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Tą drogą idzie Europa

„Linie podziału”, to tytuł artykułu Grzegorza Kucharewicza, prezesa 
Naczelnej Rady Aptekarskiej. Artykuł rozpoczyna się stwierdzeniem, że „Sa-
morząd aptekarski od wielu lat jest celem ataków wpływowych środowisk bi-
znesowych i reprezentujących ich organizacji”. W dalszej części artykułu autor 
przytacza przykłady potwierdzające to stwierdzenie. 

- „Przedstawiciele różnych środowisk biznesowych działających na rynku 
farmaceutycznym kwestionowali popierane przez nasz samorząd regulacje, 
takie jak: sztywne ceny zbytu oraz sztywne marże na wszystkich poziomach 
obrotu refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przezna-
czenia żywieniowego i wyrobami medycznymi; obowiązek stosowania przez 
apteki odpłatności wynikającej z ustawy; całkowity zakaz reklamy aptek i punk-
tów aptecznych oraz ich działalności (był to od wielu lat jeden z głównych po-
stulatów samorządu aptekarskiego), a także zakaz stosowania wszelkich form 
zachęty odnoszących się do produktów leczniczych finansowanych ze środków 
publicznych”. 

Na szczęście dla wszystkich zagadnienia te zostały wpisane do obowiązu-
jących ustaw i jak kotwice utrzymują rynek obrotu lekami w sferze ochrony 
zdrowia. 

Tą samą drogą idzie Europa. Niedawno Jean - Claude Juncker, przewod-
niczący Komisji Europejskiej zadecydował o przekazaniu spraw związanych 
z rynkiem farmaceutycznym do kompetencji komisarza odpowiedzialnego za 
ochronę zdrowia. 

xxx
18 listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach usta-

nowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Stali czytelnicy Aptekarza 
Polskiego dobrze wiedzą, że redakcja angażuje się w promowanie wydarzeń 
lub przedsięwzięć o wymiarze ogólnospołecznym i mającym znaczenie dla 
zdrowia publicznego. Od kilku lat w towarzyszymy akcji na rzecz ochrony 
antybiotyków. W tym zakresie współpracujemy ze specjalistami w zakresie 
mikrobiologii, farmacji i medycyny, którzy ostrzegają przed nadużywaniem 
antybiotyków, albowiem „nieracjonalne ich stosowanie, a także w niewystar-
czającym stopniu korzystanie z diagnostyki mikrobiologicznej w podejmowaniu 
terapii antybiotykowej doprowadziło do alarmowej sytuacji jaką jest coraz szer-
sza oporność na antybiotyki, a więc brak możliwości leczenia zakażeń wywoła-
nych wieloopornymi drobnoustrojami. Sytuacja ta stanowi bezpośrednie zagro-
żenie dla zdrowia i życia pacjentów”. Rozważne stosowanie antybiotyków jest 
nakazem i wyzwaniem. Nie ma miejsca na kompromis.

W Polsce realizowany jest Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Pod 
auspicjami tego Programu powstają liczne publikacje popularyzujące wiedzę 
na temat antybiotyków. W tych ramach w bieżącym numerze Aptekarza Pol-
skiego publikujemy artykuł Anny Olczak-Pieńkowskiej z Narodowego Instytut 
Leków - Antybiotykooporność - coraz bardziej aktualne zagrożenie, czy 
jest wyzwaniem dla farmaceuty? Autorka odwołuje się do raportu Świa-
towej Organizacji Zdrowia,  zatytułowanego „Oporność drobnoustrojów na 
antybiotyki: raport podsumowujący monitorowanie antybiotykooporności na 
świecie w  2014 r.”

 - „W raporcie podkreśla się, że problem antybiotykooporności jest na tyle 
poważny, iż zagraża osiągnięciom współczesnej medycyny – stajemy się świad-
kami ery post-antybiotykowej, kiedy ponownie banalne  infekcje mogą prowa-
dzić do śmierci”. 

xxx
„Z czym Pani kojarzy się jesień?” –zapytała Magdalenę Bucior Ewa Sitko. 

–„We mnie jesień wyzwala (i na pewno nie jestem w mniejszości) myśli o prze-
mijaniu, pożegnaniach i… samotności” odpowiedziała pani Magdalena propo-
nując samotność, jako temat rozważań . 

Obie panie są współautorkami dialogów, które od kilku lat publikujemy 
w dziale W APTECE. Tytuł aktualnego dialogu „Samotność i osamotnienie 
– przykry natręt czy wartościowy towarzysz?” zachęca do poznania, jak 
potoczy się rozmowa. ■ 

Zapraszamy do lektury. 
Redakcja Aptekarza Polskiego 
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Ataki na samorząd aptekarski zaostrzyły się 
podczas prac legislacyjnych nad projektem 
ustawy o refundacji leków, środków spo-

żywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych. Przedstawiciele 
różnych środowisk biznesowych działających na 
rynku farmaceutycznym kwestionowali popierane 
przez nasz samorząd regulacje, takie jak: sztyw-
ne ceny zbytu oraz sztywne marże na wszystkich 
poziomach obrotu refundowanymi lekami, środ-
kami spożywczymi specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego i wyrobami medycznymi; obowiązek 
stosowania przez apteki odpłatności wynikającej 
z ustawy; całkowity zakaz reklamy aptek i punktów 
aptecznych oraz ich działalności (był to od wielu lat 

jeden z głównych postulatów samorządu aptekar-
skiego), a także zakaz stosowania wszelkich form 
zachęty odnoszących się do produktów leczniczych 
finansowanych ze środków publicznych. 

Od lat nie ustają działania mające na celu 
zniesienie zakazu reklamy aptek, którym towarzyszą 
ataki na nasz samorząd i jego przedstawicieli, mię-
dzy innymi na prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Na przedsięwzięcia lobbingowe zapewne wydano 
miliony złotych. Niejednokrotnie usiłowano podwa-
żyć pozycję samorządu jako reprezentanta zawodu 
aptekarza i obrońcę jego interesów. O niektórych 
działaniach pisałem w ubiegłym roku w „Aptekarzu 
Polskim” w felietonie „Śniadanie lobbystów”. Wspo-
mniałem w nim o debacie, z której relacja ukazała 
się w gazecie „Super Express” pod tytułem „Zakaz 
reklamy aptek to ekonomiczny rasizm” (nr 258 z 5 
listopada 2013 r.). Jeden z lobbystów wskazał w tej 
dyskusji na „możliwość zajścia procesów korupcyj-
nych” przy uchwalaniu ustawy o refundacji leków. 
Powiedział też, że „rząd stał się zakładnikiem grupy 
interesów”, a „interes pacjentów został pogwałcony 
na rzecz korzyści korporacyjnych”. Nie było cienia 
wątpliwości, że lobbysta miał na myśli samorząd ap-
tekarski. Relacja z kolejnej debaty na temat zakazu 
reklamy aptek, współorganizowanej przez Centrum 
im. Adama Smitha, zamieszczona została w dzien-
niku „Rzeczpospolita” w wydaniu z 4 grudnia 2013 
r. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodnie skrytykowali 
przepis zakazujący reklamy aptek i punktów aptecz-
nych. Obecnie nadal pojawiają się próby zniesienia 

LINIE 

PODZIAŁU

Samorząd aptekarski od wielu lat jest ce-
lem ataków wpływowych środowisk bizne-
sowych i reprezentujących ich organizacji, 
często występujących pod szyldem praco-
dawców. My, przedstawiciele samorządu, do-
świadczamy tego w codziennej działalności. 
Nasi przeciwnicy korzystają ze wsparcia firm 
lobbingowych, dzięki ogromnym funduszom 
cieszą się przychylnością mediów, docie-
rają do polityków, prezentują swoje opinie 
i postulaty na posiedzeniach komisji w Sejmie 
i Senacie, organizują „śniadania lobbingowe” 
w redakcjach i debaty w ministerstwach. 

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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bądź „doprecyzowania” art. 94a ustawy – Prawo 
farmaceutyczne (ostatnio podczas prac podkomi-
sji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy 
– Prawo farmaceutyczne oraz o przeciwdziałaniu 
narkomanii, a także w uwagach przesłanych przez 
Konfederację Lewiatan do ministra pracy i polityki 
społecznej, dotyczących projektu ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny). Na szczęście stanowisko mini-
stra zdrowia jest jednoznaczne – żadnych zmian 
w przepisie dotyczącym zakazu reklamy aptek 
i ich działalności nie będzie. Na posiedzeniu sej-
mowej podkomisji nadzwyczajnej w październiku 
2014 r. stanowisko to jeszcze raz dobitnie potwier-
dził podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki. 

„Z gorzkich doświadczeń członków nasze-
go samorządu zatrudnionych w aptekach prowa-
dzonych przez niefarmaceutów wynika, że interesy 
przedsiębiorców działających w branży farmaceu-
tycznej często pozostają w sprzeczności z istotą 
zawodu farmaceuty i obowiązującymi go zasada-
mi etycznymi. Nie może być naszej zgody na to, 
by w sprawach dotyczących zawodu farmaceuty, 
zawodu zaufania publicznego, wypowiadali się 
niefarmaceuci czy też zwykli lobbyści mieniący się 
ekspertami” – napisałem w ubiegłym roku w liście 
do organizatorów tzw. okrągłego stołu farmaceu-
tów w siedzibie BCC. Niestety, środowiska te na-
dal prowadzą intensywną działalność lobbingową, 
nieustannie atakując samorząd aptekarski, między 
innymi w listach do premiera, publikacjach praso-
wych i wystąpieniach na posiedzeniach komisji sej-
mowych.

