 0,03 mg zawierają Benifema, Dessette forte, 
Estmar, Marvelon, Ovulastan forte i Regulon.

G04 – Leki urologiczne; G04B – Inne leki uro-
logiczne, w tym przeciwskurczowe; G04BE – 
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji

Sildenafil: Maxigra (Polpharma) w postaci tabletek 
do rozgryzania i żucia to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej tabletek powlekanych. 
Zarejestrowano 37 marek syldenafilu. Na rynek 
wprowadzono 19 preparatów z opisanym wyżej 
zastosowaniem: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfi-
zer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 
2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil 
Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Me-
dana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od 
marca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 
Sildenafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva; nastąpi-
ła zmiana nazwy na Taxier, ale preparat pod nową 
nazwą jeszcze nie został wprowadzony do sprze-
daży), od sierpnia 2011 Ecriten (PharmaSwiss), od 
października 2011 Silfeldrem (+Pharma), od grud-
nia 2011 Sildenafil Apotex, od czerwca 2012 Silde-
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►nafil SymPhar (lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Sildenafil Tecnimede), od października 2012 
Lekap (Lekam; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sil-
denafil Ranbaxy, od września 2013 Rosytona (Ac-
tavis), od października 2013 Yextor (Tactica Phar-
maceuticals) i od stycznia 2014 Sildenafil Hasco 
(Hasco-Lek).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Amfidor (Egis), Erasilton (Actavis; lek zarejestro-
wany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą 
Vilgendra), Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), 
Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil Accord (Accord 
Healthcare), Sildenafil Axxon, Sildenafil Bluefish, 
Sildenafil Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Sildenafil Jubilant), Sildenafil 
Liconsa, Sildenafil Macleods, Sildenafil Mylan, Sil-
denafil Pfizer, Sildenafil Stada, Sildenafilum Farma-
com, Silnerton (Dolorgiet) i Xalugra (Aflofarm).
Skreślono z Rejestru: Sildenafil-1A Pharma, Silde-
nafil Ajanta Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow Po-
land), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma.
Do sprzedaży wprowadzono także preparat Revatio 
(Pfizer). Lek zawiera sildenafil umieszczony przez 
WHO w klasie G04BE – Leki stosowane w zabu-
rzeniach erekcji, choć według wskazań dla tego 
preparatu (leczenie pacjentów z nadciśnieniem 
płucnym sklasyfikowanym według WHO jako klasa 
II i III - lek stosuje się w celu poprawy zdolności 
wysiłkowej; wykazano skuteczność działania leku 
w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego 
oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącz-
nej) bardziej pasowałaby klasa C01EB – Inne leki 
nasercowe.

N – uKłAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki 
znieczulające działające miejscowo; N01BB 
– Amidy; N01BB58 – Artykaina, preparaty 
złożone

Articaine+epinephrine: Orabloc (Pierrel) to aktu-
alnie 5. zarejestrowana marka preparatów o poda-
nym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 3 leki: 
Citocartin (Molteni), Septanest z adrenaliną (Sep-
todont) i Ubistesin oraz Ubistesin Forte (3M). Nie 
pojawił się jeszcze w obrocie preparat Dentocaine 
(INIBSA). Skreślono z Rejestru: Ultracain (Sanofi-
-Aventis).

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

Ropinirole: Parsonil (Biofarm) to 16. zarejestro-
wana marka ropinirolu. Na rynek wprowadzono 10 
marek: lek oryginalny Requip i Requip-Modutab 

o przedłużonym uwalnianiu (GlaxoSmithKline), 
od czerwca 2008 Adartrel (GlaxoSmithKline), od 
stycznia 2010 Aropilo i od maja 2013 Aropilo SR 
(Vipharm; lek Aropilo SR zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Elozrol), od sierpnia 2011 Rolpryna SR 
(Krka), od stycznia 2013 Nironovo SR (Adamed) 
i Repirol SR (PharmaSwiss), od kwietnia 2013 Ro-
podrin (Egis), od maja 2013 Raponer (Actavis), od 
września 2013 Polpix SR (Polpharma) i od listo-
pada 2013 ApoRopin (Apotex; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Skon-
nerop).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Aparxon PR (Teva), Ceurolex SR (Orion), Ropiniro-
le Accord (Accord Healthcare), Ropinirole Aurobin-
do, Valzorol (Adamed).
Skreślono z Rejestru: Aparxon (Teva), Aropix (Te-
mapharm; lek był obecny na rynku od listopada 
2010), Ceuronex (Orion; lek był obecny na rynku 
od listopada 2010), Contexine (Ranbaxy), Liro-
na (Teva), Nironovo (Blau Farma Group), Parnirol 
(Glenmark; lek był obecny na rynku od sierpnia 
2010), Ropinir (Axxon), Ropinirole Arrow (Arrow 
Poland), Ropinstad (Stada), Ropitor (Torrent).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki prze-
ciw demencji; N06DX - Inne leki przeciw otę-
pieniu starczemu

