




3Aptekarz Polski,  96(74e) sierpień 2014

Felieton Redakcji

Nasi bohaterowie

Dzień Aptekarza jest świętem zawodowym aptekarzy i farmaceutów. Organizacji ob-
chodów tego święta podejmują się izby aptekarskie w całym kraju. Centralną uroczystością 
jest Ogólnopolski Dzień Aptekarza organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską. W 2014 
roku wydarzenie to odbędzie się 24 września w siedzibie Filharmonii Narodowej w War-
szawie. W obchodach w Warszawie uczestniczyć będą aptekarze i farmaceuci wyróżnieni 
odznaczeniami państwowymi za osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia 
oraz medalami i tytułami samorządowymi za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju apte-
karstwa. Wewnątrz numeru publikujemy nazwiska i biogramy laureatów tych wyróżnień. 
Będziemy się strać przedstawiać na łamach Aptekarza Polskiego, w jak największym zakre-
sie, sylwetki wyróżnionych aptekarzy oraz legendę ich życia, albowiem są oni bohaterami 
naszego zawodu. Chcemy, żeby nowe pokolenia aptekarskie miały możliwość poznania 
źródeł siły i dumy aptekarstwa. Naśladownictwo wskazane jak najbardziej. 

•
O święcie farmaceutów i aptekarzy pamięta Minister Zdrowia, który, co jest we zwycza-

ju, wystosował do Drogich Aptekarzy i Farmaceutów pełen słów uznania okolicznościowy 
list. – „Pragnę pogratulować całemu środowisku aptekarskiemu dotychczasowych osiągnięć 
zawodowych. To dzięki Waszemu profesjonalizmowi oraz zorientowaniu przede wszystkim 
na potrzeby pacjenta, farmaceuci znajdują się w czołówce zawodów, które Polacy obdarzają 
największym zaufaniem. Wyrazy uznania kieruję również do samorządu aptekarskiego, który 
odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju i integracji środowiska zawodowego oraz krzewie-
niu zasad etyki zawodowej”– napisał pan minister Bartosz Arłukowicz. 

Przy święcie pozwalamy sobie we własnym imieniu prosić, Panie Ministrze, o nieustaw-
nie w działaniach, zwłaszcza legislacyjnych w celu budowania stabilnych podstaw funkcjo-
nowania aptekarstwa i zawodu aptekarza, któremu poświęcił Pan tak piękne słowa.  

•
Tematowi świętowania Dnia Aptekarza poświęcony jest dialog „Świat ideałów i świę-

towanie” Ewy Sitko i Magdaleny Bucior. 
– Czy „mogę powiedzieć, że w święcie Dnia Aptekarza istotę stanowią wartości, nadrzęd-

ne idee, którymi aptekarze kierują się w kilkusetletniej tradycji farmacji? – pyta retorycznie 
redaktor Ewa Sitko.

– „Tak – odpowiada pani Magdalena Bucior. Te doniosłe idee najpełniej wybrzmiewają 
w tekście ślubowania, jakie składa adept tego zawodu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy 
farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiąz-
ki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące 
prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować 
się zasadami godności, uczciwości i słuszności”.

Przytoczyliśmy tekst roty w całości, albowiem obyczaj ślubowania warunkujący uzyska-
nie prawa wykonywania zawodu farmaceuty został ustanowiony wolą Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej dopiero w 2008 roku i starsze pokolenia aptekarzy nie miały okazji ślubować 
tymi słowami.  

•
Mamy przyjemność publikować wypowiedź Lidii Marii Czyż, krajowego konsultanta 

w dziedzinie farmacji aptecznej. Pani Magister została powołana na tę funkcję 6 czerwca 
2014 roku na pięcioletnia kadencję. Nadaliśmy tej wypowiedzi tytuł „Praca w aptece to 
opieka nad chorym”, czym zaakcentowaliśmy jeden z głównych wątków wypowiedzi.

– „Chciałabym, aby magister farmacji (…) był zobowiązany do „przypomnienia” sobie, 
czym jest officina sanitatis” – tymi słowami kończy się ten wątek.

•
 „Skarga” – to tytuł felietonu Grzegorza Kucharewicza, prezesa Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, z którego dowiadujemy się o wniesieniu przez Naczelną Izbę Aptekarską skargi do 
Ministra Zdrowia na Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Treść skargi „dotyczy niena-
leżytego wykonywania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustawowych zadań, 
polegającego na niewłaściwym kierowaniu Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, braku na-
leżytego nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi, braku należytej kontroli podmiotów 
prowadzących obrót detaliczny, zaniechaniu wydania odpowiednich zaleceń dla inspektorów 
farmaceutycznych, a także braku należytej koordynacji i kontroli wykonywanie zadań przez 
wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych”.

– „Składając skargę, zwróciliśmy się do ministra zdrowia o podjęcie pilnych i stanowczych 
działań nadzorczych, które zmuszą Głównego Inspektora Farmaceutycznego do należytego 
wykonywania jego zadań i przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w szczególności w za-
kresie przestrzegania art. 99 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, tzw. przepisów anty-
koncentracyjnych. W opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej skarga była konieczna” – wyjaśnia 
Prezes NRA. 

•
Wszystkim aptekarzom i farmaceutom dedykujemy z okazji zbliżającego się Dnia Apteka-
rza wiersz Krzysztofa Kokota, poety, który z wyboru i z umiłowania został aptekarzem. 
– „bukiet przynoszę, taki jak mi się marzy, wrzosy rumianki lawenda, na Święto Was… Ap-
tekarzy”. ■
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Felieton Prezesa nra

Stanowisko samorządu ap-
tekarskiego, podzielane przez 
Ministerstwo Zdrowia, zosta-
ło uwzględnione w podpisanym 
8 sierpnia 2014 r. rozporządze-
niu ministra edukacji narodo-
wej zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie klasyfikacji zawo-
dów szkolnictwa zawodowego. 
Wprowadza ono istotną zmianę 
dotyczącą kształcenia techników 
farmaceutycznych. §2.3 tego roz-
porządzenia stanowi: „Od roku 
szkolnego 2018/2019 w szkołach 

SKARGA

„Gwarantem bezpieczeństwa obrotu produktem leczniczym w ap-
tece jest zawsze wiedza osób, których wykształcenie zgodne jest 
z wykształceniem uznanym za niezbędne w krajach Unii Europej-
skiej” – napisałem do premiera Donalda Tuska w piśmie z 16 lipca 
2014 r., prosząc o wsparcie działań legislacyjnych ministra eduka-
cji narodowej zmierzających do zakończenia kształcenia techników 
farmaceutycznych. Od wielu lat Naczelna Izba Aptekarska konse-
kwentnie apelowała o likwidację tego kierunku kształcenia police-
alnego. W swoich wystąpieniach w parlamencie, a także w kore-
spondencji do ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej pod-
kreślałem, że pracownikami aptek, odpowiedzialnymi za wysoką 
jakość obsługi pacjenta, powinni być przede wszystkim farmaceu-
ci – specjaliści mający odpowiednią wiedzę i kwalifikacje uzyskane 
podczas wieloletnich studiów. 

prowadzących kształcenie zawo-
dowe nie prowadzi się rekrutacji 
kandydatów do klasy pierwszej 
(na semestr pierwszy), w której re-
alizuje się kształcenie w zawodzie 
technik farmaceutyczny. Kształce-
nie w tym zawodzie prowadzi się 
do zakończenia cyklu kształcenia”. 
Decyzja o zakończeniu kształce-
nia techników farmaceutycznych 
to sukces naszego samorządu. 
Okazało się, że w naszym pań-
stwie możliwe są rozstrzygnięcia 
zgodne z duchem europejskim. 

Polskie aptekarstwo potrzebuje 
jednak dalszych reform i odważ-
nych regulacji, które zbliżą nas do 
najbardziej rozwiniętych  państw 
europejskich. Regulacje te są ko-
nieczne, żeby współczesna apte-
ka jako placówka ochrony zdro-
wia publicznego i pracujący w niej 
farmaceuta mogli wykonywać na-
łożone na nich zadania, koncen-
trując się na zaopatrywaniu pa-
cjentów w leki ratujące ich zdro-
wie i życie. Państwo natomiast, 
zobowiązane do zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli, musi stworzyć wszyst-
kim placówkom ochrony zdrowia, 
a więc także aptekom, odpowied-
nie warunki prawne i ekonomicz-
ne do prowadzenia działalności. 
Z tego właśnie względu więk-
szość państw unijnych w szcze-
gólny sposób traktuje ochronę 
zdrowia publicznego, uznając po-
trzebę wprowadzenia specjalnych 
regulacji i zwiększonego nadzoru 
właściwych służb nad prawidło-
wym funkcjonowaniem całego 
systemu opieki zdrowotnej.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Felieton Prezesa nra

Przypomniałem o tym 
premierowi Donaldowi Tusko-
wi w piśmie z 20 lutego 2014 r., 
przedstawiając katastrofalną sy-
tuację polskich aptek i najważ-
niejsze problemy związane z pra-
widłowym zaopatrzeniem pa-
cjentów w leki ratujące ich zdro-
wie i życie. „Dramatyczna sytua-
cja ekonomiczna polskich aptek, 
grożąca destabilizacją systemu 
dystrybucji aptecznej, wywóz le-
ków za granicę w ramach eks-
portu równoległego, pozbawia-
jący polskich pacjentów dostę-
pu do leków ratujących zdrowie 
i życie, limitowanie ich dostaw 
do aptek w związku z prowadze-
niem przez niektóre firmy farma-
ceutyczne tzw. sprzedaży bezpo-
średniej, rozszerzający się obrót 
pozaapteczny produktami lecz-
niczymi, nad którym państwo nie 
ma praktycznie żadnej kontroli, 
brak w polskim prawie farmaceu-
tycznym istotnych regulacji, obo-
wiązujących od lat w innych kra-
jach członkowskich Unii Europej-
skiej, które mają wpływ na pra-
widłowe funkcjonowanie rynku 
aptek – to problemy wymagające 
pilnych działań rządu i Pana Pre-
miera” – napisałem w lutym do 
prezesa Rady Ministrów Donal-
da Tuska, prosząc o pilne spotka-
nie z przedstawicielami Naczel-
nej Izby Aptekarskiej. Problemy 
sygnalizowane w imieniu około 
30 tysięcy polskich farmaceutów 
i pacjentów naszych aptek nie za-
interesowały premiera. W ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy pre-
mier Donald Tusk nie tylko nie 
zaprosił przedstawicieli samorzą-
du aptekarskiego na spotkanie, 
ale w ogóle nie odpowiedział na 
wspomniane pismo. 

My, polscy aptekarze, nie 
możemy i nie chcemy być bierni 

wobec zaniechań organów Rze-
czypospolitej odpowiedzialnych 
za przyszłość naszego aptekar-
stwa. Nie możemy też milczeć 
wobec permanentnego narusza-
nia obowiązującego prawa far-
maceutycznego i bierności służb 
sprawujących nadzór nad obro-
tem produktami leczniczymi, dla-
tego Naczelna Izba Aptekarska 
i okręgowe izby aptekarskie po-
stanowiły złożyć skargę na Głów-
nego Inspektora Farmaceutycz-
nego. Skarga wniesiona do mini-
stra zdrowia dotyczy nienależy-
tego wykonywania przez Głów-
nego Inspektora Farmaceutycz-
nego ustawowych zadań, pole-
gającego na niewłaściwym kiero-
waniu Państwową Inspekcją Far-
maceutyczną, braku należytego 
nadzoru nad obrotem produkta-
mi leczniczymi, braku należytej 
kontroli podmiotów prowadzą-
cych obrót detaliczny, zaniecha-
niu wydania odpowiednich zale-
ceń dla inspektorów farmaceu-
tycznych, a także braku należy-
tej koordynacji i kontroli wykony-
wanie zadań przez wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych. 
Samorząd aptekarski uważa, że 
w związku z powyższymi naru-
szeniami w następstwie prze-
kształceń podmiotów prowadzą-
cych apteki doszło do niedozwo-
lonego prawem przekroczenia 
liczby aptek w ramach jednego 

podmiotu (niedozwolona pra-
wem koncentracji na rynku ap-
tecznym) i naruszenia art. 99 ust. 
3 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farma-
ceutyczne. 

Składając skargę, zwró-
ciliśmy się do ministra zdrowia 
o podjęcie pilnych i stanowczych 
działań nadzorczych, które zmu-
szą Głównego Inspektora Far-
maceutycznego do należytego 
wykonywania jego zadań i przy-
wrócenia stanu zgodnego z pra-
wem, w szczególności w zakre-
sie przestrzegania art. 99 ust. 3 
ustawy – Prawo farmaceutyczne, 
tzw. przepisów antykoncentra-
cyjnych. W opinii Naczelnej Rady 
Aptekarskiej skarga była koniecz-
na. Do organów samorządu ap-
tekarskiego docierają bowiem 
informacje wskazujące, że w ra-
zie przekształceń spółek i kon-
centracji w ramach jednego pod-
miotu zezwoleń na prowadzenie 
aptek ogólnodostępnych Głów-
ny Inspektor Farmaceutyczny do-
puszcza do sytuacji, gdy liczba 
aptek prowadzonych przez jeden 
podmiot przekracza 1 % wszyst-
kich aptek na terenie wojewódz-
twa. Jest to sprzeczne z prawem, 
a tolerowanie takiego stanu rze-
czy oznacza pogwałcenie zasad 
uczciwej konkurencji i uderza 
w interesy pozostałych przedsię-
biorców, którzy  prowadzą apteki 
na danym terytorium. ■
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Drodzy Aptekarze i Farmaceuci!

 Z okazji zbliżającego  się Ogólnopolskiego 

Dnia Aptekarza składam serdeczne podzię-

kowania wszystkim Aptekarzom i Farma-

ceutom za Wasz trud  i zaangażowanie 

w  codzienną,  niezwykle  odpowiedzialną 

pracę. 

 Święto Kosmy i Damiana, patronów apte-

karzy i prekursorów farmacji, to doskonała 

okazja do popularyzacji  idei  opieki  far-

maceutycznej, która jest ukierunkowana na 

fachową pomoc, wsparcie oraz zrozumienie.  

To farmaceuta, współpracując z pacjentem 

i lekarzem, a w razie potrzeby z innymi zawodami medycznymi, czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem farmakoterapii, czego efektem jest poprawa jakości życia pacjentów. Działanie w tym 

duchu pozwala aptekarzom zarówno nieść pomoc potrzebującym, jak i czerpać satysfakcję z po-

czucia dobrze wykonywanej pracy, nawet jeżeli jest ona trudna i wymagająca. Mając na uwadze,  

że  życie  i  zdrowie  ludzkie  jest  najważniejsze,  powinniśmy  pamiętać  o  tym,  że  aptekarze 

i farmaceuci odgrywają bardzo ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Wasza szeroka wiedza 

oraz bogate doświadczenie są nieocenione w wykonywaniu tak odpowiedzialnego zadania, jakim 

jest przywracanie zdrowia innym.   

W tym ważnym dla Was dniu pragnę pogratulować całemu środowisku aptekarskiemu dotychcza-

sowych osiągnięć zawodowych. To dzięki Waszemu profesjonalizmowi oraz zorientowaniu przede 

wszystkim na potrzeby pacjenta, farmaceuci znajdują się w czołówce zawodów, które Polacy 

obdarzają największym zaufaniem. Wyrazy uznania kieruję również do samorządu aptekarskiego, 

który  odgrywa  niezwykle ważną  rolę w  rozwoju  i  integracji  środowiska  zawodowego  oraz 

krzewieniu zasad etyki zawodowej. Dziękuję za aktywną działalność oraz partnerską współpracę.   

Wszystkim Aptekarzom  i Farmaceutom życzę wielu  sukcesów  osobistych  i  zawodowych  oraz 

wytrwałości w pełnieniu tak odpowiedzialnej misji, jaką jest dbanie o zdrowie pacjentów. 

– Listy do Redakcji
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(Ewa Sitko) Pani Magdo, wy-
szukałam, iż we wrześniu 
(miesiąc ten nie stanowi 
wyjątku) wiele grup za-
wodowych świętuje i wie-
le faktów społecznych ma 
swoje dni. Statystycznie, co 
drugi dzień wypada jakieś 
święto. Wśród nich mamy 
także Ogólnopolski Dzień 
Aptekarza, obchodzony 
w okolicy święta św. Kosmy 
i Damiana – patronów far-
maceutów i aptekarzy. 

Lista jest dużo dłuż-
sza, ale nie ilość świąt jest 
dla mnie ważna. To tylko 
przyczynek do zadania py-
tań, na które chciałbym po-
szukać odpowiedzi. Pytam 
więc, z jakiego, według Pa-
ni, powodu powoływane są 
te uroczyste dni i czemu ma 
służyć ich celebrowanie? Jak 
w szerszą refleksję o świę-
towaniu wpisuje się święto 
zawodowe aptekarzy?

(Magdalena Bucior) Formułowanie 
odpowiedzi na postawione 
pytania wymaga odniesienia 

się najpierw do tego, czym 
jest świętowanie. Jeżeli przy-
bliżymy zakres tego zagadnie-
nia, to dostrzeżemy powody,  
dla których świętowanie to-
warzyszy ludzkości od zara-
nia. Już ta trwałość daje do 
myślenia. Oprócz trwałości 
zwraca uwagę również po-
nadkulturowość. Słownik 
Języka Polskiego podaje, że 
świętowanie to „obchodzenie 
święta”. [1] Bardzo interesu-
jące jest to sformułowanie 
– czasownik „obchodzenie” 
użyte na opis doświadczenia 
świętowania.

(E) Tak, rzeczywiście, przywołu-
je obraz chodzenia wokół, 
ostrożnego stąpania, stą-
pania z uwagą.

(M) Pani Ewo, jak zwykle w naszych 
rozmowach jedno słowo 
otwiera szerokie spektrum 
treści. Pani zwraca uwagę na 
sposób, rytuał świętowania, 
ja zaś myślę o tym, wokół 
czego to uważne stąpanie 
ma przebiegać.

(E) Ponieważ rytuały, modele 
i sposoby świętowania są 
(o czym jestem przekona-
na) wtórne wobec święta, 
to porozmawiajmy najpierw 
o tym, co pierwsze. Myślę, 
że święto dotyczy tego, co 
w życiu uznajemy za ważne 
i doniosłe.

(M) Zdanie z pewnością prawdziwe, 
ale lapidarne i odczuwam 
potrzebę dopowiedzenia. 
Uznanie czegoś za istotne 
i fundamentalne wymaga 
odniesienia się do wartości, 
idei wykraczających poza 
jednostkowe spojrzenie. 
W tytule naszej rozmowy 
pojawia się sformułowanie 
„świat ideałów”, właśnie ten 
świat jest godny uznania za 
powód świętowania. Przyj-
rzyjmy się na przykład, jakie 
ideały kryją się za powoła-
niem Dnia Walki z Analfa-
betyzmem. W materiałach 
UNESCO znalazłam taką in-
formację: „Analfabetyzm to 
nie tylko kwestia czytania  
i pisania. W przypadku wie-

Świat 
ideałów  
i świętowanie

Fot. Fotolia.com
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lu młodych ludzi w krajach 
Trzeciego Świata dotyczy 
on także istotnych prob-
lemów codziennego życia, 
w tym przeżycia. Analfabe-
ta nie jest bowiem w stanie 
uczestniczyć w życiu spo-
łecznym i gospodarczym 
swojego kraju. Jest po pro-
stu za słaby, niedożywiony, 
chory i wcześniej umiera 
niż jego rodak, który czytać  
i pisać potrafi.” [2] Celebro-
wanie tego dnia ma więc 
upowszechnić odpowiedzial-
ność za innych. Ma rozsze-
rzyć perspektywę, skumu-
lować energię pozwalającą 
wychodzić poza partykularne 
interesy. Ma przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu 
i sprzyjać godnemu życiu 
jednostek.

(E) Idąc tym tropem, mogę po-
wiedzieć, że w święcie Dnia 
Aptekarza istotę stanowią 
wartości, nadrzędne idee, 
którymi aptekarze kierują 
się w kilkusetletniej tradycji 
farmacji?

(M) Tak. Te doniosłe idee najpełniej 
wybrzmiewają w tekście ślu-
bowania, jakie składa adept 
tego zawodu: „Ślubuję uro-
czyście w swej pracy farma-
ceuty sumiennie, gorliwie 
i z należytą starannością 
wykonywać swoje obowiązki, 
mając zawsze na uwadze do-
bro pacjenta, wymogi etyki 
zawodowej i obowiązujące 
prawo, a także zachować 
tajemnicę zawodową, zaś 
w postępowaniu swoim kie-
rować się zasadami godności, 
uczciwości i słuszności.” [3]

(E) Nazwane mamy już wartości, 
które konstytuują święto 

Kosmy i Damiana – Święto 
Aptekarzy. Przejdźmy więc 
teraz do wątku jego „ob-
chodzenia”. W artykułach 
filozoficznych znalazłam 
pogłębioną analizę na te-
mat wzajemnego przeni-
kania się i wzmacniania 
poczucia świętowania i po-
czucia wspólnoty. Musimy 
odnaleźć odpowiedź na 
pytanie, co w prawdziwym 
świętowaniu jest ważne: 
wspólnota czy przyczynek 
do świętowania. A mo-
że jedno wpływa na dru-
gie: poczucie wspólnoty 
pogłębia doświadczenie 
świętowania, a ważny przy-
czynek do świętowania 
wzmacnia poczucie wspól-
noty? Jeżeli świętujemy 
z poczuciem odniesienia 
do ważnego przyczynku, 
do istotnych postaw i war-
tości (w tym przypadku: 
niesienia pomocy poprzez 
wiedzę i osobowość oraz 
korzystania ze spostrze-
żeń i aktywności wielu 
pokoleń) to doświadcza-
my poczucia uczestnicze-
nia w czymś szczególnym, 
ważnym. Osoby, które nam 
wtedy towarzyszą, stają się 
bliskie, bo współuczestni-
czą w czymś dla nas istot-
nym. Świętowanie wpływa 
więc na doświadczenie 
wspólnoty i odwrotnie. Ale 
chciałabym zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną zależność 
w doświadczeniu świętowa-
nia. Władysław Stróżewski 
w książce „Wokół piękna” 
mówi o podwójnym zakre-
sie znaczeniowym słowa 
„uczestniczenie”. Pisze, iż 
„uczestniczyć to być częś-
cią czegoś i być częściowo 
czymś.” [4] 

(M) Myślę, że sformułowanie „być 
częścią czegoś” jest jasne 
(świętujący aptekarz staje się 
częścią grupy zawodowej), ale 
już „być częściowo czymś” 
wymaga rozjaśnienia.

(E) Obchodzenie święta jest wej-
ściem w jego istotę. Jeżeli 
świętujemy wokół zasady 
uczciwości to sami stajemy 
się po części uczciwi, jeże-
li kardynalną wartością, ze 
względu na którą świętu-
jemy jest godność, to sami 
po części stajemy się bar-
dziej godni i godnością ob-
darzający. Dzięki świętowa-
niu doświadczamy udziału 
w wartościach, wokół któ-
rych podejmujemy rytuał 
„uroczystego stąpania”.

(M) Jeżeli przyjmiemy taką wykład-
nię świętowania, uczestnicze-
nia, partycypacji w święcie, to 
widzimy farmaceutów czer-
piących ze świata ideałów nie 
tylko w dniu świętowania, ale 
również w codziennej prak-
tyce zawodowej.

W rozumieniu tego, 
w jaki sposób uczestnicze-
nie w święcie pozwala nam 
stać się częścią świata warto-
ści, znów możemy posłużyć 
się etymologią, tym razem 
słów „święto” i „świętować”. 
Mam wprawdzie wrażenie. 
że w naszych przemyśleniach 
z początku tego artykułu, 
to, co istotne także i w tych 
źródłowych poszukiwaniach, 
w sposób niezamierzony zo-
stało wypowiedziane. Prze-
analizujemy jednak jeszcze 
raz ważne słowa chociażby po 
to, aby znaleźć potwierdzenie 
naszych intuicji. 

Słowo „święto” jest 
dziedzictwem prasłowiań-

►
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skim, a pierwotne znaczenie 
rzeczownika „święty” ozna-
czało „mocny i silny” (na przy-
kład przedchrześcijańskie imię 
Świętosław oznaczało osobę, 
która cieszy się dużą sławą). 
Znaczenie wtórne przymiot-
nika „święty” ukształtowało 
się już w czasach przyjmo-
wania chrześcijaństwa pod 
wpływem łacińskiego słowa 
„sanctus” i nabrało znaczenia 
święty – to znaczy „mocny 
duchem, mający moc nad-
przyrodzoną”. Jak widzimy, 
znaczenie słowa „święty”  
w pewnym sensie się zmieniło, 
nie odnosiło się już do tęży-
zny fizycznej, a do wielkości, 
mocy i siły ducha, charakteru. 
Później słowo „święty” zaczę-
ło funkcjonować w znaczeniu 
– „błogosławiony, pobożny” 
oraz „świąteczny, uroczysty” 
[5]. Jak rozumiem – inny, 
niecodzienny, szczególny, 
skierowany do świata idei, 
ducha, charakteru. „Święto” 
oznacza „święty dzień” czyli 
obchodzony uroczyście. 

Jak widzimy – w ety-
mologii słów „święto i świę-
tować” pojawiają się ważne 
znaczenia, odnoszące się do 
mocy i siły (początkowo ciała, 
później ducha), a wreszcie – 
szczególnego, uroczystego 
charakteru danego dnia. „Ob-
chodzić święto” znaczy spę-
dzać je uroczyście, pozwolić, 
aby zaznaczyła się jego wy-
jątkowość, swoisty „nadprzy-
rodzony charakter”. Myślę, iż 
możemy pokusić się o stwier-
dzenie, że obchodzić święto 
oznacza „doświadczać mocy, 
a więc duchowej świętości”. 
Jeżeli więc święto odnosi się 
do świata wartości – „święto-
wać” oznacza „doświadczyć 
mocy wartości i wzmocnienia 

nimi”. Świętując – tak jak pa-
ni powiedziała – pozwalamy, 
aby wartości urzeczywistniły 
się w naszym działaniu, aby-
śmy po części się nimi stali. 

(E) Myślę, że takie rozumienie 
świętowania powinno być 
powszechne i dotyczyć 
wszystkich grup zawodo-
wych. Żałuję jednak, że 
w tym wypadku myślenie 
nie ma natychmiastowej 
mocy sprawczej. W potocz-
nych rozmowach o świę-
towaniu często po prostu 
przeciwstawia się czas za-
bawy czasowi pracy.

(M) Pojawia się więc kolejne pyta-
nie: co różni świętowanie od 
wspólnej zabawy? 

(E) Myślę, że doskonała zaba-
wa może odbyć się nawet 
w gronie nieznanych osób. 
Świętowanie zaś (zgod-
nie z tym, o czym mówi-
łyśmy wyżej) skupia ludzi 
uznających ten sam świat 
wartości. Świętowanie jest 
uczestniczeniem we wspól-
nocie i to uczestniczeniem 
zwróconym w stronę waż-
nych idei. Wspólna zabawa 
może być po prostu pozba-
wioną głębszych odniesień 
przyjemnością. Świętujemy 
„z jakiegoś powodu”, wyra-
żamy radość i wzmacniamy 
poczucie przynależności. 
W tak rozumiane świętowa-
nie wpisują się oczywiście 
i momenty organizacyjne, 
formalne uroczystości i czas 
zabawy, ale nie zaburzają 
one zanurzenia w święto-
waniu. To one podporząd-
kowane są świętu, a nie wy-
łącznie je konstruują i wy-
pełniają.

(M) Jak widać – pełne świętowanie 
wymaga przede wszystkim 
rozumienia istoty święta. To 
nie tylko uroczysty, szcze-
gólny dzień, ale dzień, który 
powinien nas trochę zmie-
nić, poszerzyć naszą reflek-
sję chociażby o dwa obsza-
ry: jakie wartości poprzez to 
święto wybrzmiewają i jakie 
to święto ma dla mnie (kon-
kretnie: dla mnie) znaczenie. 
Być może będzie okazją do 
prześledzenia ważnych, a za-
pomnianych informacji z hi-
storii danej dziedziny (w tym 
wypadku farmacji), być może 
ustosunkowania się do danej 
wartości (godności, uczciwo-
ści, słuszności) i refleksji, jak 
można tę wartość zrealizować 
w codziennym działaniu, z ja-
kimi dylematami możemy się 
zmierzyć, jak odnajdujemy 
się w różnych rozwiązaniach. 
W tym znaczeniu zdanie Ga-
damera, że „kiedy obcho-
dzimy święto, jest ono cały 
czas nieprzerwanie tu oto…” 
[6] odczytuję jako zachętę 
o tego, aby podczas świąt od 
ważnych pytań nie uciekać, 
bo wygląda na to, że święta 
są właśnie po to, aby mieć 
czas na ich postawienie. ■ 

Ewa Sitko
Magdalena Bucior
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Zbliżający się nieubłagalnie koniec wakacji 
i rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego za-
chęca do refleksji nad efektami naszej edu-

kacji. Myślimy tutaj o farmaceutach, ale także o in-
nych przedstawicielach branży medycznej. Do re-
fleksji przyczynia się także czekające nas pod koniec 
września święto patronalne lekarzy i farmaceutów – 
wspomnienie śś. Kosmy i Damiana. W związku z po-
wyższym aktualny tekst chcieliśmy poświęcić tym 
rozważaniom dedykując go w jakimś sensie naszym 
kolegom lekarzom. Nie od dziś wiadomo że współ-
praca lekarza i farmaceuty nie układa się tak, jak 
byśmy tego chcieli, oczywiście jesteśmy świadomi 
wyjątków. Skutkiem każdej współpracy są konkretne 
efekty i można się zastanawiać czy takich efektów 
oczekujemy. Chcielibyśmy w dzisiejszym artykule 
dać naszym kolegom lekarzom parę wskazówek, jak 
nie bać się pisania recept na leki „robione” i w jaki 
sposób je bezpiecznie pisać, tak aby efektem tej 
preskrypcji był preparat dzięki któremu poprawi się 
zdrowie pacjenta. 

Może ktoś zapytać dlaczego akurat porady 
dotyczące recept „robionych” przecież "receptura to 
przeżytek" rodem z zamierzchłych czasów. I w zasa-
dzie patrząc na stan naszej receptury nie wypada się 
z tym nie zgodzić. Jest jednak kilka „ale”. Pierwsze 
„ale” to odpowiedź na pytanie, czy receptura i re-
cepty robione są w ogóle potrzebne. W pierwszym 
odruchu większość lekarzy i farmaceutów powie, 
szczególnie biorąc pod uwagę aspekt ekonomicz-
ny – pewnie, że nie – jednak po głębszym namyśle 
okaże się, że wykonanie leku w aptece jest często 
jedyną możliwością zdobycia preparatu „niszowe-

go”. Podobnie ma się sprawa z kwestią dawki. Wie-
my doskonale że dawki są ustalane na „przepiso-
wego człowieka” (24 lata, 70kg, 1,8m2 powierzchni 
ciała). Problem jedynie, że takich ludzi prawie nie 
ma. Przykład nam najbliższy: jeden z nas piszących 
waży dwa razy tyle co drugi. A dawki dla dorosłego 
człowieka większości leków rynkowych są jedna-
kowe. Nie trudno sobie uzmysłowić, że albo jeden 
z nas dostanie dawkę za małą, albo drugi za dużą, 
a najpewniej obaj dostaniemy dawki niewłaściwe. 
Oczywiście niektóre substancje lecznicze występują 
w preparatach o różnych dawkach, ale nie zmienia 
to w sposób znamienny istoty problemu.

Opowiadał znajomy farmaceuta, jak to leżąc 
w szpitalu w oczekiwaniu na drobny zabieg chirur-
giczny, podobnie jak inni współlokatorzy z sali cho-
rych zauważył, że wszyscy przed „swoimi” operacja-
mi dostawali takie same zestawy leków podawanych 
różnymi drogami, ale w takich samych dawkach dla 
każdego chorego niezależnie od postury. Żartował 
później, że miał okazję poczuć jak to jest po zażyciu 
leku z grupy IV-P, ale ponieważ jest dość „duży”, to 
niestety nie poczuł nic, a chciał „wrażenia” wykorzy-
stać w codziennej praktyce aptecznej. 

Dawkowanie części leków bazując na danych 
eksperymentalnych jest podawane w mg/kg masy 
ciała. W dalszym ciągu nie zmienia to faktu, że na 
rynku nie ma dostępnych preparatów pozwalają-
cych na dostosowanie dawki substancji leczniczej 
dla konkretnego pacjenta. Jedynym rozwiązaniem 
jest tutaj tzw. Receptura Apteczna. Tylko wykonywa-
nie leków w aptece daje nam – a może lepiej napi-
sać daje wam – koledzy lekarze możliwość dosto-
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 Dobro chorego  
najwyższym prawem 

współpracujemy dla dobra pacjenta 
– farmaceuci i  lekarze
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sowania farmakoterapii pod potrzeby konkretnego 
pacjenta. Rozwinęliśmy problem dawki, ale dosto-
sowanie farmakoterapii może dotyczyć również 
formy preparatu – sam lata temu potrzebowałem 
dla małego dziecka ibuprofen w formie czopka do 
leczenia stanu zapalnego, który pojawił się po anty-
biotykoterapii. Wówczas takiego preparatu na rynku 
nie było. Dodać należy, że dla przeciętnego farma-
ceuty zamiana jednej formy preparatu na inną nie 
nastręcza na ogół zbyt wielu problemów. Tak więc 
zamiana rynkowej tabletki na zawiesinę dla dziecka, 
czy tabletki na czopek jest kolejną rolą dzisiejszej 
receptury.

Drugie „ale” to odpowiedz na nie mniej nur-
tujące pytanie będące jednoczenie refleksją nad wy-
korzystywaniem aktualnej wiedzy w pracy zawodo-
wej, to co leży u przyczyn tego, iż obecnie receptura 
w aptece zatrzymała się w XIX w. Czy to brak wie-
dzy ze strony farmaceutów, że nie potrafią wykonać 
„współczesnego” rodem z XXI wieku leku receptu-
rowego? Raczej nie, większość z nas jest w stanie 
wykonać nawet bardzo skomplikowane preparaty 
na bazie leków gotowych. Czy więc u podłoża tego 
problemu leży brak w wykształceniu lekarzy? Dalecy 
jesteśmy od takiego twierdzenia. Nie mamy w praw-
dzie zbyt dużej wiedzy na temat kształcenia medy-
ków, jesteśmy jednak przekonani, że mają ogrom-
ną wiedzę na temat zastosowania współczesnych 
środków leczniczych i zakresu stosowanych dawek, 
a od wykonania konkretnej formy leku jest w koń-
cu farmaceuta. Po stronie kolegów medyków stoi 
czasem brak chęci do płynięcia pod prąd. Są epa-
towani marketingiem firm farmaceutycznych tak, 
że na wypisanie recepty robionej brakuje odrobi-
ny czasu, a czasem także brakuje odrobiny odwagi 
wynikającej z ograniczonego doświadczenia. Temu 
problemowi postaramy się zaradzić w dalszej części 
artykułu. 