Atakowani jesteśmy również dlatego, że 
walczymy z reglamentacją leków ratujących zdrowie 
i życie pacjentów naszych aptek. W piśmie z dnia 
25 czerwca 2014 r. do Grzegorza Cessaka, prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych, popro-
siłem o skontrolowanie zgodności z prawem dzia-
łalności tych podmiotów odpowiedzialnych, które 
dystrybuują niektóre produkty na obszarze Polski 
jedynie przez określone, wybrane przez siebie hur-
townie farmaceutyczne, ograniczając  innym dostęp 
do leków. Podkreśliłem, że niepokojącym zjawi-
skiem jest ograniczanie dostaw leków do aptek, co 
uniemożliwia prawidłowe wywiązywanie się przez 

nie „z ich obowiązków wobec pacjentów w zakresie 
zapewnienia powszechnej dostępności do produk-
tów leczniczych zarejestrowanych na terenie RP”. 
Zdecydowane stanowisko samorządu w sprawie 
limitowania dostaw leków do aptek zostało skry-
tykowane przez firmy farmaceutyczne wymienione 
w piśmie do prezesa Grzegorza Cessaka. Były też 
dalsze konsekwencje tego wystąpienia. Do udziału 
w głównej debacie zorganizowanej w październiku  
2014 r. w Ministerstwie Gospodarki przez Związek 
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycz-
nych INFARMA, której tematem była kompleksowa 
analiza funkcjonowania ustawy o refundacji leków, 
nie zaproszono przedstawicieli naszego samorzą-
du. Swoje uwagi mogłem zgłosić dopiero w krót-
kim wystąpieniu po zakończeniu głównej debaty. 
Zabrakło czasu na pogłębioną dyskusję z udziałem 
pozostałych uczestników spotkania. Takie zawęże-
nie dialogu nie służy dobru wspólnemu. 

Linie podziału stają się coraz wyraźniejsze. 
Przebiegają one jednak nie tylko między nami a or-
ganizacjami reprezentującymi biznes, ale także 
wewnątrz naszego samorządu. Wpływy przedsię-
biorców działających na rynku farmaceutycznym 
sięgają w głąb naszego środowiska. Pozwalamy 
sobie narzucić obce nam, farmaceutom, reguły 
gry. Niektórzy aptekarze zapominają wszak, że je-
steśmy samorządem zawodu zaufania publicznego, 
że musimy przestrzegać zasad etyki i deontologii 
zawodowej, że powinniśmy się nawzajem szanować 
i troszczyć o wizerunek naszego środowiska. Coraz 
częściej tryumfują przeciwnicy naszego samorządu, 
a przegrywają wszyscy, którzy nie potrafili bądź nie 
chcieli przeciwstawić się ich destrukcyjnym poczy-
naniom.  ■
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W okresie jesiennym 
zachorowalność na 
infekcje układu odde-

chowego jest szczególnie nasilo-
na. Jest to także mocniej odczu-
walne przez pacjentów, lekarzy 
i farmaceutów. Zintensyfikowane 
po okresie wakacyjnym kontak-
ty po powrocie do przedszkoli, 
szkół, miejsc pracy oraz skupiska 
w miejscach publicznych i środ-
kach komunikacji miejskiej, wa-
runki klimatyczne (wilgotność 
powietrza), tendencje do więk-
szej podatności organizmu czło-
wieka na infekcje i osłabionej 
funkcji układu immunologiczne-
go sprzyjają utrzymywaniu się 
w środowisku i wymianie drob-
noustrojów oraz sezonowemu 
wzrostowi zapadalności na za-
każenia, zwłaszcza wirusowe. 
(4-7) Dlatego jest to okres, kie-
dy przy podejmowaniu decyzji 
terapeutycznej należy położyć 
szczególny nacisk na odróżnianie 

etiologii zakażeń bakteryjnych od 
wirusowych, poprzez właściwe 
rozpoznawanie kliniczne i mikro-
biologiczne infekcji. Ma to prowa-
dzić do zapobiegania nadużywa-
niu i niewłaściwemu stosowaniu 
antybiotyków. Są one ciągle zbyt 
często zapisywane w przypadku 
terapii zakażeń ewidentnie wiru-
sowych takich jak przeziębienie, 
grypa i ostre zapalenie oskrze-
li, czyli jednostek chorobowych, 
w których nie powinny być przyj-
mowane. Są to bowiem infekcje 
o etiologii wirusowej, nie pod-
dające się leczeniu antybiotyka-
mi. Dlatego Europejskie Centrum 
Profilaktyki i Kontroli Zakażeń 
(ECDC, ang. European Centre for 
Diseases Prevention and Control) 
ustanowiło 18 listopada corocz-
nym Europejskim Dniem Wiedzy 
o Antybiotykach. W roku bieżą-
cym odbywać się on będzie już 
po raz siódmy. Kampania odgry-
wa istotną rolę w kształtowaniu 

świadomości na temat jednego 
z największych zagrożeń współ-
czesnej medycyny jakim jest 
antybiotykooporność. Ze zjawi-
skiem oporności na antybiotyki, 
przy jednoczesnym braku no-
wych skutecznych antybiotyków, 
z coraz większym trudem zmaga-
ją się na co dzień instytucje zdro-
wotne na całym świecie. Sytuacja 
jest dramatyczna z perspekty-
wy indywidualnych pacjentów, 
placówek służby zdrowia, syste-
mów opieki zdrowotnej, rządów 
i instytucji międzynarodowych. 
Alarm podnoszą wszyscy zma-
gający się z tym dynamicznie 
narastającym zagrożeniem dla 
zdrowia publicznego m.in. ECDC, 
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO, ang. World Health Organi-
zation), Komisja Europejska (KE), 
Amerykańskie Centrum Profilak-
tyki i Kontroli Zakażeń (CDC, ang. 
Centers for Disease Control and 
Prevention). (1, 2, 8)

Antybiotykooporność  
– coraz bardziej aktualne zagrożenie, 
czy jest wyzwaniem dla farmaceuty?

18 listopada
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Jednym z najnowszych do-
kumentów zwracających uwagę 
na znaczenie problemu antybio-
tykooporności jest opublikowa-
ny w kwietniu 2014 roku raport 
Światowej Organizacji Zdrowia, 
zatytułowany „Oporność drob-
noustrojów na antybiotyki: raport 
podsumowujący monitorowanie 
antybiotykooporności na świecie 
w  2014 r.” (Antimicrobial resistan-
ce: global report on surveillance 
2014). (2) W raporcie podkreśla 
się, że problem antybiotykoopor-
ności jest na tyle poważny, iż za-
graża osiągnięciom współczesnej 
medycyny – stajemy się świad-
kami ery post-antybiotykowej, 
kiedy ponownie banalne infekcje 
mogą prowadzić do śmierci. 

Wśród najistotniejszych 
wniosków przedstawionych w ra-
porcie wymienia się bardzo wyso-
ki odsetek bakterii wieloopornych 
na antybiotyki (patogeny alarmo-
we) wśród powszechnie występu-
jących gatunków bakteryjnych (np. 
Escherichia coli, Klebsiella pneumo-
niae czy Staphylococcus aureus), 
wywołujących najczęstsze szpi-
talne i pozaszpitalne zakażenia 
(zakażenia układu moczowego, 
zakażenia skóry i tkanki podskór-

nej, w tym miejsca operowanego, 
zakażenia krwi czy zapalenia płuc). 
Jednocześnie raport podkreśla 
brak dostatecznej wiedzy profe-
sjonalistów medycznych i opinii 
publicznej na temat rozpowszech-
nienia najistotniejszych z punktu 
widzenia zdrowia publicznego pa-
togenów alarmowych. Wynika to 
z braku wystarczających mecha-
nizmów monitorowania, wymiany 
i koordynacji informacji w obrębie 
poszczególnych krajów i na pozio-
mie międzynarodowym.

Do autorów listy najważ-
niejszych dokumentów i ostrze-
żeń związanych z opracowaniem 
i wdrażaniem strategii przeciw-
działania i zapobiegania zjawisku 
antybiotykooporności w ostatnim 
czasie dołączyły również Biały 
Dom i agencje rządu federalnego 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, co potwierdza ran-
gę zagrożenia. 18-go września 
bieżącego roku Przewodniczący 
Rady Doradców w dziedzinie Na-
uki i Technologii Białego Domu 
w trakcie specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej przedsta-
wił aktualne stanowisko Białe-
go Domu w sprawie problemu 
oporności na antybiotyki i wy-
zwania z nim związane, a także 
przedstawił zakres planowanych 
działań w ramach amerykańskiej 
Strategii Walki z Antybiotyko-
opornością. (8) Dokument na 
podstawie danych CDC ostrze-
ga, że w samych tylko Stanach 
Zjednoczonych co najmniej 2 mi-
liony zachorowań i 23 000 zgo-
nów wywoływanych jest przez 
bakterie oporne na antybiotyki. 
Dlatego Strategia zakłada 5 pod-
stawowych celów: zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się bakterii 
opornych na antybiotyki i sze-
rzeniu się infekcji, wzmacnianie 
systemu monitorowania drobno-
ustrojów opornych na antybioty-

ki, opracowywanie i stosowanie 
szybkich testów diagnostycznych 
do identyfikacji i charakterystyki 
bakterii opornych na antybiotyki, 
wspieranie badań nad nowymi 
antybiotykami i innymi lekami 
przeciwdrobnoustrojowymi oraz 
szczepionkami, a także wzmac-
nianie międzynarodowej współ-
pracy w zakresie zapobiegania, 
monitorowania i kontrolowania 
zjawiska antybiotykooporności 
oraz badań nad nowymi anty-
biotykami. Wymienione cele są 
zbieżne z wyznaczonymi w 2011 
r. w Komunikacie Komisji Euro-
pejskiej w sprawie Wspólnotowej 
Strategii Walki z Antybiotykoo-
pornością (ang. Communication 
from the Commission on a Com-
munity Strategy against anti-
microbial resistance COM(2001) 
0333 final Vol.1). (3)

W obliczu realnego zagro-
żenia związanego ze zjawiskiem 
oporności na antybiotyki, do-
strzeganego przez najważniejsze 
instytucje zdrowia publicznego 
niezwykle istotne jest również 
kształtowanie świadomości pa-
cjentów i ogółu społeczeństwa, 
czemu służyć ma wspomniany 
Europejski Dzień Wiedzy o Anty-

Obraz 1 Raport Światowej Organizacji Zdro-
wia „Oporność drobnoustrojów na antybio-
tyki: raport  podsumowujący monitorowanie 
antybiotykooporności na świecie w 2014 r.” 

opublikowany w kwietniu 2014 r.