Memantine: Memabix (Adamed) i Memantine Alvo-
gen to odpowiednio 22. i 23. zarejestrowana marka 
memantyny. Na rynek wprowadzono 9 leków: Axu-
ra (Merz), Ebixa (Lundbeck), od listopada 2012 Bio-
mentin (Biofarm), od sierpnia 2013 Nemdatine (Ac-
tavis), od października 2013 Marixino (Consilient 
Health; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Krka pod nazwą Maruxa), od listopada 2013 Me-
randex (Axxon) i Mirvedol (Gedeon Richter Polska) 
oraz od stycznia 2014 Memantine Mylan (Generics) 
i Memigmin (Egis). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Memantine Accord (Accord Healthcare), Meman-
tine Glenmark, Memantine Lek (Pharmathen), 
Memantine Merz, Memantine Orion, Memantine 
Ratiopharm, Memantine Teva, Memantyna Abdi, 
Memantyna Neuropharma (Neuraxpharm), Pol-
matine (Polpharma), Tormoro (Abbott) i Xapimant 
(Sandoz).
Preparaty są wskazane w leczeniu pacjentów 
z chorobą Alzheimera o umiarkowanym lub cięż-
kim nasileniu. Coraz więcej dowodów wskazuje na 
to, że zaburzenia neuroprzekaźnictwa glutaminer-
gicznego, zwłaszcza w receptorach NMDA (kwa-
su N-metylo-D-asparaginowego), przyczyniają się 
zarówno do występowania objawów, jak i do po-
stępu choroby w otępieniu neurodegeneracyjnym. 
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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.

R – uKłAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 
R01AD - Kortykosteroidy

Mometasone furoate: Pronasal (Teva) to 4. za-
rejestrowana w tej klasie marka mometazonu. Do 
sprzedaży wprowadzono Nasonex (Merck Sharp & 
Dohme) i od lutego 2013 Nasometin (Sandoz). Nie 
pojawił się jeszcze na rynku Mometazonu furoinian 
Cipla.

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działa-
jące ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizine: Levocetirizine dihydrochloride Fair-
-Med (Fair-Med Healthcare) to 20. zarejestrowana 
marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego 
izomeru cetyryzyny umożliwia zmniejszenie o po-
łowę stosowanych dawek, a tym samym działań 
niepożądanych. Na rynek wprowadzono 11 leków: 
Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Ce-
zera (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 Lece-
tax (Axxon), od marca 2013 Zyx Bio (Biofarm; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizi-
ne-Biofarm), od maja 2013 Votrezin (Sandoz) i od 
października 2013 Nossin (Apotex). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Generics), Contra-

hist Allergy (Adamed), L-Cetirinax (Actavis), Levo-
cetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine di-
hydrochloride Zentiva, Lewocetyryzyna Glenmark 
Generics (Farma-Projekt), Medtax (Synthon), Zilola 
(Gedeon Richter Polska). Bez recepty dopuszczo-
ne są 4 marki : Contrahist Allergy, Lirra Gem, Zilola 
i Zyx Bio.
Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek prepa-
ratowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu racemicz-
ną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na 
Amertil Bio. Obecne aktualnie na rynku preparaty 
Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.

2014-03-25
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja 

ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre 
for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classi-
fication and DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index 
with DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnienia-
mi mającymi zastosowanie od stycznia 2014 – tłumaczenie 
własne;

- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów ro-
ślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska 
Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”;

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Lecz-
niczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych 
produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decy-
zje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzial-
ne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres 
ważności pozwolenia; 

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: 
dane IMS Health;

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki 
Produktów Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Nowe rejestracje – PL – LUTY 2014
W lutym 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 46 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do 
obrotu w Polsce, obejmujących 21 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 lutym 2014 r.” został 
opublikowany przez Urząd 10 marca 2014.
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► A – PRZEWóD POKARmOWY I mETAbOlIZm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