Jeśli zatem nie farmaceuta i nie lekarz, to co 
stoi na przeszkodzie uwspółcześnieniu receptury. 
Z przykrością musimy skonstatować, że… urzęd-
nicy. A dokładniej to ograniczające nas aspekty 
formalno-prawne.  Wykonanie recepty robionej 
jest obecnie refundowane przez NFZ, a pacjent pła-
ci jedynie ryczałt w ilości 8,40 zł pod warunkiem, 
że recepta jest wykonana z dopuszczonych skład-
ników nazywanych w odpowiednich przepisach 
– surowcami farmaceutycznymi. Niestety definicja 
prawna w rozumieniu NFZ nie dotyczy wszystkich 
substancji figurujących w farmakopei. Nie dotyczy 
również substancji powszechnie wykorzystywanych 
w przemyśle farmaceutycznym do produkcji rynko-

wych preparatów. Jest to jedynie ograniczona lista 
substancji, za które NFZ godzi się zwrócić pienią-
dze osoby ubezpieczonej. Tak więc wykorzystanie 
nowych – nowoczesnych substancji zarówno czyn-
nych jak i pomocniczych w recepturze aptecznej jest 
wręcz uniemożliwione. Tak wiec to nie receptura 
została w XIX w., ale szczegółowe przepisy prawne 
o niej traktujące. Czy to działanie celowe, czy wynik 
zaniechania, czy może brak zaufania do aptekarzy – 
nie nam stwierdzać, ale faktem pozostaje, że efekt 
jest jaki widać. 

Na przykład do wykonania leku recepturowe-
go nie można użyć mikrokrystalicznej celulozy, choć 
ta sama substancja jest w większości preparatów 
gotowych, a praktycznie we wszystkich tabletkach. 
Podobnie rzecz się ma dla wielu dobrze znanych 
i wcale nie tak bardzo nowych substancji pomoc-
niczych. Może wystarczyłby zapis, że można użyć 
każdej substancji występującej w zarejestrowanym 
produkcie leczniczym? 

Druga sprawa to użycie leków gotowych.  Dla 
przykładu lek „X” w dawce 500mg w cenie 30 zł 
znajduje się na liście leków refundowanych i pacjent 
płaci za niego ryczałt 3,20 zł – ma do tego pełne 
prawo bo jest płatnikiem NFZ. Wyobraźmy sobie, że 
nasz pacjent jest jednak nieco tęższy i 500mg to dla 
niego za mało. Właściwą dawką byłoby 700mg, ale 
takiej dawki na rynku brak – co wówczas? Bardzo 
trudno w warunkach domowych podzielić tabletki 
tak, aby otrzymać jednostkowa postać leku w daw-
ce 700mg z jednostkowych postaci leku w dawce 
500mg. Rozwiązaniem mogłoby być przygotowa-
nie takiego leku w aptece tutaj jednak napotyka-
my na problem formalno-prawno-finansowy. Ale 
zacznijmy od początku. Kolega lekarz stwierdza, 
że dla naszego korpulentnego pacjenta rynkowe 
500mg to za mało wypisuje więc receptę „robioną” 
na proszki dzielone tak, aby pacjent dostał w dawce 
te potrzebne 700mg. Pacjent ma prawo do leków 
zniżkowych zarówno rynkowych jaki i wykonywa-
nych w aptece na podstawie przepisu lekarskiego 
bo jest płatnikiem NFZ. Lekarza nie powinno ob-
chodzić w jaki sposób ubezpieczony rozlicza się 
z ubezpieczycielem, podobnie i farmaceuty. Nasz 
pacjent idzie do apteki gdzie realizuje receptę. Jaki 
jest koszt preparatu wykonanego? Czy 3,20 zł? – nie, 
bo to lek robiony – to w chwili obecnej 8,40 zł. Też 
nie, ponieważ lek był wykonany z leku gotowego. 
Pacjent płaci 100% tylko dla tego, że jest – „niestan-
dardowy”. I niestety te 100% przekracza znacznie 
wartość preparatu gotowego. Czyli nasz pacjent 
zapłaci więcej niż 30 zł. Wiadomo, ze względu na 

 Dobro chorego  
najwyższym prawem 

►
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Tabela 1. Wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne  
przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U.2012. 1259).

Lp. Nazwa leku

1 Aqua pro iniectione – rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych

2 Azulan – płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę

3 Cardiamidum – krople doustne, roztwór

4 Devikap – płyn doustny

5 Fenactil – krople doustne, roztwór

6 Intractum Hippocastani – płyn doustny

7 Intractum Hyperici – płyn doustny

8 Juvit D3 – krople doustne, roztwór

9 Linomag – płyn na skórę

10 Zinci oxydati unguentum – masć cynkowa

11 Mentoval – krople doustne, roztwór

12 Injectio Natrii chlorati isotonica – roztwór do wstrzykiwań

13 Neospasmina – syrop

14 Płyn Burowa – płyn na skórę

15 Senospasmina – syrop

16 Sirupus Kalii guajacolosulfonici – syrop

17 Sirupus Pini compositus – syrop

18 Succus Hyperici – płyn doustny

19 Succus Taraxaci – płyn doustny

20 Succus Urticae – płyn doustny

21 Syrop prawoślazowy

22 Syrop tymiankowy złożony

23 Tussipect – syrop

24 Vitaminum A (retinolum) – płyn doustny

25 Vitaminum A Hasco  (retinolum) – krople doustne, roztwór

26 Vitaminum A retinoli opalmitas krople doustne roztwór

27 Vitaminum A+D3 – płyn doustny

28 Vitaminum B6 – roztwór do wstrzykiwań

29 Vitaminum E – płyn doustny

30 Vitaminum E Hasco – krople doustne, roztwór

31 Vitaminum E (int-rac-alfa-tokoferoli acetas) – krople doustne roztwór

32 Vigantol – krople doustne, roztwór

►
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zubożenie społeczeństwa takie leki nie będą prze-
pisywane, w swoim sumieniu lekarz stwierdzi cał-
kiem słusznie zresztą, że lepiej aby pacjent wziął lek 
w dawce za dużej lub za małej, niż miał na skutek 
nie wykupienia recepty przez względy finansowe 
nie zażywał go w ogóle.

Są wprawdzie preparaty rynkowe, które moż-
na używać i „podchodzą pod zniżkę”, ale jest ich zni-
komo mało, ponadto w wykazie – tabela 1, o czym 
niejednokrotnie pisaliśmy na łamach „Aptekarza” 
znajdziemy szereg nieścisłości, które nie ułatwiają 
pracy tak lekarzom komponującym składy leków 
recepturowych, jak i aptekarzom, którzy muszą leki 
zrobić oraz dokonać odpowiedniej wyceny. Niejed-
nokrotnie, szczególnie przy witaminach płynnych 
większy problem jest z wyceną leku niż z jego wy-
konaniem.

Reasumując, z całą stanowczością należy 
stwierdzić, że obecnie dysponujemy odpowiedni-
mi substancjami i technologiami umożliwiającymi 
w aptece wykonanie prawie każdego leku pod ką-
tem konkretnego pacjenta na przeszkodzie stoją 
jednak przepisy prawne, których bez wsparcia kole-
gów lekarzy nie jesteśmy w stanie zmienić.

Pora teraz na wskazówki dotyczące wypisywa-
nia recept lekarskich na preparaty, które mają być 
wykonane przez aptekarza w aptece. 
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości i obiekcji 

można i wręcz należy zwrócić się do aptekarza. 
Z całym przekonaniem stwierdzamy, że większość 
farmaceutów ucieszy się i z chęcią pomoże i do-
radzi, a także weźmie udział w rozwiązaniu prob-
lemu związanego z przepisaniem właściwego 

preparatu. Taka współpraca jest ważna w aspekcie 
wielopłaszczyznowym. Doskonale zdajemy sobie 
sprawę, że wypisanie recepty na „lek robiony”, 
wykonanie tego leku to nie wszystko. Wielu ko-
legów lekarzy (co wiemy z autopsji) nie wie, że 
w obecnym stanie prawnym wykonanie recepty 
jest tylko jednym z elementów całego schematu 
postępowania: „pacjent – lekarz – recepta – apte-
karz – zrobiony i wydany lek – wycena (taksacja) 
recepty – refundacja środków”. Zatem recepta po-
winna być wypisywana z wielką atencją, z uwagi 
na te wymienione w schemacie elementy. Często 
pacjent przy okienku w aptece jest zaskoczony 
i poirytowany, kiedy dowiaduje się, że „maść 
robiona” osiąga koszt kilkudziesięciu złotych, 
ponieważ lekarz zastosował składnik gotowy 
spoza wykazu, co powoduje wycenę 100%, a nie 
miał świadomości tej wyceny. Zdarza się również, 
że dla wypisującego receptę umykają pewne 
dość ważne szczegóły różnicujące pokrewne 
lub podobne surowce, czy produkty galenowe 
stosowane w recepturze aptecznej. Dla przykła-
du weźmy pod uwagę pozycję 10-tą z wykazu 
w tabeli 1 – jest to maść cynkowa, ale istnieje 
również pasta cynkowa, pasta cynkowa z kwasem 
salicylowym i pasta cynkowa z ichtiolem (składy 
zestawiono w tabeli 2).

2. Problem w tym, że preparaty te, nie będąc w wy-
kazie generują 100% odpłatność za „lek robiony”. 
Zdarzały się przypadki, a wiemy o tym od kole-
gów aptekarzy, że lekarz przepisywał w składzie 
leku recepturowego pastę cynkową, utwierdzając 
przy tym pacjenta, że otrzyma lek z odpłatnością 

Tabela 2. Składniki wybranych preparatów galenowych z tlenkiem cynku wg. FP IX.

Nazwa preparatu galenowego wg FP IX Składowe surowce 
farmaceutyczne 

Zinci oxidi et ichthammoli pasta – pasta cynkowa 
z ichtamolem

Zinci oxidum – 22,5 cz.
Ichthammolum – 22,5 cz.
Tritici amylum – 10,0 cz.
Vaselinum flavum – 45,0 cz.

Zinci oxidi pasta – pasta cynkowa Zinci oxidum – 25,0 cz.
Tritici amylum – 25,0 cz.
Vaselinum album – 50,0 cz.

Zinci oxidi unguentum – maść z tlenkiem cynku Zinci oxidum -10,0 cz.
Vaselinum hydrophylicum – 90,0 cz.

Zinci salicylatis pasta – pasta cynkowa z kwasem salicylowym Acidum salicylicum – 2,0 cz
Zinci oxidum – 25,0 cz
Tritici amylum – 25,0 cz
Vaselinum album – 48,0 cz ►
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ryczałtową, a tak być nie mogło, ponieważ pasta 
cynkowa nie występuje w wykazie. Odtworzenie 
pasty cynkowej ze składników, było również nie 
możliwe, ponieważ hurtownie nie posiadały 
w ofercie skrobi ryżowej. Ponieważ pacjent darzył 
większym zaufaniem lekarza niż aptekarza, jak 
również lekarz będąc w błędzie trwał w nim, nie 
przyjmując do wiadomości retoryki aptekarza, 
realizacja recepty przebiegła z problemami i nie-
potrzebnym udowadnianiem wyższości jednego 
zawodu na drugim, a nie wzajemnego zrozumie-
nia i współpracy, tym bardziej, że każdy zna swój 
odcinek odpowiedzialności. 

3. Zachęcamy i jednocześnie radzimy kolegom le-
karzom, aby w kwestii cen leków dla pacjentów, 
zarówno tych gotowych jak i recepturowych, 
zasięgali porady aptekarzy, ponieważ tylko apte-
karze są na bieżąco zorientowani w praktycznie 
codziennych zmianach cen leków z odpłatnością 
100% i OTC, jak również okresowych – dwumie-
sięcznych zmianach cen leków z urzędowych 
wykazów. Tu również można przytoczyć przykłady 
powstawania niekomfortowych sytuacji w rela-
cjach lekarz-pacjent-aptekarz, kiedy pacjent jest 
źle informowany odnośnie ceny leku, ponieważ 
od ostatniej wizyty u lekarza upłynęło np. pół 
roku, a w tym czasie ceny zmieniły się trzy razy.

4. Lekarz nie powinien się zbytnio obawiać błędów 
związanych z niewłaściwym doborem substancji 
pomocniczych. W przypadku wystąpienia nie-
zgodności farmaceuta w świetle prawa może 
poprawić preparat.

5. W przypadku recepty robionej dawka jest zawsze 
sprawdzana przez farmaceutę. Jeśli przekroczona 
została dawka maksymalna, a nie jest zaznaczone 
że tak miało być aptekarz dawkę odpowiednio 
zmniejszy.

6. Gdy nie wiadomo jaki nośnik napisać z pomocą 
przychodzi nam wyraz klucz – vehiculum (noś-
niki, baza) wówczas farmaceuta sam dobierze 
odpowiedni. 

7. Gdy nie wiadomo ile zapisać (oczywiście nie mó-
wimy tu o substancji leczniczej) można zawsze 
napisać q.s. (quantum satis – ile trzeba) aptekarz 
doda wówczas substancji pomocniczych tyle ile 
trzeba.

8. Bardzo istotną kwestią jest czytelność zapisu na 
recepcie i tej na leki gotowe i tej na leki recep-
turowe. Dużą wygodą są recepty drukowane 
w pełnym zakresie, a więc również w zakresie 
wypisanych leków, ich postaci, dawki itp. Jednak 
ogromna większość to preskrypcje odręczne. Są 

one często niedokładne, nieczytelne i niepełne, 
co bardzo utrudnia nam aptekarzom pracę. I o ile 
w większości przypadków otrzymane wykształce-
nie, nabyta praktyka i intuicja aptekarska pozwala 
poprawnie taką receptę zrealizować, to niestety 
kontrolerzy z NFZ mogą nie podzielać naszej 
interpretacji nieczytelnej recepty, a wiemy czym 
to grozi. A więc kolejne koleżeńskie wskazanie 
dotyczy dokładnego, czytelnego i kompletnego 
przepisu, czyli nic na domysł.  Przykładem mogą 
być nasze „nieszczęsne”, bo trudne interpretacyj-
nie w zakresie prawnych witaminy płynne, opisy-
wane nie tak dawno na łamach „Aptekarza”. W ich 
przypadku tylko dokładny zapis odnoszący się 
do producenta, ilości wyrażonej w gramach lub 
mililitrach, lub najlepiej w jednostkach międzyna-
rodowych nie przysporzy problemów w realizacji. 
Gdyby zamiast niedbałego zapisu na recepcie:  
Vit. A 10,0 z którego wynika więcej kontrowersji 
niż informacji zapisano: 
Vit. A Medana liquidum 10,0, lub
Vit. A Hasco liquidum 10,0. lub 
Vit. A Hasco liquidum 10,0 ml., lub

 Vit. A Hasco liq. 250 000j.m. a może zastoso-
wanie zapisu Vitaminum A in subst. lub Vit. A pur., 
co oznaczałoby zastosowanie olejowej witaminy 
bez układów solubilizowanych itd. 

9. Proponujemy, aby lekarze nie bali się farmaceuty, 
nie jest on zagrożeniem dla lekarza, a wręcz od-
wrotnie, służy radą i pomocą. Nie boimy się za-
proponować, aby nawet każdy „medicus” znalazł 
sobie jakiegoś „anioła stróża” w postaci aptekarza 
z pobliskiej apteki i jego radził się we wszystkich 
kwestiach wątpliwych. I równocześnie, aby się nie 
obrażał, jeśli aptekarz kulturalnie i z wyczuciem 
wytknie nieprawidłowości w zakresie swoich 
kompetencji.

Tak naprawdę to marzy nam się sytuacja, że 
współpraca lekarz – farmaceuta odbywa się na za-
sadzie wzajemnego zaufania i pomocy, a pacjent 
wychodzi z apteki zadowolony z właściwym lekar-
stwem. Czego wszystkim lekarzom i aptekarzom 
z okazji nadchodzącego święta Kosmy i Damiana 
serdecznie życzymy. ■

dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk 
Specjalista Farmacji Aptecznej, Starszy Wykładowca 

Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 
dr n. farm. Michał J. Nachajski 

Adiunkt 
Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
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Nie da się ukryć, iż łączenie 
leków w grupy jest użytecznym 
sposobem ich klasyfikacji. Gru-
py te określa się często również 
wspólnym mianem. I tak mówimy 
o sartanach, benzodiazepinach, 
tryptanach, statynach czy inkre-
tynomimetykach wkładając nie-
jako do jednej „farmakologicznej 
szufladki” związki wykazujące się 
pewnymi cechami wspólnymi. 
Zabieg ten wiąże się z zastosowa-
niem klucza, według którego leki 
są łączone w zbiory i podzbiory. 
Kluczem tym może być:
• podobna budowa chemiczna 

(pierścień dihydropirydyny 
w blokerach kanału wapnio-

wego, pierścień benzodiaze-
piny);

• podobny mechanizm działa-
nia (beta-blokery – działają 
na receptory beta-adrener-
giczne);

• podobny skutek farmako-
logiczny (leki hipotensyjne 
– obniżają ciśnienie, leki hi-
poglikemiczne – zmniejszają 
poziom cukru we krwi);

• wspólne punkty końcowe 
(określone zmiany w stanie 
zdrowia, tj. przeciwdziałanie 
zawałom serca czy udarom 
mózgu, zmniejszenie śmier-
telności).

 Warto zwrócić uwagę, iż 

w zależności od przyjętej metody 
segregacji, jeden lek może nale-
żeć nawet do kilku różnych grup. 
Dokonywanie klasyfikacji według 
klucza ma dużą wartość dla ce-
lów naukowych i edukacyjnych. 
Znajomość zależności pomiędzy 
strukturą chemiczną związku, 
a możliwością oddziaływania na 
receptory pozwala przewidywać 
skutki działania cząstek nowo 
poznanych lub świeżo zsynte-
tyzowanych. Wiedza na temat 
wpływu aktywacji lub wyłączenia 
konkretnych receptorów umożli-
wia tworzenie założeń, jaki efekt 
ogólnoustrojowy lub miejsco-
wy może mieć substancja wyka-
zująca powinowactwo do tych 
receptorów. Segregacji leków 
dokonuje również praktycznie 
każdy podręcznik farmakologii, 
bez tego nauka o wielkiej liczbie 
cząsteczek chemicznych byłaby 
ogromnie trudna. W codziennej 
pracy aptecznej także korzystamy 
z jednego z najpopularniejszych 
systemów klasyfikacji leków – 

 W ostatnim czasie coraz częściej można napotykać w prasie 
fachowej, a także w materiałach dystrybuowanych przez wytwór-
ców leków, zwrot „efekt klasy”. Pojęcie to pojawiło się relatywnie 
niedawno i trudno doszukać się w piśmiennictwie jednoznacznej 
jego definicji. Można jednak uznać, że najczęściej jest ono wyko-
rzystywane jako założenie istnienia w obrębie pewnej grupy leków 
istotnych podobieństw w zakresie efektów leczniczych (ale również 
działań niepożądanych), a idąc nawet dalej - ich równości i możli-
wości zamiennego stosowania.

►

Efekt klasy  
– kontrowersyjne pojęcie  
w farmakologii
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systemu ATC (klasyfikacji anato-
miczno-terapeutyczno-chemicz-
nej). 
 Pomimo to posługiwa-
nie się pojęciem „efektu klasy” 
– zwłaszcza w celach marketin-
gowych – uważane jest przez 
wielu za kontrowersyjne. Rzeczy-
wiście, w pewnych grupach leków 
„efekt klasy” jest bardzo silnie 
zaznaczony, w innych zaś – po-
mimo przynależności do jednej 
grupy farmakologicznej trudno 
mówić o „równości” poszcze-
gólnych cząsteczek względem 
siebie. W niektórych grupach 
można mówić o występowaniu 
tego efektu w odniesieniu tylko 
do niektórych skutków, niemniej 
bardziej wnikliwe analizy wyka-
zują, iż poszczególne leki mogą 
nie być całkowicie równoważne 
w jakimś konkretnym wskazaniu. 
Występuje zatem obawa, że po-
sługiwanie się pojęciem „efek-
tu klasy” może być nadużywane 
tam, gdzie dana substancja nie 
posiada rozbudowanego portfo-
lio badań. Specjaliści od leków, 
sceptycznie nastawieni do posłu-
giwania się pojęciem „efektu kla-
sy” i jego używania podnoszą, iż 
„równość” lub „wyższość” leków 
w grupie powinna być potwier-
dzona przede wszystkim bada-
niami z tzw. twardym punktem 
końcowym (zmniejszenie ryzyka 
zgonu, zawału serca, udaru móz-
gu). Efekty te – w odróżnieniu od 
punktów „miękkich”, takich jak na 
przykład bieżące obniżenie ciś-
nienia tętniczego krwi, uważane 
są za mające większe znaczenie. 
 Wydaje się, że ogólnie 
słuszne jest twierdzenie, iż różnice 
pomiędzy lekami w obrębie sze-
roko rozumianej klasy są bardziej 
zauważalne wśród leków star-
szych, a mniej zauważalne wśród 
leków wprowadzonych do użycia 
niedawno. W przypadku betaad-

renolityków różnice są tak znacz-
ne, że leki te dzieli się na aż trzy 
„generacje”, w obrębie których 
wyróżnia się jeszcze podgrupy ze 
względu na wywieranie tzw. efek-
tu wewnętrznego, różnicuje się je 
ponadto ze względu na kardiose-
lektywność oraz zdolność do wy-
woływania dodatkowego efektu 
wazodylatacyjnego. Preferowanie 
betablokerów nowszej generacji 
jest wyraźnie widoczne choćby 
przy codziennej realizacji recept 
– w aptekach wydaje się wielo-
krotnie więcej opakowań leków 
zawierających w swoim składzie 
substancje wyższych generacji 
(bisoprolol, karwedilol czy neb-
ivolol) niż na przykład atenolo-
lu. Podobnie sytuacja wygląda 
w grupie antyhistaminików. Leki 
pierwszej generacji, jeżeli są uży-
wane, to głównie ze względu 
na ich dodatkowe (lub wiodące) 
działanie sedatywne, widać na-
tomiast dosyć silną tendencję 
do zwiększania preskrypcji leków 
nowszych i najnowszych (tzw. III 
generacji).
 Natomiast dobrym przy-
kładem na istnienie dobrze za-
znaczonego „efektu klasy” w ob-
rębie grupy leków są rodziny 
cząsteczek typu „me too”. Cząst-
ki te – zwane także kongenera-
mi – powstają na ogół poprzez 
modyfikację struktury bazowej 

już istniejącego leku. Tak prze-
kształcony związek jest lekiem 
oryginalnym (nową cząsteczką), 
ale zwykle jedynie „naśladuje” 
działanie struktury wyjściowej, 
na ogół nie jest więc innowacją 
przełomową. Nowe leki nie mu-
szą być skuteczniejsze od już ist-
niejących, chociaż niekiedy kon-
gener faktycznie wykazuje „do-
datkową wartość” jak na przykład 
mniejszy odsetek działań niepo-
żądanych przy zachowaniu pozy-
tywnych efektów przypisywanych 
właśnie danej klasie leków. Jeżeli 
jednak znane różnice są znikome, 
pozostaje pytanie – co wybrać? 
Dużą grupę zwolenników, jak już 
wspomniano, ma stosowanie się 
do zasad EBM, czyli medycyny 
opartej na faktach. Zakłada ona 
wybór leku w oparciu o dostępne 
dowody naukowe.  Jeżeli jednak 
będziemy skłaniali się ku uznaniu 
istnienia „efektu klasy” lub jeże-
li EBM dostarczy dowodów na 
równoważność leków to należy 
mieć na względzie także dalsze 
implikacje. Zakładając bowiem, 
iż wszystkie – lub choćby wybra-
ne – leki w obrębie klasy są sobie 
równe pod względem bezpie-
czeństwa i skuteczności, należa-
łoby rekomendować do refunda-
cji i stosowania przez pacjentów 
wyłącznie te tańsze. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

 

►
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Praca w aptece 

to opieka nad chorym
– wypowiedź Lidii Marii Czyż

Krajowego konsultanta 
w dziedzinie farmacji aptecznej 

dla Aptekarza Polskiego  

Wsłuchać się w oczekiwania środowiska apte-
karskiego

Jako nowy konsultant krajowy w dziedzi-
nie farmacji aptecznej chcę starannie wsłuchać się 
w oczekiwania izb aptekarskich, a przede wszyst-
kim Naczelnej Izby Aptekarskiej – tu przecież kon-
centrują się zagadnienia dotyczące Dobrej Praktyki 
Aptecznej. Izby aptekarskie są najbliższe owej prak-
tyki, chociażby z racji swych zadań ustawowych. 
Myślę, że będąc niejako „wewnątrz” organów samo-
rządu, nie stracę kontaktu z praktycznym wykony-
waniem zawodu i jego problemami. A problemów 
na pewno jest dużo. Zmienne warunki prowadzenia 
aptek, jakkolwiek zapowiadane przez ustawodaw-
cę, sprawiają wiele kłopotów wykonującym zawód 
aptekarza w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 
To wymusza zmianę w rutynowym zachowaniu ap-
tekarza, dostosowywanie się do warunków wykony-
wania zawodu. Większość z nas, aptekarzy, te wa-
runki spełnia. Są jednak również sytuacje błędów, 
niezawinionych, ale jednak takich, za które trzeba 
ponieść konsekwencje.

Chciałabym też utrzymać bliskie kontakty 
z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, jedy-
nym towarzystwem naukowym, na którego niwie 
każdy aptekarz może spełnić swe ambicje zawodo-
we. Przecież jest tak wiele tematów, które powin-

ny zostać podjęte właśnie przez farmaceutów „ap-
tecznych” po to, aby farmaceuci „uczelniani” mogli 
je rozwinąć i pogłębić. To przecież nieprawda, że 
tylko ci, którzy cyzelują swój kunszt aptekarski na 
uniwersytetach mają monopol na wkład zawodo-
wy rozwijający profesję. Profesjonalistą może być, 
a nawet powinien być, każdy z nas, przecież mamy 
bezpośredni kontakt z bardzo delikatną materią – 
zdrowiem. 

Od czego chciałabym zacząć? 

Swoją misję chciałabym zacząć przede wszyst-
kim od spotkania w gronie wszystkich konsultan-
tów wojewódzkich. Każdy z nas ma swój punkt 
widzenia – na działalność apteki ogólnodostępnej 
z jej możliwością wykonania leku recepturowego, 
indywidualnego, przeznaczonego dla tego właśnie 
pacjenta, który takiego specyfiku potrzebuje. Inne 
są w każdym z województw kontakty z ośrodkami 
akademickimi – a jest to niezmiernie ważna sprawa 
w sensie oparcia w nauce o leku. Zupełnie różne 
są problemy na styku ośrodek prowadzący staże 
specjalizacyjne magistrów farmacji – konsultant 
oraz izba aptekarska. I oczywiście szkolenie cią-
głe farmaceutów w kontekście podwyższania swej 
wiedzy indywidualnej, ale też wymogów rozporzą-
dzenia ministerialnego, a tym samym warunków 

►
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wykonywania zawodu. No i oczywiście chciałabym 
nawiązać możliwie szeroki kontakt z wszystkimi 
aptekarzami, pracującymi w aptekach o różnych 
czynnościach. Ale nie chciałabym, żeby były to roz-
mowy o działalności gospodarczej, o problemach 
finansowych, o kontaktach z instytucjami wyma-
gającymi czy wręcz wymuszającymi przestrzega-
nie prawa na różnych jego szczeblach. Chciałabym 
wiedzieć, jak w aptekach postrzegana jest receptu-
ra – ten ogromny obszar wiedzy o leku w różnych 
aspektach, począwszy od technologii wykonania 
różnych postaci leku w aptece, poprzez kontakty 
z lekarzami w zakresie przypomnienia tej szerokiej 
grupie fachowców w ochronie zdrowia, o możliwo-
ści zindywidualizowania leczenia chorego, poprzez 
wykonanie niejako spersonalizowanego leku, aż do 
wyposażenia obecnych „receptur aptecznych” czyli 
historycznego „drugiego stołu”.

Praca w aptece to opieka nad chorym 

Zdarzają się tak zwane „powroty do zawodu” 
po przerwie w jego wykonywaniu w aptece. Wbrew 

pozorom, jest to bardzo trudne zagadnienie, w sytu-
acji dynamicznych zmian nie tylko wiedzy o leku jako 
takim, ale i o wszystkich aspektach jego istnienia na 
rynku farmaceutycznym. Praca w aptece to nie „ob-
rót masą towarową”, to opieka nad chorym. Ale to 
również specyficzne „pośrednictwo” w przekazywa-
niu środka leczniczego, który lekarz uważa za naj-
bardziej stosowny. A jednocześnie dbanie o stronę 
finansową takiej specyficznej transakcji, tak ze strony 
pacjenta, jak i instytucji „okołoaptecznych”. Wydaje 
się nam wszystkim, że czynności związane z przeka-
zaniem środka leczniczego pacjentowi to taka pro-
sta sprawa – byleby nie popełnić błędu w odczyta-
niu recepty i jej wycenie. A przecież owo „wydanie” 
leku wcale nie jest tożsame z jego „sprzedażą”. Nie 
bez głębokiej racji mówiono niegdyś o dyspenso-
waniu czy ekspedycji leku przy „pierwszym stole”. 
I właśnie dlatego chciałabym, aby magister farmacji, 
nawet pracujący w najbardziej szacownej instytucji 
czy jednostce sprawującej jakikolwiek nadzór nad 
apteką, ale niemający codziennego kontaktu z tą 
placówką, był zobowiązany do „przypomnienia” so-
bie, czym jest officina sanitatis.

Gratulacje w imieniu środowiska aptekarskiego w związku z powołaniem na funkcję Konsultanta krajowego  
przekazał. Lidii Czyż Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz

►
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Co jest do poprawienia? Na pewno uaktual-
nienia wymaga sposób prowadzenia i zaliczania 
tzw. szkolenia ciągłego aptekarzy. Jest to bardzo 
dobry sposób na podnoszenie swej wiedzy, tym 
bardziej, że jest wiele form zapoznawania się z roz-
wojem wiedzy w naszej dziedzinie. Ale są pewne, 
bardzo irytujące, podejścia niektórych farmaceutów 
do tego podstawowego obowiązku podnoszenia 
swej wiedzy zawodowej. Chciałabym, aby bez żad-
nych gróźb czy kar każdy z nas uświadomił sobie 
upływający czas, a wraz z nim zmiany wiedzy wy-
niesionej nawet z najlepszych uczelni. Sam dyplom 
jest niezmiennie ważny, prawo wykonywania zawo-
du pozwala na podjęcie pracy, ale dopiero podno-
szenie na wyższy poziom swej biegłości zawodowej 
czyni z nas MAGISTRÓW, jak to dumnie określali 
nasi starsi koledzy.

Ewidentnie „poprawienia” wymaga specja-
lizacja magistrów farmacji w zakresie farmacji ap-
tecznej. Nie chcę powiedzieć, że nie podoba mi 
się zakres kształcenia czy inne jego aspekty. Moje 
niezadowolenie budzi zupełnie co innego. Od kie-
dy prowadzenie staży specjalizacyjnych przejęły PT 
centra kształcenia podyplomowego, usytuowane 
w ośrodkach akademickich, województwa, które 
nie mają na swym terenie wyższych uczelni farma-
ceutycznych, straciły wpływ na politykę kształcenia 
w tym zakresie. Konsultant wojewódzki, inspektor 
farmaceutyczny czy izby aptekarskie nie są nawet 
informowane, kto z magistrów uzyskał tytuł spe-
cjalisty. Nie uczestniczą też w procesie naboru na 
kolejny cykl kształcenia, nie mają wpływu na spo-
sób kwalifikacji, a także prowadzenie swej „polity-
ki” kształcenia koniecznych specjalistów na danym 
terenie. Indywidualny aptekarz musi na własną rękę 
uzyskiwać podstawowe wiadomości o naborze, je-
dynie jego dobrą wolą jest  podjęcie cyklu szkole-
niowego. Rozmieszczenie specjalistów jest bardzo 
nierównomierne. Ponadto uzyskanie tytułu zupeł-
nie nie wiąże się z jakimkolwiek awansem zawo-
dowym – to tylko kwestia ambicji poszczególnego 
farmaceuty. Ponadto ośrodki prowadzące szkolenie 
specjalizacyjne są niejednokrotnie zbyt daleko od 
miejsca pracy aptekarzy. Pracownicy fachowi mają 
też różnorakie problemy z urlopem szkoleniowym. 
A może udałoby się pogodzić niektóre moduły teo-
retycznego szkolenia z otwartymi kursami, organi-
zowanymi poza siedzibą uniwersytetu?

Kadry dla apteki

Jednym z poważnych zagadnień, które wystę-
pują nie tylko w ostatnim czasie, jest przygotowanie 
do pracy i pomoc w wykonywaniu zawodu technika 
farmaceutycznego. I od razu moja prośba – właśnie 
„technika farmaceutycznego”, nie „technika farma-
cji”. A widzę niejednokrotnie taki tytuł zawodowy 
nawet w najpoważniejszej prasie fachowej. Ale nie 
do tego chciałam się odnieść. Istnieje w środowisku 
zawodowym mit „złego fachowca wykształconego 
w szkółce niedzielnej”, a jednocześnie „taniego pra-
cownika”.  Zdecydujmy się – czy „tani” znaczy „świet-
ny”? W tej grupie fachowców, jak w każdej innej, są 
bardzo dobrzy fachowcy i są osoby przypadkowe. 
Są ludzie z tytułami magisterskimi biologii, chemii, 
biotechnologii, ale są i technicy, którzy swój tytuł 
uzyskali bez uprzednio zdanego egzaminu dojrza-
łości, co nie znaczy, że są złymi pracownikami. Ale 
technik, nawet farmaceutyczny, jest tylko techni-
kiem o ograniczonej możliwości wykonywania za-
wodu aptekarza w aptece. Chciałabym być dobrze 
zrozumiana – średni personel nie może, pod żad-
nym pozorem, pozostać samodzielnie w placów-
ce ochrony zdrowia, jaką niewątpliwie jest apteka. 
W obecnym czasie nastąpiła niejako „nadproduk-
cja” tych pracowników, szkoły policealne mnożą się 
w każdym województwie, co nie znaczy, że kształ-
cenie pracowników apteki na poziomie średnim jest 
złe – weryfikację przeprowadza każdorazowo ze-
wnętrzny egzamin zawodowy. Problem leży gdzie 
indziej – mimo tak dużej liczby aptek, młody ab-
solwent nie znajduje placówki, w której odbędzie 
24-miesieczny staż zawodowy, prowadzony według 
zasad prawnych.