Obraz 2 Narodowa Strategia Walki  
z Antybiotykoopornością Bakterii, Biały 

Dom, Waszyngton, wrzesień 2014. ►
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biotykach. Od siedmiu lat ECDC 
we współpracy z przedstawiciela-
mi krajów europejskich wspólnie 
opracowuje treści, hasła i przykła-
dy materiałów edukacyjnych, wy-
korzystywanych w ramach kam-
panii kierowanych do różnych 
grup adresatów. Z punktu wi-
dzenia propagowania racjonalnej 
antybiotykoterapii i zapobiegania 
antybiotykooporności znaczącą 
rolę odgrywają nie tylko lekarze 
rozpoznający zakażenia i zlecają-
cy leki i nie tylko pacjenci, którzy 
powinni ściśle stosować zalecenia 
lekarzy, ale również farmaceu-
ci, którzy wydają leki pacjentom 
i którzy powinni wspierać właści-
we zachowania pacjentów i decy-
zje lekarzy w trakcie terapii. 

Farmaceuci aptek poza-
szpitalnych, jako wysoko wykwa-
lifikowani specjaliści pozostają 
w bezpośrednim kontakcie z pa-
cjentami i podejmują czynności 
mające zapewnić optymalny stan 

ich zdrowia, przez co mają wpływ 
na ochronę zdrowia publicznego. 
Ich rola w procesie antybiotyko-
terapii nie może ograniczać się 
do polecania uzupełniania terapii 
produktami probiotycznymi, wi-
taminowymi czy innymi dostęp-
nymi bez recepty środkami rekla-
mowanymi do wspierania lecze-
nia zakażeń. Farmaceuci powinni 
przede wszystkim wzmacniać 
i utrwalać pacjentom informacje 
na temat sposobu przyjmowa-
nia przepisanych przez lekarza 
środków oraz właściwego ich 
stosowania tłumacząc znaczenie 
przestrzegania zaleconego daw-
kowania leku, zachowania odpo-
wiednich odstępów czasu między 
przyjmowanymi dawkami, czy 
też przestrzegając przed prze-
rywaniem terapii po ustąpieniu 
objawów choroby. W razie zgła-
szanych przez pacjentów niepo-
wodzeń terapeutycznych powin-
ni zwracać uwagę na zalecenia 

lekarza i sugerować konieczność 
ponownej konsultacji. 

Niepokojące są sygnały 
o rosnącej liczbie recept na an-
tybiotyki wystawianych z opóź-
nionym terminem realizacji, „na 
zapas”, „na wszelki wypadek”, 
aby zapobiec ponownej wizy-
cie, z zamiarem przyjęcia leków 
w razie nasilenia się objawów. Na 
takie sytuacje farmaceuci powin-
ni zwracać uwagę, sprzyjają one 
bowiem nadużywaniu antybioty-
ków i należy ich unikać. 

Praktyką szczególnego ry-
zyka jest współpraca między le-
karzem a „zaprzyjaźnioną” apteką, 
kiedy nawet telefonicznie ustala 
się możliwość wydania leków na 
receptę z zastrzeżeniem później-
szego jej doniesienia, bez prze-
prowadzenia badania pacjenta. 
W odniesieniu do antybiotyków 
stosowanych w terapii zakażeń 
bakteryjnych, których diagnoza 
wymaga ogromnej wiedzy kli-

►
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nicznej, mikrobiologicznej, far-
makologicznej i epidemiologicz-
nej zdarzenia takie powinny być 
niedopuszczalne. Oczywiście far-
maceuta nie może kwestionować 
decyzji lekarza, ale może, a nawet 
powinien edukować pacjentów 
na temat zachowań ryzykownych 
z punktu widzenia zdrowia pacjen-
ta, a także zdrowia społeczeństwa, 
w tym również niebezpieczeństwa 
antybiotykooporności. Te banal-
ne z pozoru informacje odgrywają 
ogromne znaczenie w promowa-
niu racjonalnej antybiotykoterapii 
i zapobieganiu oporności na an-
tybiotyki, szczególnie w podsta-
wowej opiece zdrowotnej, gdzie 
pacjenci przyjmują leki bez bez-
pośredniego nadzoru personelu 
medycznego i gdzie niezwykle 
ważne dla skuteczności terapii jest 
przestrzeganie zaleceń lekarza.

Kolejnym wyzwaniem dla 
farmaceutów aptek pozaszpi-
talnych jest nadzór nad wyda-
waniem leków dostępnych bez 
recepty (OTC, ang. over the co-
unter). Najlepszym przykładem 
takiego leku jest furagina, któ-
ra niezgodnie z polityką UE jest 
dostępna na polskim rynku bez 
recepty do leczenia bakteryjnych 
zakażeń dolnych dróg moczo-
wych. I tu szczególnym zadaniem 
farmaceutów powinna być wery-
fikacja postawionego przez pa-
cjenta rozpoznania dolegliwości 
towarzyszących zakażeniom dol-
nego odcinka układu moczowe-
go, a także możliwych przyczyn 
zakażenia, wskazań użycia leku 
z uwzględnieniem przeciwwska-
zań do stosowania, ewentualno-
ści braku skuteczności leczenia 
i szkodliwego działania leku.

Nie można również nie do-
ceniać roli farmaceuty szpitalne-
go, którego udział i znaczenie 
w kształtowaniu szpitalnej po-
lityki antybiotykowej powinien 

być oczywisty w każdym szpi-
talu. Poza podstawowymi zada-
niami polegającymi na zakupie 
i zarządzaniu zapasami leków, za-
opatrywaniem oddziałów szpital-
nych w leki, wyborem i nadzorem 
nad systemem dystrybucji leków, 
sporządzaniem leków recepturo-
wych, jałowych, cytostatycznych, 
płynów infuzyjnych czy prepa-
ratów do żywienia pozajelitowe-
go, pracownicy apteki szpitalnej 
we współpracy z personelem 
lekarskim, mikrobiologicznym 
i pielęgniarskim mają przed sobą 
do spełnienia szereg zadań zmie-
rzających do kształtowania racjo-
nalnych decyzji terapeutycznych. 
Do takich funkcji należy między 
innymi prowadzenie nadzoru 
i kontroli nad receptami szpital-
nymi, przekazywanie pozostałe-
mu personelowi niezbędnych in-
formacji z zakresu farmakoterapii, 
dawkowania, możliwych działań 
niepożądanych leków, ewentual-
ności braku skuteczności leczenia, 
sposobów leczenia powikłań po-
lekowych, skutków nadużywania 
konkretnych leków czy nowych 
możliwości leczenia, szczególnie 
w kontekście danych epidemio-
logicznych szpitala. Wymienione 
kompetencje mają szczególną 
wartość w odniesieniu do terapii 
lekami przeciwdrobnoustrojowy-
mi. Dlatego też obecność farma-
ceuty szpitalnego w komitetach 
terapeutycznych czy zespołach 
ds. antybiotykoterapii wydaje się 
obowiązkowa.

Zachowanie skuteczności 
antybiotyków powinno być obo-
wiązkiem nas wszystkich. Lek-
ceważenie problemu antybioty-
kooporności może doprowadzić 
do sytuacji sprzed ery antybioty-
kowej, kiedy proste zakażenie na 
przykład rany mogło oznaczać 
wyrok śmierci. Należy podejmo-
wać wszelkie możliwe działania 

aby antybiotyki nie traciły sku-
teczności i mogły pomóc wtedy, 
kiedy będą naprawdę potrzebne. 
Przyjmowanie antybiotyku musi 
być odpowiedzialne – tylko tak 
można przedłużyć ich skutecz-
ność w przyszłości. Profesjonali-
ści medyczni, w tym farmaceuci 
mają w tym obszarze szczególnie 
istotną do odegrania rolę. ■

 mgr Anna Olczak-Pieńkowska 
Narodowy Instytut Leków, 

Zakład Epidemiologii 
i Mikrobiologii Klinicznej
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Informacje potrzebne pracującym za II stołem 

Neomycyny siarczan jako substancja „pro 
receptura” ma postać białego lub żółto-białego 
proszku o znacznych właściwościach higroskopij-
nych. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz 
glikolu propylenowym, ale jego rozpuszczalność 

w rozpuszczalnikach organicznych jest znikoma. 
Jest wrażliwy na działanie światła, wilgoci, powie-
trza oraz temperatury. Roztwory wodne wykazują 
trwałość w szerokim zakresie pH (2-9), przy czym 
najtrwalsze są te, o odczynie słabo kwaśnym lub 
obojętnym. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przy-
padku aktywności przeciwbakteryjnej: najaktyw-
niejsze są roztwory o odczynie alkalicznym (pH ok. 
8). Zaobserwowano, że dodatek wody wapiennej 
(w stosunku 50:50 z podłożem) zwiększa aktywność 
neomycyny w maściach przez pierwsze 7 dni stoso-
wania. W dniu 10 odnotowano ponad 30% spadek 
aktywności przeciwbakteryjnej maści. 