Omeprazole: Omeprazole Zentiva i Omeprazol 
Accord (Accord Healthcare) to odpowiednio 29. 
i 30. zarejestrowana marka omeprazolu. W posta-
ci doustnej na rynek wprowadzono 17 marek: Bio-
prazol i od maja 2009 Bioprazol Bio (Biofarm), Ga-
sec Gastrocaps (Mepha), Helicid i od marca 2012 
Helicid Forte (Zentiva), Losec (AstraZeneca; lek 
oryginalny), Ortanol Max i Ortanol Plus (Sandoz), 
Polprazol (Polpharma) i od stycznia 2010 Polprazol 
Acidcontrol (Polpharma; zmiana nazwy z Polprazol 
dla dawki 10 mg) oraz od maja 2009 Polprazol PPH 
(Polpharma), Prazol i od czerwca 2011 Prazol Neo 
(Polfa Pabianice), od lipca 2007 Loseprazol (Pro.
Med.CS), od sierpnia 2008 Progastim (Recordati), 
od grudnia 2008 Agastin (Liconsa; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Omolin), od grudnia 
2010 Piastprazol (Aflofarm), od lutego 2011 Ultop 
(Krka), od marca 2012 Heligen (Mylan), od czerwca 
2012 Goprazol (S-Lab; lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Polpharma pod nazwą Polprazol 
PPH), od września 2012 Omeprazolum 123ratio 
(lek wprowadzony na rynek od maja 2009 pod 
nazwą Tulzol, następnie zmiana nazwy na Ome-
prazolum 123ratio), od maja 2013 Omeprazole Ge-
noptim (Synoptis; lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Groprazol przez Polfę Grodzisk, któremu 
zmieniono nazwę na Omeprazol APPH, następnie 
wprowadzono na rynek od maja 2011 pod nazwą 
Omeprazole Phargem, po czym zmieniono na-
zwę na Omeprazole Genoptim) i od stycznia 2014 
Polprazol Max (Medana Pharma; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Omeprazol Medana, 
z kolei zmiana nazwy na Polprazol Optima, a na-
stępnie na Polprazol Max).
Spośród nich bez recepty jest dostępnych 6 leków: 
Bioprazol Bio, Ortanol Max, Piastprazol, Polprazol 
Acidcontrol, Polprazol Max i Prazol Neo.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bostomac (Che-
mo Iberica), Ipegen (Jenson Pharmaceutical Servi-
ces), Losec Pro (Bayer), Nozer (Ranbaxy) i Nozer 
Med (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Omeprazole Ranbaxy), Ortanol (Sandoz; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omar), 
Omar Max (Sandoz), Omeprazamyl (Jenson Phar-
maceutical Services; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Omejenson), Omeprazol Aurobindo, 
Omeprazole-1A Pharma, Omeprazol Generics (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omeprazo-

le Jenson), Omeprazol Medana (Medana Pharma), 
Ventazol (Temapharm; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Omeprazol Quisisana).
Do sprzedaży wprowadzono także 4 marki prepa-
ratów iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), Losec (Astra-
Zeneca), Ortanol (Sandoz; nastąpiła zmiana nazwy 
na Omeprazol Sandoz, ale lek pod nową nazwą 
jeszcze nie został wprowadzony na rynek) i od listo-
pada 2009 Polprazol (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie preparat iniekcyj-
ny Omeprazol Mylan.
Skreślono z Rejestru: Exter (Rubio; lek był obecny 
na rynku), Gasec (Mepha), Losec 10 (AstraZene-
ca), Omepragal (BMM Pharma), Omeprazol Arrow 
(Arrow Poland; lek wprowadzony wcześniej pod na-
zwą Ulzol przez Plivę Kraków, któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol Pliva, a na koniec 
na Omeprazol Arrow), Omeprazol-Egis, Omeprazol 
Quisisana, Omeprazol-Ratiopharm inj., Omepra-
zol-Stada, Omeprazol Teva (postać iniekcyjna była 
obecna na rynku od czerwca 2009), Ortanol MUT 
(Sandoz), Prazigast (Jelfa; lek był obecny na rynku 
od czerwca 2009), Sinomenorm (+Pharma).

C – uKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; 
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie 
krwi

Bosentan: Bopaho (Zentiva) to 3. zarejestrowana 
marka bosentanu. Do sprzedaży wprowadzono 
Tracleer (Actelion). Nie pojawił się jeszcze na rynku 
Stayveer (Marklas).

C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – 
Środki przywracające elastyczność naczyń 
włosowatych; C05CA – Bioflawonoidy

Diosmin: Diohespan (Aflofarm) w dawce 1000 mg 
dostępny na receptę to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonych wcześniej preparatów bezre-
ceptowych Diohespan forte w dawce 600 mg i Dio-
hespan Max w dawce 1000 mg. Zarejestrowano 9 
marek produktów leczniczych z diosminą. Na rynek 
wprowadzono 8 marek: Diosminex (PharmaSwiss), 
Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (In-
nothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od 
lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Dio-
hespan forte (Aflofarm) i Procto-Hemolan Control 
(Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflo-
farm), od stycznia 2013 Dih Max (Aflofarm) i od lute-
go 2014 Diosminex Max (PharmaSwiss). Nie pojawił 
się jeszcze na rynku preparat Diosminum Aflofarm 
(wcześniejsza nazwa: Diohespan). Do obrotu wpro-
wadzono także także suplementy diety zawierające 
diosminę: Dios (Espefa), Diosan (Sepharma), Dio-
smina Hasco (Hasco-Lek), Diosminal (Ethifarm), 
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Diosmin Ethifarm, Diosmiven (Polfa-Łódź), ProDio-
smin Optimal (Alpepharma).

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C 
– Selektywne blokery kanału wapniowego 
z głównym działaniem na naczynia krwionoś-
ne; C08CA – Pochodne dihydropirydyny

Lacidipine: Lacidipine Rivopharm to aktualnie 2. 
zarejestrowana marka lacydypiny. Na rynek wpro-
wadzono lek oryginalny Lacipil (GlaxoSmithKline). 
Skreślono z Rejestru: Cinep (Jelfa), Lacidipine Teva.