Podobne problemy są przy kwalifikacji opie-
kunów magistrów farmacji-stażystów, studentów 
szóstego roku. Apteki są kadrowo „słabe”, nie każ-
da podejmuje się trudu przygotowania aptekarza 
do zawodu. Ponadto płynność kadrowa czy zmiany 
właścicielskie nie pozwalają na wyodrębnienie stałej 
grupy placówek „szkoleniowych”. Na pewno są jesz-
cze inne istotne problemy w wykonywaniu zawo-
du, z reguły okazuje się jednak, że przy dobrej woli 
wszystkich zainteresowanych stron, nie są one takie 
trudne. Ale właśnie musi być ta „dobra wola”. ■ 

mgr farm. LIDIA MARIA CZYŻ
Krajowy konsultant  

w dziedzinie farmacji aptecznej
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*  *  *

Samarytankę spotkałem
w boleści mego ducha
zechciała opatrzyć rany
historii życia wysłuchać
 
tak całkiem poza receptą
słowa otuchy dorzuci
wchodząc do takiej apteki
rychło przestajesz się smucić
 
dodaje uśmiech serdeczny
bez refundacji darmowy
wnet dużo lepiej się czuję
o bólu już nie ma mowy
 
dlatego bukiet przynoszę
taki jak mi się marzy
wrzosy rumianki lawenda
na Święto Was... Aptekarzy
 
 

© Krzysztof Kokot 2014
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KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

mgr farm. Józef Soluch – Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska. Od 1991 r. jest członkiem Rady i jej 
Prezydium. Przez pięć kadencji pełni funkcję wiceprezesa Lubelskiej Okręgowej Ra-
dy Aptekarskiej. Posiada II stopień specjalizacji z farmacji aptecznej. Współorgani-
zator i członek Rady Fundacji Rozwoju Lubelskiego Wydziału Farmaceutycznego. 
Współwłaściciel apteki w Krasnymstawie.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi w działalności  

na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

mgr farm. Piotr Pasierbiak – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. W obecnej kadencji pełni funkcję 
wiceprezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej. Jest członkiem Prezydium NRA i Naczel-
nej Rady Aptekarskiej. Odznaczony medalem im. prof. B. Koskowskiego i odznaką 
honorową Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

dr n. farm. Stanisław Maksymilian Piechula - Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowi-
cach. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, był 
członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wśród wielu odznaczeń: Srebrny Krzyż Za-
sługi, medal im. prof. B. Koskowskiego, odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 stycznia 2014 r.

o nadaniu orderów

Ad Gloriam Pharmaciae
2014

Poniżej publikujemy nazwiska osób wyróżnionych za zasługi w służbie i w pracy na rzecz ochrony 
zdrowia oraz za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa. Osoby te zostały uhonorowane 
odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, resortowymi 
przyznanymi przez Ministra Zdrowia i wyróżnieniami nadanymi przez Naczelną Radę Aptekarską. 

Wręczenie nadanych wyróżnień nastąpi podczas obchodów XI Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, 
które odbędą się 24 września 2014 roku w Warszawie.
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Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi w działalności  

na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

mgr farm. Ewelina Kin-Mrozińska – Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska. Przez ostatnie dwie kaden-
cje pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Posiada 
I stopień specjalizacji z farmacji aptecznej. Odznaczona medalem im. prof. B. Ko-
skowskiego.

mgr farm. Anna Lepka – Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska. W bieżącej kadencji sekretarz i członek 
Kaliskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.  Specjalista I stopnia w zakresie farmacji 
aptecznej. Posiada odznakę honorową Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony 
Zdrowia”, odznaczona medalem im. prof. B. Koskowskiego.

dr n. farm. Grzegorz Pakulski – Prezes Kaliskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i członek Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. Posiada specjalizację I stopnia z zielarstwa leczniczego oraz spe-
cjalizację I stopnia z farmacji aptecznej. Odznaczony honorową odznaką Ministra 
Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” i medalem im. prof. B. Koskowskiego.

mgr farm. Leszek Piotr Rogoziński – Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie. W I kadencji prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie. W bieżącej kadencji pełni funkcję za-
stępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Odznaczony me-
dalem im. prof. B. Koskowskiego i odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za Zasługi 
dla Ochrony Zdrowia”.

mgr farm. Artur Śliwiński – Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska. W obecnej kadencji jest członkiem 
Prezydium i członkiem Kaliskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz pełni funkcję  
skarbnika Izby. Odznaczony medalem im. prof. B. Koskowskiego. Posiada specjali-
zację I stopnia z farmacji aptecznej.

mgr farm. Jarosław Tuzikiewicz – Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska. Od 2007 r. pełni funkcję wice-
prezesa Rady Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Posiada I stopień specjalizacji 
z farmacji aptecznej. Odznaczony medalem im. prof. B. Koskowskiego i odznaką 
honorową Ministra Zdrowia „Za Zasługi w Ochronie Zdrowia”.

mgr farm. Lucyna Więcierzewska – Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska. Od roku 2007 jest zastęp-
cą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Odznaczona medalem 
im. prof. B. Koskowskiego i odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia”.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi w działalności  

na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
mgr farm. Zofia Henryka Rogowska-Tylman – Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi 

na rejon skierniewicki. Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej. Odznaczona Brązo-
wym Krzyżem Zasługi i medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.
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Honorowa Odznaka Ministra Zdrowia  
„Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Uchwała NRA nr IV/127/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.

mgr farm. Genowefa Kasprowicz-Tomczyk - Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska  
w Szczecinie. Współwłaścicielka apteki „Pod Słońcem” w Międzyzdrojach.

Uchwała NRA Nr V/128/2011 z dnia 12 października 2011 r.

mgr farm. Anna Kuliszewska-Krakowiak - Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska  
w Szczecinie. Za swoje zasługi na rzecz samorządu aptekarskiego została odzna-
czona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

Uchwała NRA Nr VI/34/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

mgr farm. Janina Czępińska - Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu. Stworzyła pra-
cownię leku cytostatycznego, w aptece Szpitala Niepublicznego w Poznaniu.

mgr farm. Anna Jadwiga Łohynowicz – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu. Wy-
sokiej klasy specjalista farmacji szpitalnej. Organizuje szkolenia dla farmaceutów 
szpitalnych.
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mgr farm. Jacek Sławomir Adamczyk – Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgosz-
czy. Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Byd-
goszczy. III kadencję jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej.

mgr farm. Magdalena Blumczyńska – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu. Od 
1985 r. związana z apteką szpitalną w Puszczykowie, a od 2012 r. zatrudniona na sta-
nowisku kierownika tej apteki.

mgr farm. Piotr Stanisław Bohater –  Prezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej we Wrocła-
wiu. Członek Prezydium NRA, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz koordyna-
tor Departamentu Spraw Zagranicznych NRA.

mgr farm. Janina Bomba – Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska. W obecnej kadencji pełni funkcję 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Specjalista I stopnia z far-
macji aptecznej. Kierownik apteki w Kazimierzy Wielkiej.

mgr farm. Józef Boryczka – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. W V i VI  kadencji Przewodniczący 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Posiada specjalizację I stopnia w zakresie farmacji 
aptecznej. 

mgr farm. Anna Helena Budkiewicz – Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie. 
W obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
Posiada II stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Jest kierownikiem ap-
teki „Na Skarpie” w Koszalinie.

mgr farm. Maria Brzeźniak – Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze. 45 lat w zawo-
dzie, kierownik i współwłaściciel apteki w Rzepinie. Specjalista I stopnia w zakresie 
farmacji aptecznej.

dr n. farm. Joanna Maria Erecińska – Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska. Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Lekami w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Od 2007 r. jest członkiem 
Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i aktywnie działa w Komisji Legislacyjnej.

dr n. farm. Halina Gabiga – Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska. Od 2007 r. jest zastępcą Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Posiada I stopień specjalizacji 
w zakresie farmacji aptecznej. Jest kierownikiem apteki „Uniwersytecka” w Gdańsku.

mgr farm. Ewa Gładkowska  – Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku. Od października 2012 r. 
pełni funkcję skarbnika. Posiada I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. 
Kierownik Apteki Cefarm Białystok S.A.

MEDAL im. PROF.  
BRONISŁAWA KOSKOWSKIEGO

Uchwała NRA Nr VI/53/2014  

z dnia 24 czerwca 2014 r.
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mgr farm. Justyna Gosk-Frankowicz – Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku. Starszy Inspektor 
Farmaceutyczny w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Białymstoku. 
Specjalista I stopnia w zakresie farmacji aptecznej.

mgr farm. Bożena Grzywacz – Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej. W obecnej 
kadencji jest przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Właściciel apteki Św. 
Łukasza w Bielsku-Białej.

mgr farm. Teresa Huber – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. Dzięki jej doświadczeniu 
i kompetencjom aptekarze powierzają jej odpowiedzialne funkcje w samorządzie.  
W obecnej kadencji pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej.

mgr farm. Hanna Karwasik – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. W obecnej kadencji jest zastępcą 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Posiada I i II stopień spe-
cjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Odznaczona honorową odznaką Ministra 
Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

mgr farm. Marek Kijański – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.  Przez ostatnie dwie kadencje pełni 
funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Posiada 
I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Kierownik i właściciel apteki 
w Złoczewie.

mgr farm. Jerzy Czesław Kornacki – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. W obecnej kadencji 
przewodniczący Komisji Ekonomicznej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Współzałoży-
ciel Fundacji Rozwoju Warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego.

mgr farm. Urszula Kozerska – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska w Poznaniu. Delegat Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na Okręgowe Zjazdy Izby od początku 
działalności samorządu.

mgr farm. Danuta Lewińska – Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska we Wrocławiu. Delegat na 
Okręgowy Zjazd Aptekarzy, członek Okręgowego Sądu Aptekarskiego.  Kierownik 
apteki we Wrocławiu.

mgr farm. Paweł Łukasiński – Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska we Wrocławiu. W obecnej 
kadencji wiceprezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i członek Naczel-
nej Rady Aptekarskiej.

mgr farm. Ewa Makuch – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. W V i VI kadencji jest człon-
kiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Kierownik i właściciel apteki w Częstocho-
wie.

dr hab. Wojciech Miltyk – Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku. Od 2007 r. pełni obowią-
zki kierownika Samodzielnej Pracowni Analizy Leków Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego.

mgr farm. Jan Mitura – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję 
członka Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Wieloletni delegat na okręgowy zjazd 
aptekarzy. Jest aptekarzem powiatowym powiatu sierpeckiego.
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mgr farm. Barbara Mizera – Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska we Wrocławiu. Delegat na 
Okręgowy i Krajowy Zjazd Aptekarzy. Pełni funkcję Zastępcy Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej przy Dolnośląskiej Izbie.

mgr farm. Maria Moc – Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej. W obecnej kaden-
cji jest zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Właściciel 
i kierownik apteki „Św. Antoniego w Milówce”.

mgr farm. Monika Motyl – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. W V i VI kadencji jest człon-
kiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Współwłaścicielka i kierownik apteki 
w Częstochowie.

mgr farm. Artur Jan Pawlak – Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie. Posiada I stopień specjaliza-
cji w zakresie farmacji aptecznej. Od 1990 r. wraz z żoną zostali współwłaścicielami 
apteki „Pod Koroną” w miejscowości Korsze, w której jest kierownikiem apteki.

mgr farm. Halina Pawlak – Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie. Posiada I stopień specjaliza-
cji w zakresie farmacji aptecznej. Współwłaścicielka rodzinnej apteki „Pod Koroną” 
w miejscowości Korsze. Matka trzech córek w tym dwóch farmaceutek.

mgr farm. Adam Podolski – Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska. Delegat na Krajowy Zjazd Apte-
karzy w VI kadencji. Specjalista I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Kierownik 
apteki w Morawicy.

mgr farm. Monika Porzezińska – Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie. 
W obecnej kadencji członek Okręgowej Rady Aptekarskiej. Drugą kadencję prze-
wodniczy Komisji ds. Aptek Szpitalnych.

mgr farm. Jagoda Maja Pudło – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. W obecnej kadencji peł-
ni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jest specjalistą 
w zakresie farmacji aptecznej.

mgr farm. Beatrycze Radlańska-Piątek – Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. W V i VI kadencji 
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej ds. aptek szpitalnych.  Kierownik apteki 
szpitalnej w Gliwicach. Specjalista I stopnia w zakresie farmacji aptecznej.

mgr farm. Andrzej Rusinowski – Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska. Od 2007 r. angażuje się 
w prace samorządu aptekarskiego będąc delegatem na okręgowe i krajowe zjazdy 
aptekarzy. W obecnej kadencji jest skarbnikiem Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej.

mgr farm. Marek Siegel – Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze. Członek Lubuskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w V i VI kadencji.  Pełni funkcję kierownika apteki 
w Gorzowie Wielkopolskim.

dr n. przyr. Stefan Skrzypczak – Śląska Izba Aptekarska w Katowicach.  Współorganizator powsta-
jącej Śląskiej Izby Aptekarskiej. Specjalista II stopnia w zakresie farmacji aptecznej. 
Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

mgr farm. Małgorzata Sokół – Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. Członek Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w IV, V i VI kadencji. Specjalista I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. 
Kierownik i właściciel apteki.
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mgr farm. Agnieszka Sołtysek – Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej. W V i VI 
kadencji członek Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.  Kierownik apteki „Pod 
Baranią” w Węgierskiej Górce.

mgr farm. Marianna Stefańczyk – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. W obecnej kadencji jest 
członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz członkiem Komisji Etyki i Deontologii 
Zawodu. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej. Odznaczona od-
znaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

mgr farm. Janusz Świderek – Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. Delegat na Okręgowe Zjazdy Ap-
tekarzy. W V i VI kadencji członek Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Posiada I sto-
pień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej.

mgr farm. Alicja Tarchalska – Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska. W obecnej kadencji Przewodni-
cząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Kierownik i właściciel apteki w Sieroszewicach.

mgr farm. Małgorzata Tomańska – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. Jest kierownikiem apte-
ki pn. „Na dobre i na złe” w Opolu. Współzałożycielka i aktywna działaczka Sekcji 
Etyczno-Historycznej „ŹRÓDŁO” przy Opolskiej Izbie Aptekarskiej.

mgr farm. Agata Turoń – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. W V i VI kadencji jest człon-
kiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Właściciel i kierownik apteki w Myszkowie.

mgr farm. Włodzimierz Wdowski – Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. Od 2011 r. jest członkiem 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Pełni również funkcję zastępcy Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

mgr farm. Małgorzata Wróbel – Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie. W VI ka-
dencji jest sędzią Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Posiada I stopień specjalizacji 
z zakresu farmacji aptecznej. 

mgr farm. Romualda Krystyna Wróblewska-Polakiewicz – Okręgowa Izba Aptekarska w Olszty-
nie.  Posiada II stopień specjalizacji z farmacji aptecznej. Umiłowanie zawodu apte-
karza przekazała dwójce swoich dzieci, które są farmaceutami.

mgr farm. Beata Wójcikiewicz-Walter – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Specjalista ds. re-
jestracji leków w Teva Operations Poland. Od początku tworzenia Izb Aptekarskich 
czynnie zaangażowała się w pracę na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

mgr farm. Barbara Zabielny – Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej. Od IV kadencji 
do chwili obecnej jest członkiem Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Pełni 
funkcję kierownika apteki „Hubertini” w miejscowości Pewel Mała.

mgr farm. Piotr Zając – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. W VI kadencji pełni funkcję sekreta-
rza Okręgowej Rady Aptekarskiej i jest członkiem Komisji ds. Aptek Ogólnodostęp-
nych. Specjalista I stopnia w zakresie farmacji aptecznej.

mgr farm. Magdalena Zawadzka-Wilk – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. W obecnej ka-
dencji jest członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Pełni funkcję kierownika apteki 
„Bonis Farma” w Częstochowie.

mgr farm. Małgorzata Żak – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Przez ostatnie 3 kadencje była 
delegatem na Okręgowy Zjazd Aptekarzy. Pełni funkcję kierownika apteki szpitalnej 
w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. 
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Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego 2008 r. 

Uchwała NRA Nr V/22/2008 z dnia 3 lipca 2008 r.

mgr farm. Małgorzata Sadurek - Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie. Od 
początku drogi zawodowej związała się z województwem zachodniopomorskim. 
Z pasją szkoli stażystów techników i farmaceutów przekazując im swoją wiedzę 
zawodową. 

Uchwała NRA Nr VI/36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.

mgr farm. Maria Drożdziel – Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska. Wieloletni pracownik ap-
tek szpitalnych, zakładowych i ogólnodostępnych – 42 lata nieprzerwanej pracy  
w zawodzie.

Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego 
Uchwała NRA Nr V/104/2010 z dnia 8 września 2010 r. 

i

wyróżnienie „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” 

Uchwała Nr V/105/2010 z dnia 8 września 2010

dla dr Krzysztofa Kmiecia z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Polski farmaceuta, doktor far-
macji, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, światowej sławy twórca ekslibri-
sów. Pośmiertnie medal i wyróżnienie w imieniu Rodziny ś.p. dr Krzysztofa Kmiecia 
odbierze Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot 
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TYTUŁ STRAŻNIKA WIELKIEJ PIECZĘCI 

APTEKARSTWA POLSKIEGO

Uchwała NRA Nr VI/54/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

dr n. farm. Jadwiga Brzezińska – Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie. Od 
1992 r. do chwili obecnej Redaktor Naczelny biuletynu informacyjnego „Farmacja 
Pomorza Środkowego”. Wśród wielu odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi i medal im. 
prof. B. Koskowskiego.

mgr farm. Maria Grażyna Kornacka - Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie. Pani mgr w I i II 
kadencji pełniła funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
a następnie przewodniczącej Komisji ds. Zawodowych. Była współzałożycielem 
Fundacji Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego  w Warszawie.

dr n. farm. Lucyna Samborska - Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszo-
wie członek Naczelnej Rady Aptekarskiej. Odznaczona Srebrnym i Brązowym Krzy-
żem Zasługi, odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdro-
wia”, medalem im. prof. B. Koskowskiego oraz medalem „Za Zasługi dla Aptekar-
stwa Podkarpacia.

mgr farm. Lidia Wolnicka-Morawiec – Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. W II i III kadencji  
pełniła funkcję Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. W V i VI kadencji zasiada 
w Radzie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

dr n. farm. Jadwiga Zdąbłasz - Śląska  Izba Aptekarska  w Katowicach. W VI kadencji jest członkiem 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Posiada liczne odznaczenia m.in. Srebrny i Złoty 
Krzyż Zasługi, medal im. prof. B. Koskowskiego
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mgr farm. Ryszard Breguła – Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. W latach 2003-2011 był Rzecz-
nikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Od 2011 r. pomimo przejścia na emeryturę 
pomaga farmaceutom pełniąc funkcję obrońcy w postępowaniu przed Rzeczni-
kiem i Sądem Aptekarskim. Odznaczony medalem im. prof. B. Koskowskiego.

mgr farm. Iwona Dymarczyk  – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Starszy specjalista nauko-
wo-techniczny w Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie. Posiada ogromny dorobek 
naukowy związany z historią farmacji, ponad 90 artykułów głównie z historii farma-
cji i muzealnictwa farmaceutycznego. 

mec. Ludwika Januchowska – Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie. Pani 
mecenas od początku reaktywowania Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej pełni funkcję radcy prawnego Izby. 

Pan Ryszard Jarosz – Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie. Dyrektor Oddziału 
Rzeszów Hurtowni Farmaceutycznej MEDICARE. Wyróżniony przez Podkarpacką 
Okręgową Radę Aptekarską „Medalem za zasługi dla Aptekarstwa Podkarpacia”.

mgr farm. Mariusz Langer – Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. Od 2011 r. do chwili obecnej 
jest Przewodniczącym Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Jest specjalistą I stopnia 
z zakresu farmacji aptecznej. Odznaczony medalem im. prof. B. Koskowskiego.

mgr farm. Barbara Miciuła – Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze. W VI kadencji 
pełni funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Specjalista I 
stopnia w zakresie farmacji aptecznej.

prof. dr hab. Jan Pawlaczyk – Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Były Prorektor Uniwersyte-
tu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i były Dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego tejże uczelni. Po przejściu na emeryturę Kierownik Pracowni 
Badania Poziomu Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym. Zwolennik i orędow-
nik zasady „apteka dla aptekarza”.

mgr farm. Walter Pyka – Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. Nieoceniony negocjator – Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej w latach 1999-2003. Był pomysłodawcą i redakto-
rem biuletynu „WiFa” – Opolskich Wiadomości Farmaceutycznych. Posiada specja-
lizację I stopnia z farmacji aptecznej.

Uchwała NRA Nr VI/38/2013 z dnia 28 maja 2013 r. 

mec. Krzysztof Urbański – Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej.  Nieprzerwanie od 
2001 r. świadczy usługi prawne na rzecz Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 

„Mecenas Samorządu 
Aptekarskiego”

Uchwała NRA Nr VI/55/2014  
z dnia 24 czerwca 2014 r.
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Pracujemy razem by tworzyć zdrowszy świat®

Pfizer Polska wspiera
XI Ogólnopolski
Dzień Aptekarza
Pfizer Polska działa na terenie całego kraju. Jest to 

część światowej korporacji Pfizer Inc., jednej z wio-

dących innowacyjnych firm biofarmaceutycznych. 

Obecność firmy Pfizer w Polsce datuje się od 1958 

roku. Dziś Pfizer Polska zajmuje pierwszą pozycję 

na liście największych firm farmaceutycznych 

w Polsce.  

Produkty firmy Pfizer są dostępne w ponad 

150 krajach świata. Naszą pozycję eksperta 

w dziedzinie nauki i biotechnologii wzmacniają 

związki z licznymi partnerami w świecie nauki  

i przemysłu, dające dostęp do nowatorskich me-

tod badań i wdrażania nowych technologii. 

Posiadamy także najwyższej klasy zaplecze na-

ukowe. W sektorze badań i rozwoju Pfizer współ-

pracuje z szeregiem publicznych i prywatnych 

instytucji: ośrodkami akademickimi, rządowymi, 

centrami badań klinicznych oraz z indywidual-

nymi podmiotami, takimi jak apteki. Na badania 

przeznaczamy rocznie około 7 mld USD. Wszyscy 

pracujemy razem, by tworzyć lepszy świat.

Współpracujemy  
z 17 tysiącami  
farmaceutów
W codziennej pracy wykorzystujemy naukę i nasze 

globalne zasoby, w celu poprawy zdrowia i jakości 

życia pacjentów. 

Mając na uwadze dobro pacjenta, w firmie Pfizer 

stawiamy na bliższą współpracę z aptekarzami. 

Dzięki inicjatywie Pfizer Consumer Healthcare 

zespół naszych przedstawicieli dociera w Polsce 

do ponad 17 tysięcy farmaceutów. 

Poprzez dopasowane do indywidualnych potrzeb 

każdej apteki oferty sprzedażowe, nasi przed-

- SponSor główny -
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stawiciele długoterminowo rozwijają współpracę 

z farmaceutami na terenie całej Polski. Oferujemy 

innowacyjne rozwiązania biznesowe, aby po-

dążać za współczesnymi trendami i uatrakcyjnić 

przekaz skierowany do ważnej grupy profesjona-

listów, jaką są farmaceuci.

Wielość obszarów  
terapeutycznych

Firma Pfizer wyznacza standardy jakości, bez-

pieczeństwa i wartości w odkrywaniu, rozwoju 

i produkcji leków. Szerokie portfolio produktów 

Pfizer zawiera leki i szczepionki, wiele z nich to 

marki dobrze znane konsumentom. Utrzymujemy 

silną pozycję rynkową oferując innowacyjne leki 

w wielu obszarach terapeutycznych: kardiologii, 

neurologii, psychiatrii, diabetologii, reumato-

logii, okulistyce, endokrynologii, seksuologii, 

urologii, onkologii i chorobach zakaźnych. Oprócz 

tego, Pfizer oferuje także szczepionki i leki bez 

recepty.

Profilaktyka
Pfizer umożliwił ludziom z całego świata dostęp 

do szczepionek, dzięki którym wyeliminowano lub 

istotnie ograniczono liczbę zachorowań na takie 

choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy polio. 

Istnieje wiele leków, które zrewolucjonizowały 

medycynę. Antybiotyki wyeliminowały wiele 

przypadków zakażeń będących dawniej jedną 

z głównych przyczyn zgonów. Leki znieczulające 

umożliwiły rozwój chirurgii. Wprowadzenie leków 

przeciwnowotworowych spowodowało, że rak nie 

zawsze oznacza wyrok śmierci. Przykłady można 

by mnożyć. Jednak szczególne miejsce w rozwoju 

medycyny odegrały szczepionki.

Ich profilaktyczna wartość jest nie do przecenienia. 

Od chwili wprowadzenia do praktyki medycznej, 

szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę 

zachorowań na groźne choroby zakaźne, ratując 

rocznie miliony dzieci na całym świecie.

Współcześnie oferujemy najnowocześniejsze 

terapie najgroźniejszych, cywilizacyjnych chorób 

jakimi są choroby serca i naczyń, stanowiących 

najczęstszą przyczynę przedwczesnego zgonu. 

W profilaktyce chorób układu krążenia zachowa-

nia prozdrowotne, takie jak codzienna aktywność 

fizyczna i odpowiednia dieta oraz regularnie 

wykonywane badania ciśnienia krwi, poziomu 

cholesterolu i cukru, w połączeniu z lekami sto-

sowanymi profilaktycznie (takimi jak oferowany 

przez nas Polocard®) mogą znacząco obniżyć ryzy-

ko zachorowania.

Do tego właśnie, jako Pfizer, jesteśmy powołani. 

Odkrywamy i opracowujemy innowacyjne leki 

i szczepionki, które pozwalają ludziom na całym 

świecie cieszyć się dłuższym, zdrowszym i bogat-

szym życiem.

Artykuł opracowano na podstawie danych dostępnych na stronie: http://www.pfizer.com.pl/ 
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Boiron jest francuską firmą farmaceutyczną, światowym liderem w produkcji leków 
homeopatycznych. Założona w 1932 roku, inicjuje i rozwija badania farmakologicz-
ne i kliniczne leków oraz propaguje homeopatię jako integralną dziedzinę medycy-
ny opartą na doświadczeniu klinicznym. Leki Boiron są sprzedawane w 80 krajach 
świata. Najbardziej znane w Polsce produkty lecznicze to: Oscillococcinum, Stodal, 
Drosetux i Homeovox.

W Polsce firma utworzyła swój oddział w 1994 roku. Obecnie zatrudnia ponad  
80 pracowników. Leki Boiron wielokrotnie były nagradzane w konkursach konsu-
menckich. W 2008 roku czytelnicy „Readers Digest" wskazali Boiron jako „Markę 
godną zaufania", a lek Homeovox otrzymał godło „To jest to", przyznawane przez 
Grupę Media Partner produktom najlepiej postrzeganym przez konsumentów.

Polska filia Boiron aktywnie działa na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy  
w dziedzinie homeopatii poprzez ścisłą współpracę z medycznymi towarzystwami 
naukowymi i mediami. Wspiera Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej w jego 
działaniach naukowo-szkoleniowych. Ponadto organizuje kursy dla lekarzy i farma-
ceutów oraz spotkania prasowe. Omawiane są na nich zagadnienia związane z lecze-
niem homeopatycznym oraz przedstawiane wyniki najnowszych badań naukowych 
w homeopatii, w tym klinicznych.

- SponSor -
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Nasza branża to ludzie
Oferuje najszerszy 

asortyment produktów 
w kraju – ponad 500 

preparatów

Ponad 80 lat 
działalności

W każdej minucie 145 
pacjentów w Polsce 
przyjmuje leki Teva

70% produkcji Teva 
w Polsce trafia na rynki 

eksportowe

Każdego dnia jesteśmy obecni w życiu milionów ludzi. Każdy 
z nas potrzebuje czasami opieki medycznej lub leków. Gdy 
nadchodzi ten moment chcemy mieć pewność, że doświadczenia 
naszych pacjentów będą możliwie najbardziej satysfakcjonujące.

Produkujemu blisko 
4 miliardy tabletek 

rocznie
Numer dwa w branży 
leków generycznych

Aptekarz Polski 210x297.indd   1 8/18/14   3:59 PM

- SponSor -
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25 listopada 2013 roku we-
szła w życie znowelizowana usta-
wa Prawo Farmaceutyczne, która 
wprowadziła kluczowe zmiany 
dotyczące kwestii monitorowa-
nia bezpieczeństwa produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi. 
Zaimplementowała ona zapisy 
dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2010/84/UE z dnia 
15 grudnia 2010 r. wprowadza-
jącej zmiany dotyczące nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmako-
terapii do dyrektywy 2001/83/WE 
w sprawie wspólnotowego ko-
deksu odnoszącego się do pro-
duktów leczniczych stosowanych 
u ludzi. Celem wprowadzonych 
zmian jest ujednolicenie zasad 
monitorowania bezpieczeństwa 
farmakoterapii przez podmio-
ty odpowiedzialne oraz odnoś-
ne władze jak również nadanie 
uprawnień i/lub obowiązków po-
szczególnym podmiotom.

Istotne zmiany wprowa-
dzone przez tą Ustawę to przede 
wszystkim nowa definicja działa-
nia niepożądanego, która obec-

nie ma następujące brzmienie: 
„reakcja na produkt leczniczy, 
która jest szkodliwa i nieza-
mierzona”. Taka definicja posze-
rza znaczeniowo obowiązującą 
definicję działania niepożądane-
go, która mówiła, że działaniem 
niepożądanym jest „każde nieko-
rzystne i niezamierzone działanie 
produktu leczniczego występu-
jące podczas stosowania dawek 
zalecanych u ludzi w celach pro-
filaktycznych, diagnostycznych, 
terapeutycznych lub modyfikacji 
funkcji fizjologicznych”. W prak-
tyce oznacza to, że zgłaszane do 
odnośnych władz (w przypadku 
Polski jest Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobój-
czych, w skrócie URPL) są działa-
nia będące wynikiem:

•	 błędu lekarza (tzw. błę-
dy medyczne np. błędna 
diagnoza bądź przepisanie 
niewłaściwego leku), far-
maceuty (np. wydanie leku 
niezgodnie z wystawioną 
receptą) lub pacjenta (np. 

niewłaściwe zastosowanie, 
pomylenie dawki);

•	 stosowania leku poza za-
rejestrowanymi wskaza-
niami („off-label”);

•	 zastosowania niewłaściwej 
dawki, postaci lub drogi 
podania leku;

•	 przedawkowania (celowe-
go lub przypadkowego), 
nadużywania leku;

•	 wady jakościowej;
•	 przekroczenia daty waż-

ności (lek przeterminowa-
ny) lub przechowywania 
w niewłaściwych warun-
kach;

•	 wystąpienia interakcji  
z innymi lekami lub żyw-
nością; 

•	 podejrzenia braku skutecz-
ności leku, co ma szczegól-
ne znaczenie dla takich 
produktów leczniczych jak 
szczepionki, antybiotyki, 
czy antykoncepcja.

Należy podkreślić, że ra-
portowaniu podlegają wszyst-
kie działania niepożądane, któ-

Obowiązek zgłaszania działań 
niepożądanych leków przez 
farmaceutów w kontekście 
aktualnego prawodawstwa 
polskiego i  europejskiego
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re są wynikiem stosowania leku 
bez względu na fakt, czy był on 
stosowany zgodnie ze wskaza-
niami i we właściwej dawce, czy 
też nie. Przypomnijmy również, 
że zgłoszenia dotyczą stosowa-
nia wszystkich produktów leczni-
czych bez względu na kategorię 
dostępności produktu (OTC, Rp.), 
pochodzenie (lek roślinny, synte-
tyczny, homeopatyczny) czy skład 
( jedno bądź wieloskładnikowy). 
Ponadto, pod pojęciem działania 
niepożądanego rozumiemy dzia-
łania występujące krótkotrwale o 
słabym nasileniu (np. ból głowy, 
ból brzucha, wzdęcia) jak i cięż-
kie powikłania polekowe (np. nie-
wydolność nerek, wstrząs ana-
filaktyczny). Klasyfikacja działa-
nia niepożądanego na ciężkie i 
nie-ciężkie pozostała bez zmian, 
czyli ciężkim działaniem niepo-
żądane jest działanie, które bez 
względu na zastosowaną dawkę 
produktu leczniczego powoduje 
zgon pacjenta; zagrożenie życia; 
konieczność hospitalizacji lub jej 
przedłużenie; trwały lub znaczny 
uszczerbek na zdrowiu; inne dzia-
łanie produktu leczniczego, które 
lekarz według swojego stanu wie-
dzy uzna za ciężkie, lub jest wadą 
wrodzoną.

Kolejną istotną zmianą jaką 
wnosi znowelizowane prawo to 
informacja, że od końca listopada 
2013 roku osobami mającymi pra-
wo zgłaszania działania niepożą-
danego są pacjenci, rodziny pa-
cjentów bądź opiekunowie praw-
ni. Do tej pory osobami nie tylko 
uprawnionymi, ale zobligowany-
mi prawem do zgłaszania działań 
niepożądanych byli lekarze, sto-
matolodzy, farmaceuci i lekarze 
weterynarii. Obecnie obowiązek 
ten został nałożony również na 
położne i pielęgniarki a ratowni-
cy, felczerzy i diagności laborato-
ryjni uzyskali takie uprawnienia. 

W związku z tym farmaceuta w 
trakcie wykonywanych obowiąz-
ków może sam przyjąć zgłosze-
nie działania niepożądanego od 
pacjenta bądź poinformować go 
o możliwości przesłania takie-
go zgłoszenia bezpośrednio do 
podmiotu odpowiedzialnego (fir-
my) bądź do URPL z zaznacze-
niem, aby zgłoszenie zostało wy-
słane tylko do jednej z tych insty-
tucji. URPL wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom pacjentów na 
swojej stronie internetowej przy-
gotował specjalną instrukcję po-
stępowania dla pacjentów chcą-
cych zgłosić działanie niepożą-
dane (http://dzialanianiepozada-
ne.urpl.gov.pl/dn-info). Decyzja 
o nadaniu uprawnień pacjentom 
do zgłaszania działań niepożąda-
nych podjęta została w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie eu-
ropejskich ośrodków monitorują-
cych bezpieczeństwo stosowania 
produktów leczniczych w Wiel-
kiej Brytanii, Holandii czy Francji. 
Ośrodki te prowadziły programy, 

w których zachęcano pacjentów 
do zgłaszania działań niepożąda-
nych. Wykazano, że wiedza uzy-
skana ze zgłoszeń konsumen-
ckich stanowi doskonałe uzu-
pełnienie wiedzy na temat bez-
pieczeństwa leków uzyskanej na 
podstawie wyników badań kli-
nicznych, badań po-rejestracyj-
nych oraz informacji pochodzą-
cych od fachowych pracowników 
służby zdrowia. Ponadto, wyka-
zano, że pacjenci wcześniej niż 
lekarze zgłaszają nowe, niespo-
dziewane działania niepożądane.

Treść raportowanego zgło-
szenia nie uległa zmianie i nadal, 
aby zgłoszenie było ważne musi 
zawierać następujące informacje:
1. Dane pacjenta, które po-

zwalają na jego identyfika-
cję, czyli inicjały, wiek i płeć. 
W szczególności w przypad-
ku dzieci przydatną informa-
cją są dane na temat masy 
ciała pacjenta, aby wykluczyć 
np. przedawkowanie leku.