Ze względu na fakt, że flawomycyna (ku pa-
mięci - synonim neomycyny) to antybiotyk, leki re-
cepturowe należy wykonywać w warunkach asep-
tycznych. Podczas przygotowania kropli do oczu 
farmaceuta pamiętać musi o zapewnieniu izotonicz-
ności, odpowiedniego pH i ochrony przed wniknię-
ciem drobnoustrojów. Najczęściej stosowane stęże-
nia w kroplach ocznych zapewniają osiągnięcie pH 
w granicach norm, co eliminuje konieczność sto-
sowania roztworu buforowego. Izotoniczność kro-
plom do oczu zapewnia rozpuszczenie neomycyny 
w roztworze kwasu borowego, a konserwowanie za 
pomocą 3 zestawu środków konserwujących (boran 
fenylortęciowy i alkohol β-fenyloetylowy) przedłuża 
ich okres ważności do 10 dni. Krople z neomycyną 
mogą być wyjaławiane termicznie w aparacie Kocha 
(100oC przez 30 minut) lub przez sączenie wyjała-
wiające. Krople do uszu z siarczanem flawomycyny 
najczęściej sporządzane bywają analogicznie do 

Wybrane aspekty technologii 
leku recepturowego 
z siarczanem neomycyny

W codziennej praktyce aptecznej często na-
potykamy recepty na leki złożone z antybioty-
kami o dość zróżnicowanym przeznaczeniu kli-
nicznym w zakresie drogi podania, typu postaci 
leku i wieku pacjenta. Aby poprawnie wykonać 
receptę nie wystarczy wiedza z zakresu  farma-
kologii, farmakoterapii czy chemii leków, musi-
my również znać właściwości fizykochemiczne 
substancji czynnej np. rozpuszczalność w pod-
stawowych rozpuszczalnikach stosowanych 
w recepturze aptecznej. Bez tej wiedzy popraw-
ne wykonanie leku złożonego będzie niemożli-
we lub wykonamy lek błędnie, którego postać 
farmaceutyczna nie będzie gwarantować efek-
tywnej terapii z poziomu fazy farmaceutycznej. 

W poprzednim artykule opisaliśmy właści-
wości neomycyny pod kątem farmakologiczno-
-farmakoterapeutycznym oraz jakże ważnym - 
toksykologicznym (ototoksyczność). W obecnej 
odsłonie chcemy przypomnieć jak postępować 
z neomycyną w układzie recepty złożonej na lek 
recepturowy.   
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nie nastawiamy szybkość obrotów na 6, a czas na 5 
minut. Po zakończeniu pracy unguatora (plastiko-
wa część mieszadła pozostaje w środku) zakręcamy 
pojemnik jałową nakrętką i zaopatrujemy w odpo-
wiednio opisaną pomarańczową sygnaturkę. Oczy-
wiście w/w receptę można wykonać również w bar-
dziej tradycyjny sposób – bez udziału unguatora. 
Wówczas najpierw sporządzamy emulsję w której 
zawieszamy substancje, które się nie rozpuszczają. 
Analogiczny sposób wykonania należy zastosować 
w przygotowaniu innych recept na maści zawierają-
ce neomycynę np. takich jak poniższe.

Rp. 2
Neomycyni  2,0
Hydrocortisoni  1,0
Vit A+D3  10,0
Dermatholi  2,0
Eucerini
Lanolini   aa ad 100,0
M.f. unguentum

Rp. 3
Ac. Borici  0,5
Hydrocortisoni  0,2
Neomycyni  0,4
Benzocaini  2,0
Vaselini flavi  ad 20,0
M.f. unguentum

Rp. 4
Ephedrini hydrochloridi   0,05
Neomycini sulfas    0,04
Aquae pur.    ad  15,00
M.f. solutio
D.S. 2 x 1 kropla do nosa

W warunkach aseptycznych na wadze prosz-
kowej odważamy kolejno 0,04g siarczanu neomycy-
ny oraz 0,05g chlorowodorku efedryny. Następnie 
do wytarowanej zlewki wlewamy około 10g wody 
destylowanej, w której rozpuszczamy odważone 
substancje. Po rozpuszczeniu, do wytarowanej bu-
teleczki ze szkła oranżowego przesączamy zawar-
tość zlewki, a następnie uzupełniamy wodą do 15,0 
g. Całość zamykamy nakrętką z zakraplaczem i za-
opatrujemy w odpowiednio opisaną pomarańczową 
sygnaturkę. W przypadku tej recepty pozostaje do 
rozważenia, najlepiej w konsultacji z lekarzem prze-
pisującym czy nie należałoby tego preparatu do-
prowadzić do izotoniczności. 

kropli ocznych lub przez rozpuszczenie substancji 
w jałowym glikolu propylenowym. Podłożami stoso-
wanymi do sporządzenia maści z neomycyną są naj-
częściej: maść cholesterolowa lub maść prosta ocz-
na. Trwałość substancji w podłożach bezwodnych 
jest dłuższa niż w uwodnionych. Przy wykonywaniu 
recept należy pamiętać o mikronizacji antybiotyku, 
co ułatwi jego rozpuszczenie w jak najmniejszej ilo-
ści wody konserwowanej i dokładną homogenizację 
z podłożem (powstaje maść typu roztwór). 

W praktyce aptecznej mimo zanotowanego 
spadku popularności leków recepturowych, farma-
ceuci nadal spotykają się z ordynacjami przygoto-
wania kropli do oczu, uszu, nosa, maści naskórnych 
i ocznych, płynów, globulek dopochwowych lub 
proszków. 

Przykłady recept lekarskich  
oraz opisy ich wykonania

Rp. 1
Hydrocortisoni   0,25
Neomycyni sulfas  0,25
Ephedryni hydrochloridi 0,25
Mentholi   0,25
Eucerini    30,0
3% Sol. Acidi borici  ad 50,0
M.f. unguentum
D.S. na skórę

W warunkach aseptycznych odważamy na wa-
dze proszkowej kolejno po 0,25g jałowych: hydro-
kortyzonu, siarczanu neomycyny, chlorowodorku 
efedryny oraz mentolu. Następnie do jałowej zlewki 
odważamy 19g przygotowanego wcześniej 3% roz-
tworu kwasu bornego. W zlewce z kwasem bornym 
rozpuszczamy siarczan neomycyny oraz chlorowo-
dorek efedryny. W jałowym moździerzu rozdrabnia-
my hydrokortyzon oraz mentol. Po wykonaniu tych 
czynności do jałowego plastikowego pojemnika 
z ruchomym dnem odważamy 30g jałowej eucery-
ny, wsypujemy zmikronizowany hydrokortyzon oraz 
mentol, a na koniec wlewamy roztwór kwasu bor-
nego z efedryną i neomycyną. Następnie wkładamy 
jałowe jednorazowe mieszadło, pojemnik zamyka-
my i za pomocą unguatora homogenizujemy maść. 
Należy pamiętać o odpowiednim nastawieniu pa-
rametrów unguatora. Początkowo na najmniejszej 
szybkości obrotów przez minutę poddajemy maść 
mieszaniu, aby zapobiec rozpryskiwaniu po ścian-
kach i zapewnić jednolitość homogenizacji. Następ- ►
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Rp. 5
Neomycini  0,05
Hydrocortisoni  0,01
Ethanoli 30o  ad 10,0
M.f. solutio
D.S. Krople do ucha 
W warunkach aseptycznych, na wadze prosz-

kowej odważamy kolejno 0,01g hydrokortyzo-
nu oraz 0,05g neomycyny. Następnie odważamy 
do wytarowanej zlewki obliczoną uprzednio ilość: 
3,92g alkoholu 70o (zazwyczaj w asortymencie ap-
teki znajduję się albo 70o, albo 95o alkohol etylo-
wy więc konieczne jest wykonywanie rozcieńczeń), 
w którym rozpuszczamy rozdrobniony wcześniej 
hydrokortyzon. Do wytarowanej zlewki odmierza-
my niewielką ilość (ok. 3ml) jałowej wody, w której 
rozpuszczamy siarczan neomycyny oraz dodajemy 
2 krople boranu fenylortęciowego oraz 2 krople al-
koholu β-fenyloetylowego. Następnie przesączamy 
klarująco do wytarowanej, jałowej, oranżowej bute-
leczki, dodajemy etanolowy roztwór hydrokortyzo-
nu i uzupełniamy wodą do objętości 10,0g. Zakręca-
my nakrętką z zakraplaczem i zaopatrujemy w od-
powiednio opisaną pomarańczową sygnaturkę. 

Rp. 6
Neomycini sulfas 0,05
Aquae pro usu ophthalmico ad 10,0
M.f. guttae ophthalmicae
D.S. Krople do oczu 
Ta z pozoru prosta (gdyż zaledwie dwuskład-

nikowa) recepta na krople do oczu musi być wy-
konywana uważnie, aby gotowy preparat sprostał 
wszystkim wymaganiom dla tej postaci leku (izo-
toniczność, jałowość, brak zanieczyszczeń nieroz-
puszczalnych). Z tabeli doboru właściwych środków 
pomocniczych oraz metod sporządzania kropli ocz-
nych odczytujemy ilość gramów wody do rozpusz-
czenia 0,1g siarczanu neomycyny wynosi (1,2g). 
Obliczamy ilość wody w jakiej należałoby rozpuścić 
0,05g siarczanu neomycyny, aby uzyskać roztwór 
izotoniczny z płynem łzowym oraz procent całego 
preparatu, jaki ta ilość stanowi:

0,1g - 1,2g H2O    
10,0g – 100%
0,05g – x(g),   x=0,6g H2O     
0,6g - x(%),  x=6% oznacza, że 6%<20%
Obliczony procent wody stanowi mniej niż 

20%, dlatego krople należy wykonać rozpuszczając 
przepisaną ilość siarczanu neomycyny tylko w roz-
tworze do uzupełnień C. 