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, 
leki złożone;
C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki 
moczopędne; C09DA07 – Telmisartan i leki 
moczopędne

Telmisartan+hydrochlorothiazide: Telmotens 
Plus (Alvogen) to 14. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 5 
marek: Micardis Plus (Boehringer Ingelheim), Pritor 
Plus (Bayer), od lipca 2013 Tolucombi (Krka) oraz 
od grudnia 2013 Actelsar HCT (Actavis) i Telmizek 
Combi (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Tegizide).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Gisar-
tan (Teva), Kinzalkomb (Bayer), Simirtan (Sigillata), 
Telmisartan + Hydrochlorothiazide Apotex, Tel-
misartan/Hydrochlorothiazide Billev, Telmisartan/
hydrochlorothiazide Egis, Telmisartan/Hydrochloro-
thiazide Sandoz, Tezeo HCT (Zentiva).

C09DB - Antagoniści angiotensyny II i bloke-
ry kanału wapniowego; C09DB06 – Losartan 
i amlodypina

Losartan+amlodipine: Alortia (Krka) to 1. zareje-
strowany lek o podanym składzie.

D – lEKI STOSOWANE W DERmATOlOgII
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane 
w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybi-
cze stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki 
przeciwgrzybicze stosowane miejscowo

Terbinafine: Terbinafin HM (Health-Med) w postaci 
kremu to 13. zarejestrowana marka terbinafiny do 
stosowania miejscowego. Na rynek wprowadzono 
11 leków: Lamisilatt (Novartis) w postaci roztworu 
na skórę, aerozolu płynnego, kremu i żelu oraz Te-
nasil (PharmaSwiss), 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, od 
stycznia 2013 Scholl krem przeciwgrzybiczny do 

stóp (Reckitt Benckiser) i od sierpnia 2013 Lami-
fortan Active (PharmaSwiss). Nie został jeszcze 
wprowadzony do sprzedaży Erfinazin (Polfarmex) 
w postaci roztworu na skórę. Skreślono z Rejestru: 
Dermogen (Generics).

J – lEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAłAjąCE 
OgólNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01D – Inne beta-laktamowe leki prze-
ciwbakteryjne;
J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji

Cefixime: Xifia (Inn-Farm) to 3. rejestracja leku za-
wierającego cefiksym, w nowej dawce 400 mg. Na 
rynek wprowadzono Suprax (Gedeon Richter). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży Cefiksym Orchid 
Europe Ltd..

J01DE – Cefalosporyny czwartej generacji
Cefepime: Cefepime Panpharma (Panmedica) to 4. 
zarejestrowana marka cefepimu. Na rynek wprowa-
dzono 3 marki: Maxipime (Bristol-Myers Squibb; lek 
oryginalny), od stycznia 2012 Cefepime Kabi (Fre-
senius Kabi) i od lutego 2013 Critipeme (Sandoz).

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające 
ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Voriconazole: Voricostad (Stada) w postaci iniek-
cji to 7. zarejestrowana marka worykonazolu. Do 
sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Vfend (Pfi-
zer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Voriconazole 
Accord (Accord Healthcare), Voriconazole Tiefen-
bacher (Alfred E. Tiefenbacher), Voriconazole San-
doz, Voriconazole Teva i Voriconazol Polpharma.

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nu-
kleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

Tenofovir disoproxil: Tenofovir Zentiva to 1. zare-
jestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowa-
dzono lek oryginalny Viread (Gilead Sciences).

l – lEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAjąCE NA uKłAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory 
kinazy białkowej

Imatinib: Egitinid (Egis) to 19. zarejestrowana 
marka imatynibu. Na rynek wprowadzono 6 le-
ków: Glivec (Novartis; lek oryginalny), od czerwca 
2013 Nibix (Adamed), od października 2013 Telux 
(Glenmark), od grudnia 2013 Imatinib Polfa (Polfa; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Imatinib 
Nobilus Ent) oraz od lutego 2014 Imatenil (Biofarm) 
i Meaxin (Krka). Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
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►
daży: Imakrebin (Alvogen), Imatinib Actavis, Imati-
nib Generics, Imatinib Glenmark, Imatinib Medac, 
Imatinib Teva, Imatinib Zentiva, Imavec (Helm), Ki-
nacel (Celon), Leutipol (Polpharma), Leuzek (Nobi-
lus Ent).

m – uKłAD mIęŚNIOWO-SZKIElETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Po-
chodne kwasu propionowego