...od końca listopada 2013 roku 

osobami mającymi prawo zgłaszania 

działania niepożądanego są pacjenci, 

rodziny pacjentów bądź opiekunowie 

prawni. Do tej pory osobami nie tylko 

uprawnionymi, ale zobligowanymi prawem 

do zgłaszania działań niepożądanych byli 

lekarze, stomatolodzy, farmaceuci i lekarze 

weterynarii...

►
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2. Dane osoby raportującej/
zgłaszającej, takie jak imię 
i nazwisko, dane kontaktowe, 
podpis.

3. Informacja o leku może być 
podana bardzo ogólnie czyli 
np. nazwa substancji czynnej. 
Zachęca się jednak, aby była 
ona jak najbardziej szczegó-
łowa i uwzględniała takie in-
formacje jak: nazwa handlo-
wa, dawka, postać farmaceu-
tyczna, droga podania, zasto-
sowana dawka, czas trwania 
terapii, wskazania. 

4. Opis działania niepożąda-
nego. Należy przedstawić 
opis szczegółowo uwzględ-
niając stopień nasilenia i czas 
trwania objawów. Cenną in-
formacją jest to, czy działa-
nie ustąpiło po odstawieniu 
leku i czy pojawiło się znów 
po ponownym rozpoczęciu 
terapii. 

Zgłoszenie działania niepo-
żądanego może być przesłane na 
dowolnym formularzu np. formu-
larzu firmowym, formularzu do-
stępnym na stronie internetowej 
URPL, formularzu CIOMS. Duża 
część podmiotów odpowiedzial-
nych posiada na firmowej stronie 
internetowej specjalną zakładkę 
pod tytułem np. „Zgłoś działanie 
niepożądane”, w której znajdują 
się formularze w wersji edytowa-
nej, które można wydrukować, 
wypełnić i przesłać do siedziby 
firmy, bądź tzw. formularze on-
-line, gdzie wypełnia się specjal-
nie zaprojektowane okienka po-
dając niezbędne informacje do 
przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie 
„on-line” przesyłane jest tylko 
drogą elektroniczną i nie wyma-
ga wydrukowania ani przesyłania 
wersji papierowej zgłoszenia. W 
tej zakładce bardzo często poda-
ne są dane osoby, która odpowie 

na pytania dotyczące bezpieczeń-
stwa oraz możliwości zgłoszenia 
działania niepożądanego. Naj-
częściej są to dane osoby odpo-
wiedzialnej za nadzór nad bezpie-
czeństwem farmakoterapii (QPPV, 
ang. Qualified Person Responsible 
for Pharmacovigilance), która od-
powiada za bezpieczeństwo pro-
duktów leczniczych danej firmy. 
Ponadto, duża część ulotek dla 
pacjenta została zaktualizowana 
w punkcie 4 Działania niepożą-
dane o zapis następującej treści 
„W przypadku wystąpienia jakich-
kolwiek objawów niepożądanych, 
należy poinformować o tym le-
karza lub pielęgniarkę. Dotyczy 
to również wszelkich objawów 
niepożądanych niewymienionych 
w ulotce. Działania niepożądane 
można także zgłaszać bezpośred-
nio do: Departament Monitoro-
wania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, ul. Ząbkowska 
41, PL- 03 736 Warszawa, Tel.:  
+ 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 
49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.
pl. Dzięki zgłaszaniu działań nie-
pożądanych można będzie zgro-
madzić więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa stosowania leku.”. 
Adres siedziby Urzędu Rejestra-
cji 17 kwietnia 2014 roku uleg-
nie zmianie na Al. Jerozolimskie 
181C, 02-222 Warszawa.

Wszystkie zgłoszenia po-
chodzące z Polski i innych krajów 
Unii Europejskiej (EU) i krajów 
Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej (EOG) przesyłane są do 
Europejskiej Agencji Leków. Do 
lipca 2012 roku wszystkie pod-
mioty odpowiedzialne powinny 
być zarejestrowane w europej-
skiej bazie danych obejmującej 
produkty lecznicze – EudraVigi-
lance (EV). Znowelizowana usta-

wa nakłada obowiązek, aby in-
formacje o wszystkich produk-
tach leczniczych zarejestrowa-
nych w UE i EOG zostały również 
uwzględnione w bazie EV.C Ce-
lem bazy jest wymiana informacji 
na temat bezpieczeństwa zare-
jestrowanych w Europie produk-
tów leczniczych.

Dążenia Europejskiej Agen-
cji Leków są takie, aby wiedza na 
temat bezpieczeństwa uzyskana 
podczas badań klinicznych by-
ła sukcesywnie, systematycznie 
i skrupulatnie zbierana i uzupeł-
niania zarówno przez agencje 
państwowe, podmioty odpowie-
dzialne, pracowników ochrony 
zdrowia oraz całe społeczeństwo. 
Wprowadzając produkt leczniczy, 
w szczególności po raz pierwszy 
na rynek, wiedza na temat je-
go profilu bezpieczeństwa jest 
dość ograniczona, szczególnie 
jeśli chodzi o grupę pediatrycz-
ną, osoby starsze, osoby z nie-
wydolnością wątroby czy nerek 
czy kobiety w ciąży lub karmią-
ce piersią. Ponadto, w badaniach 
klinicznych trwających stosunko-
wo krótko bierze udział określo-
na liczba pacjentów, tym samym 
wychwycenie zagrożeń, szcze-
gólnie tych które występują bar-
dzo rzadko, jest niezwykle trud-
ne. Dopiero po dłuższym czasie, 
gdy produkt leczniczy podawany 
jest zróżnicowanym grupom cho-
rych, jest szansa na wychwycenie 
zagrożeń dotyczących tylko wy-
branych schorzeń, szczególnie 
tych oddalonych w czasie wystę-
pujących u pacjentów z określo-
nej grupy wiekowej. Pełna wiedza 
o leku pozwala nam mieć pew-
ność, że leki obecne na rynku są 
skuteczne i bezpieczne. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Specjalista ds. Pharmacovigilance

►
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Złoto (Aurum)

Złoto to pierwiastek, któ-
rego próby otrzymania z innych 
metali bezskutecznie podejmo-
wali alchemicy, zyskał miano 
„króla metali”. Cenione jest od 
wieków nie tylko ze względu na 
swą wartość materialną, ale także 
z uwagi na właściwości lecznicze. 
Już w starożytnym Egipcie wy-
korzystywane było w dentysty-
ce – służąc jako drucik mocujący 
chwiejące się zęby, podobnie po-
stępowali Arabowie. Złote prote-
zy zębowe stosowane były przez 
ludność z Ameryki Południowej 
z okresu przedinkaskiego. W me-
dycynie chińskiej surowiec ten 
wykorzystywany był w leczeniu 
ospy. Informacje o tym jaką wie-
dzę na temat leczniczych właści-
wości złota posiadali uczeni doby 
renesansu w Polsce, przynosi 
lektura „Zielników” i „Herbarzy”. 
Najbogatszym źródłem wiado-
mości jest „Herbarz Polski” Mar-
cina z Urzędowa w którym autor 
powołuje się na wiedzę starożyt-
nych lekarzy. Z zaleceń Avicenny, 

O kruszczynach,  
a o rzeczach  
z ziemie 
kopanych

Wszytki niemal lekarstwa z ziemie pochodzą albo większa część 
tych. Bo nie tylo z ziół, które z ziemie pochodzą albo z korzenia ich, 
które z ziemie kopają albo wyciągają. Ale też i ine lekarstwa z zie-
mie, po które się górnicy głęboko w ziemię kopają, a gardła swe na 
głębie w niebezpieczność ważą, dobywając kruszczów rozmaitych, 
z których wypalają kruszczyny rozmaite (a tych łacinnicy metal-
la rzekają). Jako żelazo rzecz więcej potrzebna a niźli kosztowna. 
Także też i inne kosztowne jako jest złoto, srebro, miedź, cene, ołów 
i rtęć, o których ludzie grubi a podli jakoby nieopotrzebnych dzierżą, 
mówiąc, iż te kruszczyny samej tylko pysze a lubości służą (…) ale 
kto się lepiej przypatrza, najdzie w ich przyrodzeniu moc rozmaitą 
ku leczeniu wszelakich chorób i niedostatków, którym moc ziół ani 
drzew zdołać nie może. Bo to, co się w kości, w stawy i w żyły w ko-
rzeni, ziółkami się wychlustać nie da. Ale to bryłami kruszczowymi 
wyciskać musi. 

Powyższy fragment to słowa przedmowy Marcina Siennika do 
rozdziału „O kruszczynach, a o rzeczach z ziemie kopanych”, po-
chodzący z „Herbarza” z 1568 roku. Opis ten przypomina jak waż-
ną rolę w leczeniu chorób obok surowców roślinnych i zwierzęcych 
pełniły niegdyś minerały. Czy zagadnienie to jest nadal aktualne? 
Oczywiście. Bardzo dobrze znane są właściwości minerałów i ich 
soli, które pełnią ważne funkcje w naszym organizmie, ale również 
nie należy zapominać o pierwiastkach, które występują w przyro-
dzie jako złoża. Artykułem niniejszym chciałabym przybliżyć hi-
storyczne wiadomości na temat właściwości leczniczych metali 
szlachetnych: złota, srebra oraz półszlachetnych: rtęci i miedzi, po 
to by ukazać, jak dużą wiedzę posiadali nasi poprzednicy mimo, 
iż nie dysponowali takimi narzędziami naukowymi jak obecnie są 
dostępne. ►
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jak czytamy w „Herbarzu Pol-
skim” – spożywanie sproszkowa-
nego złota miało przeciwdziałać 
melancholii, zaś trzymanie zło-
ta w ustach: oddala cuchnienie 
w ustach, posila serce i drżeniu 
serca pomaga i każdemu rozumu 
naruszeniu. Pliniusz komentując 
to pierwsze wskazanie, stwier-
dza, iż lepszą przyniesie korzyść 
w przypadku „ludzi błądzących 
rozumem z bojaźni” czyli melan-
cholików, wpatrywanie się w misę 
ze złotymi monetami, niż wypija-
nie go w postaci sproszkowanej. 
Starożytny lekarz zwraca uwagę 
na niehigieniczność leków przy-
gotowywanych – „warzonych” ze 
złotych monet: ano z tego warze-
nia nic inszego nie wywrze jedno 
smrody, które zostają na złotych 
z rozmaitego macania w rozma-
itych rękach; także plugawości 
wszystkie, które z macania kro-
stawych rąk na złocie zostawią, 
ciż wypijają. Pliniusz ponadto po-
daje: złoto rozmaitym obyczajem 
w lekarstwach pomaga: abowiem 
ranionym z iakim iadem dobrze 
przykładać, nie dopuszcza iado-
wi mocy i rozszerzania. Ten sam 
starożytny lekarz poleca: dzie-
ciątkam dobrze na szyie wieszać, 
nie dopuszcza iadu zarażenia. 
U Marcina Siennika odnajdujemy 
jeszcze jedno zalecenie, a miano-
wicie zastosowanie sproszkowa-
nego złota w przypadku chorób 
oczu w połączeniu z wodą różaną 
i z wodą z kopru włoskiego.

Złoto obecnie ze względu 
na dowiedzione właściwości ha-
mowania proliferacji limfocytów 
oraz produkcji reaktywnych form 
tlenu w makrofagach stosowane 
jest w terapii artretyzmu. Naj-
nowsze badania dowodzą rów-
nież, iż kompleksy złota posia-
dają właściwości przeciwnowo-
tworowe. Ostatnimi czasy dużym 
powodzeniem cieszą się kosme-

tyki zawierające w swym składzie 
dodatek złota, które poprawiają 
zdolności regeneracyjne skóry 
oraz jej nawilżenie, dzięki czemu 
opóźniony zostaje proces po-
wstawania zmarszczek. Kosmety-
ki te posiadają także właściwości 
przeciwzapalne i bakteriobójcze.

Srebro (Argentum)

Srebro podobnie jak i złoto 
wykorzystywane było jako mate-
riał na implanty od czasów sta-
rożytnych. W lecznictwie przede 
wszystkim znane były właściwo-
ści antybakteryjne. Jak zauważyli 
już starożytni – srebro wykazu-
je właściwości gojące. Czytamy 
o tym między innymi u Marci-
na z Urzędowa, który powołuje 
się na słowa Pliniusza: krostam 
po ciele, wrzedliwym ranam i in-
szym sadzelom gorącym pomaga 
(sadzel to określenie wrzodzieją-
cej rany). Zaś ze wskazań Diosko-
rydesa dowiadujemy się, że sre-
bro: oblicze zmarszczone i piego-
wate wyczyszcza wycierając a po-
kładając. Srebro podobnie jak 
i złoto miało za zadanie „posilać 
serce”. Niewątpliwie posiadanie 
złotej czy srebrnej biżuterii lub 
innych przedmiotów zrobionych 
z tych kruszców „cieszy oko”, 
a tym samym wpływa również 
kojąco na samopoczucie. Właś-
ciwości antybakteryjne do dziś 
wykorzystywane są w lecznictwie 
w postaci maści z dodatkiem 
związków srebra lub plastrów na 
rany, które sprawdzają się nawet 
w przypadku ran wrzodziejących. 
Srebro koloidalne wykazujące 
działanie immunostymulujące – 
stosuje się je w celu pobudzenia 
odporności organizmu. Nano-
srebro to składnik kosmetyków 
stosowanych w leczeniu trądziku 
i stanów zapalnych skóry. Co-
raz rzadziej wykorzystywany jest 

obecnie azotan srebra (nazywany 
niegdyś kamieniem piekielnym) 
– związek o właściwościach utle-
niających, stosowany do odkaża-
nia skóry i błon śluzowych oraz 
trudno gojących się ran, bardzo 
często używany niegdyś do zwal-
czania kurzajek.

Żywe srebro  
(Argentum vivum) czyli rtęć

Rtęć i jej związki od dawna 
stosowane były w lecznictwie ze 
względu na działanie bakterio-
statyczne i fungistatyczne. Rtęć 
metaliczna to jeden z pierw-
szych środków przeciwkiłowych 
używana przez długi czas w hi-
storii leczenia kiły, mimo znanej 
toksyczności tego pierwiastka. 
Stosowana była zewnętrznie 
w postaci maści na owrzodzenia 
spowodowane tą chorobą, a tak-
że wewnętrznie w postaci pigu-
łek: a tak jest to zacne lekarstwo 
w niemocy iuż pospolitey france 
tak że nie możem bezpieczniej-
szego wynaleźć: a jeśli komu za-
szkadza tedy wielkością a zbyt-
kiem i nieumiejętnościa tych któ-
rzy sprawują niemocne - czytamy 
w „Herbarzu Polskim”. Marcin 
z Urzędowa informuje, że sztuka 
leczenia „francowatej choroby”, 
zależy od umiejętności barwie-
rza, który zajmował się podawa-
niem leku i dawki przez niego 
zastosowanej odpowiednio do 
masy ciała chorego. W Herbarzu 
odnajdujemy przepis na maść, 
która „spędza krosty francowa-
te”: olejku Bobkowego, kadzidła 
białego, wosku czyściuchnego po 
dwu dragm; rtęci umorzonej śli-
ną człowieczą dwie uncje, smal-
cu albo lepiej sadła świeżego 
wieprzowego, wybrawszy z nie-
go błonki i żyłki,a siedm razów 
w odzie płukanego uncji pięć, folii 
tartej oczkowatej uncji ośm, soku 

►
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Babczanego, polnej Ruty ile po-
trzeba. To mieszać według nauki 
lekarskiej, a uczynić maść. Marcin 
z Urzędowa pisze ponadto: że też 
i dzieciom dają już na wypędzenie 
chrobaków bez żadnego zaszko-
dzenia. Autor zaznacza jednak, 
że maści z rtęcią nie powinno się 
stosować samemu. Zadanie to 
należy powierzyć doktorowi, któ-
ry przed „pomazaniem” zaleca 
dodatkowe zabiegi jak np.: pur-
gowanie, łaźnie, posilania.

Szara maść potocznie na-
zywana „szaruchą”, zawierająca 
metaliczną rtęć, zalecana w le-
czeniu ropiejących ran, wsza-
wicy i kile stosowana była jesz-
cze w okresie powojennym, zaś 
związki rtęci jak na przykład cy-
nober (siarczek rtęci II) jeszcze 
do niedawna wchodziły w skład 
maści robionych.

Miedź (Cuprum)

Nazwa łacińska miedzi – 
cuprum, wywodzona jest od Cy-
pru, gdzie w starożytności wydo-
bywano zarówno czystą miedź, 
jak i jej rudy. W lecznictwie mi-
nerał ten od dawna był bar-
dzo ceniony i wykorzystywany 
w starożytnej medycynie egip-
skiej, greckiej, rzymskiej, arab-
skiej i tybetańskiej. Najczęstszym 
wskazaniem były choroby oczu: 
jaglica, ropnie oka czy łzawienia 
spowodowane urazem, a także 
choroby skóry.

Z lektury renesansowych 
zielników wynika, że miedź była 
znanym środkiem leczniczym 
również i w Polsce: wiele rzeczy 
od miedzi potrzebujem ku lekar-
stwam. A najpierwsza rzecz jest 
miedź palona, która z starych 
gwoździów, kotłów albo z okraw-
ków czynią – pisze Marcin z Urzę-
dowa. Na temat właściwości tego 
metalu pisze: ma ta miedź palo-

na moc ściągającą, wysuszającą, 
wycieńczającą, wrzedliwe rany 
wyczyszczającą, zagajającą, dziw-
ne mięso spędzającą, dlatego do-
brze do maści przykładać, któremi 
sadzele wrzedliwe chcemy goić. Jak 
podaje autor podobne właściwo-
ści posiada „kwiat miedziany”, 
który powstaje podczas przeta-
piania miedzi. Kwiat miedziany 
dodatkowo: każde zaćmienie oczu 
wyczyszcza, w nosie zarośnie mię-
sem spędza, języczek upadły pod-
nosi, rany w gardle goi. Kolejnym 
lekarstwem miedzianym miały być 
„łuski z miedzi” powstałe podczas 
kucia miedzi. Łuski również zale-
cane były na rany, szczególnie 
wrzodziejące i bolące. Dodatko-
wym wskazaniem było stosowa-
nie łusek do wewnątrz na „puchli-
ny”. W lecznictwie wykorzystywa-
no także: żużelicę miedzianą czyli 
sadzę oraz gryszpan czyli rdzę 
miedzianą. Gryszpan zalecany był 
na „wrzedliwe rany, które się po 
ciele czołgają”. W tym celu stoso-
wana była maść zawierająca gry-
szpan w połączeniu z woskiem, 
oliwą i miodem, po dodaniu zaś 
z amoniaku otrzymywano maść 
gojącą na fistuły.

Metale szlachetne i pół-
szlachetne to pierwiastki w dal-
szym ciągu bardzo cenione 
i wciąż przydatne w medycynie. 
Nadal prowadzone są badania 
pod kierunkiem ich właściwo-
ści leczniczych. Głównym celem 
wielu pokoleń alchemików było 
nie tylko poszukiwanie złota, ale 
przede wszystkim kamienia filo-
zoficznego, czyli takiej „substan-
cji”, która sprawiałaby, że metale 
nieszlachetne przemieniałyby się 
w szlachetne. Kamień filozoficzny 
miał także służyć do otrzymania 
eliksiru życia, który zapewniał-
by wieczne zdrowie i młodość. 
Czy alchemicy i ich laboratoria 
przeszły już do historii i oglą-
dać je możemy jedynie na obra-
zach i w muzeach? Bynajmniej. 
Pragnienie posiadania zdrowia 
i wiecznej młodości nieodmien-
nie towarzyszą ludzkości nieza-
leżnie od epoki. Poszukiwania 
kamienia filozoficznego wciąż 
trwają z tą różnicą, że alchemi-
ków zastąpili naukowcy, którzy 
nie ustają w dążeniach do odkry-
cia panaceum i eliksiru życia! ■

mgr farm. Joanna Typek
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Depresja i jej leczenie

Depresja jest jednym z za-
burzeń psychicznych najwcześniej 
opisywanych w historii ludzkości 
i należy do bardzo często spoty-
kanych dysfunkcji ośrodkowego 
układu nerwowego w obecnych 
czasach. Szacuje się, iż cierpi na 
nią około 3% ogólnej populacji. 
Obecnie uważa się, że zaburzenia 
nastroju o typie depresji związa-
ne są z niedoborem dwóch neu-
roprzekaźników w mózgu: se-
rotoniny i noradrenaliny. Środki 
przeciwdepresyjne łagodzą ob-
jawy depresji w wyniku modula-
cji transmisji neuronalnej pomię-
dzy poszczególnymi strukturami 
mózgu.  Leki te możemy podzie-
lić na następujące grupy:
1. Inhibitory wychwytu mono-

amin (noradrenaliny, seroto-
niny, dopaminy) 

a. inhibitory wychwytu nora-
drenaliny i serotoniny nie-
selektywne, trójcykliczne leki 
przeciwdepresyjne (TLPD), 

Leki przeciwdepresyjne po raz pierwszy wprowadzono do farma-
koterapii zaburzeń depresyjnych w latach 50-tych ubiegłego wie-
ku. Dziś wiadomo, iż leki te nie należą do całkowicie bezpiecznych 
związków. Długoterminowe poddawanie niezwykle delikatnego 
ośrodkowego układu nerwowego działaniu tych egzogennych 
substancji, może wiązać się nie tylko z oczekiwaną poprawą na-
stroju, ale także indukowaniem nieprzyjemnych skutków ubocz-
nych. Niestety, połączenie stanu depresyjnego pacjenta z działa-
niami niepożądanymi antydepresantów może być przyczyną wielu 
obaw. Efekty uboczne wymienione w ulotce dołączonej do opako-
wania z lekarstwem, zazwyczaj niepokoją chorego.  Należy jednak 
pamiętać, że większość pacjentów odczuwa tylko znikomą ilość 
opisanych skutków ubocznych lub nie odczuwa ich wcale. W ciągu 
pierwszych dwóch tygodni organizm przyzwyczaja się do leku, po 
tym czasie niekorzystne efekty terapii zazwyczaj mijają. Ważne jest 
jednak, aby pacjent znał ich pełny zakres, aby móc je rozpoznać 
i ewentualnie przedyskutować z lekarzem. Powodem występowa-
nia, dość licznych działań niepożądanych leków przeciwdepresyj-
nych jest brak pełnego zrozumienia, w jaki sposób zarówno lek, jak  
i stan depresyjny wpływają na bardzo wrażliwą tkankę mózgową. 
A wpływ ten może być bardzo różny, nawet firmy farmaceutyczne 
przyznają, że  nie do końca wyjaśniony jest mechanizm działania 
wielu antydepresantów. Leczenie depresji jest więc często „trud-
nym do zgryzienia orzechem”. 

Działania 
niepożądane  

leków 
przeciwdepresyjnych 
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np. amitryptylina, dezipra-
mina, doksepina, imiprami-
na, nortryptylina 

b. inhibitory wychwytu nora-
drenaliny i serotoniny (SNRI), 
np. milnacipran, wenlafak-
syna 

c. inhibitory wychwytu nora-
drenaliny (NRI), np. rebok-
setyna

d. selektywne inhibitory wy-
chwytu serotoniny (SSRI), 
np. citalopram, fluoksetyna, 
fluwoksamina, paroksetyna 

e. inhibitory wychwytu nora-
drenaliny i dopaminy (NDRI): 
bupropion 

2. Inhibitory monoaminooksy-
dazy (IMAO) 

a. nieselektywne, nieodwracal-
ne - fenelzyna, izokarboksa-
zyd, tranylcypromina

b. selektywne odwracalne - 
moklobemid 

3. Leki głównie o receptorowych 
mechanizmach działania

a. antagoniści receptora alfa2 - 
mianseryna 

b. inhibitory wychwytu sero-
toniny, blokujące receptor 
5HT2 (SARI) – nefazodon, 
trazodon 

c. antagoniści receptorów: ad-
renergicznego alfa2, 5HT2, 
5HT3 – mirtazapina

4.  Leki o innych mechanizmach 
działania – tianeptyna

Stosowane są one nie tyl-
ko w terapii depresji o różnym 
natężeniu, lecz także w leczeniu 
silnych zaburzeń lękowych i ata-
ków paniki, zaburzeń obsesyjno-
-kompulsywnych, przewlekłego 
bólu, zaburzeń odżywiania czy 
w zespole stresu pourazowego. 
Aby ocenić skuteczność leku, na-

leży go stosować w odpowiedniej 
dawce przez okres 4-6 tygodni, 
a dopiero po 8-10 tygodniach 
można spodziewać się istotnej 
redukcji objawów choroby.  

W trakcie terapii antydepre-
santami pacjenci mogą doświad-
czyć działań niepożądanych, nie-
specyficznych dla konkretnej gru-
py. Zaliczyć do nich możemy:
• suchość w ustach 
• zatrzymanie moczu 
• niewyraźne widzenie 
• nadmierne uspokojenie (mo-

gące zaburzać prowadzenie 
pojazdów i obsługę urządzeń 
mechanicznych) 

• zaburzenia snu 
• przyrost masy ciała 
• nadmierną potliwość
• ból głowy
• zaburzenia ze strony przewo-

du pokarmowego (nudności, 
ból brzucha)

• zaburzenia libido 
• pobudzenie 
• niepokój.

Skutki uboczne, takie jak 
problemy z oddawaniem moczu, 
kłopoty z pamięcią, zaburzenia 
równowagi mogące być przy-
czyną upadków, czy dezorien-
tacja, rzadko występują u ludzi 
młodych, czy w średnim wieku 
bez współistniejących schorzeń.  
Często natomiast u osób cier-
piących na depresję, występu-
ją myśli o samookaleczeniu lub 
samobójstwie, o których należy 
poinformować lekarza.  Odczucia 
tego typu mijają, kiedy stan de-
presyjny jest skutecznie leczony. 
U niektórych pacjentów istotnym 
ryzykiem podczas stosowania le-
ków przeciwdepresyjnych, szcze-
gólnie z grupy TLPD jest, niekiedy 
nagłe, przejście ze stanu depre-
syjnego do maniakalnego. Dzia-
łanie to wydaje się być zależne od 
dawki leku.

Działania niepożądane 
poszczególnych grup leków 

przeciwdepresyjnych 

Objawy niepożądane 
trójcyklicznych leków 

przeciwdepresyjnych (TLPD)

Niepożądane działania 
TLPD najsilniej wyrażone są 
szczególnie w trakcie pierwszych 
kilkunastu dni leczenia. Pacjen-
ci w pierwszym okresie terapii 
uskarżają się na senność, zaburze-
nia koncentracji czy upośledze-
nie pamięci. Jednakże najczęściej 
obserwowane są zaburzenia ze 
strony układu autonomicznego, 
a wynikają one z silnego działa-
nia przeciwmuskarynowego tych 
leków. Zaliczymy do nich suchość 
w ustach lub metaliczny smak, 
zaparcia, zaburzenia akomodacji, 
zaburzenia w oddawaniu moczu, 
zwiększenie ciśnienia śródgałko-
wego a także majaczenie lub splą-
tanie. Istotne są również powikła-
nia sercowo-naczyniowe. Rozpo-
częcie leczenia od zbyt wysokich 
dawek leków może prowadzić do 
ortostatycznego spadku ciśnienia 
tętniczego krwi, powiązanego 
z ryzykiem utraty przytomności 
i upadku, a także w zaburzeniem 
przewodnictwa w mięśniu ser-
cowym oraz arytmią. Z nieselek-
tywnego działania TLPD wynika 
również nadmierna sedacja, zaś 
przy długotrwałym leczeniu ob-
serwowany jest często znaczny 
przyrost masy ciała. Zgłaszane są 
także zaburzenia w obrazie krwi 
i żółtaczka. W trakcie leczenia le-
kami z grupy TLPD sporadycznie 
występują powikłania neurolo-
giczne, takie jak drgawki, drżenie 
mięśniowe, zespół parkinsonow-
ski czy ostre dyskinezy.
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Rozważając stosowanie 
SSRI należy wziąć pod uwagę 
następujące kwestie bezpieczeń-
stwa: 
•	 ciąża - niektóre SSRI mogą 

zaszkodzić dziecku, jeśli sto-
sowane są w ciąży lub podczas 
karmienia piersią. Szczegól-
nie paroksetyna wydaje się 
zwiększać ryzyko wystąpienia 
wad wrodzonych, w tym serca 
i dróg oddechowych.

•	 interakcje - podczas przyjmo-
wania tych antydepresantów, 
należy poinformować lekarza 
o stosowaniu wszelkich innych 
leków, w tym suplementów 
diety.

•	 zaburzenia krwawienia – 
stosowanie niektórych leków 
przeciwbólowych, takich jak 
aspiryna, ibuprofen lub na-
proksen lub leków przeciwza-
krzepowych (warfaryna) może 
zwiększać ryzyko krwawienia 
w połączeniu z SSRI.

•	 zespół serotoninergiczny - 
sporadycznie leki z tej grupy 
podnoszą poziom serotoniny 
do wartości stanowiących za-
grożenie dla pacjenta, tzw. ze-
spół serotoninergiczny. Może 
on wystąpić, gdy SSRI łączy 
się z innymi lekami zwiększa-
jącymi poziom tej monoaminy, 
np. innymi lekami przeciwde-
presyjnymi, niektórymi lekami 
przeciwbólowymi i ziołowymi 
suplementami zawierającymi 
ziele dziurawca. Do objawów 
zespołu serotoninergicznego 
należą: niepokój, pobudze-
nie, pocenie się, dezorienta-
cja, drżenie, brak koordynacji 
i szybkie tętno. Wystąpienie 
któregokolwiek z tych obja-
wów powinno być niezwłocz-
nie zgłoszone lekarzowi. 

Objawy niepożądane 
inhibitorów 

monoaminooksydazy (MAO)

Skutki uboczne inhibito-
rów MAO zależą od generacji 
tych leków. Starsze leki blokują 
dwie formy tego enzymu: MAO-
-A i MAO-B. Najbardziej charak-
terystycznym zespołem objawów 
niepożądanych, szczególnie nie-
selektywnych inhibitorów MAO, 
jest tzw. „efekt serowy” (cheees 
effect). Leki te poprzez hamowa-
nie metabolizmu tyraminy, mogą 
powodować silne, niebezpieczne 
przełomy nadciśnieniowe. Dlate-
go, stosując wspomniane związki 
nie należy spożywać żywności lub 
napojów zawierających tyraminę 
(w tym napojów alkoholowych: 
piwa lub wina), ponieważ może 
to prowadzić do wspomnianego 
wzrostu ciśnienia krwi.  Wystą-
pienie przełomu nadciśnienio-
wego jest mniej prawdopodobne 
przy stosowaniu moklobemidu, 
leku nowszej generacji. Pierwszą 
oznaką „efektu serowego” może 
być pulsujący ból głowy. Opisa-
no także pojedyncze przypad-
ki wystąpienia omamów, drga-
wek, zapalenia wątroby, zaburzeń 
obrazu krwi w trakcie stosowania 
tranylcyprominy. Jednakże, naj-
częstszym skutkiem ubocznym 
inhibitorów MAO starszej gene-
racji są zawroty głowy podczas 
wstawania spowodowane niedo-

ciśnieniem ortostatycznym. Rza-
dziej, pacjenci uskarżają się na 
zaburzenia snu, bóle głowy, osła-
bienie i zmęczenie, suchość w us-
tach lub zaparcia. Odnotowano 
również sporadyczne przypadki 
uszkodzenia funkcji wątroby oraz 
neuropatii obwodowej, której 
objawami mogą być: osłabienie, 
skurcze mięśni, utrata równowa-
gi, uczucie mrowienie, drętwienie 
lub ból kończyn. 

Objawy niepożądane 
selektywnych inhibitorów 

wychwytu zwrotnego 
serotoniny (SSRI)

SSRI są obecnie najczęściej 
przepisywanymi lekami prze-
ciwdepresyjnymi. Mogą złago-
dzić objawy depresji o nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego, są 
także stosunkowo bezpieczne. 
Zazwyczaj związki z tej grupy po-
wodują mniej skutków ubocznych 
niż przedstawiciele innych grup 
leków przeciwdepresyjnych. Przez 
pierwsze dwa tygodnie przyjmo-
wania leków z grupy SSRI, mogą 
wystąpić mdłości, a także nasile-
nie stanów lękowych.  Aby unik-
nąć zaburzeń żołądkowo-jelito-
wych, które mogą być wywołane 
niektórymi z tych leków, należy 
je przyjmować w czasie posiłków. 
Większy problem dla pacjentów 
mogą stanowić zaburzenia funkcji 
seksualnych.  

Skutki uboczne, takie jak problemy 
z oddawaniem moczu, kłopoty z pamięcią, 

zaburzenia równowagi mogące być przyczyną 
upadków czy dezorientacja, rzadko występują 

u ludzi młodych, czy w średnim wieku bez 
współistniejących schorzeń.  
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Mogą powodować dysfunkcje 
seksualne, takie jak zaburzenia 
orgazmu czy erekcji. Zazwyczaj 
mijają one w trakcie leczenia. Ze 
względu na zwiększenie pozio-
mu noradrenaliny omawiane leki 
są przeciwwskazane u pacjentów 
z nadciśnieniem czy chorobami 
serca. Osoby cierpiący na poważ-
ne schorzenia serca nie powinny 
przyjmować szczególnie wenla-
faksyny. Lek ten może również 
powodować wzrost ciśnienia krwi, 
co należy monitorować. Nagłe 
odstawienie SNRI może również 
prowadzić do wystąpienia obja-
wów abstynencyjnych zbliżonych 
do obserwowanych po odstawie-
niu SSRI.  

Inne leki

Trazodon – wśród obja-
wów niepożądanych obserwowa-
nych po podaniu opisano: uczu-
cie zmęczenia, bóle i zawroty 
głowy, zaburzenia ortostatycz-
ne, rzadko drgawki, jak również 
szczególnie znaczące powikłanie, 
jakim jest priapizm (długotrwały, 
bolesny wzwód). 

Uważa się, że SSRI nie 
wykazują potencjału uzależnia-
jącego. Aczkolwiek po nagłym 
zaprzestaniu stosowania tych 
związków mogą pojawić się ob-
jawy podobne do zespołu abs-
tynencyjnego obejmujące: stany 
lękowe, zaburzenia snu (np. bez-
senność, zmęczenie), bóle głowy, 
nudności, zaburzenia ruchowe 
(w tym drżenie mięśni i trudności 
w chodzeniu), zaburzenia nastro-
ju (zachowania agresywne, mania, 
drażliwość, płacz) oraz zaburze-
nia czucia (problemy z utrzyma-
niem równowagi, zawroty głowy). 
Zatem, kończąc leczenie należy 
pamiętać, aby stopniowo i bez-
piecznie zmniejszyć dawkę leku.

    
 Objawy niepożądane 
inhibitorów wychwytu 

noradrenaliny i serotoniny 
(SNRI)

Jednym z mechanizmów 
działania SNRI jest blokowanie 
wychwytu zwrotnego serotoni-
ny, dlatego mają one podobne 
działania niepożądane do SSRI. 