W warunkach aseptycznych odważamy więc 
0,05g jałowego siarczanu neomycyny. Do jałowej wy-
tarowanej zlewki odważamy ok. 5,0g jałowego 1,9% 
roztworu kwasu borowego (roztwór do uzupełnień 
C), w którym rozpuszczamy uprzednio odważony 
antybiotyk (mieszając za pomocą jałowej szklanej 
bagietki). Dodajemy 2 krople boranu fenylortęcio-
wego i 2 krople alkoholu β-fenyloetylowego (ze-
staw nr 3 środków konserwujących) i uzupełniamy 
roztworem izotonizującym C do 10,0g. Następnie 
całość przesączamy klarująco do jałowej buteleczki, 
szyjkę butelki owijamy folią aluminiową i poddaje-
my procesowi wyjaławiania termicznego w aparacie 
Kocha (zamiast tej metody możemy przesączyć roz-
twór wyjaławiająco przez sączek o wielkości porów 
0,22 mikrometra). Po sterylizacji butelkę zamyka-
my jałową nakrętką z zakraplaczem i zaopatrujemy 
w odpowiednio opisaną pomarańczową sygnatur-
kę z emblematem oka oraz informację „chronić od 
światła”. ■
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Preparowane ziarna stanowią 
od dawna, na całym świecie 
składnik wielu tradycyjnych 

potraw. W Indiach można nabyć 
w przydrożnych barach ekspan-
dowany ryż mocno przyprawio-
ny tamtejszymi przyprawami. 
Dmuchane ziarna wytwarzane 
tradycyjną metodą sprzedawane 
są także na ulicach Korei i Chin. 
Straganiarze ogrzewając obraca-
jącą się prymitywną, stalową ko-
morę ciśnieniową nad otwartym 
ogniem przygotowują „dęte ziar-
na”, a przechodniów – potencjal-
nych klientów dodatkowo wabi 
dobrze słyszalny dźwięk, charak-
terystyczny syk, powstający przy 
uwolnieniu ciśnienia. Japończycy 
także cenią preparowane ziarna 
– proso dodawane jest do awa-
okoshi. W Izraelu serwowana jest 

bamba – preparowana kukurydza 
z masłem orzechowym, lukrowa-
ne ekspandowane ziarna pszenicy 
to natomiast smakołyk rumuński. 
W Meksyku z nasion amarantusa 
sklejonych miodem lub też syro-
pem przygotowuje się przekąs-
ki nazywane alegria. W Stanach 
Zjednoczonych niezwykle popu-
larne są chrupki, pufki śniadanio-
we, dmuchana garmażeria śniada-
niowa, powszechnie spożywane 
w szczególności przez najmłod-
szych.

Od czasów, kiedy ryż dmu-
chany był jedną z niewielu do-
stępnych przyjemności – na ryn-
ku spożywczym w naszym kraju 
wiele się zmieniło. Współcześnie 
asortyment oferowanych nam 
preparowanych, rozpęcznianych, 
ekspandowanych produktów 

wciąż dynamicznie się powięk-
sza i stanowi w pewien sposób 
alternatywę dla zapracowanych, 
wygodnych czy też lubiących 
podjadać konsumentów. Jako 
nabywcy tego typu żywności do 
dyspozycji mamy obecnie szero-
ką gamę produktów. Na półkach 
sklepowych, często tych ze zdro-
wą żywnością oprócz ryżu prepa-
rowanego (na przykład w formie 
wafli), znaleźć można pszenicę, 
grykę, orkisz, kaszę jaglaną, na-
siona amarantusa, czy też żyto, 
quinoa (komosę ryżową), owies, 
soję a nawet groch. Do ekspan-
dowanej żywności zalicza się 
także bardzo popularny popcorn 
preparowany ze specjalnej od-
miany kukurydzy pękającej – jej 
ziarno ekspanduje się pod wpły-
wem ciśnienia atmosferycznego 
w czasie prażenia z niewielkim 
dodatkiem tłuszczu. Kruchą żyw-
ność śniadaniową, czyli popular-
ne wśród dzieci i młodzieży pre-
parowane, dmuchane, puszyste 
poduszki, gwiazdki, pufki, krążki 
czy też glazurowane chrupki ku-
kurydziane produkuje się także 
w procesie ekspandowania. Jako 
podstawowego półproduktu uży-
wa się ciasta składającego się na 
przykład z mąki owsianej, kaszki 
kukurydzianej wraz ze specjalną 

Żywność 
ekspandowana

Prawdopodobnie każdy z nas pamięta z czasów PRL, taki rary-
tas jak ryż ekspandowany (znany bardziej pod nazwą dmuchany, 
preparowany czy dęty), sprzedawany w foliowych, przeźroczy-
stych torebkach. Był przysmakiem dzieci, można go było nabyć 
w każdym szkolnym jak i osiedlowym sklepiku. Dzieciaki pełnymi 
garściami „zapychały” sobie nim usta. Dodawano go do popular-
nego w tamtych czasach bloku czekoladowego, był również głów-
nym składnikiem tak zwanych szyszek. Jednak mało kto wie w jaki 
sposób powstawał ten „cud gastronomi”.
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►
mieszanką smakowo-zapachową 
oraz wodą. Ekspandowane pro-
dukty są traktowane przez więk-
szość konsumentów jako dodatek 
do musli, spożywa się je również 
z mlekiem, jogurtem, kefirem lub 
ze świeżymi owocami czy też dże-
mem. Często także traktowane są 
jako sycąca przekąska w trakcie 
dnia. Można dodawać je do wy-
pieków i innych deserów. Produk-
ty zbożowe stosuje się także jako 
półprodukty w procesie techno-
logicznym w czasie wytwarzania 
herbatników, batoników, czekola-
dy, czy też chleba.

Ekspandowane produkty 
są bardzo popularne w krajach 
wysoko rozwiniętych, określa-
ne są mianem Convenience Food 
(z angielskiego „Żywności Wy-
godna”), ze względu na swoją 
trwałość, umożliwiającą prze-
chowywanie bez konieczności jej 
schładzania. Istotna jest również 
łatwość przygotowania posiłku, 
dobra wartość odżywcza. Prze-
konują również pod względem 
walorów sensorycznych, są one 
chrupkie, o lekko kruchej kon-
systencji, z przyjemnie delikat-
nym palonym smakiem. W celu 
zwiększenia atrakcyjności kon-
sumenckiej wyroby te mają rów-
nież coraz bardziej urozmaicone 
i ciekawsze kształty (spotykane 
są gwiazdki, zwierzątka, pierście-
nie, spirale, zygzaki), pakowane 
są również w różnorodne, wie-
lobarwne, przyciągające wzrok 
i estetyczne opakowania. Jak wy-
nika z badań prowadzonych na 
świecie konsumenci zajadają się 
ekspandowanymi, przetworzo-
nymi produktami. Spożycie RTE 
(Ready To Eat – z angielskiego 
„Gotowe Do Spożycia”), do któ-
rych zaliczamy właśnie omawia-
ną żywność, w krajach Unii Euro-
pejskiej wynosi średnio od 3,0kg 
do 6,5kg na osobę w skali roku. 
W Polsce szacowane jest ono na 
około 0,6kg. Jak wynika z badań 
prowadzonych przez Ptasińską 

wśród ankietowanych mieszkań-
ców naszego kraju w porównaniu 
do lat poprzednich systematycz-
nie wzrasta spożycie garmażerii 
śniadaniowej, w tym również pro-
duktów ekspandowanych.

Procesy ekspandowania 
wymagają uwolnienia lub ekspan-
sji gazu wewnątrz produktu, po-
przez różnicę ciśnień: wewnętrz-
nego i zewnętrznego. Dzięki 
temu zabiegowi możliwe jest 
stworzenie odpowiedniej struk-
tury, bądź też rozszerzenie lub 
rozerwanie istniejącej, a produkt 
finalny ma zwiększoną objętość 
(nawet dziesięciokrotnie) w po-
równaniu z surowcem wyjścio-
wym z którego jest wytwarzany. 
Technologia podczas której po-
wstają preparowane nasiona czy 
też produkty mączno – zbożowe 
oraz chrupki śniadaniowe, jest 
obecnie procesem odbywającym 
się przy użyciu wyspecjalizowa-
nych linii produkcyjnych, których 
konstrukcja umożliwia jedno-
czesne przeprowadzenie wszyst-
kich jego elementów. W zabiegu 
ekspandowania najważniejszymi 
czynnikami, które oddziałują na 
surowiec są: wysoka temperatu-
ra, para wodna i ciśnienie. Ce-
chą determinującą ziarno i jego 
przydatność jest jak największa 
zdolność do znacznego powięk-
szania swojej objętości. Konty-
nuując, o przydatności ziaren do 
preparowania decyduje gatunek, 
odmiana, jak również same wa-
runki uprawy roślin, wilgotność, 
stan fitosanitarny gleby i samego 
surowca siewnego oraz sposób 
ich przechowywania. Technolo-
giczny proces produkcyjny pole-
gający na ekspandowaniu może 
być prowadzony w dwojaki spo-
sób: okresowo (prowadzi do po-
wstania ziaren ekspandowanych) 
w maszynach zwanych armatkami 
oraz w sposób ciągły (używany 
do produkcji chrupek, pufek śnia-
daniowych). Pierwsza metoda po-
lega na gwałtownym rozprężaniu, 