Ibuprofen: Tesprofen, Galprofen i Galprofen Max 
oraz Ibuprofen APC i Ibuprofen APC Max (wszyst-
kie: APC Instytut) odpowiednio 31., 32. i 33. zareje-
strowana marka preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek zostały wpro-
wadzone: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi 
(Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibupro-
fen Polfarmex, Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom 
Max (US Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, 
Nurofen Forte, Nurofen Ultrafast i Nurofen dla dzie-
ci czopki (Reckitt Benckiser) oraz wprowadzone od 
maja 2006 Ibuprom Sprint Caps (US Pharmacia), od 
lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana 
nazwy preparatu na Opokan Express, po czym w lu-
tym 2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm), 
od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi 
(Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt Ben-
ckiser), od września 2009 Aprofen i Aprofen forte 
(Polfarmex), od października 2009 Iburion (Orion), 
od listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycz-
nia 2010 Nurofen Express Tab (Reckitt Benckiser; 
preparat został wprowadzony we wrześniu 2007 
pod nazwą Nurofen Migrenol Forte i w listopadzie 
2008 pod nazwą Nurofen Migrenol), 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 mar-
ca 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 lip-
ca 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), od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzie-
ci (Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express 
Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany po-
czątkowo jako Nurofen Express KAP, następnie 

zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą 
Nurofen Ultra), od lipca 2013 Nurofen Express For-
te (Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprze-
daży od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte) 
i od grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps (Hasco-Lek; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen 
Forte Hasco).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wpro-
wadzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku 
malinowym (Medana Pharma) i Ibufen dla dzie-
ci 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 poma-
rańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), 
od marca 2009 Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 
2009 Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; preparat za-
rejestrowany 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 o smaku tru-
skawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierp-
nia 2011 Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen 
dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci 
Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser; wcześniej-
sza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% truskawkowy), 
od października 2011 Milifen (Pinewood), od lute-
go 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), od maja 2013 Ibum for-
te o smaku bananowym (Hasco-Lek), od sierpnia 
2013 MIG dla dzieci forte o smaku truskawkowym, 
zawiesina (Berlin-Chemie) i Nurofen Express Forte 
rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Nurofen Ultra Forte 
rozpuszczalny).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Brufen 
retard (Abbott), Buscofem (Boehringer Ingelheim), 
Ibuprofen Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med 
Healthcare), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Lider-
farm (Farmalider), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wraf-
ton), Ibuprofen Rockspring (Abbott), Irfen (Mepha) 
i Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania (Reckitt 
Benckiser).
Skreślono z Rejestru: Ibufen Total (Polpharma; lek 
był obecny na rynku), Ibuprofen Actavis (Actavis; 
lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen 
Alchemia), Ibuprofen Banner Pharmacaps, Nuro-
fen Topss (Reckitt Benckiser), Pabi-Ibuprofen tabl. 
powl. 400 mg (Polfa Pabianice) i Solpaflex (GlaxoS-
mithKline).
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M02/M02A – Leki stosowane miejscowo 
w bólach stawów i mięśni; M02AX – Inne 
leki stosowane miejscowo w bólach stawów 
i mięśni

Camphora: Maść kamforowa (Prolab) to obecnie 8. 
rejestracja tego preparatu. Z wielu wcześniejszych 
rejestracji pozostały w rejestrze preparaty 6 innych 
firm: Aflofarm, Amara, Avena, Coel, Gemi i Labora-
torium Galenowe Olsztyn.

N – uKłAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloi-
dy opium; N02AA55 – Oksykodon, preparaty 
złożone

Oxycodone+naloxone: Targin (Norpharma) to roz-
szerzenie o 3 nowe kombinacje dawek o przedłużo-
nym uwalnianiu, w stosunku do 4 zestawień dawek 
zarejestrowanych wcześniej. Lek pojawił się na ryn-
ku od czerwca 2010.

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BE – Anilidy

Paracetamol: Paracetamol Basi to 40. zarejestro-
wana marka paracetamolu. Na rynek wprowadzo-
no 26 marek o różnych drogach podania (doust-
nie, 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 
(Angelini), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-My-
ers Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Gemi), 
Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony 
wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, 
następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Ma-
lupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), 
tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, 
Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwiet-
nia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) 
i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol 
Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol Fi-
lofarm, Paracetamol Galena, Paracetamol Hasco 
(Hasco-Lek), Paracetamol - Herbapol Wrocław, 
Paracetamol Marcmed, Paracetamol Polfa-Łódź 
(Bio-Profil Polska), Perfalgan inj. (Bristol-Myers 
Squibb) oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Se-
quoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez fir-
mę 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 (La-
boratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paraceta-
mol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od 
sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycznia 
2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, 

od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl. powl. (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paraceta-
mol Sigillata) i od lipca 2013 Paramax Rapid (Vi-
tabalans).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap 
Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Phar-
ma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), 
Panadol Novum (GlaxoSmithKline), Paracetamol 
Accord (Accord Healthcare) tabletki musujące, Pa-
racetamol APC (APC Instytut), Paracetamol Dr. 
Max (GlaxoSmithKline), Paracetamol Hospira inj. 
(lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino 
Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Para-
cetamol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paraceta-
mol Polpharma inj., Paracetamol Rockspring (An-
gelini), Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol Teva 
inj., Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm 
Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu 
Grip Miód i Cytryna (Novartis).
Skreślono z Rejestru: Apap zawiesina (US Phar-
macia, Wrocław), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), 
Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Grippostad 
(Stada; lek był obecny na rynku), Hascopar (Hasco-
-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polphar-
ma), Paracetamol Polfarmex (lek był obecny na 
rynku), Paracetamol Rubital (Gemi; lek był obecny 
na rynku), Paracetamol syrop o smaku malinowym 
i o smaku truskawkowym (Unia), Plicet syrop (Teva 
Kraków), Tazamol (Polfa Tarchomin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki prze-
ciw demencji; N06DX - Inne leki przeciw otę-
pieniu starczemu