Z kolei nefazodon okazał 
się lekiem powodującym zwięk-
szone ryzyko hepatotoksycznoś-
ci, dlatego w wielu krajach został 
wycofany.

Poza działaniami niepożą-
danymi niespecyficznymi dla le-
ków przeciwdepresyjnych w trak-
cie leczenia bupropionem ob-
serwowane są dodatkowo: pobu-
dzenie psychoruchowe oraz po-
budzenie seksualne. Bupropion, 
u niektórych chorych, powoduje 
również jadłowstręt i spadek ma-
sy ciała. 

Każdy pacjent może w inny 
sposób reagować na zastosowa-
ny lek przeciwdepresyjny i może 
być bardziej lub mniej podatny na 
skutki uboczne. Dlatego w chwili 
gdy nie widzimy terapeutycznej 
wyższości jednego leku przeciw-
depresyjnego nad drugim wy-
bór może odbywać się w oparciu 
o potencjalne skutki uboczne. ■

dr. n. farm Barbara Budzyńska

Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Piśmiennictwo u Autorki
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Sympozjum  
oraz Walne Zgromadzenie
Grupy Farmaceutycznej  
Unii Europejskiej (PGEU)
Bratysława, 16-17 czerwca 2014 r.

W dniach 16-17 czerwca 
2014 r. w Sympozjum 
oraz Walnym Zgro-

madzeniu Grupy Farmaceutycz-
nej Unii Europejskiej wzięli udział 
Prezes NRA – dr Grzegorz Ku-
charewicz, Koordynator Departa-
mentu Spraw Zagranicznych NRA 
– mgr Piotr Bohater oraz członek 
Departamentu Spraw Zagranicz-
nych NRA – dr Tadeusz Bąbelek.
„Sprostać wyzwaniu: wsparcie ap-
tekarzy w trudnych czasach” było 
tematem przewodnim doroczne-
go Sympozjum PGEU, które od-
było się w dniu 16 czerwca. Pre-
zes PGEU Štefan Krchňák podkre-
ślił w swoim wystąpieniu, że wy-
jątkowe znaczenie dla przyszłości 
naszych aptek i naszego zawodu 
będą miały zarówno konsekwen-
tne i skuteczne działania samo-
rządów aptekarskich w poszcze-
gólnych krajach, jak i prace pro-
wadzone przez PGEU na pozio-
mie ogólnoeuropejskim. Jednak 
działania te powinny być oparte 
w dużym stopniu na komplek-
sowych i wnikliwych opracowa-

niach dotyczących stale zwięk-
szającej się roli aptek i apteka-
rzy w systemie ochrony zdrowia, 
również w wymiarze ekonomicz-
nym. Tempo zachodzących zmian 
jest obecnie znacznie większe, 
niż w latach ubiegłych, również 
biorąc pod uwagę liczbę dyrek-
tyw i rozporządzeń unijnych do-
tyczących funkcjonowania aptek 
i systemu dystrybucji leków. Ap-
teki w wielu krajach muszą funk-
cjonować w coraz trudniejszych 
warunkach ekonomicznych wy-

nikających z faktu, że dla wielu 
europejskich rządów i instytucji 
finansujących opiekę zdrowotną 
apteki stały się „łatwym celem” 
szukania oszczędności – najczęś-
ciej polegających na obniżaniu 
marży aptecznej. Dlatego w tak 
trudnym okresie ważna jest śmia-
ła i kompleksowa wizja aptekar-
stwa przedstawiana przez orga-
nizacje reprezentujące apteka-
rzy i pokazanie, że farmaceuci 
mogą w istotny sposób wpływać 
na przyszłość swojego zawodu. 
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Musimy dostosować funkcjono-
wanie aptek do nowych wyzwań 
i zmieniających się potrzeb spo-
łeczeństw europejskich. Bardzo 
wysoki poziom zaufania pacjen-
tów do aptekarzy i dostępność 
do oferowanych przez nich usług 
stanowią wyjątkową wartość 
w dobie starzejących się społe-
czeństw europejskich. Jednak 
właściwe wykorzystanie ogrom-
nego potencjału aptekarzy w sy-
stemie ochrony zdrowia będzie 
wymagało nakładów inwestycyj-
nych i odpowiednich zmian le-
gislacyjnych dotyczących prowa-
dzonej opieki farmaceutycznej 
i możliwości jej refundacji. Do-
świadczenia tych krajów, w któ-
rych w ostatnim czasie zwięk-
szono marże apteczne i wpro-
wadzono refundację wybranych 
usług farmaceutycznych pokazu-
ją jednoznacznie, że zwiększenie 
stabilności ekonomicznej aptek 
w bardzo dużym stopniu wpły-
wa na zwiększenie efektywności 
funkcjonowania całego systemu 
ochrony zdrowia.

Bardzo istotny jest fakt, że 
w tych trudnych czasach współ-
praca europejskich samorządów 
aptekarskich bardzo się zacieśni-
ła. Kluczową rolę w tym zakresie 
odgrywa europejska organizacja 
farmaceutów – Grupa Farmaceu-
tyczna Unii Europejskiej (PGEU) 
– której członkami są samorządy 
aptekarskie praktycznie wszyst-
kich krajów w Europie. Naczelna 
Izba Aptekarska jest bardzo ak-
tywnym członkiem tej organiza-
cji, poprzez uczestnictwo w pra-
cach grup roboczych oraz przed-
stawianie stanowiska naszego 
samorządu w kluczowych kwe-
stiach, również w trakcie Walnych 
Zgromadzeń PGEU. 

Dlatego do najważniejszych 
tematów prezentacji oraz pane-
li dyskusyjnych tegorocznego 

Sympozjum PGEU należały:
• Rola dokumentacji i wyni-

ków ekspertyz dotyczących 
roli aptek w systemie ochrony 
zdrowia,

• Zadania i skuteczność dzia-
łań organizacji reprezentują-
cych farmaceutów w zakre-
sie współpracy z politykami, 
przedstawicielami mediów 
i organizacji pacjentów.

W ciągu ostatnich kilku lat 
możemy zaobserwować wyjątko-
wo silny nacisk wielu polityków 
oraz funduszy ochrony zdrowia 
na przedstawianie ekonomicz-
nego aspektu funkcjonowania 
rynku farmaceutycznego. Kosz-
ty funkcjonowania systemów 
ochrony zdrowia w Europie bar-
dzo szybko rosną i nawet w naj-
bardziej rozwiniętych krajach UE 
pojawiają się poważne problemy 
z ich udźwignięciem. Dlatego tak 
ważne są przedstawiane przez sa-
morząd aptekarski wyniki nieza-
leżnych ekspertyz pokazujące, że 
właściwe funkcjonowanie aptek 
ma ogromny wpływ na znaczne 
oszczędności kosztów i zwiększe-
nie efektywności funkcjonowania 
całego systemu ochrony zdrowia. 
Jednak szczególnie istotne jest, 
aby w jak najbardziej przejrzysty 
sposób przedstawić te zagadnie-
nia pacjentom, dziennikarzom, 
politykom oraz przedstawicielom 
funduszy ochrony zdrowia.

Zgodnie z danymi imshe-
alth, które przedstawił Per Troein 
w trakcie sympozjum, zwiększe-
nie skuteczności i bezpieczeń-
stwa farmakoterapii spowodowa-
łoby w wielu krajach europejskich 
zmniejszenie kosztów funkcjono-
wania systemu ochrony zdrowia 
o około 8%, co w zależności od 
wielkości wydatków na ochronę 
zdrowia w danym kraju oznacza-
łoby w większości przypadków 

oszczędności od kilku do kilkuna-
stu miliardów Euro roczne. Moż-
na to osiągnąć poprzez:
• zwiększenie stopnia stosowa-

nia się pacjentów do przepi-
sanej przez lekarzy farmako-
terapii,

• poprawę racjonalności stoso-
wania leków,

• zmniejszenie ilości błędów le-
kowych,

• optymalizację stosowania le-
ków generycznych,

• ograniczenie polipragmazji.

We wszystkich wyżej wy-
mienionych działaniach należy 
stale podkreślać kluczową rolę 
farmaceutów.

Poniżej przedstawione zo-
stały wyliczenia imshealth dla 
wybranych krajów:

Austria     2,4 mld Euro (7,6%)
Belgia         3,7 mld Euro (8,8%)
Czechy         0,9 mld Euro (8,1%)
Francja       20,0 mld Euro (8,8%)
Niemcy      19,0 mld Euro (6,7%)
Belgia          3,7 mld Euro (8,8%)
Wielka Brytania 

             11,0 mld Funtów (8,2%)
Irlandia        1,0 mld Euro (8,3%)
Włochy      11,0 mld Euro (7,0%)
Holandia     5,0 mld Euro (7,2%)
Norwegia  16,0 mld Koron (7,3%)
Szwecja     21,0 mld Koron (7,3%)

Jeśli na podstawie wyżej 
wymienionych danych założyli-
byśmy, że analogiczne oszczęd-
ności moglibyśmy osiągnąć rów-
nież w Polsce – dałoby to nam 
ogromną kwotę oszczędności 
rzędu 5 mld zł rocznie.

Oczywiście, wysuwanie 
przez polityków i przedstawi-
cieli funduszy ochrony zdrowia 
w wielu krajach europejskich na 
pierwszy plan ekonomicznego 
aspektu funkcjonowania aptek 
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i wręcz wywieranie silnej presji 
ekonomicznej na aptekarzy jest 
w okresie nieuniknionych po-
ważnych zmian demograficznych 
swoistym paradoksem. Szczegól-
nie, że jak jednoznacznie poka-
zują wyniki coraz większej liczby 
ekspertyz, dobrze funkcjonujące 
apteki mogą się przyczynić do 
ogromnych oszczędności w sy-
stemach ochrony zdrowia, przy 
równoczesnym zwiększeniu po-
ziomu opieki nad stale rosnącą 
liczbą pacjentów, stosujących co-
raz więcej różnych leków.

Dlatego również nasz sa-
morząd aptekarski powinien 
w dalszym ciągu dążyć do no-
welizacji uchwalonej już ustawy 
refundacyjnej w zakresie syste-
mu naliczania marż aptecznych, 
przedstawiając wnikliwe analizy 
izby aptekarskiej i precyzyjne wy-
liczenia niezależnych ekspertów 
rynku farmaceutycznego, które 
trudno podważyć.

W trakcie kolejnych prezen-
tacji i dyskusji omawianych było 
również wiele innych wyników 
analiz wskazujących, że aptekarze 
mają coraz większy wkład w war-
tość dodaną z punktu widze-
nia klinicznego i ekonomiczne-
go dla pacjentów oraz systemów 
ochrony zdrowia. Przyczyniają się 
do dłuższego i bardziej komfor-
towego życia pacjentów oferu-
jąc coraz więcej wysoko specja-
listycznych usług farmaceutycz-
nych. Politycy oczekują dowodów 
skuteczności tych działań osiąga-
nych możliwie niskim kosztem, 
aby przekonać obywateli, a właś-
ciwie swoich wyborców, że zro-
bili wszystko, aby ich utrzymać 
w dobrym zdrowiu. Instytucje 
finansujące funkcjonowanie sy-
stemu ochrony zdrowia oczeku-
ją dowodów, że refundują usługi 
farmaceutyczne o udowodnionej 

skuteczności, ponosząc przy tym 
stosunkowo niskie koszty.

Ogromną rolą samorządów 
aptekarskich jest opracowywa-
nie przemyślanej strategii, która 
uwzględniałaby również założe-
nia: jakiego typu analizy należa-
łoby przeprowadzić, w jaki spo-
sób i dla kogo. Tylko w takim 
przypadku możliwe będzie ich 
skuteczne wykorzystanie dla ut-
rzymania wysokiej pozycji zawo-
dowej farmaceutów. Wymiana 
informacji i doświadczeń w tym 
zakresie osiągnęła niespotykany 
wcześniej poziom. Ogromne zna-
czenie mają zarówno gruntow-
ne analizy przesyłanych opraco-
wań i dokumentów, jak również 
uczestnictwo w najważniejszych 
konferencjach poświęconych 
funkcjonowaniu rynku apteczne-
go i bezpośrednia wymiana po-
glądów z członkami samorządów 
aptekarskich z różnych krajów 
w trakcie wielogodzinnych nieraz 
debat i dyskusji.

Walne Zgromadzenie PGEU, 
które odbyło się w dniu 17 czerw-
ca, miało wyjątkowo obszer-
ny program. Do najważniejszych 
punktów posiedzenia należały:

a) Omówienie harmonogramu 
prac legislacyjnych w pierw-
szych miesiącach po wyborach 
do Parlamentu Europejskiego.

b) Wybór Prezesa PGEU na rok 
2015 – w głosowaniu wybra-
ny został Sekretarz Generalny 
Irlandzkiego Zrzeszenia Aptek 
Darragh O’Loughlin. Wicepre-
zesem PGEU na rok 2015 wy-
brany został reprezentant ho-
lenderskiego samorządu ap-
tekarskiego – Jan Smits.

c) Omówienie prac PGEU doty-
czących braku dostępności 

produktów leczniczych w wie-
lu krajach europejskich.

Na podstawie wyników an-
kiety wypełnionej przez człon-
ków PGEU można stwierdzić, 
że jest to coraz większy prob-
lem w wielu krajach europej-
skich. W niektórych krajach, np. 
w Szwecji i we Włoszech funkcjo-
nują już ogólnokrajowe systemy 
informatyczne zawierające infor-
macje zarówno o istniejących, jak 
i mogących się pojawić w krótkim 
czasie problemów w dostępno-
ści wybranych produktów leczni-
czych. Sekretarz Generalny PGEU 
John Chave przedstawił delega-
tom wyniki konsultacji w tej spra-
wie z przedstawicielami europej-
skich organizacji hurtowni farma-
ceutycznych, producentów leków 
innowacyjnych, producentów le-
ków generycznych oraz importe-
rów/eksporterów równoległych. 
W listopadzie 2014 r. zaplanowa-
na jest debata w Parlamencie Eu-
ropejskim na ten temat.

d) Europejski Dzień Wiedzy o An-
tybiotykach – 18 listopada 2014

W całej Europie podejmo-
wanych jest obecnie wiele ini-
cjatyw w celu rozpowszechnie-
nia informacji na temat zagro-
żeń związanych z niewłaściwym 
stosowaniem antybiotyków oraz 
jak należy właściwie stosować 
antybiotyki. W trakcie Walnego 
Zgromadzenia PGEU omówio-
ne zostały przygotowania PGEU 
do tego wydarzenia, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem współ-
pracy z Europharm Forum oraz 
Światową Organizacją Zdrowia 
w tym zakresie. Omawiane były 
również przygotowywane plaka-
ty, ulotki dla pacjentów, listy do 
farmaceutów i lekarzy. Europejski 
Dzień Wiedzy o Antybiotykach 
jest również wyjątkową okazją do 
podkreślenia w kampanii skiero-
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wanej do całego społeczeństwa 
ogromnej roli aptek i farmaceu-
tów w systemie ochrony zdrowia.

e) Dyrektywa unijna w spra-
wie leków sfałszowanych lub 
podrobionych oraz ogólnoeu-
ropejski system informatyczny  
weryfikacji leków.

Leki podrobione lub sfał-
szowane stanowią coraz większe 
zagrożenie dla systemów ochro-
ny zdrowia w krajach członkow-
skich Unii Europejskiej. W ciągu 
ostatnich pięciu lat zostało za-
trzymanych ponad 30 milionów 
podrobionych leków w trakcie 
kontroli celnych na granicy UE. 
Dyrektywa unijna w sprawie unie-
możliwienia wprowadzania do 
legalnego obrotu leków sfałszo-
wanych lub podrobionych (Anti-
counterfeiting Directive) wprowa-
dza zharmonizowane, ogólnoeu-
ropejskie procedury i środki bez-
pieczeństwa, które zapewnią, że 
tylko wysokiej jakości leki będą 
dostępne dla pacjentów w legal-
nym systemie dystrybucji hurto-
wej i detalicznej. Dyrektywa za-
wiera zapisy dotyczące systemu 
weryfikacji autentyczności leków, 
jak również poprawy skuteczno-
ści kontroli pośredników w syste-
mie dystrybucji oraz identyfikacji 
legalnych aptek internetowych.

Uchwalona dyrektywa zo-
stała opublikowana w Dzienni-
ku Urzędowym UE w dniu 1 lipca 
2011 r. Jednak dyrektywa prze-
widuje, że szczegóły techniczne 
ogólnoeuropejskiego systemu 
informatycznego weryfikacji le-
ków zostaną określone w trybie 
Aktów delegowanych opracowa-
nych przez Komisję Europejską 
w drodze konsultacji z zaintere-
sowanymi podmiotami i organi-
zacjami. Wstępna wersja Aktów 
Delegowanych została przeka-
zana do konsultacji ekspertów 
w poszczególnych krajach człon-
kowskich UE w dniu 28 maja 2014 
r. Komisja Europejska podejmie 
decyzję w sprawie zatwierdzenia 
ostatecznej wersji Aktów Delego-
wanych najprawdopodobniej do 
końca 2014 r. 

W oparciu o wyżej wymie-
nioną Dyrektywę oraz opracowy-
wane Akty Delegowane budowa-
ny jest obecnie ogólnoeuropejski 
system informatyczny weryfikacji 
leków umożliwiający sprawdza-
nie autentyczności produktów 
leczniczych w systemie dystrybu-
cji. Celem weryfikacji jest zapew-
nienie, że każde opakowanie leku 
pochodzi od autoryzowanego 
producenta. Weryfikacja polega 
na sprawdzeniu, że unikalny nu-
mer seryjny umieszczony na opa-

kowaniu leku jest zgodny z odpo-
wiednim numerem dostarczonym 
przez producenta leku i przecho-
wywanym w przewidzianej do 
tego celu bazie danych. Przygo-
towany przeze mnie szczegółowy 
opis funkcjonowania tego syste-
mu został opublikowany Apteka-
rzu Polskim w marcu 2013 r. 

Komisja Europejska wspiera 
tworzenie i funkcjonowanie ogól-
noeuropejskiego systemu we-
ryfikacji leków opartego na eu-
ropejskim repozytorium danych 
(EU Central hub) w ramach mode-
lu współpracy (stakeholder mo-
del) organizacji reprezentujących 
podmioty uczestniczące w dys-
trybucji leków – aptekarzy, pro-
ducentów leków (innowacyjnych 
i generycznych), hurtowni farma-
ceutycznych, importerów rów-
noległych, szpitali oraz produ-
centów leków OTC. We wrześniu 
2014 r. funkcjonujące europejskie 
repozytorium danych (EU Central 
hub) zostanie zaprezentowane 
Komisji Europejskiej.

W trakcie Walnego Zgro-
madzenia jeszcze raz zostało 
podkreślone, że zgodnie ze sta-
nowiskiem podjętym przez PGEU 
należałoby objąć tym systemem 
wszystkie leki – zarówno leki na 
receptę, jak i leki OTC oraz su-
plementy diety – ponieważ je-
śli pozostawiona będzie pewna 
grupa preparatów bez możliwo-
ści weryfikacji ich autentyczności, 
to w oczywisty sposób fałszerze 
leków skierują swój wysiłek na 
podrabianie leków nie objętych 
systemem weryfikacji autentycz-
ności.

Objęcie systemem weryfi-
kacji autentyczności wszystkich 
leków i suplementów diety było-
by również wyjątkowo korzystne 
dla tych krajów, w których do-
puszczony został szeroki asorty-
ment leków do obrotu pozaap-
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tecznego, ponieważ procedury 
i koszty związane z wdrożeniem 
tego systemu mogłyby skutecz-
nie zniechęcić np. supermarkety, 
kioski, stacje benzynowe i pozo-
stałe placówki tego typu do zaj-
mowania się dystrybucją poza-
apteczną leków OTC oraz suple-
mentów diety.

W trakcie Walnego Zgro-
madzenia PGEU omawiane były 
również główne założenia funk-
cjonowania organizacji – Europe-
an Medicines Verification Organi-
sation (EMVO) – której zadaniem 
będzie nadzorowanie funkcjono-
wania europejskiego repozyto-
rium danych.

e) Zmiany w systemie naliczania 
marż aptecznych we Francji 
oraz Finlandii

Delegaci z Francji oraz Fin-
landii przedstawili zmiany wpro-
wadzone w systemach naliczania 
marż aptecznych w tych krajach. 
Zmiany te spowodują zwiększe-
nie uniezależnienia przychodów 
apteki od cen wydawanych re-
fundowanych produktów lecz-
niczych. Głównym założeniem 
wprowadzanych zmian jest stop-
niowe odejście od systemu marż 
degresywnych w kierunku sy-
stemu opłaty stałej dla apte-
ki za każde wydane opakowanie 
leku. Przygotowane przeze mnie 
szczegółowe opracowanie do-
tyczące marż aptecznych w po-
szczególnych krajach europej-
skich oraz symulacje dotyczące 
rozważenia wprowadzenia syste-
mu opłaty stałej dla aptek za wy-
dawane leki refundowane w Pol-
sce było publikowane na stronie 
internetowej NIA we wrześniu 
2013 r.

f) Szczepienia przeciw grypie 
w aptekach w Irlandii

Pamela Logan reprezentu-
jąca Irlandzkie Zrzeszenie Aptek 
przedstawiła szczegółowe opra-
cowanie dotyczące szczepień 
przeciw grypie w aptekach ogól-
nodostępnych w Irlandii w latach 
2011 – 2014. Jest to usługa far-
maceutyczna oferowana dotych-
czas w aptekach zaledwie w kilku 
krajach europejskich – oprócz Ir-
landii również w Portugalii, Wiel-
kiej Brytanii oraz w Szwajcarii. 
W Irlandii w sezonie 2011/2012 
szczepienie przeciw grypie moż-
liwe było w 484 aptekach, nato-
miast w sezonie 2013/2014 moż-
liwość szczepienia oferowało już 
907 aptek, co stanowi około 60% 
wszystkich aptek ogólnodostęp-
nych w Irlandii. W jeszcze więk-
szym stopniu zwiększyła się licz-
ba zaszczepionych pacjentów 
– w tym samym okresie wzrosła 
z 9125 pacjentów do 40115 pa-
cjentów. Ważny jest fakt, że wśród 
pacjentów szczepionych w apte-
kach 76% pacjentów było szcze-
pionych również wcześniej. Może 
to wskazywać, że pacjenci, którzy 
zdecydowali się na szczepienie 
przeciw grypie w aptece uznali, 
że jest to forma równie bezpiecz-
na i jednocześnie wygodniejsza. 
Farmaceuci uprawnieni do wy-
konywania szczepień w apte-
ce muszą ukończyć odpowiedni 
kurs obejmujący w szczególności 
techniki reanimacji, wykonywania 
iniekcji domięśniowych, rozpo-
znawania wystąpienia reakcji nie-
pożądanych oraz postępowania 
w przypadku wystąpienia wstrzą-
su anafilaktycznego. Apteka musi 
być odpowiednio wyposażona, 
zobowiązana jest do przechowy-

wania odpowiedniej dokumenta-
cji szczepień oraz powiadomienia 
odpowiedniego zakładu opieki 
zdrowotnej i/lub lekarza o wyko-
nanym szczepieniu. W przypad-
ku pacjentów, dla których szcze-
pionka i/lub szczepienie są refun-
dowane, apteka sporządza rów-
nież odpowiednie zestawienie re-
fundacyjne dla płatnika.

Szczepienia w aptekach 
budzą nadal wiele kontrowersji, 
również w środowisku aptekar-
skim w wielu krajach europej-
skich. Jednak, ze względu na co-
raz większą liczbę pozytywnych 
doświadczeń dokumentowanych 
w wyżej wymienionych krajach, 
wyniki tych doświadczeń są coraz 
częściej szczegółowo analizowa-
ne w pozostałych krajach euro-
pejskich.

Oczywiście, w zwięzłym 
sprawozdaniu nie ma możliwo-
ści szczegółowego przedstawie-
nia wszystkich istotnych zagad-
nień poruszanych w trakcie Sym-
pozjum i Walnego Zgromadzenia 
PGEU. Będą one jednak w najbliż-
szym czasie dokładnie analizowa-
ne w ramach prac Departamentu 
Spraw Zagranicznych NRA i na-
stępnie przygotowane zostaną 
dodatkowe wnikliwe raporty, za-
wierające informacje i argumenty 
do wykorzystania w pracach le-
gislacyjnych Naczelnej Izby Apte-
karskiej. ■

mgr farm. Piotr Bohater
Koordynator Departamentu  
Spraw Zagranicznych NRA
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wzrost względem analogicznego 
okresu ub. r. wyniósł powyżej 4%. 

Statystyczna apteka

W lipcu 2014 r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 165,5 tys. PLN.  
Wartość sprzedaży statystycz-
nej apteki była wyższa o 2,5 
tys. PLN (+1,53%) niż w lipcu  
ub. r. Natomiast względem 
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W lipcu 2014 największy 
wzrost zanotował seg-
ment leków refundo-

wanych, którego wartość wzrosła 
o 39,6 mln PLN (+4,73%) wzglę-
dem analogicznego okresu ub.r. 
Wartość segmentu produktów 
dostępnych w sprzedaży od-
ręcznej wzrosła o 31,1 mln PLN 
(+3,58%), a wartość sprzedaży le-
ków pełnopłatnych zwiększyła 
się o 18,1 mln PLN (+3,63%). Na-
tomiast w porównaniu do czerw-
ca 2014 r. również nastąpił wzrost 
wartości sprzedaży we wszystkich 
segmentach rynku. Segment le-
ków refundowanych zwiększył się 
o 22,0 mln PLN (+2,58%), wartość 
segmentu leków pełnopłatnych 
wzrosła o 7,9 mln PLN (+1,56%), 
a segment sprzedaży odręcznej 

osiągnął wzrost o 6,2 mln PLN 
(+0,69%) względem ubiegłego 
miesiąca br. 

Wyniki za siedem mie-
sięcy bieżącego roku są nadal 
umiarkowanie optymistyczne.  
W porównaniu do analogiczne-
go okresu ub. r. nastąpił wzrost 
wartości sprzedaży o 347 mln 
PLN. To o 2,18% lepszy wynik 
niż przed rokiem. Lipiec był trze-
cim z kolei miesiącem, w którym 

LIPIEC 2014: rynek utrzymuje 
umiarkowany wzrost wobec 
wyników z ubiegłego roku

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

Tabela 1: lipiec 2014 vs lipiec 2013

 
lipiec 2013 lipiec 2014 zm. (%)

Leki Refundowane 836 876 4,73%

Leki Pełnopłatne 498 516 3,63%

Sprzedaż Odręczna 868 899 3,58%

Całkowity obrót 2 221 2 311 4,08%

Tabela 2: lipiec 2014 vs czerwiec 2014

 

czerwiec 
2014 lipiec 2014 zm. (%)

Leki Refundowane 854 876 2,58%

Leki Pełnopłatne 508 516 1,56%

Sprzedaż Odręczna 893 899 0,69%

Całkowity obrót 2 271 2 311 1,76%
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wzrosła o 0,45%. Natomiast śred-
nia marża apteczna w lipcu 2014r. 
wyniosła 26,42%. To o 0,01 pp 
więcej niż przed miesiącem. 
Względem lipca 2013 r. (27,17%) 
marża spadła o 0,74 pp.

Refundacja a współpłacenie

W lipcu 2014 r. poziom 
współpłacenia pacjentów za le-
ki refundowane wyniósł 26,95%. 
Wskaźnik ten zwiększył się wzglę-
dem czerwca 2014 r. o 0,82 pp. 
Udział pacjenta w dopłacie do 
leków refundowanych był o 2,22 
pp mniejszy niż w analogicznym 
miesiącu ubiegłego roku. W lip-
cu pacjenci wydali na leki refun-
dowane 236,0 mln PLN, tj. blisko 
o 13,0 mln PLN więcej niż miesiąc 
wcześniej i o 7,9 mln PLN mniej 
niż w lipcu 2013 r. 

W lipcu pacjenci zapłacili 
72,32% z 2 311 mln PLN, stano-
wiącej całkowitą wartości sprze-
daży w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). Względem czerw-
ca 2014r. udział ten wzrósł o 0,09 
pp, a wartościowo wydatki pa-
cjentów zwiększyły się wobec po-
przedniego miesiąca o 31,0 mln 
PLN. W lipcu 2014 r. pacjenci wy-
dali na wszystkie produkty lecz-
nicze zakupione w aptekach bli-
sko 1 671 mln PLN. To o 43,1 mln 
PLN więcej niż w analogicznym 
okresie 2013 r. Udział pacjentów 
w zapłacie za leki zmniejszył się 
w tym okresie o 1,01 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014 

Na koniec 2014 r. rynek po-
winien osiągnąć wartość 28,5 mld 
PLN. To o 2,8% więcej niż war-
tość rynku za poprzedni rok. Na-
tomiast wartość refundacji na ko-
niec 2014 roku osiągnie poziom 
ponad 7,5 mld PLN, tj. będzie 
o 5,0% większa niż w roku 2013.

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,47 PLN, co 
oznacza, że ceny będą minimal-
nie niższe (-0,2%) od średniej ce-
ny z ubiegłego roku. Prognozo-
wana wielkość marży na koniec 
roku wyniesie 27,60%. Będzie ona 
wyższa o 0,1% niż w roku 2013. Za 
wzrost marży będzie odpowiadać 
segment leków refundowanych, 
pozostałe segmenty rynku zano-
tują jej spadek. Średnia wartość 
sprzedaży na pacjenta w roku 
2014 wyniesie 48,33 PLN (+3,6%), 
jednocześnie liczba pacjentów 
w aptece będzie mniejsza o 2,6% 
niż w 2013 roku. ■

►

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

czerwca 2014 r. wartość sprze-
daży wzrosła o 2,0 tys. PLN  
(+1,22%). W porównaniu do ana-
logicznego okresu z 2013 r. war-
tość sprzedaży statystycznej ap-
teki zwiększyła się we wszystkich 
segmentach: w sprzedaży od-
ręcznej (+1,05%) leków pełno-
płatnych (+1,09%) i w segmencie 
leków refundowanych (+2,17%). 
Również w porównaniu do czerw-
ca br. nastąpił wzrost sprzedaży, 
który objął wszystkie segmen-
ty rynku:  sprzedaży odręcznej 
(+0,16%), leków pełnopłatnych 
(+1,02%) i leków refundowanych  
(+2,04%). 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach w lip-
cu 2014 r. wyniosła 16,54 PLN.  
W porównaniu do poprzedniego 
miesiąca średnia cena była wyż-
sza o 0,36%, a wobec lipca 2013r. 
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Permanentny brak leków 
w latach powojennych 
uzmysłowił polskiemu śro-

dowisku farmaceutycznemu, że 
ścisła współpraca, która zawią-
zała się pomiędzy aptekarstwem, 
a przemysłem farmaceutycznym 
w istocie jest uzależnieniem apte-
ki od przemysłu, dodajmy – uza-
leżnieniem dla aptekarstwa bar-
dzo niebezpiecznym. Zdano so-
bie wówczas sprawę, że bez walki 
aptekarze oddali wytwarzanie le-
ków – czynność, która stanowiła 
przez stulecia kwintesencję apte-
karstwa! Receptury i laboratoria 
galenowe polskich aptek świeci-
ły pustkami, a nikt przy tym nie 
myślał, że to właśnie w tych po-

mieszczeniach tkwi rozwiązanie 
problemu dramatycznych wręcz 
niedoborów leków. Wszyscy cze-
kali na dostawy leków z fabryk, 
a przemysł farmaceutyczny miał 
stanąć na nogi dopiero za kilka 
lat. Dopiero w tej krytycznej sy-
tuacji przypomniano sobie o tym, 
że to apteka powinna być miej-
scem, gdzie powstaje lek!

Najzagorzalszym orędow-
nikiem tezy o samowystarczalno-
ści apteki był wybitny polski far-
makognosta – profesor Wacław 
Strażewicz, prodziekan Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersy-
tetu Poznańskiego. W artykule 
„W trosce o naukę farmaceutycz-
ną”, opublikowanym na łamach 

„Farmacji Polskiej” ze stycznia 
1946, profesor Strażewicz ubole-
wał: apteka coraz bardziej zatraca 
charakter wytwórczy i przetwór-
czy i staje się agenturą przemy-
słu chemiczno-farmaceutycznego, 
rola zaś farmaceuty pracującego 
w aptece, sprowadza się do zwy-
kłej ekspedycji. (…) Przeobraże-
nia te (…) podrywają prestiż ap-
teki i zawodu farmaceutycznego 
w oczach społeczeństwa. Z kolei 
w opublikowanym dwa miesią-
ce później artykule „Odrodzenie 
przetwórczości laboratoriów ap-
tecznych nakazem chwili obec-
nej” profesor Strażewicz pisał 
ostro: praca w aptece stała się 
jałową i bezmyślną, pozbawiając 
farmaceutów w niej pracujących 
wielu walorów intelektualnych. Za 
ten stan rzeczy Strażewicz oskar-
żał aptekarzy: wiemy wszyscy 
dobrze, że zepchnięcie aptek do 
roli sklepików było spowodowane 
przemysłową produkcją środków 
leczniczych. Ale przeobrażenie to 
nie godziło zbytnio w materialną 
pozycję aptek. To też większość 
farmaceutów, uznając, że współ-
czesne lecznictwo nie zdoła się 
obejść bez artykułów przemysło-

Coroczny Dzień Aptekarza jest okazją do podsumowań, reflek-
sji, spojrzenia w historię naszego zawodu, a także – podejmowania 
planów i zobowiązań. Pomimo, że za czasów istnienia „pierwszej” 
Naczelnej Izby Aptekarskiej (1945-1951), dnia takiego nie obcho-
dzono, na łamach „Farmacji Polskiej” nie brakowało chwil refleksji, 
i to refleksji dotyczących nie przeszłości – a przyszłości zawodu. 
Konkretnie zaś tego – jak powinna wyglądać apteka i czym zaj-
mować się powinna. Czy refleksje te spotkały się z rzeczywistością 
po upływie siedemdziesięciu lat? A może wręcz odwrotnie – mogą 
być dla nas dalszą inspiracją w przemyśleniach na temat współ-
czesnej funkcji apteki i tego, w jakim kierunku powinna ona podą-
żać? Zapraszam do lektury kolejnych „Migawek…”!

Migawki z dziejów Naczelnej Izby Aptekarskiej

Wzmóżmy produkcję 
laboratoriów 
aptecznych…

►
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wych, popadła w stan pełnej dez-
orientacji i straciła zdolność i chęć 
do walki z tym groźnym objawem. 
Profesor nie żałował aptekarzom 
wielu gorzkich słów: niemal całe 
przetwórstwo apteczne oddaliśmy 
w ręce przetwórczego przemysłu 
farmaceutycznego, a rolę apteki 
sprowadziliśmy do rozdzielczego 
punktu leków gotowych. (…) taki 
stan rzeczy podkopywał sens bytu 
zawodu farmaceutycznego i z tego 
zdawaliśmy sobie sprawę wszyscy 
świadomie.