wcześniej oczyszczonego i kon-
dycjonowanego (doprowadzo-
nego do optymalnej wilgotności, 
poprzez w zależności od potrze-
by nawilżanie lub też podsusza-
nie), rozgrzanego i poddanemu 
działaniu wysokiego ciśnienia 
surowca, w chwili momentalnego 
rozprężenia i przejścia do ciśnie-
nia atmosferycznego. Podczas 
ekspandowania ciągłego półpro-
duktu, materiał który może sta-
nowić mąka lub grys kukurydzia-
ny wprowadzany jest do obroto-
wego bębna wielokomorowego, 
poddany działaniu gorącej pary 
i tak uplastyczniony przetłacza 
się przez dyszę, a nagła reduk-
cja ciśnienia powoduje rozpręże-
nie przyjętej pary i wzrost samej 
objętości produktu finalnego. 
Ekspandowanie w konsekwen-
cji wywołuje zmiany właściwo-
ści fizykochemicznych surowca. 
Podczas przetwarzania materia-
łu roślinnego w podwyższonej 
temperaturze mają miejsce straty 
cennych witamin, a w szczegól-
ności narażone są witaminy A, E, 
C, B i kwas foliowy oraz niektóre 
makro – i mikroelementy. Skrobia 
natomiast pod wpływem wyso-
kiej temperatury i ciśnienia ulega 
kleikowaniu, przebiega jedno-
cześnie jej dekstrynizacja. Trzeba 
zwrócić również dodatkowo uwa-
gę na fakt, iż jedzenie produktów 
z wysokim indeksem glikemicz-
nym (do których należy żywność 
ekspandowana) jest zwykle tu-
czące, jednak tak na naprawdę 
nie jest w stanie zaspokoić głodu 
na dłuższy okres czasu. Wysokie 
temperatury, które działają na su-
rowce roślinne zawierające białka 
i cukry redukujące, prowadzą 
również do obniżenia wartości 
odżywczej samych białek, a do-
chodzi do tego przede wszyst-
kim poprzez zachodzące reakcje 
Maillarda. Niezaprzeczalną zaletą 
samego procesu produkcji jest 
natomiast czystość mikrobio-
logiczna produktu końcowego. 
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Podczas przebiegu ekspandowa-
nia warunki termiczne eliminuje 
wszelkie składniki antyżywienio-
we. Dodatkowym atutem prze-
mawiającym za korzyściami pły-
nącymi ze spożywania tego typu 
produktów zbożowych jest fakt, 
że antyoksydanty o udowodnio-
nym działaniu prozdrowotnym, 
zawarte w ziarnach są odporne 
na działanie temperatur występu-
jących podczas procesu ekspan-
dowania. I właśnie temat doty-
czący zdrowotności, szczególnie 
glazurowanych produktów kuku-
rydzianych oraz płatków śniada-
niowych, często podnoszony jest 
przez ekspertów zajmujących się 
bromatologią. Wszyscy są świa-
domi, że sytuacja kształtuje się 
bardzo różnorodnie. Jak wielu 
producentów, tak dużo sposo-
bów prezentowania na rynku 
spożywczym surowca. Każda fir-
ma na co innego zwraca uwagę, 
jedni na zdrowotność, inni na 
korzyści finansowe. Duża część 
firm starających się o wytwarza-
nie produktów prozdorowtnych 
stosuje techniki np. mikrokapsuł-
kowania i nanoszenia powierzch-
niowego witamin, składników mi-
neralnych jak i przypraw. Zabieg, 
który tradycyjnie odbywa się na 
samym końcu etapu przygoto-
wywania półproduktów, pozwala 
w szerokim zakresie profilować 
wartości odżywcze ostatecznego 
wyrobu. Dzięki temu ta część do-
stępnego na rynku ekspandowa-
nego asortymentu klasyfikowana 
jest jako żywność funkcjonalna 
o charakterze prozdrowotnym. 
W szczególności sytuacja ta do-
tyczy nasion. Również w popular-
nych płatkach śniadaniowych czy 
waflach ryżowych znaleźć można 
dodatkowe pierwiastki i witaminy. 
Opracowywanie nowych technik, 
sposobów wzbogacania żywności 
ekspandowanej w dodatki funk-
cjonalne jest więc tematem „na 
czasie”. Opublikowano wiele prac 
naukowych dotyczących opisy-

wanej kwestii. W ostatnich latach 
głośno jest o nowym procesie 
technologicznym, którego twórcą 
jest Syeda S. H. Rizvi wraz z ze-
społem, to oni opracowali meto-
dę „ulepszonego preparowania”. 
Udowodnili, iż wykorzystując 
proces podobny do produkcji 
kawy bezkofeinowej, możliwe jest 
otrzymanie preparowanego ryżu 
o zwiększonej ponad trzykrot-
nie zawartości białka i o niemal 
ośmiokrotnie zwiększonej ilości 
błonnika. Według przedstawio-
nej przez autorów artykułu pub-
likacji, można również wzbogacić 
„dmuchane” ziarna ryżu w wap-
no, żelazo, cynk oraz inne mikro-
elementy, których produkowany 
do tej pory ryż preparowany nie 
zawiera. Jednak pomimo wielu 
zabiegów i kampanii społecz-
nych niekoniecznie chcemy jeść 
zdrowo, a raczej smacznie. Jak 
wynika z prowadzonych badań 
naukowych wśród europejczy-
ków konsumenci z naszego kon-
tynentu wciąż preferują przekąski 
o mocnym, intensywnym smaku 
(słonym, słodkim, kwaśnym czy 
ostrym). Determinuje to więc 
rynek i popyt, a co za tym idzie 
produkcję asortymentu o tako-
wych walorach. Dlatego też wiele 
z ekspandowanych produktów 
nasycanych jest solą, cukrem, ob-
lewanych polewami lukrowymi, 
nasączanych sztucznymi barwni-
kami i syntetycznymi dodatkami 
smakowymi, a poprzez takowe 
działania trafiające na nasz stół 
produkty mają niewielką wartość 
odżywczą, a niejednokrotnie mi-
nimalnie szkodliwą. Badania asor-
tymentu śniadaniowego (podu-
szeczek, chrupek, płatków i wa-
felków pochodzących z różnych 
firm) wykazały jednoznacznie, iż 
produkty przeznaczone dla dzieci 
zawierają więcej cukru i soli niż te 
dla osób dorosłych. Nasuwa się 
niestety wniosek, że od najmłod-
szych lat, spożywając kolorową, 
słodką garmażerię śniadaniową 

dzieci są rozpieszczane „słodkoś-
cią” i uczone negatywnych przy-
zwyczajeń, co w konsekwencji 
może prowadzić do zwiększenia 
m.in. powstawania u nich próch-
nicy czy zachorowań na cukrzy-
cę. Nasuwającym się, być może 
lepszym, rozwiązaniem jest ser-
wowanie ekstrudowanych płat-
ków śniadaniowych, owsianych 
z chłodnym mlekiem wraz z nie-
wielkim dodatkiem miodu. 

W literaturze fachowej do-
stępne są także wyniki badań 
dokumentujące, iż niezależnie od 
jakości spożywanych ekstrudo-
wanych czy też ekspandowanych 
pokarmów śniadaniowych i tak 
znaczna większość dzieci, z ro-
dzin o niskich dochodach, jeśli je 
konsumuje jest zdrowsza (wyniki 
oparte zostały o indeks wagi), ni-
żeli dzieci, którym serwowane są 
tak zwane, „normalne” śniadania. 
Taki stan rzeczy może mieć wie-
lorakie podłoże, m.in. możliwe 
jest, iż obecne w większości na 
rynku produkty wzbogacane są 
w witaminy i składniki mineralne, 
w tym wapń i żelazo, niezbędne 
do prawidłowego rozwoju mło-
dego organizmu. Najwięcej zalet 
z ekspandowanego asortymentu 
posiadają wyroby z surowych zia-
ren zbóż, jak i te przygotowywa-
ne w technologiach przeznaczo-
nych dla żywności funkcjonalnej. 
Stanowią urozmaicenie diety, są 
łatwe i przyjemne w konsumpcji. 
Zawsze można mieć je pod ręką, 
jako „coś na ząb” – doskonale 
zastępują niezdrowe słone prze-
kąski (np. paluszki czy precelki) 
i słodkie zachcianki (np. draże czy 
chipsy). Potwierdzają to dostęp-
ne wyniki badań prowadzone 
wśród ludzi systematycznie spo-
żywających produkty ekspan-
dowane (niezależnie od rodzaju 
preparowanego produktu zbożo-
wego), które wskazują, iż u tych 
osób stwierdza się znacznie le-
piej oceniany, tak zwany „ogólny 
stan zdrowia”, w odniesieniu do 

►
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osób zjadających takie produkty 
okazjonalnie. Wśród nasion wy-
korzystywanych w procesie wy-
twórczym możemy znaleźć te, 
które mogą być z powodzeniem 
spożywane przez chorych z nie-
tolerancją glutenu. Przykładem 
może być ekspandowane ziarno 
amarantusa, quinoa, gryki, prosa 
czy też ryżu, i mogą one stanowić 
substytut smakołyku dla osób 
cierpiących właśnie na celiakię. 
Stwierdzono również, iż produk-
ty tego typu, posiadają korzystny 
wpływ na poziom homeostazy 
cholesterolu w organizmie. 

Podsumowując – powin-
niśmy świadomie podejmować 
decyzje o wyborze przekąsek, 
produktów śniadaniowych, uni-
kać żywności ekspandowanej 
z dodatkiem cukru, syropu kuku-
rydzianego o wysokiej zawartości 
fruktozy, miodu, brązowego cukru 
i glukozy. Należy również zwracać 
uwagę na ilość i jakość dodat-
ków smakowych, którymi zazwy-
czaj naszpikowane są produkty. 
Smaczne ziarna ekspandowane 
– bez dodatków, jak i te wzboga-
cone dodatkami prozdowotnymi 
mogą być alternatywą dla innych 
chętnie spożywanych przez kon-
sumentów na całym świecie sna-
ków, chipsów, słodyczy. Słodkie 
dodatki – owszem – mogą wpły-
nąć na smakowitość końcowych 
wyrobów preparowanych, ale 
czy taka żywność jest do końca 
zdrowa, czy nie uczy złych nawy-
ków? Podstawa to czytanie etykiet 
i zmiana kulinarnych upodobań.