Memantine: Marbodin (Stada) i Zemertinex (Phar-
maSwiss) to odpowiednio 24. i 25. zarejestrowana 
marka memantyny, zaś Memabix (Adamed) w po-
staci roztworu doustnego to rozszerzenie w stosun-
ku do zarejestrowanych wcześniej tabletek ulegają-
cych rozpadowi w jamie ustnej. Na rynek wprowa-
dzono 10 leków: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), 
od listopada 2012 Biomentin (Biofarm), od sierpnia 
2013 Nemdatine (Actavis), od października 2013 
Marixino (Consilient Health; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Krka pod nazwą Maruxa), od 
listopada 2013 Merandex (Axxon) i Mirvedol (Ge-
deon Richter Polska), od stycznia 2014 Memantine 
Mylan (Generics) i Memigmin (Egis) oraz od lutego 
2014 Polmatine (Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Memabix (Adamed), Memantine Accord (Accord 
Healthcare), Memantine Alvogen, Memantine Glen-
mark, Memantine Lek (Pharmathen), Memantine 
Merz, Memantine Orion, Memantine Ratiopharm, 
Memantine Teva, Memantyna Abdi, Memantyna 
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IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
Neuropharma (Neuraxpharm), Tormoro (Abbott) 
i Xapimant (Sandoz).

R – uKłAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03A – Leki 
adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AC 
– Selektywni agoniści receptorów b2-adrener-
gicznych

Olodaterol: Striverdi Respimat (Boehringer Ingel-
heim) to 1. zarejestrowany lek zawierający oloda-
terol.

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłą-
czeniem preparatów złożonych ze środkami 
wykrztuśnymi; R05DA – Alkaloidy opium i po-
chodne

Dextromethorphan: Mucotussin (Boehringer In-
gelheim) w postaci syropu to aktualnie 8. zareje-
strowana marka dekstrometorfanu. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 marek: Acodin (Sanofi-Aventis), 
Dexatussin Junior (Espefa), Robitussin Antitussi-
cum i Robitussin Junior (Pfizer), Tussal Antitussi-
cum (Biofarm), Tussidex i od lipca 2012 Tussidex 
mite (Hasco-Lek), Tussidrill (Pierre Fabre) i od 
czerwca 2012 Vicks MedDex o smaku miodu na 
kaszel suchy (Wick). Skreślono z Rejestru: Dekstro-
met (Amilek), Dexatussin (Espefa; lek był obecny na 
rynku).

S – NARZąDY ZmYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw 
jaskrze i zwężające źrenicę; S01EE – Analogi 
prostaglandyn

Bimatoprost: Bimatoprost Tiefenbacher (Alfred E. 
Tiefenbacher) to 5. zarejestrowana marka bimato-
prostu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Lu-
migan (Allergan). Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Bimatoprost Polpharma, Glabrilux (Phar-
maSwiss) i Treprovist (Sandoz).
Latanoprost: Rozaprost Mono (Adamed) w posta-
ci pojemników jednodawkowych to rozszerzenie 
względem wprowadzonych wcześniej kropli wielo-

dawkowych Rozaprost. Zarejestrowano 18 marek 
latanoprostu. Na rynek wprowadzono 11 leków: Xa-
latan (Pfizer; lek oryginalny), od marca 2010 Xaloptic 
(Polpharma), od kwietnia 2010 Latanoprost Arrow 
(Actavis), od grudnia 2010 Latalux (PharmaSwiss), 
od kwietnia 2011 Rozaprost (Adamed), od czerw-
ca 2011 Latanost (+Pharma), od października 2011 
Apo-Lataprox (Apotex), od stycznia 2013 Arulatan 
(Mann), od lutego 2013 Latano-POS (Ursapharm), 
od marca 2013 Monoprost (Thea) i od maja 2013 
Akistan (Pharmaselect).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Latacris (Sun-
-Farm), Latanoprost-1A Pharma, Latanoprost NTC, 
Latanoprost Stada (lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Latanoprost Premier Research), Opto-
press (NTC), Polprost (Sandoz), Teviop (Jadran; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Premier Re-
search pod nazwą Solusin). 
Skreślono z Rejestru: Arrowprost (Arrow Generics), 
Latanoprost Mylan (Mylan; lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Premier Research pod nazwą 
Prolasol), Hyxazin (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Latanoprost Actavis), Ocumer 
(Farma-Projekt), Xalaprost (ICN Polfa Rzeszów).