Nie tylko wybitni naukowcy 
zwracali uwagę na problem pod-
upadającej receptury. Czynili to 
także szeregowi aptekarze i dzia-
łacze samorządowi zarazem. Ma-
gister Stanisław Konieczny, właś-

ciciel apteki we Wrześni, w ob-
szernym liście opublikowanym 
na łamach styczniowej „Farmacji 
Polskiej” z 1946 roku, zatytuło-
wanym „Wzmóżmy produkcję la-
boratoriów aptecznych”, w jasny 
i przejrzysty sposób wyjaśniał, 
dlaczego apteczna receptura po-
winna być redutą, której zawód 
aptekarski powinien bezwzględ-
nie bronić. Jednocześnie magi-
ster Konieczny nie wypowiadał 
wojny przemysłowi farmaceu-
tycznemu: receptura, niegdyś 
stanowiąca dwie trzecie obrotu 
stale się zmniejsza – co pociąga 
za sobą zmniejszoną dochodo-
wość aptek – natomiast podnosi 
się ogólny obrót (…) przez sprze-
daż środków leczniczych w goto-

wych, często bardzo gustownych 
opakowaniach. Autor zastrzegał 
jednocześnie, że wobec rozwo-
ju przemysłu farmaceutycznego 
i postępów nauki zjawisko to jest 
zupełnie zrozumiałe, dodając 
jednocześnie: nie jest i nie może 
być moim zamiarem występować 
przeciw temu stanowi rzeczy – 
przeciwnie z dumą podnieść wy-
pada fakt zwiększenia produkcji 
dobrych preparatów celem właś-
ciwego służenia nimi cierpiącej 
ludzkości. Istniała wszakże duża 
grupa preparatów, które ze zde-
cydowaną korzyścią dla chorego 
powinny być przyrządzane na re-
cepturze i służyć jako świeże. Był 
to przedwojenny już argument 
profesora Marka Gatty-Kostyala, 
przedstawiony w artykule „Hi-
storia farmacji uczy nas… jakie 
miejsce jest w aptece najważniej-
sze” (Aptekarz Polski, maj 2011). 
Dalej magister Konieczny wska-
zywał, że apteczna receptura to 
najlepsze miejsce do wyszkolenia 
praktykantów, wywołując w nich 
zamiłowanie do zawodu oraz da-
jąc im zadowolenie z ciekawszej 
pracy, a także: najszybszy sposób 
wyrobienia sobie wśród pacjen-
tów autorytetu specjalisty, który 
leki wytwarza sam, nie zaś – zda-
je się na wytwórczość przemysłu 
farmaceutycznego. 

Ilustracja 1. Receptura apteki „Pod Białym Orłem” w Nowym Sączu, lata 
trzydzieste XX wieku. Ze zbiorów Adama Gutowskiego.

Ilustracja 2. Wraz z zaprzestaniem czynności recepturowych, apteki pozbawione zostały uroku dawnych,  
aptecznych naczyń. Ze zbiorów autora. 

►
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Z kolei anonimowy autor, 
podpisany inicjałami „EsBe”, usto-
sunkował się do omówionego 
powyżej artykułu profesora Stra-
żewicza. Głos swój, opublikowany 
w czerwcowym numerze „Farma-
cji Polskiej” z 1946 roku, zatytu-
łował „O uruchomienie labora-
toriów przy aptekach”. Odnosząc 
się do słów profesora Strażewicza 
pisał: nie ma słuszniejszych argu-
mentów na poparcie tej tezy nad 
te, które zechciał przytoczyć Sz. 
Autor. Tu, zdawało by się, trzeba 
jedynie – chęci aptekarza, bo nic 
słuszniejszego, aby apteka, jako 
Officina sanitatis, nie była tylko 
mniej lub więcej elegancko urzą-
dzonym… sklepem rozdzielczym 
leków, lecz także wytwórnią. 
„EsBe” humorystycznie odnoto-
wał zjawisko, które szczególnie 
dziś jest częste, a które dotyczy 
receptury i laboratorium aptecz-
nego: to tylko jedna więcej izba, 
w której coś tam kiedyś się zrobi 
w razie koniecznej potrzeby, wy-
godniej wszak sprowadzić gotowy 
preparat, niż „babrać” się. Nato-
miast o aptekach, które posiada-
ły w pełni urządzone receptury 
i laboratoria, powtarzał w ślad 
za aptekarzami i nieaptekarza-
mi: „Europa”! W swobodny tonie 
„EsBe” dywagował nad przyczy-
ną takiego stanu rzeczy: trzeba 
nie tylko chcieć i móc urządzić 
takie laboratorium, ale także na-
leży mieć… zamiłowanie do pracy 
laboratoryjnej. Nie zawsze ci, co 
zdobyli koncesję lub kupili „Offi-
cinę”, mają zamiłowanie wytwór-
cze, lub tylko skromnie – prze-
twórcze. Autor oczywiście zdawał 
sobie sprawę, że w pookupacyj-
nej biedzie niesłychanie trudno 
jest myśleć o urządzaniu w pełni 
sprawnych receptur i laborato-
riów, jednak per aspera ad astra 
– kończył swój artykuł. 

Na wytwórczość aptecz-
nych receptur i laboratoriów 
zwrócili uwagę w pierwszych po-
wojennych latach także inspek-
torzy farmaceutyczni. W czasie 
przeprowadzonych lustracji apte-
ki, krakowski inspektor farmaceu-
tyczny, magister Adam Filemo-
nowicz, stwierdził na przełomie 
1947 i 1948 roku, że laboratoria 
nie wszędzie są czynne, często 
wskutek braku odpowiednich przy-
rządów i odczynników. Kolejnymi 
uchybieniami, przekazanymi przez 
„Farmację Polską” z lutego 1948, 
było sprowadzanie gotowych pre-
paratów galenowych przez apteki 
zamiast produkowania tego rodza-
ju leków w aptekach oraz wprowa-
dzanie leków w obieg często bez 
uprzedniego zbadania. W rezulta-
cie kontroli krakowski Urząd Wo-
jewódzki wystosował do wszyst-
kich właścicieli, dzierżawców i kie-
rowników aptek pismo okólne, 
w którym wezwano do usunięcia 
tych usterek, zakupienia niezbęd-
nych przyborów do sporządzania 
i badania leków, a szczególnie do 
uruchomienia wszystkich laborato-
riów aptecznych.

•

Oczywiście w ślad za dys-
kusją i padającymi w niej postula-
tami, a także głosami płynącymi 
od inspektorów farmaceutycz-
nych, poszły konkrety, jak zwykle 
– ze strony Naczelnej Izby Apte-
karskiej. Farmaceutyczny Instytut 
Wydawniczy, znany doskonale 
Czytelnikom „Aptekarza Pol-
skiego” (Aptekarz Polski, marzec 
2013), wydał pierwszy powojen-
ny podręcznik z zakresu farmacji 
stosowanej zatytułowany „Zarys 
farmacji galenowej”. Jego auto-
rem był profesor Marek Gatty-
-Kostyal, a podtytuł mówił wiele: 
podręcznik dla studentów farmacji 

i aptekarzy. Kolejnym niesłycha-
nie ważnym i do dziś wykorzy-
stywanym wydawnictwem było 
„Receptarium Polonicum” Witol-
da Głowackiego – zbiór przepisów 
na leki recepturowe dla użytku le-
karzy i aptekarzy. Z kolei na ła-
mach „Farmacji Polskiej” publiko-
wano w układzie terapeutycznym 
wybrane przepisy z „Receptarium 
Polonicum” w cyklu „Przepisy dla 
laboratorium aptecznego”. 

Inicjatywa Naczelnej Izby 
Aptekarskiej nie ograniczyła się 
wyłącznie do akcji wydawni-
czej. To właśnie NIA zobowiąza-
ła uchwałą Prezydium z dnia 28 
października 1948 roku okrę-
gowe izby aptekarskie do zor-
ganizowania w roku 1949 spe-
cjalnych kursów uzupełniających 
dla magistrów farmacji. Wedle 
zaleceń NIA kursy miały się od-
być w miastach uniwersyteckich, 
tak aby wykłady mogli prowadzić 
pracownicy wyższych uczelni far-
maceutycznych. Wśród tematów, 
które władze Izby Naczelnej zale-
cały ująć w tematyce kursów, była 
m.in. wytwórczość laboratorium 
aptecznego. „Farmacja Polska” 
zrelacjonowała na swych łamach 
przebieg kursów urządzonych 
przez izby okręgowe w Warsza-
wie, Krakowie. Gdańsku i Katowi-
cach. 

•

Odczytując przytoczone 
powyżej głosy i refleksje, a także 
poznając fakty sprzed blisko sie-
demdziesięciu lat, możemy zapy-
tać, czy dyskusja na temat aptecz-
nej receptury, przyniosła wówczas 
jakiekolwiek rezultaty? Z pewnoś-
cią tak: poczynając od lat pięć-
dziesiątych miał miejsce prawdzi-
wy renesans receptury aptecz-
nej, tyle, że będący już udziałem 
upaństwowionych aptek. Dopiero 

►
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ostatnia dekada XX wieku, która 
pociągnęła wraz z przemianami 
ustrojowymi powstanie tysięcy 
aptek i masową dostępność do 
preparatów gotowych, sprawiła, 
że dyskusja na temat aptecznej 
receptury rozpoczęła się na nowo. 
Niestety: mniej lub więcej elegan-
cko urządzone sklepy rozdzielcze 
leków zaczęły stanowić większość 
pośród polskich aptek, a przewa-
żająca część aptekarzy stanęła po 
stronie przeciwników receptury, 

ka miała być wedle nich placówką 
sanitarną, w której prowadzone 
miały być profesjonalne analizy 
laboratoryjne: fizjologiczne (krwi, 
kału, moczu), jakości wody i za-
nieczyszczeń żywności, a udzie-
lane porady miały dotyczyć nie 
tylko ekspediowanych leków, ale 
także – higieny pracy i życia co-
dziennego… 

Wbrew pozorom podobne 
pytania zadajemy sobie w cza-
sach nam współczesnych: jakie 
jest, a jakie być powinno miejsce 
apteki i aptekarza w służbie zdro-
wia? Wszyscy zgadzamy się, że 
motorem rozwoju nowoczesnej 
apteki powinna być profesjonal-
nie prowadzona opieka farma-
ceutyczna, która potwierdzi wy-
jątkową rolę aptekarzy w służbie 
zdrowia i systemie opieki zdro-
wotnej nowoczesnego państwa. 
Zapalczywie dyskutujemy z kolei 
nad tym, czy w aptece powinna 
działać receptura, względnie – jaki 
powinien być jej asortyment. Zda-
nia są jeszcze bardziej podzielone, 
a emocje sięgają zenitu, gdy chce-
my sprecyzować rolę marketingu 
we współczesnej aptece… 

 Elementem wspólnym dla 
dyskusji naszych poprzedników 
oraz współczesnych jest nie-
zmienne przekonanie o wyjąt-
kowości misji apteki i aptekarza: 
zarówno w społeczeństwie, jak 
i w służbie zdrowia. Zadaniem na-
tomiast cyklu, który rozpocznie-
my w kolejnym numerze „Apte-
karza Polskiego”, będzie zwró-
cenie uwagi, że pomysły rzucane 
przez naszych poprzedników, 
mogą być dla nas drogowskazem 
przy współczesnym zadawaniu 
pytań i udzielaniu odpowiedzi na 
najżywotniejsze problemy nasze-
go zawodu! ■

dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u Autora

Ilustracja 3 i 4. Publikacje Farma-
ceutycznego Instytutu Wydawni-
czego Naczelnej Izby Aptekarskiej, 
niezbędne w pracy na recepturze 
w latach czterdziestych. Ze zbiorów 
autora. 

popełniając błąd, który tak silnie 
piętnowali nasi poprzednicy. Nie 
przeszkadza tak wielu członkom 
naszego zawodu, że zrezygnowa-
nie z prowadzenia receptury po-
woduje, że praca w aptece staje się 
jałową i bezmyślną. Tylko nielicz-
ne głosy, dla których na szczęś-
cie nigdy nie brakuje miejsca na 
łamach „Aptekarza Polskiego”, 
nadal wskazują na zalety leku re-
cepturowego i recepturę traktują 
jako nieodzowny element nie tyl-
ko tradycyjnej, ale i nowoczesnej 
apteki! Dzięki temu właśnie re-
ceptura jest miejscem, gdzie daw-
ny aptekarski kunszt wytwarzania 
leków spotyka się z nowoczesną 
wizją apteki, a aptekarze z zami-
łowaniem do pracy laboratoryjnej 
mają znakomite pole do popisu.

•

Niniejszym artykułem koń-
czymy cykl „Migawki z dziejów 
Naczelnej Izby Aptekarskiej”! 
Staje się on jednak pomostem 
do cyklu kolejnego – w którym 
zajmiemy się historycznymi wi-
zjami apteki. Jak nasi poprzedni-
cy widzieli przyszłość swych ap-
tek? W czym upatrywali szanse, 
a co wydawało im się zbędnym 
balastem? Co miało stanowić siłę 
napędową nowoczesnej apte-
ki, a co – należało odrzucić jako 
hamujące rozwój? Dzięki czemu 
wreszcie apteka i życie zawodowe 
miały być – cytując przytoczony 
powyżej artykuł „O uruchomie-
nie laboratoriów przy aptekach” 
– lepsze, doskonalsze, szlachet-
niejsze? Szczególnie w okresie 
dwudziestolecia międzywojen-
nego zamierzenia były ambitne, 
a część działaczy zawodowych 
pragnęła uczynić z polskich ap-
tek opokę, na której budowane 
miało być zdrowie publiczne od-
rodzonej Rzeczypospolitej! Apte-

►
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Szpital pod dyrekcją Pana 
profesora dr hab. n. med. Piotra 
Kuny, w rankingu Rzeczpospoli-
tej: Ranking Najlepszych Szpitali 
w 2013 roku otrzymał I miejsce 
w kategorii „Najlepszy szpital 
w województwie Łódzkim” oraz 
VII miejsce w kategorii „Najlepszy 

były w stanie określić obecność 
danego preparatu w aptece lub 
jego brak, a także warunki spro-
wadzenia go do szpitala (czy to 
przez zwykłe zamówienie, czy to 
na zamówienie opieczętowane 
zgodą Dyrekcji szpitala). Kilku lub 
kilkunastominutowe ustalanie 
takich rzeczy nie wchodzi w ra-
chubę. To farmaceuta pracujący 
w aptece musi od ręki załatwiać 
tego rodzaju sprawy, aby perso-
nel medyczny szpitala mógł czuć 
się bezpieczny. Wbrew pozorom 
nie jest to prosta sprawa i wyma-
ga, przynajmniej moim zdaniem, 
nawet kilkunastomiesięcznego 
doświadczenia oraz ciągłej kon-
troli zasad farmakoterapii obo-
wiązującej w szpitalu. Wydawanie 
leków na oddziały, z pozoru pro-
ste, może także chwilami nastrę-
czyć problemów, gdy leki trzeba 
wydać na cito.

Nie do końca jest także 
prawdziwy pogląd o braku kon-
taktu z pacjentami. W szpitalu do 
którego trafiłem realizowanych 
jest kilka programów lekowych. 
Jeden z tych programów dotyczy 
opieki nad pacjentami cierpiący-
mi na stwardnienie rozsiane. Po-
wierzono mi realizowanie recept 
na to schorzenie z czym wiązał się 
bezpośredni kontakt z pacjentem.  

Kolejnym aspektem pracy 
w aptece szpitalnej jest przygo-
towanie przetargów na produk-
ty farmaceutyczne oraz niektóre 
wyroby medyczne. Jest to, jak się 
okazuje ogromne pole do popisu 
dla farmaceuty. Przygotowanie 
specyfikacji w szczególności do-
tyczących wyrobów medycznych 

Apteka szpitalna 
– czy warto wybrać ją jako miejsce 
odbywania praktyk po IV roku farmacji?

Praktyki wakacyjne to 
nieodzowna część studiów 
farmaceutycznych.  Po III roku 
studenci nie mają wyboru 
i praktyki odbywają w aptece 
otwartej. Po ukończeniu IV 
roku stają przed wyborem od-
bycia  praktyk w aptece szpi-
talnej lub w przemyśle. Czy 
wybór ten jest prosty? Wbrew 
pozorom – nie. O ile studen-
ci (a tacy na pewno się znaj-
dą) zainteresowani wyłącznie 
pracą w przemyśle wybierają 
bez wahania tę drugą opcję, 
o tyle inni mają lekki dylemat. 
Spowodowany jest on ogól-
nym, a przynajmniej obecnym 
na moim wydziale, przeko-
naniem o „nudności” praktyk 
w aptece szpitalnej. Sprowa-
dzać się ma ona do pracy ma-
gazyniera. Czy rzeczywiście 
tak jest i czy warto wierzyć 
takim opiniom? Postaram się 
odpowiedzieć na to pytanie 
w dalszej części artykułu na 
podstawie swoich tegorocz-
nych doświadczeń z praktyk 
odbytych w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym nr 1 im. 
N. Barlickiego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 

szpital zabiegowy, wielospecjali-
styczny i onkologiczny”.

Praktyki odbywałem w dniach 
1.07-31.07.2014 roku. Udałem się 
na nie pełen obaw – a co jeśli opi-
nie o całkowitych nudach i braku 
możliwości rozwoju są prawdzi-
we? Co jeśli moje plany zakończą 
się fiaskiem? Pytań przed rozpo-
częciem mojej krótkiej przygody 
z apteką szpitalną było wiele, ale 
szybko miały znaleźć się na nie 
odpowiedzi.

Na pierwszy rzut oka widać, 
że praca tutaj różni się zdecydo-
wanie od pracy w aptece otwar-
tej. Faktycznie na początku apteka 
szpitalna wydawała się być ma-
gazynem. Ciągnące się listy za-
mówień leków na oddziały i nie-
kończące się dostawy, po których 
następuje przyjęcie i rozdyspo-
nowanie produktów leczniczych 
i niektórych wyrobów medycz-
nych. Jednak nie przypominało 
to przyjmowania dostaw w apte-
ce otwartej. Należy uświadomić 
sobie, że płynna praca większo-
ści jednostek szpitala spoczywa 
na barkach tego „magazynu”. 
Wiąże się to z ciągłymi telefo-
nami z zapytaniami o preparaty, 
zamienniki. Całkowite zapozna-
nie się z asortymentem apteki, 
a także z receptariuszem szpital-
nym wbrew pozorom nie zajmie 
jednego lub dwóch dni. Jest to 
jednak nieodzowna część pracy 
w tym miejscu. Nie można spraw-
nie funkcjonować bez znajomości 
asortymentu i jego przeznaczenia. 
Sam ze zdziwieniem obserwowa-
łem jak koleżanki po fachu w cią-
gu przysłowiowych pięciu sekund 
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lub nowoczesnych leków bio-
technologicznych to nie lada wy-
zwanie. Wymaga to wykazania się 
szerokim spektrum wiedzy z wie-
lu dziedzin medycyny, a także 
umiejętnościami organizacyjnymi 
i negocjacyjnymi. Czemu nego-
cjacyjnymi? Niełatwo pogodzić 
potrzeby wszystkich oddziałów 
przy zachowaniu optymalnych 
kosztów. Także stworzenie listy 
przetargowej tak, aby była ona 
przejrzysta i zgodna z Ustawą 
o zamówieniach publicznych nie 
należy do najprostszych i mało 
czasochłonnych prac. 

Następnym bardzo ważnym 
zagadnieniem z którym się zapo-
znałem, była kontrola apteczek 
oddziałowych. Początkowo zało-
żyłem, iż jest to kontrola o cha-
rakterze sprawdzającym.  Nie do 
końca jednak było to prawdą. 
Głównym celem przeprowadza-
nych kontroli była jednak rola 
głównie „pomocnicza”. To dzięki 
pracy farmaceuty i jego dobremu 
kontaktowi z personelem szpi-
tala, zapewniona może być od-
powiednia kontrola preparatów 
leczniczych. Należy w tym miej-
scu zwrócić uwagę na podejście 
zarówno „białego personelu”, 
w tym lekarzy do farmaceutów. 
Traktowani oni są tutaj na równi, 
a rozmowy przebiegają na typo-
wo partnerskim poziomie. 

 Praca farmaceuty szpi-
talnego to jednak nie tylko cią-
gły kontakt z personelem me-
dycznym szpitala, ale także z in-
nymi pracownikami placówki 
oraz z osobami nie pracującymi 
w szpitalu, ale z którymi apteka 
ma styczność ze względu na za-
kres zadań wykonywanych przez 
nią. Odpowiednia współpraca 
z tymi wszystkimi osobami gwa-
rantuje prawidłowe funkcjonowa-
nie apteki. 

Jako praktykant miałem tak-
że szczęście zostać oprowadzo-
nym po Oddziale Klinicznym An-
estezjologii i Intensywnej Terapii, 

a także Stacji Dializ. W obu tych 
miejscach zostałem przyjęty bar-
dzo ciepło (za co jestem bardzo 
wdzięczny). Poznałem charakte-
rystykę pracy w tych miejscach 
oraz zapoznałem się z nowo-
czesnym sprzętem na miarę XXI 
wieku. Przekonałem się także „na 
własne oczy” o wysokim profe-
sjonalizmie osób pracujących na 
tych oddziałach. 

Skłamałbym gdybym nie na-
pisał jednak o pewnych minusie, 
którego nie da się nie zauważyć. 
Największym jest brak zatrudnie-
nia farmaceuty klinicznego, który 
mógłby zarówno kontaktować się 
z lekarzami w celu optymalizacji 
terapii, a także otaczać opieką 
farmaceutyczną pacjentów prze-
bywających w szpitalu (np. prze-
prowadzać rozmowę z pacjen-
tami przy wypisie w celu wyjaś-
nienia im zasad przyjmowania 
leków zaordynowanych w czasie 
hospitalizacji). Mogłoby to być 
kolejne pole do popisu dla far-
maceutów w szpitalach, chwilowo 
jednak nie jest to praktykowane 
przynajmniej w placówce w której 
się znajdowałem ( jak i zapewne 
w większości na terenie naszego 
kraju).

Moim wielkim marzeniem 
jest zostać właśnie takim farma-
ceutą – farmaceutą klinicznym. 
Czy to się uda? Czas pokaże. 
Mam nadzieję, że kilka osób po 
przeczytaniu tego artykułu zaciś-
nie za mnie kciuki – podobno jest 
to pomocne.

Reasumując. Praca w apte-
ce szpitalnej to pasmo wyzwań. 
Można znaleźć wiele dziedzin 
w których można rozwijać swoje 
umiejętności. Wielopoziomowość 
i wielokierunkowość zagadnień 
z jakimi spotyka się farmaceuta 
szpitalny zmusza do ciągłego roz-
wijania swoich umiejętności. Do-
tyczy to zarówno zgłębiania wie-
dzy na tematy związane głównie 
z lekami, ich działaniem, recep-
turą, jak i tematami pobocznymi 

(prawem, administracją, logisty-
ką). Farmaceuci są także człon-
kami różnorodnych komitetów 
(np. Komitetu terapeutycznego), 
w których ich zdanie ma znaczny 
wpływ na politykę szpitala. 

Jeżeli ktoś z Was zastanawia 
się nad odbyciem praktyk w ap-
tece szpitalnej, moim zdaniem, 
nie będzie to czas zmarnowany. 
Jeżeli należycie podejdzie się do 
nich, będzie chciało wynieść się 
z nich jak najwięcej, mogą okazać 
się bardzo dobrym wyborem. Być 
może pomogą Wam podjąć de-
cyzję co zrobić dalej ze swoim ży-
ciem zawodowym. Na pewno jest 
jeszcze wiele do zrobienia, aby 
praca w aptece szpitalnej mo-
głaby być jeszcze bardziej intere-
sująca. Mam jednak nadzieję, że 
rozwój farmacji (w tym klinicznej) 
w Polsce będzie parł do przodu, 
co pozwoli wielu z nas spełnić 
swoje marzenia i czerpać wielką 
satysfakcję z pracy, którą będzie-
my wykonywać. 

I jeszcze na sam koniec, tak 
naprawdę najważniejsza sprawa 
– atmosfera. Atmosfera która pa-
nuje w Aptece szpitalnej w szpita-
lu im. Barlickiego jest wyjątkowa. 
W tym miejscu chciałbym gorąco 
podziękować Pani Kierownik mgr 
farm. Zdzisławie Cywińskiej, jak 
i całemu personelowi apteki za 
bardzo ciepłe przyjęcie, za cierp-
liwość i chęci. Chęci i umożliwie-
nie mi zapoznania się z wieloma 
aspektami pracy w aptece szpi-
talnej. To dzięki tym osobom i ich 
zaangażowaniu, miałem okazję 
nauczyć się tak wiele. Chciałem 
podziękować także Dyrekcji szpi-
tala za umożliwienie odbycia mi 
praktyk w tej placówce. Jestem za 
to bardzo wdzięczny i zapewne 
praktyki te pozostawią w mojej 
głowie zarówno sporo doświad-
czenia jak i po ludzku – bardzo 
dobre wspomnienia. ■

Damian Piekielny
student V roku

Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

►
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Dzięki zachowanym zwojom papirusów, rysunkom zdobiącym 

wiele odkopanych przedmiotów oraz zwyczajowi balsamowania 

zwłok możemy dowiedzieć się jak wyglądało leczenie chorych 

w jednej z najstarszych cywilizacji. 

►

Właściwą historię Egiptu 
poprzedziły dziesiąt-
ki tysięcy lat prehisto-

rii. Już od VII tysiąclecia p.n.e. za-
rysowały się główne cechy tego, 
co obecnie nazywamy cywilizacją 
i kulturą egipską. Od roku 3100 
p.n.e. zjednoczonym państwem 
rządził faraon, władca Dolnego 
i Górnego Egiptu. W tym okresie 
powstało także pismo, co mia-
ło ogromne konsekwencje dla 
wkroczenia tego kraju do historii. 
Dopiero jednak około roku 2700 
p.n.e., w okresie panowania fa-
raona Dżosera, założyciela stoli-
cy w Memfis, rozpoczął się okres 
potęgi i wszechstronnego rozwo-

ju. Znalazło to wyraz w imponu-
jącym zespole piramidy schodko-
wej w Sakkarze, uważanej za je-
den z najstarszych zabytków za-
równo w Egipcie jak i na świecie. 
Zespół tej piramidy jest dziełem 
Imhotepa (imię to oznacza „da-
jący zadowolenie”), który spra-
wował funkcję wezyra u faraona 
Dżosera. Imhotep był w jednej 
osobie zarówno utalentowanym 
architektem jak i medykiem. Był 
tak wybitnym lekarzem władcy 
i jego otoczenia, że pochowano 
go w piramidzie w okolicy Sakka-
ry. Tę niezwykłą postać, po upły-
wie wieków, wyniesiono pod nie-
biosa. Początkowo czczony był 

jako półbóg, a w wieku VII p.n.e. 
awansował do roli wielkiego bo-
ga Egiptu. W późniejszych cza-
sach Grecy rozpoznawali w nim 
swego Asklepiosa, a dla Rzymian 
był mitycznym Eskulapem. Imho-
tep upamiętnił się dla potomnych 
jako autor nowoczesnych ksiąg 
medycznych o olbrzymim zna-
czeniu.

Starożytni Egipcjanie wie-
rzyli, że sztukę leczenia wymyślili 
bogowie. I to bynajmniej nie po 
to aby ulżyć w cierpieniu swoim 
wyznawcom. Wymyślili ją, ponie-
waż sami bardzo tego potrzebo-
wali. Egipskim bogom niezwykle 
często zdarzało się chorować, 
odnosić rany, a nawet umierać. 
Bogiem, który nauczył ludzi sztu-
ki leczenia był Toth – pan wie-
dzy wszelakiej. Jemu to właśnie 
poświęcony był święty ptak Ibis. 
Oprócz niego modlono się także 
do Apisa, Ptaha, Izydy oraz Sach-
met (lekarze nosili tytuł „kapła-
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►
nów bogini Sachmet”). W przy-
padku choroby również władcy 
odwoływali się do mocy nadprzy-
rodzonych, np. faraon Amenho-
tep III, gdy zachorował, poprosił 
władcę Babilonii o przesłanie do 
Egiptu posągu bogini Isztar. 

Egipscy lekarze

Cały sztab demonów dbał 
o to, aby starożytnym leka-
rzom nie zabrakło pracy. Wia-
ra w ozdrowieńczą moc bogów 
skłaniała ludzi do odwiedzania 
świątyń oraz szukania pomocy 
u kapłanów. Natomiast konkret-
ne dolegliwości zmuszały do ko-
rzystania z porad lekarzy. Medy-
cy kształcili się w przyświątyn-
nych domach – tzw. „domach 
życia”, będących swoistymi cen-
trami naukowo-dydaktycznymi. 
Najbardziej znane szkoły działa-
ły w Heliopolis, Tebach, Memfis 
i Sais (tu kształciły się kapłanki – 
akuszerki). Nauka polegała prze-

de wszystkim na zgłębianiu 42 
„świętych ksiąg” (zwanych her-
metycznymi). Ostatnie 6 z nich 
zawierało wiadomości z medycy-
ny. Po zakończeniu nauki adep-
ci składali przysięgę, której sens 
od współczesnej przysięgi Hipo-
kratesa różni się tylko imiona-
mi wzywanych bogów. W „do-
mach życia” prowadzono także 
oddziały porodowe, ambulato-
ria, oddziały medycyny paliatyw-
nej oraz hospicja. Armia posiada-
ła szpitale polowe oraz własnych 
sanitariuszy i lekarzy (ich symbo-
lem był skorpion – symbol Izydy). 
Egipcjanie prowadzili także ogro-
dy botaniczne w których hodo-
wano rośliny lecznicze.

Lekarze egipscy byli dobry-
mi praktykami, a zawód ten był 
bardzo rozpowszechniony. Gre-
cki podróżnik, Herodot z Halikar-
nasu napisał, że wśród egipskich 
medyków istniała ścisła specjali-
zacja. Byli więc lekarze od oczu, 
od głowy, od zębów, od brzucha 

itd. W razie problemów ze zdro-
wiem, chory mógł zwrócić się 
o pomoc do sunu – specjalisty po 
szkole medycznej, nab – kapłana 
leczącego modlitwami lub sau – 
znachora czy czarownika leczą-
cego magią.

Lekarze byli opłacani przez 
państwo i zorganizowani w hie-
rarchiczną strukturę. Lekarz egip-
ski mógł odmówić leczenia przy-
padków uznanych przez niego za 
beznadziejne. Badanie było bar-
dzo drobiazgowe, obejmowało 
także szeroki wywiad o chorym 
i jego rodzinie.

Profilaktyka
 

Starożytni mieszkańcy 
Egiptu uważali powszechnie, że 
choroba może przyjść za spra-
wą nieprawidłowego jedzenia, 
a przyczynę wszelkich objawów 
chorobowych upatrywano w nie-
strawności. Zazwyczaj jedzono 
chleb, dużo jarzyn i owoców, ryby 
i mięso (oprócz wieprzowiny). Du-
żo poszczono. Egipcjanie leczyli 
się środkami przeczyszczający-
mi i powodującymi wymioty. Raz 
na miesiąc oczyszczali się przez 
trzy kolejne dni, a jedną z metod 
przeczyszczających była lewaty-
wa. Ogromną wagę przywiązy-
wano również do higieny osobi-
stej. Egipcjanin kąpał się codzien-
nie oraz mył ręce przed każdym 
posiłkiem. Obowiązywał zakaz 
wychodzenia z domu po zmroku 
w pierwszych tygodniach po wy-
lewie Nilu (ze względu na moż-
liwość ukąszenia przez malarycz-
ne komary). Wierzono też w moc 
kadzidła jako środka odstrasza-
jącego choroby. Oprócz tych ra-
cjonalnych sposobów, chwytano 
się także tych magicznych. Naj-
częściej noszono amulety, wśród 
nich bardzo popularne były świę-
te skarabeusze, tzw. krzyże Egip-Bóg medycyny Asklepios ze swą córką Higeą (muzeum w Aleksandrii)
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tu oraz węzły Izydy. Przypadło-
ści natury duchowej, do których 
zaliczano epilepsję, histerię oraz 
choroby nerwowe, będące we-
dług Egipcjan karą za grzechy czy 
też złośliwością bogów, leczono 
za pomocą tzw. snu sakralnego. 
Nie był to sen zwykły lecz som-
nambuliczny, tak głęboki, że czło-
wiek miał wizje, częstokroć doty-
czące wyzdrowienia. 

Aleksandria

Największym centrum na-
ukowym w starożytnym Egipcie 
była Aleksandria, miasto założone 
w 331 roku p.n.e. przez Aleksan-
dra Wielkiego. Była ona w okre-
sie hellenistycznym również zna-
czącym centrum medycznym. 
Symbolem aleksandryjskiej szko-
ły medycznej były nazwiska He-
rofilosa i Erasistratosa. Herofilos, 
który z pochodzenia był Grekiem, 
założył szkołę medyczną w alek-
sandryjskim Muzejonie. Rozwi-
nął nauki Hipokratesa w oparciu 
o anatomię. Jako pierwszy swe 
wnioski o budowie ciała opierał 
na przeprowadzanych przez sie-

bie sekcjach zwłok. Od niego po-
chodzą opisy oka, mózgu, narzą-
dów płciowych. Jako pierwszy za-
obserwował, że tętnice nie zawie-
rają powietrza tylko krew. Opisał 
budowę przewodu pokarmowego 
i podał pierwszy opis części jelita 
cienkiego, którą nazwał dwunast-
nicą, ponieważ długość jej okre-
ślił na 12 poprzecznych szeroko-
ści palca. Nazwa ta dotrwała do 
naszych czasów. Wprowadził też 
recepty z dużą ilością składników, 
zwłaszcza pochodzących z dale-
kiego wschodu. Jego dzieła zagi-
nęły, znane są głównie z cytatów 
z prac Galena. 

Erasistratos, również Grek 
z pochodzenia, był współzałoży-
cielem szkoły medycznej w alek-
sandryjskim Muzejonie. Wniósł 
istotny wkład w poznanie anato-
mii człowieka, gdyż dowiódł ist-
nienia węzłów chłonnych i zja-
wiska krążenia krwi, dał pierw-
szy opis anatomii serca, wyróżnił 
nerwy czuciowe i ruchowe. Zapi-
sał się jako prekursor badań eks-
perymentalnych na zwierzętach. 
Był zwolennikiem leczenia dietą, 
gimnastyką, kąpielami i okładami. 

Napisał szereg dzieł, które jednak 
zaginęły.

Aleksandria swój wspaniały 
rozwój jako ośrodek naukowy za-
wdzięcza głównie bibliotece, któ-
ra była największą książnicą świa-
ta starożytnego. Założona została 
przez macedońskiego króla Egip-
tu – Ptolemeusza I Sotera (około 
roku 300 p.n.e.). 

Dzieło założyciela kontynu-
owali jego następcy, co przyczy-
niło się do zgromadzenia znaczą-
cych zbiorów. Doszło nawet do 
tego, że każdy kto wjeżdżał do 
Aleksandrii z jakąś księgą, musiał 
ją zostawić w depozycie biblioteki, 
a odebrać ją mógł dopiero po jej 
skopiowaniu. Biblioteka ucierpiała 
podczas inwazji Cezara na Egipt, 
ale ówczesna królowa – Kleopatra 
– uzyskała tytułem rekompensa-
ty około 200 tysięcy woluminów 
z biblioteki w Pergamonie.