Według prognoz przewi-
dujących zmiany rynku żywnoś-
ciowego, które nastąpią do roku 
2020, opartych na analizach spo-
łecznych w gronie różnych grup 
wiekowych pod kątem preferen-
cji i upodobań pokarmowych, 
wśród czynników jakie kształto-
wać będą wybory konsumentów 
wymienia się między innymi Here 
and Now (z ang. Tu i Teraz) – czy-
li poszukiwanie i wybór żywno-

ści dostępnej w każdym miejscu 
i każdym czasie. Zapracowane 
jednostki będą chciały przezna-
czać coraz mniej czasu na przy-
gotowywanie posiłków. Kolejnym 
elementem kształtującym ramy 
określające żywność przyszłości, 
jest czynnik opisany jako Food 
Telling (z ang. Żywność Mówią-
ca), którym definiuje się zjawisko 
wzmożonego zainteresowania 
świadomych konsumentów, wy-
magających pełnej, przejrzystej 
informacji na temat właściwości 
spożywanego pokarmu. Wszyscy 
chcą więc szybkiej, łatwej, ale za-
razem zdrowej codziennej i wszę-
dzie dostępnej strawy, zapew-
niającej przynajmniej minimalne 
zaspokojenie zapotrzebowania 
na składniki odżywcze. Z tego też 
względu można przypuszczać, iż 
nastąpi powrót do „dmuchanych” 
przekąsek, snaków, a na salony 
wkrótce wkroczą nowe, preparo-
wane, zdrowe wytwarzane przy 
użyciu nowoczesnych technolo-
gii produkty spożywcze na które 
popyt będzie bardzo dynamicz-
nie wzrastać. ■

mgr Michał Stawarczyk
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Nadciśnienie płucne pier-
wotne jest chorobą bar-
dzo rzadką i źle rokującą. 

U chorych bez uchwytnej przy-
czyny somatycznej dochodzi do 
zamykania się tętniczek w krąże-
niu małym. Być może odpowiada 
za to niedobór czynników anty-
proliferacyjnych i rozkurczowych 
(prostacyklina i tlenek azotu) oraz 
nadmiar czynników skurczowych 
i prokoagulacyjnych (trombok-
san, endotelina). 

Za większość przypadków 
nadciśnienia płucnego wtórnego 
odpowiadają wady i choroby ser-

ca lub płuc. Choroba może poja-
wić się także w przebiegu scho-
rzeń takich jak schistostomatoza, 
niedokrwistości, choroby przebu-
dowujące tkankę łączną (toczeń) 
czy choroby wątroby prowa-
dzące do nadciśnienia wrotne-
go. U pewnej grupy pacjentów 
choroba jest efektem  powikłań 
zatorowo-zakrzepowych. U cho-
rych na nadciśnienie płucne 
wtórne najskuteczniejsze jest le-
czenie choroby podstawowej, 
niekiedy na drodze zabiegowej 
(np. oczyszczenie tętnic ze skrze-
pów). Warto w tym miejscu przy-

pomnieć, że w latach siedem-
dziesiątych za wzrost częstości 
występowania PAH odpowiadały 
– wycofane już dzisiaj z leczni-
ctwa – leki anorektogenne: fenf-
luramina i deksfenfluramina. Leki 
te zwiększały stężenie zewnętrz-
komórkowe serotoniny w łożysku 
płucnym, co w kaskadzie zjawisk 
prowadziło do skurczu naczyń 
płucnych. Zaobserwowanie tego 
działania niepożądanego dopro-
wadziło do ukształtowania się 
„serotoninowej teorii PAH”.

Podstawową dolegliwością, 
jaką odczuwa chory jest dusz-
ność i męczliwość, za którą idzie 
w parze ograniczenie aktywno-
ści fizycznej. Dolegliwości bar-
dzo długo pojawiają się wyłącz-
nie podczas wysiłku fizycznego, 
a ustępują w spoczynku. Jest to 
jedną z przyczyn późnego roz-
poznania choroby, gdyż pacjenci 
uważają iż przyczyną dolegliwości 
jest ich słaba kondycja fizyczna. 
Dopiero w późniejszych stadiach 

– leki stosowane 
w tętniczym 
nadciśnieniu płucnym

Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP, PAH - pulmonary arterial 
hypertension) to jednostka chorobowa w której podniesione są 
wartości ciśnienia w krążeniu małym. Choroba nie jest łatwa do 
zdiagnozowania. Można wykonać wiele pomocnych badań, ale 
ostatecznym potwierdzeniem rozpoznania jest cewnikowanie 
prawego serca i pomiar ciśnienia bezpośrednio w tętnicy płuc-
nej. TNP jest właściwie grupą schorzeń, w których wspólnym mia-
nownikiem jest to, iż naczynia w krążeniu płucnym tracą swoją 
drożność. Oznacza to wzmożony wysiłek prawej części serca, która 
musi tłoczyć krew w przeciążeniu ciśnieniowym i gorsze wysycenie 
krwi tlenem. 

ŚCIĄGAWKA Z POSTĘPÓW FARMAKOTERAPII
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pojawiają się omdlenia skłania-
jące chorych do podjęcia diag-
nostyki. Prawa komora i tętnica 
płucna są powiększone na skutek 
wzmożonego wysiłku związanego 
z koniecznością wtłoczenia krwi 
do krążenia płucnego. Poszerzo-
na patologiczne tętnica płucna 
może uciskać na nerw krtaniowy 
i dawać niespecyficzne objawy 
takie jak suchy kaszel czy chryp-
ka. Ta patologiczna przebudowa 
idzie w parze z postępującą nie-
wydolnością prawej komory, któ-
ra nie tłocząc należytej ilości krwi 
do płuc daje objawy zastoju pra-
wokomorowego. Na skutek tego 
pojawiają się obrzęki obwodowe 
i następuje poszerzenie tętnic 
szyjnych. Jeżeli towarzyszy temu 
niedostateczny dopływ krwi do 
tej części serca mogą pojawić się 
u chorego bóle dławicowe. Nie-
dobór krwi bogatej w tlen skut-
kuje występowaniem tzw. „zim-
nych kończyn” czy sinienia warg.

Leczenie farmakologiczne 
jest zróżnicowane ze względu na 
rozległą etiopatogenezę choro-
by i obejmuje podawanie leków 

przeciwkrzepliwych, antagoni-
stów kanału wapniowego (duże 
ich dawki powodują rozkurcz na-
czyń płucnych – diltiazem poda-
wany jest w dawce nawet 900mg 
dziennie), antagonistów recepto-
ra endoteliny, inhibitorów fosfo-
diesterazy 5 (sildenafil, tadalafil), 
prostanoidów (epoprostenol, ilo-
prost, treprostinil). Trzy ostatnie 
grupy działają celowo na śród-
błonek naczyń krwionośnych. 
Do gamy środków można także 
doliczyć podawanie tlenu oraz 
zabiegi inwazyjne – przerwanie 
przegrody między przedsionkami 
celem odbarczenia prawej części 
serca, a nawet transplantację ser-
ca i płuc. 

Sildenafil jest substancją 
znaną, stosowany jest w celu le-
czenia zaburzeń erekcji. Hamuje 
on enzym – fosfodiesterazę typu 
5. Enzym ten występuje w ciałach 
jamistych prącia, z czego wyni-
ka pierwotne zastosowanie sub-
stancji, jednak obecny jest także 
w krążeniu płucnym. Fosfodieste-
raza odpowiedzialną za rozkład 
wtórnego przekaźnika – cyklicz-

nego GMP. cGMP zaangażowany 
jest w rozszerzanie naczyń krwio-
nośnych pod wpływem działa-
nie tlenku azotu. NO stymuluje 
bowiem cykl powstawania owe-
go cyklicznego guanozynomo-
nofosforanu z jego substratów 
(GTP – guanozynotrifosforanu). 
Można więc powiedzieć, że sil-
denafil blokując fosfodiesterazę 
nasila wazodylatacyjne działanie 
cyklicznego GMP. Skutki  niepo-
żądane jakie mogą pojawić się po  
podaniu sildenafilu to bóle gło-
wy, uderzenia gorąca, krwawie-
nia z nosa i niebieska poświata 
w polu widzenia. Należy ponadto 
pamiętać o znanych od dawna 
interakcjach tego leku z silnymi 
donorami tlenku azotu takimi 
jak nitrogliceryna czy izosorbid – 
łączne przyjęcie tych leków może 
zakończyć się skrajną hipotonią, 
a nawet śmiercią. Istotne jest, że 
sildenafil jest aktywny po poda-
niu doustnym. 