2014-03-26
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na 
podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Stati-
stics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assig-
nment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, Oslo 2013), ze 
zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2014 
– tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, 
galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzę-
dowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych 
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji 
PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez 
podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym 
skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS 
Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produk-
tów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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►

Nowe rejestracje – UE – LUTY 2014

D – lEKI STOSOWANE 
W DERmATOlOgII

D11/D11A – Inne preparaty dermatolo-
giczne; D11AX – Różne preparaty derma-
tologiczne

Brimonidine: Mirvaso (Galderma) to 1. zareje-
strowana w tej klasie marka preparatów z bry-
monidyną. Lek jest wskazany w objawowym 
leczeniu rumienia skóry twarzy, w trądziku ró-
żowatym u dorosłych pacjentów.
Brymonidyna jest wysoce selektywnym agoni-
stą receptora alfa2-adrenergicznego; jest 1000 
razy bardziej selektywnym agonistą receptora 
alfa2-adrenergicznego niż alfa1-adrenergiczne-
go. Nałożenie na skórę twarzy wysoce selek-
tywnego agonisty receptora alfa2-adrenergicz-
nego powoduje zmniejszenie rumienia, w wyni-
ku bezpośredniego obkurczenia naczyń krwio-
nośnych skóry.

S – NARZąDY ZmYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki prze-
ciw jaskrze i zwężające źrenicę; S01EE – 
Analogi prostaglandyn

Travoprost: Izba (Alcon) w nowej dawce 30 
mcg/ml to 2. zarejestrowana marka leku z tra-
woprostem. Do sprzedaży został wprowadzony 
Travatan (Alcon) w dawce 40 mcg/ml.
Preparat Izba jest wskazany do obniżania pod-
wyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego 
u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem ocz-
nym lub jaskrą z otwartym kątem przesącza-
nia. Trawoprost, analog prostaglandyny F2α, jest 
pełnym agonistą o dużej wybiórczości i powino-
wactwie do receptora prostaglandynowego FP; 

obniża on ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez 
zwiększenie odpływu cieczy wodnistej przez 
beleczkowanie kąta przesączania i przez dro-
gi naczyniówkowo-twardówkowe. U człowieka 
obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpo-
czyna się po około 2 godzinach od zakroplenia, 
a najsilniejsze działanie występuje po 12 godzi-
nach. Znaczne obniżenie ciśnienia wewnątrz-
gałkowego może utrzymywać się przez ponad 
24 godziny po zastosowaniu pojedynczej dawki.

V – PREPARATY RóŻNE
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostycz-
ne; V09A – Ośrodkowy układ nerwowy; 
V09AX – Inne środki radiofarmaceutycz-
ne stosowane w diagnostyce ośrodkowe-
go układu nerwowego

Florbetaben [18F]: Neuraceq (Piramal Imaging) 
jest wskazany w Pozytonowej Tomografii Emi-
syjnej (PET) do przetwarzania obrazu gęstości 
płytek neurytycznych z β-amyloidu w mózgach 
dorosłych pacjentów z zaburzeniami poznaw-
czymi, w celu zdiagnozowania choroby Alz-
heimera (AD) i innych przyczyn zaburzeń po-
znawczych. Neuraceq powinien być stosowany 
w połączeniu z oceną kliniczną. Ujemy skan 
wskazuje niską lub zerową gęstość korowych 
płytek β-amyloidowych i nie wskazuje na roz-
poznanie AD.
Florbetaben [18F] wiąże się z blaszkami amy-
loidowymi w mózgu. In vitro, florbetaben [18F] 
wykazuje nanomolarne powinowactwo do syn-
tetycznych włókien β-amyloidowych i homoge-
natu mózgu ze zmianami charakterystyczny-
mi dla AD. Ponadto, autoradiograficznie i przy 

W lutym 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 3 decyzje 
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania 
u ludzi. Dotyczą one 1 nowej substancji czynnej (florbetaben [18F]) i substancji czynnych 
już stosowanych w lecznictwie, w tym 1 substancji czynnej o nowym wskazaniu i klasie 
terapeutycznej (brymonidyna). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz 

substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów 
Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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►wsparciu immunohistochemii lub barwnika 
Bielschowsky’ego, wykazano wiązanie się 
florbetabenu [18F] z płytkami β-amyloidowymi 
w pośmiertnych sekcjach mózgów pacjentów 
z AD. Nie oceniano korelacji ilościowej in vivo 
u pacjentów w schyłkowej fazie życia pomiędzy 
wychwytem florbetabenu [18F] w istocie szarej 
kory a złogami β-amyloidu w próbkach pobra-
nych podczas sekcji zwłok. Wiązanie się in vivo 
florbetabenu [18F] z innymi strukturami amyloi-
dowymi lub innymi strukturami mózgu bądź re-
ceptorami pozostaje nieznane.