Nowa biblioteka aleksan-
dryjska, zwana Bibliotheca Ale-
xandrina, została uruchomiona 
w roku 2002. W olbrzymim kom-
pleksie, oprócz biblioteki, znaj-
dują się hale wystawowe, muzea, 
planetarium, galerie sztuki oraz 
centrum konferencyjne. Fasada 
centralnego budynku to stro-
ma, szeroka krzywizna z szarego 
granitu. Większą część wnętrza 
głównego budynku zajmuje ot-
warta, wielopoziomowa czytel-
nia. Cztery najniższe kondygnacje 
znajdują się pod ziemią i są przy-
stosowane do przechowywania 8 
milionów woluminów. Na ulicach 
wokół kompleksu biblioteki panu-
je do późnego wieczora ożywio-
ny ruch, głównie studiującej na 
tutejszych uczelniach młodzieży. 
Na uniwersytecie aleksandryjskim 
fakultet farmaceutyczny urucho-
miono już w połowie XIX wieku 
i jest on jednym z najstarszych 
w Egipcie. Obecnie w kraju tym 
istnieje ponad 20 szkół kształcą-Piramida faraona Dżosera w Sakkarze – wiekopomne dzieło Imhotepa
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cych farmaceutów, a rocznie po-
dejmuje naukę kilkanaście tysięcy 
studentów, w tym znacznie więcej 
kobiet niż mężczyzn. Ocenia się, 
że w Egipcie pracuje blisko 150 ty-
sięcy farmaceutów, z czego około 
70% w aptekach. 

Papirusy medyczno  
– farmaceutyczne

Przez wieki jedynymi źród-
łami dostarczającymi informa-
cji na temat starożytnego Egip-
tu i jego medycyny były zapi-
ski, sporządzone około roku 450 
p.n.e. przez greckiego podróżnika 
Herodota. Liczne egipskie teks-
ty oraz inskrypcje na ścianach pi-
ramid i grobowców pozostawały 
nie rozszyfrowane do roku 1822. 
Odczytanie tych tekstów było 
dlatego tak trudne, gdyż jak się 
okazało, w starożytnym Egipcie 
używano trzy rodzaje pisma: hie-
roglificzne, hieratyczne i demo-
tyczne. 

Informacji o farmacji i me-
dycynie egipskiej dostarczają 
nam głównie papirusy, które za-
chowały się z tamtych czasów. 

Papirusy wytwarzano z włókien 
łodyg wodnej rośliny Cyperus pa-
pyrus (syn. Papyrus antiquorum). 
Na owych papirusach zapisywano 
wszystko, co było potrzebne do 
rządzenia rozległym państwem, 
ale przedstawiano też zagadnie-
nia medyczne, różne leki i spo-
soby ich przyrządzania. Najwię-
cej wiadomości dostarczył nam 
dokument nazwany papirusem 
Ebersa. Nazwa pochodzi od na-

zwiska niemieckiego egiptolo-
ga Georga Ebersa, który w roku 
1873 zakupił papirusowy zwój 
od pewnego Araba. Sprzedający 
twierdził, ze znalazł go między 
nogami mumii w Tebach. Po zba-
daniu okazało się, że papirus ten 
pochodzi z około 1550 r. p.n.e., 
ale jego fragmenty są odpisem 
z o wiele starszych źródeł. Pa-
pirus ma postać zwoju długości 
ponad 20 metrów, zawiera 108 
rozdziałów z których każdy skła-
da się z 20-22 wierszy. Po odczy-
taniu zapisu (napisany jest pis-
mem hieratycznym) stał się naj-
ważniejszym dokumentem sta-
roegipskiej medycyny. Zawiera 
informacje z zakresu chorób we-
wnętrznych, chirurgii, stosowania 
minerałów i licznych roślin lecz-
niczych. Zaopatrzony jest w spis 
treści i komentarze, zawiera jed-
nak szereg nieznanych nam okre-
śleń, najprawdopodobniej facho-
wych terminów medycznych. 
Wymieniono w nim około 700 
lekarstw, w tym wiele roślinnych 
jak jałowiec, siemię lniane, ko-
per, kminek, czosnek, liście sene-
su, tymianek, jaskółcze ziele, pię-

Jeden z bogów starożytnego Egiptu – byk Apis (muzeum w Kairze)

Malowany sarkofag – źródło wiedzy o tamtych czasach (muzeum w Kairze)
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ciornik, kozieradkę, mak, korzeń 
mandragory, lulek egipski, nasio-
na bielunia. Podano też ponad 
800 sposobów ich przyrządzania 
i podawanych chorym w postaci 
pigułek, czopków, maści, kropli, 
kadzideł czy kąpieli. Wiele z nich 
aplikowano doodbytniczo, inne 
rozpuszczano w wodzie, mleku, 
piwie czy winie. W celu zmniej-
szenia bólu używano przetwo-
rów maku oraz substancji spo-
krewnionych z mandragorą, m.in. 
atropiny i skopolaminy. Na od-
wrocie papirusu zawarte są no-
tatki kalendarzowe, pozwalające 
ustalić przybliżoną datę jego po-
wstania. Powszechnie uważa się, 
że autorem rozdziału „chirurgicz-
nego” jest sam Imhotep. 
Papirus Smith’a, długości pra-

wie 5 metrów, został na-
pisany około roku 1700 
p.n.e., ale jest oparty na 
tekstach sięgających do 
3200 r. p.n.e. Uważany jest 
za pierwszy dokument me-
dyczny w historii ludzko-
ści, a jego autorstwo w du-
żej części przypisuje się 
Imhotepowi. Papirus zyskał 
swój desygnat od nazwiska 
amerykańskiego egipto-
loga Edwin’a Smith’a, któ-
ry w 1862 roku kupił go 
w Luksorze od handlarza 
Mustafa Aga. Papirus został 
odczytany dopiero w roku 
1920. Zawiera m.in. opi-
sy 48 chorób, sposoby na-
stawiania i unieruchamia-
nia złamań, zwalczania in-
fekcji i gorączki. Już wtedy 
wiedziano, że uszkodzenie 
głowy może spowodować 
paraliż członków lub nie-
możliwość mówienia. Jest 
w nim też wzmianka o ob-
serwacji akcji serca i licze-
niu tętna.

Papirus berliński pochodzi 
z roku 1350 p.n.e., ma 279 
wierszy. Znaleziony został 
w Sakkarze przez Heinri-
cha Brugscha. Zwój zawiera 
80 przepisów gotowych re-
cept, ale jest bardzo trudny 
do odczytania i część teks-
tu pozostaje nieznana.

Papirus Hearsta, znaleziony w r. 
1899 w górnym Egipcie, 
pochodzi prawdopodobnie 
z XII-XI wieku p.n.e. i zawie-
ra liczne recepty i ich zasto-
sowanie, m.in. receptę leku, 
który bóg Ra sam dla siebie 
stworzył. Występują w nim 
także odpisy ze „świętych 
ksiąg”.

Papirus z Kahun, pochodzący z r. 
2250 p.n.e., jest podręczni-
kiem ginekologii. Opisa-
no w nim miesiączkowanie 
i jego zaburzenia, występo-
wanie guzów, stanów za-
palnych narządów rodnych 
i sutków. Podpowiadano 
jak postępować w wypad-
ku poprzecznego ułożenia 
płodu. Podano jak wykonać 
narzędzia potrzebne przy 
porodzie. Opisano również 
rewelacyjny a jednocześnie 
bardzo prosty test na okre-

ślanie płci dziecka, które 
ma urodzić kobieta: należy 
codziennie oddawać mocz 
na ziarna pszenicy i jęcz-
mienia. Jeżeli najpierw za-
cznie kiełkować pszenica, 
to urodzi się chłopczyk, 
jeżeli jęczmień, to dziew-
czynka. Prawdziwość tego 
testu potwierdzono w roku 
1939. Cała tajemnica pole-
ga na produkowaniu przez 
płód różnego rodzaju go-
nadotropiny, w zależności 
od płci. 

Tradycyjna i współczesna  
farmacja egipska

 Słowo „farmacja” wywo-
dzi się od staroegipskiego „Ph-
-Ar-Maki” oznaczającego tego, 
„kto zapewnia bezpieczeństwo”. 
Słowo to było używane jako jed-
no z imion boga Tota, który we-
dług mitologii staroegipskiej, na-
uczył ludzi sztuki leczenia.
 Jeśli chodzi o lekarstwa, 
to oprócz osobliwych specyfików 
w rodzaju: brud spod paznokci, 
tłuszcz hipopotama, mleko ko-
biety, która powiła syna, dziecięcy 
mocz – używano głownie leków 
roślinnych, np. cebuli i czosnku. 

Panorama Aleksandrii z charakterystyczną fasadą  Bibliotheca Alexandrina
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Lekarstwa wykonywano z dużą 
precyzją, przede wszystkim z ziół, 
minerałów i tkanek zwierzęcych. 
Znano również środki znieczula-
jące na przykład marmur w po-
staci pudru zmieszanego z oc-
tem. Analiza egipskich praktyk 
medycznych wykazała, że wiele 
stosowanych wówczas lekarstw 
i zabiegów miało racjonalne pod-
stawy i było skuteczne. Co więcej, 
wiele tych metod było stosowa-
nych jeszcze w XX wieku. Uważa 
się, że Egipcjanie znali i wykorzy-
stywali jedną trzecią wszystkich 
leków jakie znamy współcześnie. 

Także obecnie w wielu śro-
dowiskach, zwłaszcza na prowin-
cji, wciąż są żywe archaiczne bądź 
graniczące z zabobonami poglą-
dy na temat leczenia. Wprawdzie 
magia należy już do rzadkości, 
jednak dużym powodzeniem cie-
szy się ziołolecznictwo. Ludzie ze 
społecznych nizin nie poszuku-
ją porady lekarza ani nie odwie-
dzają współczesnych aptek, gdyż 
mają zaufanie do uzdrowicieli. 
Wolą poddawać się uświęconym 

tradycją rytuałom, choćby takim, 
które mają na celu wygnanie z ich 
ciała demonów. 

Postępująca urbanizacja 
kraju znacznie zwiększyła liczbę 
ludności zamieszkującej w mia-
stach. Wraz z tym rozwija się in-
frastruktura zdrowotna, w tym 
liczne placówki podstawowej 
opieki medycznej oraz apteki, 
które dostępne już są dla 95% 
ludności.

W Egipcie funkcjonuje po-
nad 60 tysięcy aptek. Standardy 
obsługi i zasady dystrybucji le-
ków nie odbiegają od europej-
skich gdyż placówki te są pro-
wadzone przez wykształconych 
współcześnie farmaceutów. Ap-
tekę łatwo znaleźć po szyldzie 
zapisanym alfabetem łacińskim 
„Pharmacie” oraz kielichu z owi-
jającym się wokół niego wężem 
Asklepiosa.

Wśród krajów Środkowego 
Wschodu egipski rynek farma-
ceutyczny jest największy. Jego 
roczna wartość znacznie prze-
kroczyła poziom 2 mld dolarów, 

a wzrost kształtuje się w grani-
cach 5%. Obecnie główne prob-
lemy sektora farmaceutycznego 
to wprowadzeniu regulacji praw-
nych, zgodnych z międzynaro-
dowymi standardami w zakre-
sie ochrony praw intelektualnych 
oraz stworzenie klarownego sy-
stemu refundacji leków. Rynkiem 
tym coraz bardziej interesuje się 
też kapitał zagraniczny. ■

dr n. przyr., mgr farm.  
Karol Adamkowski
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Nowe rejestracje – PL – CZERWIEC 2014

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: Omepraz Bio (Biofarm) to 31. zareje-
strowana marka omeprazolu. W postaci doustnej 
na rynek wprowadzono 19 marek: Bioprazol i od 
maja 2009 Bioprazol Bio oraz od maja 2014 Biopra-
zol Bio Max (Biofarm), Gasec 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 sierp-
nia 2008 Progastim (Recordati), od grudnia 2008 
Agastin (Liconsa; lek zarejestrowany 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 pierwotnie 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 Omeprazolum 123ratio), od maja 
2013 Omeprazole Genoptim (Synoptis; lek wprowa-
dzony 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 nazwę na Omeprazole Genoptim), od 
stycznia 2014 Polprazol Max (Medana Pharma; lek 

zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omeprazol 
Medana, z kolei zmiana nazwy na Polprazol Optima, 
a następnie na Polprazol Max), od marca 2014 Ven-
tazol (Temapharm; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Omeprazol Quisisana) i od lipca 2014 
Omeprazol Aurobindo.
Spośród nich bez recepty jest dostępnych 7 leków: 
Bioprazol Bio, Bioprazol Bio Max, 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), Omeprazol Accord 
(Accord Healthcare), Omeprazol Biofarm, Omepra-
zole Zentiva, Ortanol (Sandoz; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Omar), Omar Max (Sandoz), 
Omeprazamyl (Jenson Pharmaceutical Services; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omejenson), 
Omeprazole-1A Pharma, Omeprazol Generics (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omeprazole 
Jenson).
Do sprzedaży wprowadzono także 4 marki prepara-
tów iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), Ortanol (Sandoz; 
nastąpiła zmiana nazwy na Omeprazol Sandoz, ale 
lek pod nową nazwą jeszcze nie został wprowadzo-
ny na rynek), od listopada 2009 Polprazol (Polphar-
ma) i od czerwca 2014 Omeprazol Mylan.
Skreślono z Rejestru: Exter (Rubio; lek był obecny 
na rynku), Gasec (Mepha), Losec 10 (AstraZeneca), 
Losec inj. (AstraZeneca; lek był obecny na rynku), 
Omepragal (BMM Pharma), Omeprazol Arrow (Ar-
row Poland; lek wprowadzony wcześniej pod na-
zwą Ulzol przez Plivę Kraków, któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol Pliva, a na koniec 

W czerwcu 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydał 74 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do ob-
rotu w Polsce, w tym 72 pozwolenia dla nowych produktów leczniczych i 2 nowe pozwolenia 
dla preparatów już wcześniej zarejestrowanych (Ramicor Comb – Ranbaxy), które zostały po-
minięte w niniejszym zestawieniu, obejmującym 38 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 czerwcu 2014 r.” został opubliko-
wany przez Urząd 14 lipca 2014.

►
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na Omeprazol Arrow), Omeprazol-Egis, Omeprazol 
Medana (Medana Pharma), Omeprazol Quisisana, 
Omeprazol-Ratiopharm inj., Omeprazol-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).
Pantoprazole: Pantoprazole Agila (Agila Special-
ties) w postaci iniekcyjnej to 46. zarejestrowana 
marka pantoprazolu. Na rynek wprowadzono 25 
marek: Controloc i od czerwca 2009 Controloc 
Control (Takeda; lek oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 2007 Contix (Le-
kam), od grudnia 2007 Nolpaza (Krka), od września 
2008 Panogastin (PharmaSwiss), od października 
2008 IPP (Sandoz) oraz Noacid (Egis), od listopada 
2008 Panzol (Apotex) oraz Pantoprazol Sandoz, od 
sierpnia 2009 Contracid (Farma-Projekt), od marca 
2010 Panprazox tabl. (Polpharma; zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Nucleus jako Zoramyl, po 
wprowadzeniu na rynek jako Panprazox skreślony 
z Rejestru; następnie przejęcie leku Pantoprazole 
Phargem i zmiana nazwy na Panprazox), od lipca 
2010 Pantogen (Generics), od sierpnia 2010 Ga-
strostad (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher) 
i Xotepic (Farmacom; lek zarejestrowany początko-
wo pod nazwą Zipantola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod nazwą Pantopra-
zolum Farmacom), od października 2010 Ranloc 
(Ranbaxy), od marca 2011 Contix ZRD (Lekam), od 
czerwca 2011 Panrazol (Actavis), od października 
2011 Prazopant (Actavis), od marca 2012 Pantopraz 
(Biofarm), od sierpnia 2012 Pantoprazol 123ratio 
(lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharm-
afile pod nazwą Neutroflux), Pantoprazole Bluefish 
i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 2012 Pan-
toprazole Reig Jofre, od października 2012 Ozzion 
(Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza Control (Krka; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Panto-
prazol Pharmaheads), od grudnia 2013 Panzol Pro 
(Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Apotex), od kwietnia 2014 Pantoprazol 
Krka oraz od czerwca 2014 Pantoprazole Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Macleods) i Pantoprazole Genoptim 
SPH (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Pharmafile pod nazwą Prazafile).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5 le-
ków: Controloc (Takeda), Nolpaza (Krka), Pantopra-
zole Reig Jofre, Pantoprazol Sandoz i Prazopant 
(Actavis).
Bez recepty dostępnych jest 8 leków: Anesteloc Max 
(Adamed), Contix ZRD (Lekam), Controloc Con-

trol (Takeda), Nolpaza Control (Krka), Pantoprazol 
123ratio, Pantoprazole Genoptim SPH (Synoptis), 
Panzol Pro (Apotex), Prazolacid (PharmaSwiss).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Acidwell (Sandoz), Dialoc (Distriquimica), 
Gastrowell i Gastrowell Control (Sun-Farm), Nelgast 
(Glenmark), Pamyl (Mylan), Panglen (Glenmark), 
Pantopraz Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Pharmafile pod nazwą Zolepharm), 
Pantoprazole Olinka (Teva), Pantoprazole Phargem, 
Pantoprazole Wockhardt, Pantoprazol Genoptim 
(Synoptis), Pantoprazol-Ratiopharm inj., Pompec 
(Adamed), Ranloc Med (VVB), Surmera (Takeda), 
Tecta (Takeda), a także 4 leki OTC z centralnej re-
jestracji unijnej: Somac Control, Pantozol Control, 
Pantecta Control i Pantoloc Control (wszystkie: 
Takeda). W postaci iniekcji nie pojawiły się jeszcze 
w obrocie 2 leki: Panprazox (Polpharma) i Pantopra-
zol-Ratiopharm.
Skreślono z Rejestru: Adozol (+Pharma), Dyspex (Ta-
keda), Gastronorm (+Pharma), Gastropant (Mepha), 
Gastrostad Inj (Stada), Pantodia (Diamed), Panto-
med (Ratiopharm), Pantoprazol BMM Pharma, Pan-
toprazole Arrow (Actavis; lek był obecny na rynku 
od lutego 2012), Pantoprazol Mepha, Pantoprazol 
Polfa Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm tabl. (lek był 
obecny na rynku od czerwca 2008), Pantul (Gerot), 
Pilopant (Tecnimede; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Pantoprazol Tecnimede), Prasec (Ratiop-
harm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pan-
tomol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher), Previfect 
(Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Pantomol przez firmę Al-
fred E. Tiefenbacher, a następnie pod nazwą Prasec 
20 mg przez firmę Mepha), Zipantola inj. (Teva Kra-
ków).

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWóRCZY
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki 
krzepnięcia krwi

Coagulation factor XIII: Cluvot (CSL Behring) w 2 
dawkach to 1. zarejestrowany preparat czynnika XIII 
krzepnięcia krwi.

B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05B 
– Roztwory do podawania dożylnego; B05BB – 
Roztwory wpływające na równowagę elektroli-
tową; B05BB01 – Elektrolity

Calcium chloride + magnesium chloride + po-
tassium chloride + sodium acetate + sodium 
chloride + sodium citrate: Płyn wieloelektrolito-
wy Fresenius (Fresenius Kabi) to 3. zarejestrowany 
preparat o podanym składzie. Do sprzedaży wpro-
wadzono 2 preparaty: Płyn fizjologiczny wieloelek-
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trolitowy izotoniczny Baxter i Płyn fizjologiczny 
wieloelektrolitowy izotoniczny Fresenius (Fresenius 
Kabi Polska).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C03 – Leki moczopędne; C03D – Leki oszczę-
dzające potas; C03DA – Antagoniści aldoste-
ronu

Eplerenone: Eplenocard (PharmaSwiss) to 10. za-
rejestrowana marka eplerenonu. Na rynek wpro-
wadzono 3 leki: Inspra (Pfizer; lek oryginalny), od 
kwietnia 2013 Eleveon (Zentiva) i od czerwca 2013 
Nonpres (Polfa Pabianice). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Aldospir (Biofarm), Eplerenon Blue-
fish, Eplerenotif (Alfred E. Tiefenbacher), Eplerium 
(Liconsa), Espiro (Polpharma) i Plerecard (+Pharma). 
Skreślono z Rejestru: Eridanus (Gedeon Richter Pol-
ska).

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Se-
lektywne blokery kanału wapniowego działa-
jące głównie na naczynia; C08CA – Pochodne 
dihydropirydyny

Amlodipine: Amlodipine Fair-Med (Fair-Med 
Healthcare) to 25. zarejestrowana marka amlodyp-
iny. Na rynek wprowadzono 20 leków: Aldan (Pol-
farmex), Amlopin (Sandoz), Amlozek (Adamed), 
Cardilopin (Proterapia), Normodipine (Gedeon Rich-
ter Polska), Norvasc (Pfizer; lek oryginalny), Tenox 
(Krka Polska), Vilpin (Teva), Amlodipinum 123ratio 
(lek wprowadzony na rynek w XI 2008 pod nazwą 
Amlodipinum Farmacom; w XI 2010 zmiana nazwy 
na Amlodipine Teva Pharma, a w VIII 2011 zmiana 
nazwy na Amlodipinum 123ratio), od sierpnia 2006 
Agen (Leciva), od stycznia 2007 Apo-Amlo (Apotex), 
od września 2007 Amlonor (Polfa Pabianice), od 
sierpnia 2008 Adipine (PharmaSwiss), od grudnia 
2008 Lofral (Mepha), od kwietnia 2011 Finamlox 
(Orion), od lipca 2011 Amlomyl (Generics), od lu-
tego 2012 Amlaxopin (Actavis), od sierpnia 2012 
Amlodipine Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od 
marca 2014 Amlodipine Vitabalans i od maja 2014 
Amlodipine Aurobindo.
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Alneta (VVB), Amlodigamma (Wörwag), Amlodipine 
Accord (Accord Healthcare), Normapina (Medic-
plast).
Skreślono z Rejestru: Alozur (Ozone), Amlodipine 
Arrow (Actavis; lek był obecny na rynku od lipca 
2008), Amlodipinum 123ratio w dawce 10 mg (lek 
wprowadzony na rynek od czerwca 2010 pod na-
zwą Amlodipine Teva), Amloratio (Ratiopharm; lek 
był obecny na rynku), Suplar (Vedim; lek był obecny 
na rynku od listopada 2007), Zeppeliton (+Pharma; 
lek był obecny na rynku od listopada 2010).

C09 – Leki działające na układ renina-
-angiotensyna; C09B - Inhibitory konwertazy 
angiotensyny w połączeniach; C09BB - Inhibi-
tory konwertazy angiotensyny w połączeniach 
z blokerami kanału wapniowego; C09BB07 – 
Ramipryl i amlodypina

Ramipril+amlodipine: Ramizek (Adamed) w 5 
zestawieniach dawek to 3. zarejestrowany lek o po-
danym składzie. Do sprzedaży wprowadzono: od 
kwietnia 2012 Egiramlon (Proterapia) i od lipca 2013 
Sumilar (Sandoz).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10A - Środki wpływające na stężenie lipidów, 
leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy hy-
droksymetyloglutarylokoenzymu A

Simvastatin: Medilip (Medreg) to 28. zarejestrowa-
na marka symwastatyny. Do obrotu wprowadzono 
26 marek: Simgal (Teva), Simratio (Ratiopharm), 
Simvacard (Zentiva), Simvachol (Gedeon Richter 
Polska), Simvacor (Polfarmex), SimvaHexal (Sandoz), 
Simvasterol (Polpharma), Vasilip (Krka Polska) Zocor 
(Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od sierp-
nia 2006 Ximve (Farma-Projekt), od grudnia 2006 
Vastan (PharmaSwiss), od stycznia 2007 Apo-Simva 
(Apotex), od października 2007 Simvagen (Gene-
rics), od marca 2008 Egilipid (Egis), od maja 2009 
Simcovas (Actavis; preparat zarejestrowany wcześ-
niej jako Actalipid), od sierpnia 2009 Symwastaty-
na Jelfa (preparat zarejestrowany wcześniej jako 
Simlipidic), od marca 2010 Angiolip (Recordati), od 
kwietnia 2010 Simvagamma (Wörwag), Simvastatin 
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals) i Simvastatinum 
Accord (Accord Healthcare), od października 2010 
Corr (Sandoz), od kwietnia 2011 Simorion (Orion), 
w roku 2012 Simvastatinum 123ratio (lek został 
wprowadzony do sprzedaży pod nazwą SimvaTeva 
od listopada 2010, lecz w grudniu 2011 dla dawek 
20 mg i 40 mg nastąpiła zmiana nazwy na Simva-
statinum 123ratio), od grudnia 2012 Simvastatin 
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Galex d.d. pod nazwą Simvalex, a na-
stępnie przez Polfę Pabianice pod nazwą Sorfox), od 
kwietnia 2014 Simvastatin Krka (lek wprowadzony 
wcześniej na rynek pod nazwą Vasilip) i od maja 
2014 Simvastatin Aurobindo.
Nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży: 
Simvastatin FP (Farmaprojects).
Skreślono z Rejestru: Cardin (Vedim), Simvalip (Ge-
nexo; lek był obecny na rynku od września 2007), 
Simvastatin (Actavis; lek był obecny na rynku od 
września 2007), Simvastatin-1A Pharma (lek był 
obecny na rynku od listopada 2008), Simvastatin 
Medana (Medana Pharma; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Simvastatin Polpharma), Simvastatin 
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Pfizer (lek był obecny na rynku od czerwca 2012), 
Simvastatin Teva (lek był obecny na rynku od lipca 
2013), Simvastatin Teva Pharma, SimvaTeva (Teva - 
dawki 5 mg i 10 mg; natomiast dawki 20 mg i 40 
mg zostały wprowadzone do sprzedaży od listo-
pada 2010, lecz w grudniu 2011 zmieniono nazwę 
tych produktów na Simvastatinum 123ratio), Simvor 
(Ranbaxy; lek był obecny na rynku od stycznia 
2007), Symwastatyna EuroLeki, Vabadin (Menarini), 
Zavinyx (Tabuk Poland), Zifam (Polfa Warszawa; lek 
był obecny na rynku od maja 2010).

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w der-
matologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stoso-
wane miejscowo; D01AC – Pochodne imidazo-
lu i triazolu

Ketoconazole: Nizax Activ (Hasco-Lek) to 5. zareje-
strowana marka ketokonazolu jako produktu lecz-
niczego do stosowania miejscowego. Do sprzedaży 
jako produkty lecznicze wprowadzono 3 marki: Ni-
zoral (McNeil) jako szampon i krem na skórę oraz 
szampony Noell (Polfarmex) i Zoxin-Med (Aflofarm; 
preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Zo-
xinat). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży szampon 
Mikanisal (Grindex). Skreślono z Rejestru: szampon 
Ketoconazol HM (Health-Med).
Na rynek wprowadzono także jako kosmetyki 1% 
i 2% szampony z ketokonazolem: Dan Ket (Dr. Mül-
ler), Dermetin (Polfarmex), Eva Medica – szampon 
przeciwłupieżowy zawiera ketokonazol (Pollena-
-Ewa), Ket2 (CMP Pharmaceuticals), Keto Val (ICN 
Polfa Rzeszów), Ketoxin (L’Biotica), Ketozen - szam-
pon przeciwłupieżowy włosy przetłuszczające się 
(Ziaja), Ketozen - szampon przeciwłupieżowy włosy 
suche i normalne (Ziaja), Mediket (ICMC), Nizax Med 
(Hasco-Lek), Nizopol (Polfa-Łódź), Nizorelle N, Ni-
zorelle P i Nizorelle S (Johnson & Johnson), Nizorex 
(Eveline Cosmetics), Nizozone (Ozone), Novozoral 
(ICN Polfa Rzeszów), Zinorex (Eveline Cosmetics), 
Zoxin (Aflofarm).

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE OGóLNIE, 
Z WYŁĄCZENIEM HORMONóW PŁCIOWYCH 

I INSULIN
H05 – Homeostaza wapnia; H05B – Antagoni-
ści hormonów przytarczyc; H05BX – Inni anta-
goniści hormonów przytarczyc

Paricalcitol: Paricalcitol Teva kaps. to 3. zare-
jestrowana marka parykalcytolu. Do sprzedaży 
wprowadzono dotychczas Zemplar (AbbVie) w po-
staci iniekcyjnej. Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Paricalcitol Fresenius inj. (Fresenius Medical Care) 
i Zemplar (AbbVie) w postaci doustnej.

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE DZIAŁAJĄCE 
OGóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryj-
ne, penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin, 
w tym z inhibitorami beta-laktamazy; J01CR02 
– Amoksycylina i inhibitor enzymatyczny

Amoxicillin+clavulanic acid: Amoxicillin/Clavula-
nic Acid Kabi (Fresenius Kabi) to 10. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 preparatów: Amoksiklav (Sandoz), 
Augmentin (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Cu-
ram (1A Pharma), Forcid (Yamanouchi), Ramoc-
lav (Ranbaxy), Taromentin (Polfa Tarchomin), od 
sierpnia 2007 Amoclan (Hikma Farmaceutica). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Amoclan BID (Hikma 
Farmaceutica), Auglavin (Polpharma; tabl. powleka-
ne zostały zarejestrowane pierwotnie pod nazwą 
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo) i Co-amo-
xiclav Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals). Skreślono 
z Rejestru: Claviratio (Ratiopharm), Klavocin (Teva 
Kraków), Recute (Pfizer; lek był obecny na rynku od 
lutego 2013).

J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne;
J01DD – Cefalosporyny trzeciej generacji

Ceftriaxone: Ceftriaxone Hospira to 7. zarejestro-
wana marka ceftriaksonu. Na rynek wprowadzono 5 
leków: Biotrakson (Polpharma), Ceftriaxon-MIP (MIP 
Pharma), Lendacin (Lek, Sandoz), Tartriakson (Polfa 
Tarchomin) i od września 2008 Ceftriaxon Kabi (Fre-
senius Kabi). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
preparat Ceftriaxone Kabi (Fresenius Kabi). Skreślo-
no z Rejestru: Ceftriaxone Actavis, Ceftriaxone Pliva 
(Teva Kraków), Ceftriaxone Teva, Ceftriaxon Torrex, 
Megion (Sandoz), Mesporin (Mepha), Oframax 
(Ranbaxy) i Rocephin (Roche; lek oryginalny).

J01DH – Karbapenemy
Meropenem: Meropenem ACIC to 11. zarejestrowa-
na marka meropenemu. Do sprzedaży wprowadzo-
no 6 leków: Meronem (AstraZeneca), od marca 2011 
Meropenem Sandoz, od stycznia 2012 Meropenem 
Kabi (Fresenius Kabi), od czerwca 2012 Meropenem 
Hospira, od grudnia 2013 Meropenem Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Farma-Projekt pod nazwą Meropental) i od 
czerwca 2014 Merinfec (Actavis). Nie pojawiły się 
jeszcze w obrocie: Meropenem GSK (GlaxoSmithKli-
ne), Meropenem Noridem (Noridem Enterprises), 
Meropenem Teva, Nableran (Ranbaxy). Skreślono 
z Rejestru: Mepereost (Sandoz), Meropenem Polfa 
Łódź (Sensilab Polska; lek był obecny na rynku od 
sierpnia 2012), Reopemest (Sandoz).
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J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – 
Fluorochinolony

Ciprofloxacin: Cyprofloksacyna Embedded Signal 
Processing Ltd inj. to 12. zarejestrowana w tej klasie 
marka cyprofloksacyny. Do sprzedaży wprowadzono 
5 preparatów iniekcyjnych: Ciprinol (Krka), Cipronex 
(Polpharma), Proxacin (Alvogen), od października 
2007 Ciprofloxacin Kabi (Fresenius Kabi) i od lutego 
2010 Ciprofloxacinum Claris (Claris Lifesciences). 
Do obrotu wprowadzono także 5 leków doustnych: 
Ciphin (Zentiva), Ciprinol (Krka), Ciprobay (Bayer; lek 
oryginalny), Cipronex (Polpharma), Cipropol (Gede-
on Richter Polska), Proxacin (Alvogen).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu: Cipro-
floxacin Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ciprolon 
(Hikma) i Ciproquin (Claris Lifesciences).
Skreślono z Rejestru: Cifran (Ranbaxy; lek był obec-
ny na rynku), Ciprobay inj. (Bayer; lek był obecny na 
rynku), Ciprofloxacin-1A Pharma (preparat wprowa-
dzony do obrotu od listopada 2008, zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą CiproLek), Ciprofloxacin Re-
dibag inj. (Baxter; lek był obecny na rynku od marca 
2009), Ciproteva tabl. powl. (Teva; lek zarejestrowa-
ny wcześniej przez firmę Tenlec pod nazwą Cipro 
Tenlec) i Ciproteva inj. (Tenlec) oraz Cyprofloksacyna 
(Actavis; lek był obecny na rynku od sierpnia 2008).
Moxifloxacin: Moxifloxacin Kabi (Fresenius Kabi) 
to 3. zarejestrowana marka moksyfloksacyny. Do 
sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Avelox 
(Bayer). Nie pojawił się jeszcze na rynku: Floxitrat 
(Sandoz).

J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XE - Pochodne nitrofuranu

Furazidin (furagin): neoFuragina (Teva) to 5. za-
rejestrowana marka furazydyny. Na rynek wprowa-
dzono 4 leki: Furaginum Adamed, Furaginum Teva, 
od września 2011 uroFuraginum (Adamed) i od 
kwietnia 2014 UROIntima FuragiActive (OINPhar-
ma).

J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid: Anozilad (Actavis) w postaci doustnej 
i Pneumolid (Alvogen) w postaci iniekcji to odpo-
wiednio 3. i 4. zarejestrowana marka linezolidu. Na 
rynek wprowadzono lek oryginalny Zyvoxid (Pfizer) 
w postaci doustnej i iniekcyjnej oraz od maja 2014 
Dilizolen (Glenmark) w postaci iniekcji. Skreślono 
z Rejestru: Linezolid Teva.

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

Itraconazole: Ipozumax (Temapharm) to 7. zare-
jestrowana doustna marka itrakonazolu. Na rynek 
wprowadzono 4 leki: Orungal (Janssen-Cilag; lek 
oryginalny), od czerwca 2006 Trioxal (Polpharma), 
od lutego 2010 ItraGen (Generics; lek został pier-

wotnie wprowadzony na rynek we wrześniu 2008 
pod wcześniejszą nazwą ItraMerck) i od paździer-
nika 2011 Itrax (Axxon). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Itraconazole-Premier Research (San-
doz) i Itrokast (Axxon). Skreślono z Rejestru: Clado-
stad (Stada; wcześniejsza nazwa: Cladosol), Fungi-
trac (Ratiopharm), ItraLek (Sandoz).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwi-
rusowe; J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe 
inhibitory odwrotnej transkryptazy

Tenofovir disoproxil: Tenofovir disoproxil Teva to 
3. zarejestrowana marka tenofowiru. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny Viread (Gilead Scien-
ces). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tenofovir Zen-
tiva.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AA – Analogi ipe-
rytu azotowego

Bendamustine: Bendamustine Helm, Bendinfus 
i Rhomustin (wszystkie: Helm) to odpowiednio 2., 3. 
i 4. zarejestrowana marka bendamustyny. Do sprze-
daży wprowadzono w marcu 2011 Levact (Astellas).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

Imatinib: Imatynib Genthon, Imatynib BioOrganics, 
Imatynib Kiron i Imatynib Synthon to odpowiednio 
21., 22., 23. i 24. zarejestrowana marka imatynibu. 
Na rynek wprowadzono 10 leków: Glivec (Novartis; 
lek oryginalny), od czerwca 2013 Nibix (Adamed), 
od października 2013 Telux (Glenmark), od grudnia 
2013 Imatinib Polfa (Polfa; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Imatinib Nobilus Ent), od lutego 
2014 Imatenil (Biofarm) i Meaxin (Krka), od marca 
2014 Imatinib Teva i Imatinib Zentiva, od maja 2014 
Imakrebin (Alvogen) i od lipca 2014 Imatinib Apo-
tex.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid (Egis), 
Imatinib Accord (Accord Healthcare), Imatinib Ac-
tavis, Imatinib Generics, Imatinib Glenmark, Imati-
nib Medac, Imatinib Teva Pharmaceuticals, Imavec 
(Helm), Leutipol (Polpharma), Leuzek (Nobilus Ent). 
Skreślono z Rejestru: Kinacel (Celon).

M – UKŁAD MIęŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwza-
palne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochod-
ne kwasu propionowego

Ibuprofen: Ibuprofen Generics to 36. zarejestrowa-
na marka preparatów ibuprofenu.
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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, Nu-
rofen Forte, Nurofen Ultrafast i Nurofen dla dzieci 
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 dzieci 
(Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express Fe-
mina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany począt-
kowo jako Nurofen Express KAP, następnie zmiana 
nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen 
Ultra), od lipca 2013 Nurofen Express Forte (Reckitt 
Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży od lipca 
2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte) i od grudnia 
2013 Ibum Forte Minicaps (Hasco-Lek; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Forte 
Hasco).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino-
wym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku 
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony 
wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D), Ibum 
o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci 
zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskaw-
kowym; Reckitt Benckiser), od marca 2009 Kidofen 

(Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik 2% i 4% (Ra-
tiopharm; preparat zarejestrowany wcześniej jako 
Ibusir), od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva), od lipca 
2010 Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 4% (Reckitt 
Benckiser), od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci forte 
o smaku truskawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), 
od sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci Junior poma-
rańczowy (Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: 
Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen 
dla dzieci Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% truskaw-
kowy), od października 2011 Milifen (Pinewood), od 
lutego 2012 Ibum o smaku bananowym (Hasco-
-Lek), od marca 2012 MIG dla dzieci zawiesina 
(Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina 
2% (Abbott), od września 2012 Ibum forte o smaku 
malinowym (Hasco-Lek), 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 zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Nurofen Ultra Forte rozpusz-
czalny) oraz od lipca 2014 Ibufen dla dzieci forte 
o smaku malinowym (Polpharma).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Busco-
fem (Boehringer Ingelheim), Galprofen i Galprofen 
Max (APC Instytut), Ibufarmalid (Teva), Ibuprofen 
APC i Ibuprofen APC Max (APC Instytut), Ibupro-
fen Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Health-
care), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Galpharm 
(Galpharm Healthcare), Ibuprofen Liderfarm (Farma-
lider), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wrafton), Ibuprofen 
Rockspring (Abbott), Irfen (Mepha), Nurofen Ultra 
Forte do rozpuszczania (Reckitt Benckiser), Tespro-
fen (APC Instytut).
Skreślono z Rejestru: Brufen retard (Abbott), Ibufen 
Total (Polpharma; lek był obecny na rynku), Ibupro-
fen Actavis (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen Banner 
Pharmacaps, Nurofen Topss (Reckitt Benckiser), 
Pabi-Ibuprofen tabl. powl. 400 mg (Polfa Pabianice) 
i Solpaflex (GlaxoSmithKline).

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bó-
lach stawów i mięśni; M02AX – Inne leki stoso-
wane miejscowo w bólach stawów i mięśni

Camphora: Spirytus kamforowy (Prolab) to obecnie 
9. rejestracja tego preparatu. Z wielu wcześniejszych 
rejestracji pozostały w rejestrze preparaty jeszcze 
8 firm: Aflofarm, Amara, Avena, Coel, Hasco-Lek, 
Laboratorium Galenowe Olsztyn, Labpharm-ATS, 
Microfarm.

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B 
– Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA – Bifosfoniany
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Pamidronic acid: Pamidronate Disodium Agila 
(Agila Specialties) to 5. zarejestrowany lek zawiera-
jący pamidronian sodowy. Na rynek wprowadzono 
4 preparaty: Pamifos (Vipharm), Pamitor (Chiesi), 
od października 2006 Pamisol (Hospira), od marca 
2007 Pamidronat Medac. Skreślono z Rejestru: Are-
dia (Novartis; lek oryginalny, był obecny na rynku), 
Clastodron (Actavis), Pamidia (Farmacom; lek był 
obecny na rynku od sierpnia 2008), Pamidronat-Ra-
tiopharm (lek był obecny na rynku od marca 2008), 
Pamistad (Stada).
Zoledronic acid: Zoledronic acid Pfizer to 30. zare-
jestrowana marka leków z kwasem zoledronowym, 
a Zoledronic acid Mylan w postaci roztworu do 
wlewów dożylnych to rozszerzenie względem zare-
jestrowanego wcześniej w ramach unijnej procedury 
scentralizowanej koncentratu do sporządzania roz-
tworu do wlewów dożylnych. Na rynek wprowadzono 
14 leków: Zometa (Novartis Europharm), od września 
2012 Zomikos (Vipharm), od lutego 2013 Zoledro-
nic acid Teva, od czerwca 2013 Fayton (Glenmark) 
i Zoledronic acid Actavis, od października 2013 
Osporil (Egis) i Symdronic (SymPhar), od grudnia 
2013 Acidum zoledronicum Medac i Zoledronic acid 
Zentiva, od stycznia 2014 Zoledronic acid Polpharma, 
od marca 2014 Zoledronic acid Sandoz oraz od 
czerwca 2014 Desinobon (Alvogen) i Zoledronic 
acid Fresenius Kabi, wskazane w zapobieganiu 
powikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii 
wywołanej chorobą nowotworową, a także Aclasta 
(Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Zen-
dractin (PharmaSwiss), Zerlinda (Actavis), Zolacitor 
(Chiesi), Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Accord 
(Accord Healthcare), Zoledronic acid Hospira, 
Zoledronic acid Mylan, Zoledronic acid Neogen, 
Zoledronic acid Noridem (Noridem Enterprises), 
Zoledronic acid Strides (Strides Arcolab), Zoledro-
nic acid Teva Generics (Teva), Zoledronic Fair-Med 
o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa 
oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid Agi-
la (Agila Specialties), Zoledronic acid Hospira, 
Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid Teva Phar-
ma i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpo-
wiadających lekowi Aclasta.

N – UKŁAD NERWOWY
N01 – Środki znieczulające;
N01A – Środki do znieczulenia ogólnego; 
N01AX – Inne środki do znieczulenia ogólnego

Nitrous oxide: VasoKINOX (Air Liquide Sante) to 7. 
zarejestrowany preparat o tym składzie. Wcześniej 
zarejestrowano w PL Podtlenek azotu (Messer Pol-
ska), Podtlenek azotu Air Products, Podtlenek azotu 

medyczny Air Liquide (Air Liquide Sante), Podtlenek 
azotu medyczny Spawmet, Podtlenek azotu N2O 
(Linde Gaz) oraz centralnie w UE Inomax (Linde 
Healthcare). Skreślono z Rejestru: Podtlenek azotu 
ZACH (Azoty-Adipol).

N01B - Środki do znieczulenia miejscowego; 
N01BB – Amidy

Prilocaine: Prilotekal (Molteni) to 1. zarejestrowana 
marka prylokainy, nie licząc leków złożonych z lido-
kainą.

N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – 
Anilidy;

Paracetamol: Paracetamol Apteo Med (Synoptis) 
to 40. zarejestrowana marka paracetamolu. Na 
rynek wprowadzono 28 marek o różnych drogach 
podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), 
jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Ace-
nol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 
Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol 
(McNeil), Codipar (Angelini), Efferalgan i Efferalgan 
forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran (Polpharma), 
Gemipar (Gemi), Paracetamol Aflofarm czopki (lek 
wprowadzony wcześniej jako Paracetamol przez fir-
mę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, 
potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol 
Aflofarm), tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla 
dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek 
od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol 
Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Para-
cetamol Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol 
Filofarm, Paracetamol Galena, Paracetamol Hasco 
(Hasco-Lek), Paracetamol - Herbapol Wrocław, Pa-
racetamol Marcmed, Paracetamol Polfa-Łódź (Bio-
-Profil Polska), Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb) 
oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; pre-
parat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ion-
farma pod nazwą Apiredol), od października 2011 
Paracetamol Actavis (iniekcje), od stycznia 2012 
Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infu-
zji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol Panphar-
ma (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 Paracetamol Sigillata), od 
lipca 2013 Paramax Rapid (Vitabalans), od maja 
2014 Paracetamol Polpharma inj. i od czerwca 2014 
Paracetamol Dr. Max.
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap 
Direct Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), 
Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Panadol 
Novum (GlaxoSmithKline), Paracetamol Accord 
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(Accord Healthcare) tabletki musujące, Paracetamol 
APC (APC Instytut), Paracetamol Basi, Paraceta-
mol Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol 
Rockspring (Angelini), Paracetamol Sandoz inj., Pa-
racetamol 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 Pharmacia, 
Wrocław), Amipar (Amilek), Benuron (Bene), Efferal-
gan Odis (Bristol-Myers Squibb), Grippostad (Stada; 
lek był obecny na rynku), Hascopar (Hasco-Lek), Pa-
racetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Para-
cetamol Hospira inj. (lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Combino Pharm pod nazwą Paraceta-
mol Vancombex), 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).

N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wy-
łączeniem leków psychotropowych

Paracetamol+pseudoephedrine: Theraflu Przezię-
bienie (Novartis) to 4. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie, a 1. zarejestrowany lek wielo-
dawkowy, zawierający w 30 ml 500 mg paraceta-
molu i 30 mg pseudoefedryny. Do sprzedaży wpro-
wadzono Grippokaps (Hasco-Lek) zawierający 250 
mg paracetamolu. Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Coldrex KTR (GlaxoSmithKline) i Theraflu Zatoki 
Extra (Novartis) zawierające 500 mg paracetamolu. 
Wszystkie preparaty jednodawkowe zawierają 30 
mg pseudoefedryny.

N06 – Psychoanaleptyki;
N06B – Leki psychostymulujące, stosowane 
w leczeniu ADHD i nootropowe;
N06BA – Sympatykomimetyki działające 
ośrodkowo

Methylphenidate: Medikinet CR (Medice) w posta-
ci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu w nowych 
dawkach 50 mg i 60 mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej niższych dawek tego 
leku. Zarejestrowano 3 marki preparatów metylfeni-
datu. Na rynek wprowadzono 2 preparaty: Concerta 
(Janssen-Cilag) w postaci tabletek membranowych 
o przedłużonym uwalnianiu oraz od października 
2008 preparat Medikinet CR (Medice) w postaci 
kapsułek o przedłużonym uwalnianiu oraz zwykłych 
tabletek. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży lek 
Difumenil (Sandoz) w postaci tabletek membrano-
wych o przedłużonym uwalnianiu.

N06BX – Inne leki psychostymulujące i nootro-
powe

Piracetam: Recodium (Aflofarm) to 8. zarejestrowa-
na marka piracetamu. Do sprzedaży zostały wpro-
wadzone 4 leki: Biotropil (Biofarm), Lucetam (Egis), 
Memotropil (Polpharma) i lek oryginalny Nootropil 
(UCB). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Piracetam 
Medana, Piracetam Mylan, Piracetamum 123ratio.

N06D – Leki przeciw demencji; N06DX - Inne 
leki przeciw otępieniu starczemu

Memantine: Memantine Teva tabletki powlekane 
i Zemertinex (PharmaSwiss) tabletki powlekane to 
rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej 
tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Za-
rejestrowano 27 marek memantyny. Na rynek wpro-
wadzono 13 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), od lutego 2014 
Polmatine (Polpharma), od maja 2014 Memantine 
Orion, od czerwca 2014 Memabix (Adamed) i od 
lipca 2014 Marbodin (Stada).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Cognomem (Zentiva), Memantine Accord (Accord 
Healthcare), Memantine Alvogen, Memantine Glen-
mark, Memantine Lek (Pharmathen), Memantine 
Merz, Memantine Ratiopharm, Memantine Teva, 
Memantin Neuropharma (Neuraxpharm; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Memantyna Neu-
ropharma), Memantyna Abdi, Tormoro (Abbott), 
Xapimant (Sandoz), Zemertinex (PharmaSwiss), 
Zenmem (Zentiva).

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

Mometasone furoate: Mometasone Adamed to 5. 
zarejestrowana w tej klasie marka mometazonu. Do 
sprzedaży wprowadzono Nasonex (Merck Sharp & 
Dohme) i od lutego 2013 Nasometin (Sandoz). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Mometazonu furoi-
nian Cipla i Pronasal (Teva).

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem 
preparatów złożonych zawierających leki prze-
ciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne

Acetylcysteine: Nacesis (Natur Produkt Pharma) to 
5. zarejestrowana marka acetylocysteiny. Do sprze-
daży wprowadzono 4 marki w różnych wersjach 
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i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Mini, ACC Optima, 
ACC Optima Hot (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz 
inj., Fluimucil forte (poprzednia nazwa: Fluimucil), 
Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon), 
Tussicom (Sanofi-Aventis).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działają-
ce ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistami-
nowe działające ogólnie

Desloratadine: Desalergo (Medicplast) to 38. za-
rejestrowana marka desloratadyny. Na rynku poja-
wiło się 18 leków: Aerius (Merck Sharp & Dohme), 
Azomyr (Merck Sharp & Dohme), od sierpnia 2012 
Dehistar (Galena) i Deslodyna (Hasco-Lek), od 
września 2012 Dynid (Glenmark), od październi-
ka 2012 Suprodeslon (S-Lab) i Symdes (SymPhar), 
od grudnia 2012 Hitaxa (Adamed) i Jovesto (San-
doz), od stycznia 2013 Delortan (Polfa Warszawa), 
od marca 2013 Dasselta (Krka), od kwietnia 2013 
Goldesin (Tactica Pharmaceuticals), od maja 2013 
Desloratadine Actavis, od lipca 2013 Desloratadine 
Mylan, od listopada 2013 Desloratadyna Apotex, od 
stycznia 2014 Clarderin (PharmaSwiss), od lutego 
2014 Aleric Deslo (US Pharmacia; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie przez firmę Krotex-Poland pod nazwą 
Metlox) i od kwietnia 2014 Teslor (Aflofarm).
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków: De-
novals (Specifar), Desada (Adamed), Deslix (Meda-
na Pharma), Desloraphar (Disphar), Desloratadine 
+Pharma, Desloratadine Farmaprojects, Deslorata-
dine Labormed, Desloratadine Lupin, Desloratadine 
Peseri (Bio-Profil Polska i Peseri Trading), Deslora-
tadine PMCS (Pro.Med.CS), Desloratadine Ratiop-
harm, Desloratadine Teva, Desloratadyna Actavis, 
Desloratadyna Ibermedgen, Lordestin (Gedeon 
Richter Polska), Lorinespes (Specifar), Neoclarityn 
(Merck Sharp & Dohme), Pylodes (PharmaSwiss), 
Sigtalaz (Sigillata). 
Skreślono z Rejestru: Deloriar (Specifar), Deslorata-
dine Arrow (Arrow Poland), Desloratadine Zentiva, 
Rodispes (Specifar), Tahistol (Specifar), Yosqiero 
(Sandoz).

S – NARZĄDY ZMYSŁóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw 
jaskrze i zwężające źrenicę; S01EE – Analogi 
prostaglandyn

Bimatoprost: Bimatoprost Apotex to 7. zarejestro-
wana marka bimatoprostu. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Lumigan (Allergan). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Bimakolan (Stada), Bimatoprost 
Polpharma, Bimatoprost Tiefenbacher (Alfred E. 
Tiefenbacher), Glabrilux (PharmaSwiss) i Treprovist 
(Sandoz).
Travoprost: Bondulc (Actavis) to 3. zarejestrowana 
marka leku z trawoprostem. Do sprzedaży został 
wprowadzony Travatan (Alcon). Nie pojawił się jesz-
cze na rynku preparat Izba (Alcon).

V – PREPARATY RóŻNE
V03/V03A – Inne środki stosowane w leczni-
ctwie; V03AE – Leki stosowane w hiperkalemii 
i hiperfosfatemii

Sevelamer carbonate: Sevemed (Medice) to 3. 
zarejestrowana marka sewelameru. Na rynek wpro-
wadzono 2 leki zarejestrowane w ramach centralnej 
procedury unijnej: Renagel (Genzyme) i od sierpnia 
2011Renvela (Genzyme).

2014-08-28
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC 
na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, 
Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowa-
nie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślin-
nych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie 
IX”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów lecz-
niczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nad-
syłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów lecz-
niczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane 
IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Pro-
duktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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W lipcu 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 6 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 4 nowych substancji czynnych (ataluren – oznaczony jako lek sierocy, obinutuzu-
mab – oznaczony jako lek sierocy, peginterferon beta-1a, simoktokog alfa) oraz 3 substancji 
czynnych już stosowanych w lecznictwie. 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).

Nowe rejestracje – UE – LIPIEC 2014

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWóRCZY
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki 
krzepnięcia krwi

Simoctocog alfa: Nuwiq (Octapharma) jest wska-
zany do zapobiegania i leczenia krwawień u pacjen-
tów cierpiących na hemofilię A (wrodzony niedo-
bór czynnika VIII). Nuwiq może być stosowany we 
wszystkich grupach wiekowych.
Simoktokog alfa to rekombinowany ludzki VIII 
czynnik krzepnięcia (rDNA), będący oczyszczonym 
białkiem zawierającym 1440 aminokwasów. Jego 
cząsteczka zawiera sekwencję aminokwasową po-
równywalną z sekwencją aminokwasową czynnika 
VIII o strukturze 90 + 80 kDa (czyli pozbawionego 
domeny B). Wytwarzany jest techniką rekombinacji 
DNA w genetycznie zmodyfikowanych komórkach 
zarodkowych nerki człowieka (HEK 293F). Podczas 
procesu wytwarzania jak i do finalnego produktu 
leczniczego nie są dodawane materiały pochodze-
nia zwierzęcego bądź ludzkiego.
Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda 
składa się z dwóch cząsteczek, które spełniają różne 
funkcje fizjologiczne. Po podaniu dożylnym u pa-
cjentów z hemofilią czynnik VIII łączy się z czyn-
nikiem von Willebranda w krwioobiegu pacjenta. 
Aktywny czynnik VIII działa jako kofaktor aktywnego 
czynnika IX, przyspieszając przemianę czynnika X 
w aktywny czynnik X. Aktywny czynnik X przekształ-
ca protrombinę w trombinę. Następnie trombina 
przekształca fibrynogen we włóknik, co umożliwia 
powstanie skrzepu. Hemofilia A jest sprzężoną 
z płcią, dziedziczną chorobą krwi, spowodowaną 
zmniejszonym poziomem czynnika VIII:C, co po-
woduje obfite krwawienie do stawów, mięśni lub 
narządów wewnętrznych, albo samoistnie, albo jako 
rezultat urazu przypadkowego lub chirurgicznego. 

W terapii zastępczej zwiększa się poziom czynnika 
VIII w osoczu, w związku z czym następuje tymcza-
sowa korekta niedoboru czynnika VIII i zmniejszenie 
tendencji do krwawienia.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe; L01XC – Przeciw-
ciała monoklonalne

Obinutuzumab: Gazyvaro (Roche) w skojarzeniu 
z chlorambucylem jest wskazany do stosowania 
u dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą bia-
łaczką limfocytową (PBL), u których z powodu cho-
rób współistniejących nie należy stosować leczenia 
opartego na pełnej dawce fludarabiny.
Obinutuzumab jest humanizowanym glikozy-
lowanym przeciwciałem monoklonalnym typu 
II podklasy IgG1 skierowanym przeciwko CD20 
i otrzymywanym poprzez humanizację mysiego 
przeciwciała macierzystego B-Ly1 i wytwarzanym 
z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA 
w linii komórkowej pochodzącej z jajnika chomika 
chińskiego. Przeciwciało to działa bezpośrednio na 
pozakomórkową pętlę antygenu przezbłonowego 
CD20, na powierzchni niezłośliwych i złośliwych 
limfocytów pre-B i dojrzałych limfocytów B, ale nie 
na powierzchni krwiotwórczych komórek macie-
rzystych, komórek pro-B, prawidłowych komórek 
krwi i innych prawidłowych tkanek. Glikoinżynieria 
fragmentu Fc obinutuzumabu powoduje wzrost po-
winowactwa do receptorów FcɣRIII komórek efekto-
rowych, takich jak komórki NK (ang. natural killer), 
makrofagi, monocyty w porównaniu z przeciwciała-
mi, których nie modyfikowano metodami glikoinży-
nieryjnymi. W badaniach nieklinicznych stwierdzo-
no, że obinutuzumab indukuje bezpośrednią śmierć 
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komórkową i pośredniczy w procesie cytoksyczności 
komórkowej zależnej od przeciwciał (ang. antibody 
dependent cellular cytotoxicity, ADCC) oraz fago-
cytozy komórkowej zależnej od przeciwciał (ang. 
antibody dependent cellular phagocytosis, ADCP) 
poprzez rekrutację immunologicznych komórek 
efektorowych FcɣRIII+. Ponadto, in vivo obinutu-
zumab jest mediatorem niewielkiego stopnia cyto-
toksyczności zależnej od dopełniacza (ang. comple-
ment dependent cytotoxicity, CDC). W porównaniu 
do przeciwciał typu I, obinutuzumab - przeciwciało 
typu II - charakteryzuje się większą zdolnością in-
dukowania bezpośredniej śmierci komórkowej, przy 
jednoczesnym ograniczeniu CDC, po zastosowaniu 
równoważnej dawki. Obinutuzumab, jako przeciw-
ciało modyfikowane metodami glikoinżynieryjnymi, 
charakteryzuje się podwyższoną cytoksycznoś-
cią komórkową zależną od przeciwciał (ADCC), 
w porównaniu do przeciwciał niemodyfikowanych 
metodami glikoinżynieryjnymi, w równoważnych 
dawkach. W modelach zwierzęcych obinutuzumab 
przyczynia się do zmniejszenia liczby limfocytów B 
zdolnych do różnicowania się i zwiększa skutecz-
ność działania przeciwnowotworowego.
Decyzją Komisji Europejskiej z 10 X 2012 oznaczono 
obinutuzumab jako sierocy produkt leczniczy.

L03/L03A – Środki pobudzające układ odpor-
nościowy; L03AB – Interferony

Peginterferon beta-1a: Plegridy (Biogen Idec) jest 
wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów 
z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsia-
nego.
Peginterferon beta-1a jest interferonem beta-1a 
wytwarzanym w komórkach jajnika chomika chiń-
skiego, kowalencyjnie sprzężonym z metoksypoli-
etylenoglikolem o masie 20 kDa z użyciem O-2-me-
tylopropionaldehydu jako łącznika, gdzie stopień 
podstawienia wynosi 1 mol polimeru/1 mol białka. 
Średnia masa cząsteczkowa wynosi ok. 44 kDa, 
z czego część białkowa stanowi ok. 23 kDa. Mocy 
tego produktu leczniczego nie należy porównywać 
z mocą innych białek pegylowanych ani niepegylo-
wanych z tej samej grupy terapeutycznej.
Mechanizm działania peginterferonu beta-1a w le-
czeniu stwardnienia rozsianego nie został do końca 
poznany. Plegridy wiąże się z receptorem interfero-
nu typu I na powierzchni komórek, co zapoczątko-
wuje kaskadę reakcji wewnątrzkomórkowych, które 
prowadzą do regulacji ekspresji genów odpowiada-
jących na interferon. Efekty biologiczne, w których 
Plegridy może pełnić rolę mediatora, obejmują od-
działywanie na stężenie cytokin przeciwzapalnych 
(np. IL-4, IL-10, IL-27) (w mechanizmie „up-regula-
tion”), cytokin prozapalnych (np. IL-2, IL-12, IFN-γ, 

TNF-α) (w mechanizmie „down-regulation”) oraz 
hamowanie migracji aktywowanych komórek T 
przez barierę krew-mózg; chociaż mogą być tu za-
angażowane również dodatkowe mechanizmy. Nie 
wiadomo, czy mechanizm działania produktu Ple-
gridy w stwardnieniu rozsianym (SR) odbywa się za 
pośrednictwem tej samej drogi przemian biologicz-
nych, jak opisano powyżej, ponieważ patofizjologia 
SR jest tylko częściowo poznana.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościo-
wy; L04AD – Inhibitory kalcyneuryny

Tacrolimus: Envarsus (Chiesi) to 9. zarejestrowana 
marka takrolimusu, w tym w 2 nowych dawkach 
0,75 mg i 4 mg. Na rynku pojawiło się dotychczas 
5 leków: Advagraf (Astellas), Prograf (Astellas), od 
czerwca 2011 Taliximun (PharmaSwiss), od lip-
ca 2011 Tacni (Teva) i od września 2011 Cidimus 
(Sandoz). Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży: 
Modigraf (Astellas), Tacrolimus Accord (Accord 
Healthcare), Takrocept (Intas; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Tacrolimus Intas). Skreślono 
z Rejestru: Supregraf (Actavis; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Lambda Therapeutics pod 
nazwą Tacrolimus Lambda), Tacroligen (PharOs).
Envarsus jest wskazany w profilaktyce odrzucania 
przeszczepu u dorosłych biorców allogeniczne-
go przeszczepu nerki lub wątroby oraz w leczeniu 
w przypadku odrzucania allogenicznego przeszcze-
pu opornego na leczenie innymi immunosupresyj-
nymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjen-
tów.
Wydaje się, że na poziomie molekularnym działanie 
takrolimusu zależy od wiązania z białkiem cytozolu 
(FKBP12) odpowiedzialnym za wewnątrzkomórkowe 
gromadzenie się leku. Kompleks FKBP12-takrolimus 
swoiście i kompetycyjnie wiąże się z kalcyneuryną 
i hamuje ją, co prowadzi do zależnego od wapnia 
zahamowania dróg przesyłania sygnału dla ko-
mórek T, zapobiegając w ten sposób transkrypcji 
nieciągłego zestawu genów cytokin. Takrolimus 
hamuje tworzenie się cytotoksycznych limfocytów, 
które są głównym czynnikiem odpowiedzialnym 
za odrzucanie przeszczepu. Takrolimus hamuje 
aktywację limfocytów T i proliferację limfocytów 
B zależną od pomocniczych limfocytów T, a także 
tworzenie się limfokin (takich jak interleukiny-2, -3 
oraz γ-interferon) oraz ekspresję receptora dla in-
terleukiny-2.

M – UKŁAD MIęŚNIOWO-SZKIELETOWY
M09/M09A/M09AX - Inne leki stosowane 
w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego

Ataluren: Translarna (PTC Therapeutics) jest wska-
zany do stosowania w leczeniu dystrofii mięśniowej 

►
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Duchenne’a warunkowanej przez mutację nonsen-
sowną w genie dystrofiny u pacjentów chodzących 
w wieku od 5 lat. Nie wykazano skuteczności u pa-
cjentów innych niż pacjenci chodzący. Obecność 
mutacji nonsensownej w genie dystrofiny należy 
potwierdzić poprzez badania genetyczne.
Mutacja nonsensowna DNA polega na zbyt wczes-
nym występowaniu kodonu stop w mRNA. Powo-
duje to zakończenie translacji przed uzyskaniem 
pełnej długości łańcucha białkowego, co z kolei 
jest przyczyną choroby. Ataluren umożliwia ryboso-
mom translację pełnej cząsteczki mRNA mimo zbyt 
wcześnie występującego kodonu stop i tym samym 
wytworzenie łańcucha białkowego o pełnej długoś-
ci.
Decyzją Komisji Europejskiej z 27 V 2005 oznaczono 
ataluren jako sierocy produkt leczniczy.

S – NARZĄDY ZMYSŁóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki przeciw 
jaskrze i zwężające źrenicę; S01EC – Inhibitory 
anhydrazy węglanowej; S01EC54 – Brynzola-
mid w połączeniach

Brinzolamide+brimonidine: Simbrinza (Alcon) 
jest wskazany do stosowania w celu obniżenia pod-
wyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP, 
ang.: intraocular pressure,) u dorosłych pacjentów 
z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciś-
nieniem ocznym, u których stosując monoterapię 
nie osiągnięto wystarczającego obniżenia IOP.
Brynzolamid i winian brymonidyny zmniejszają ciś-
nienie wewnątrzgałkowe (IOP) u pacjentów z jaskrą 
z otwartym kątem przesączania (OAG, ang.: open-
-angle glaucoma) oraz z nadciśnieniem ocznym 
(OHT, ang.: ocular hypertension) przez zahamo-
wanie wytwarzania cieczy wodnistej w wyrostku 
rzęstkowym oka. Jednak mechanizmy ich działania 
są różne. Brynzolamid działa poprzez hamowanie 
aktywności enzymu anhydrazy węglanowej (CA-II, 
ang.: carbonic anhydrase II) w nabłonku wyrostków 
rzęskowych, co spowalnia wytwarzanie jonów dwu-
węglanowych i w konsekwencji zmniejsza transport 

sodu i płynu przez nabłonek wyrostków rzęskowych, 
czego skutkiem jest zahamowanie wytwarzania 
cieczy wodnistej. Brymonidyna, agonista recepto-
ra alfa-2-adrenergicznego, hamuje enzym cyklazę 
adenylową i zmniejsza zależne od stężenia cAMP 
wytwarzanie cieczy wodnistej. Ponadto podawanie 
brymonidyny zwiększa odpływ naczyniówkowo-
-twardówkowy.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 31 VII 2014 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza z 6 VII 2014, pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi Doribax (Janssen-Cilag), za-
rejestrowanego 25 VII 2008 – substancja czynna: 
doripenem, klasa J01DH;

•	 decyzja z 31 VII 2014 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza z 6 VII 2014, pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 
stosowanego u ludzi IOA (Merck Sharp & Doh-
me), zarejestrowanego 16 XI 2011 – substancje 
czynne: nomegestrol+estradiol, klasa G03AA;

•	 decyzja dotycząca wycofania pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu produktu leczniczego sto-
sowanego u ludzi Revasc (Canyon Pharmaceuti-
cals), zarejestrowanego 9 VII 1997 – substancja 
czynna: desirudin, klasa B01AE.

2014-08-22
Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na 
podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, 
Oslo 2013), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowa-
nie od stycznia 2014 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal 
products for human use”; “Community list of not active medici-
nal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane 
IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Pro-
duktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►



Nowe rejestracje i nowości na rynku

81Aptekarz Polski, 96(74e) sierpień 2014

W lipcu 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 13 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa 
ATC/WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji

A02BC Esomeprazole Texibax Ranbaxy PL 11.2011

A02BC Omeprazole Omeprazol 
Aurobindo

Aurobindo PL 11.2011

B01AC Cilostazol Noclaud Egis PL 03.2014

B03AC Ferric isomaltoside 
1000

Diafer Pharmacosmos PL 06.2013

C10AA Rosuvastatin Rosuvastatin Krka Krka PL 10.2011

G04BE# Tadalafil Adcirca Eli Lilly UE 11.2009 Tadalafil 
Lilly, zm. Adcirca

L01XE Imatinib Imatinib Apotex Apotex PL 04.2014

M05BA Alendronic acid Alendronic Acid 
Genoptim

Synoptis PL 12.2008 Kwas 
alendronowy, zm. 
03.2014 Alendronic 
Acid Genoptim

N02BA Acetylsalicylic acid Grypostop Control Medicofarma PL 02.1997 Encopirin*, 
zm. 04.2013 Grypostop 
Control

N03AX Levetiracetam Levetiracetam 
Mylan

Mylan PL 10.2012

N06DA Rivastigmine Evertas Zentiva PL 07.2013 Werendi, 
zm. 12.2013 Evertas

N06DX Memantine Marbodin Stada PL 02.2014

N07CA Betahistine Betahistinum 
123ratio

123ratio PL 12.2007 Betahistine 
Pliva, zm. Betahistine 
Teva*, zm. 12.2013 
Betahistinum 123ratio

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

NOWOŚCI NA RYNKU – LIPIEC 2014

►
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Ponadto w lipcu 2014 r. wprowadzono do sprzedaży 
1 nową wersję marki już obecnej na rynku:
•	 N02BA51, acetylsalicylic acid + pseudoephed-

rine – Aspirin Complex Hot (Bayer), PL 12.2013.

A – PRZEWóD POKARMOWY I METABOLIZM
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związa-

nych z nadkwaśnością; A02B – Leki stosowane 
w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-
-przełykowym; A02BC – Inhibitory pompy pro-
tonowej

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWóRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC 

– Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłącze-
niem heparyny)

B03 – Preparaty stosowane w niedokrwistości; B03A 
– Preparaty żelaza; B03AC – Preparaty żelaza 
podawane pozajelitowo

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10A 

- Środki wpływające na stężenie lipidów, leki 
proste; C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksy-
metyloglutarylokoenzymu A

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; 
G04BE# – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
erekcji

#Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną 
klasę G04BE, chociaż wskazania preparatu Adcirca 
pasują do klasy C01EB – Inne leki nasercowe.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE  
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory ki-
nazy białkowej

M – UKŁAD MIęŚNIOWO-SZKIELETOWY
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – 

Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA - Bifosfoniany

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki przeciw-

bólowe i przeciwgorączkowe; N02BA – Kwas 
salicylowy i pochodne;
N02BA51 – Kwas acetylosalicylowy w połącze-
niach z wyłączeniem leków psychotropowych

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

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw de-
mencji;
N06DA - Antycholinoesterazy
N06DX - Inne leki przeciw otępieniu starczemu

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy; N07C/
N07CA – Leki przeciw zawrotom głowy

2014-08-23

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines 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;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska Wydanie IX”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestro-
wanych 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 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.

►
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EGIPT
- fotoreportaż dr Karola Adamkowskiego

Egipska wioska Bir Zuveir na Synaju

Piramida Chefrena  w Gizie

 Tradycyjne leki można kupić na takich bazarach

Pustynne wioski żyją swoimi problemami

Bazar Chan al Chalili działa w Kairze od 1292 roku

Twierdza Kait-Baja przez wieki  
broniła Aleksandrii od strony morza