2014-03-07

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gu-
idelines for ATC Classification and DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC 
Index with DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for hu-
man use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Lecz-
niczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

NOWOŚCI NA RYNKu – luTY 2014
W lutym 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 18 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa 
ATC/WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 

(marka)
Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 
1. rejestracji

A12AX Calcium + colecalciferol Calcium Sandoz + 
Vitamin D3

Sandoz PL 10.2012

C08GA02 Amlodipine + indapamide Tertens-Am Servier PL 11.2013

C09DA03 Valsartan + 
hydrochlorothiazide

ApoValsart HCT Apotex PL 11.2012

C09DA03 Valsartan + 
hydrochlorothiazide

Valsartan + 
Hydrochlorothiazide 
Krka

Krka PL 03.2011

D07AC Mometasone furoate Edelan Polpharma PL 01.2013

D10AD Adapalene Acnelec Jelfa PL 04.2013

G03AA09 Desogestrel + 
ethinylestradiol

Estmar Zentiva PL 02.2013

G03DA Progesterone Prolutex IBSA PL 08.2013

L01AX Temozolomide Temozolomide 
Polpharma

Polpharma PL 03.2013

L01XE Imatinib Imatenil Biofarm PL 02.2013

L01XE Imatinib meaxin Krka PL 03.2013

L03AA Lipegfilgrastim lonquex Teva UE 07.2013
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►

Ponadto w lutym 2014 r. wprowadzono do 
sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 A02BA, ranitidine – Raniberl max (Berlin-Che-

mie), PL 10.1995 Raniberl, zm. 11.2013 Raniberl 
Max;

•	
•	 C05CA, diosmin – Diosminex max (PharmaS-

wiss), PL 07.2013;
•	
•	 M01AC, meloxicam - Opokan INj (Aflofarm), PL 

01.2011 Meloxic, zm. 08.2013 Opokan INJ.

A – PRZEWóD POKARmOWY I mETAbOlIZm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach zwią-

zanych z nadkwaśnością; A02B – Leki sto-
sowane w chorobie wrzodowej i refluksie żo-
łądkowo-przełykowym; A02BA – Antagoniści 
receptora H2

A12 – Preparaty minerałów; A12A – Wapń; A12AX 
– Wapń w połączeniach z witaminą D i/lub in-
nymi substancjami

C – uKłAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C05 – Leki ochraniające naczynia; C05C – Środki 

przywracające elastyczność naczyń włoso-
watych; C05CA – Bioflawonoidy

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08G/C08GA 
– Antagoniści wapnia w połączeniach z leka-
mi moczopędnymi; C08GA02 – Amlodypina 
w połączeniach z lekami moczopędnymi

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensy-
na; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki 
złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny 
II i leki moczopędne; C09DA03 – Walsartan 
i leki moczopędne

D – lEKI STOSOWANE W DERmATOlOgII
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; 

D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC 
- Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10A - Leki prze-
ciwtrądzikowe do stosowania miejscowego; 
D10AD – Retynoidy do stosowania miejsco-
wego w leczeniu trądziku;

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; G03AA09 
– Dezogestrel i estrogen
G03D – Progestageny; G03DA – Pochodne 
pregnenu-4

l – lEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłYWAjąCE NA uKłAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;

L01A – Leki alkilujące; L01AX – Inne leki al-
kilujące
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornoś-
ciowy; L03AA – Czynniki pobudzające wzrost 
kolonii komórkowych

m – uKłAD mIęŚNIOWO-SZKIElETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AC - Oksykamy

N01BB52 Lidocaine + tetracaine Pliaglis Galderma PL 07.2012

N02AX52 Tramadol + paracetamol Strenduo Abbott PL 07.2013

N06DX Memantine Polmatine Polpharma PL 09.2013

R06AE Levocetirizine Ahist Generics PL 12.2012

R06AX Desloratadine Aleric Deslo US Pharmacia PL 09.2012 
Metlox, 
zm. 
10.2013 
Aleric 
Deslo

S01ED51 Timolol + dorzolamide Nodom Combi Polpharma PL 05.2013
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N – uKłAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki znieczu-

lające działające miejscowo; N01BB – Amidy; 
N01BB52 – Lidokaina, preparaty złożone

N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; N02AX 
– Inne opioidy; N02AX52 – Tramadol, prepa-
raty złożone

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw de-
mencji; N06DX - Inne leki przeciw otępieniu 
starczemu

R – uKłAD ODDECHOWY
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające 

ogólnie;
R06AE – Pochodne piperazyny
R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie

S – NARZąDY ZmYSłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw ja-

skrze i zwężające źrenicę; S01ED – Leki blo-
kujące receptory b-adrenergiczne; S01ED51 
– Timolol, preparaty złożone

2014-03-21

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji 
czynnych na podstawie opracowania WHO Colla-

borating Centre for Drug Statistics Methodology 
(“Guidelines for ATC Classification and DDD assig-
nment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 
2014”, Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami 
mającymi zastosowanie od stycznia 2014 – tłuma-
czenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla pre-
paratów roślinnych, galenowych i szczepionek: 
„Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wy-
kaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz 
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obro-
tu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; mie-
sięczne wykazy zarejestrowanych produktów lecz-
niczych publikowane w Biuletynie Informacji Pub-
licznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia 
i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmio-
ty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, 
którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register 
of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek 
w Polsce: dane IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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