Prostacyklina jest prosta-
noidem silnie rozszerzającym 
naczynia krwionośne i hamują-
cym agregację płytek krwi. War-

Schematyczna prezentacja mechanizmów działania leków celowych w TNP
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to przypomnieć, że prostacyklina 
została odkryta w 1976 przez ze-
spół, w skład którego wchodzili 
znani i zasłużeni Polacy – m.in. 
prof. Ryszard Gryglewski i prof. 
Andrzej Szczeklik. Epoprostenol 
jest solą prostacykliny, podobnie 
jak ona ma bardzo krótki okres 
biologicznego półtrwania. Tre-
prostinil jest analogiem prostacy-
kliny, choć bardziej stabilny che-
micznie podawany jest dożylnie 
lub podskórnie w formie infuzji. 
W grudniu 2013 roku przepro-
wadzono w Polsce pierwszą ope-
rację wszczepienia pacjentowi 
podskórnej pompy z tym lekiem. 
Dzięki takiej formie podania pa-
cjent nie jest narażony na częste, 
bolesne zastrzyki. Pompa pod-
skórna jest również korzystniejsza 
od pompy zewnętrznej dostar-
czającej lek dożylnie, nie stwarza 
bowiem ryzyka zakażenia cewni-
ka lub utworzenia się zakrzepu 
w miejscu wprowadzenia do na-
czynia. Pompę podskórną napeł-
nia się raz na 4 tygodnie. Iloprost 
natomiast podawany może być 
wziewnie w nebulizacji –  jednak 
częstotliwość podania to 6, nawet 
do 9 razy na dobę. 

Bosentan jest kompetytyw-
nym, podwójnym antagonistą en-
doteliny działającym na receptory 
dla endoteliny typu A i B i pierw-
szym lekiem z tej grupy. Bosentan 
podawany jest doustnie w dawce 
początkowej 62,5 mg dwa razy 
na dobę przez miesiąc, docelo-
wo – 125mg dwa razy na dobę. 
Po jego podaniu zmniejsza się 
opór naczyniowy bez zwiększe-
nia częstości akcji serca. Endote-
lina-1 (ET-1) jest neurohormonem 
o silnym działaniu obkurczającym 
naczynia krwionośne. Przypisuje 
się jej także działanie prozapalne 
i sprzyjające niekorzystnej prze-
budowie naczyń. Endotelina, jak 
już zaznaczono działa na 2 typy 
receptorów: A zlokalizowane 
w miocytach, których pobudze-
nie wywołuje skurcz i B zlokali-
zowane w śródbłonku, których 
pobudzenie wywołuje rozkurcz. 
Bosentan blokuje oba typy re-
ceptorów, jednak większe powi-
nowactwo ma do receptora typu 
A (20:1). Podczas terapii należy 
kontrolować poziom transami-
naz, gdyż u około 10% leczących 
się może dochodzić do zaburzeń 
pracy wątroby. Lek może powo-

dować także poważne defekty 
płodu.

Podsumowując, PAH jest 
stanem patofizjologicznym i he-
modynamicznym występującym 
w przebiegu licznych chorób. Za-
stosowanie prawidłowego algo-
rytmu diagnostycznego i wdro-
żenie odpowiedniego leczenia 
poprawia rokowanie. Obecnie 
trwają dalsze badania nad oceną 
terapii skojarzonej lekami wazo-
aktywnymi. Najprawdopodobniej 
w przyszłości poszerzy się pa-
leta dostępnych leków z grupy 
antagonistów endoteliny – inne 
związki o podobnym do bosenta-
nu działaniu to na przykład maci-
tentan, ambrisentan, darusentan, 
sitaksentan. Substancje te mogą 
wykazywać różnice w swoim po-
winowactwie do obu podtypów 
receptora endotelinowego (więk-
sza selektywność w stosunku do 
receptora typu A), monitoro-
waniu podlega też ich działanie 
hepatotoksyczne. Być może ERA 
(endothelin receptors anthago-
nists) zyskają także wkrótce nowe 
wskazania. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska
piśmiennictwo u autora
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Choroba zwyrodnieniowa 
stawów jest najczęstszą 
postacią choroby stawów 

i jest główną przyczyną niespraw-
ności u osób w podeszłym wie-
ku. Zmiany dotyczą zazwyczaj 
stawów rąk, stóp, kręgosłupa, 
bioder oraz kolan. Rzadziej wy-
stępują w stawach ramieniowych, 

łokciowych lub skokowych.  Cha-
rakterystyczny dla tej choro-
by jest rozpad chrząstki (tkanki 
wyściełającej zakończenia kości 
między stawami), kościste zmiany 
stawów, pogorszenie funkcji ścię-
gien i więzadeł, a także zmiany 
zapalne błony maziowej i okost-
nej, mikrozłamania w kości pod-

chrzęstnej, niedokrwienie, czy 
skurcz mięśni w okolicy stawu.

Choroba pojawia się, gdy 
chrząstka stawowa ulega znisz-
czeniu z powodu naprężeń me-
chanicznych lub zmian bioche-
micznych. Może wystąpić w połą-
czeniu z innymi typami zapalenia 
stawów, takimi jak reumatoidalne 
zapalenie stawów czy skaza mo-
czanowa.     

Objawy choroby zwyrodnie-
niowej stawów mogą się znacz-
nie różnić u pacjentów. Należą do 
nich: 
	 ból, występujący przy ru-

chach stawów, a ustępujący 
w spoczynku (najbardziej bo-
lesne jest zainicjowanie ruchu 
po dłuższej przerwie);  

	 sztywność – odczuwana naj-
silniej o poranku i po okresie 
dłuższego bezruchu;

	 ograniczenie ruchomości 
i niemożliwość wykonania 
pełnego zakresu ruchów;

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z najczęściej 
występujących chorób układu kostnego. Dotyka głównie osób 
w średnim wieku oraz starszych. Szacuje się, że około 2 miliony 
Polaków żyje z tą najbardziej rozpowszechnioną formą choroby 
stawów. Cierpi na nią ponad 60% osób powyżej 60 roku życia 
i częściej są to kobiety. Powszechnie nazywana jest chorobą „zu-
życia” stawów, ale określenie to nie jest prawidłowe, gdyż  me-
chaniczne, związane z wiekiem uszkodzenie tych struktur, nie jest 
jedynym czynnikiem rozwoju tej choroby. Obecnie wiadomo, iż 
dotyczy ona całego stawu, kości pod chrząstką stawową, toreb-
ki stawowej, otaczających staw więzadeł, ścięgien i mięśni. Celem 
leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów jest zmniejszenie bólu 
i poprawa funkcji zmienionych chorobowo miejsc. Niestety, nie ma 
skutecznego leku, a próby leczenia mogą jedynie spowolnić po-
stęp tej choroby. 

Farmakoterapia  
choroby  
zwyrodnieniowej stawów
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	 zniekształcenia i obrzęk sta-
wów;

	 nadwrażliwość stawu;
	 odgłosy „trzeszczenia” przy 

wykonywaniu ruchów;
	okresowo lokalny odczyn za-

palny – obrzęk i wysięk w sta-
wie.

Choroba może mieć różny 
przebieg. Część pacjentów od-
czuwa dolegliwości bólowe stale 
i mają one charakter postępujący, 
u innych natomiast nie upośle-
dzają normalnego funkcjonowa-
nia, pomimo zaawansowanych 
zmian stawowych.

Do czynników, które mogą 
zwiększyć ryzyko wystąpienia 
choroby zwyrodnieniowej sta-
wów należą: 
•	 starszy wiek – ryzyko choroby 

zwiększa się wraz z wiekiem; 
•	 płeć – kobiety są bardziej 

narażone na rozwój choroby 
i chociaż przyczyny nie zo-
stały wyjaśnione, wiadomo, iż 
ryzyko wystąpienia choroby 
zwiększa się po menopauzie;

•	 otyłość – nadmierne obciąże-
nie stawów przyczynia się do 
częstszych zmian zapalnych.  
Ponadto, w tkance tłuszczo-
wej produkowane są białka 
reakcji zapalnej; 

•	 urazy, do których dochodzi 
podczas rekreacyjnego upra-
wiania sportu, czy powstają-
ce w wyniku wypadku mogą 
zwiększać ryzyko choroby 
zwyrodnieniowej stawów, 
a także przeciążenia stawów 
przy zawodowo uprawianym 
sporcie, np. podczas podno-
szenia ciężarów, tańca;

•	 rodzaj wykonywanej pracy 
zawodowej – jeśli podczas 
pracy zawodowej powtarzal-
nie i nadmiernie obciążone 
zostają stawy (częste klęcze-
nie czy zginanie kolana, lub 

długotrwałe stanie) może to 
doprowadzić do rozwoju cho-
roby zwyrodnieniowej;

•	 genetyka – niektórzy ludzie 
dziedziczą skłonność do roz-
woju tej choroby;

•	 deformacje kostne – nie-
którzy pacjenci rodzą się ze 
zniekształconymi stawami 
lub wadliwymi chrząstkami 
(wrodzona dysplazja biodra, 
koślawość lub szpotawość ko-
lan), co może zwiększać ryzy-
ko choroby zwyrodnieniowej 
stawów; 

•	 współistniejące choroby – 
występowanie cukrzycy, dny 
moczanowej czy reumatoidal-
nego zapalenia stawów może 
zwiększyć ryzyko wystąpienia 
omawianej choroby. 

Najczęściej lekarze diag-
nozują chorobę zwyrodnieniową 
stawów na podstawie typowych 
objawów (opisanych wcześniej) 
oraz na podstawie badania fizy-
kalnego. W niektórych przypad-
kach w celu określenia stopnia 
zaawansowania choroby lub wy-
kluczenia innych współistnieją-
cych schorzeń przydatne są ba-
dania rentgenowskie. 

Leczenie choroby 
zwyrodnieniowej stawów

Celem leczenia choroby 
zwyrodnieniowej stawów jest 
zmniejszenie bólu i sztywności 
oraz poprawa funkcji chorych 
stawów. Najczęściej jest to moż-
liwe przy jednoczesnej terapii fi-
zycznej i farmakoterapii, a niekie-
dy i chirurgii. Czasami wielokie-
runkowe leczenie jest niezbęd-
ne do uzyskania kontroli bólu, 
jednak jak dotąd nie wprowa-
dzono w pełni skutecznej terapii 
choroby zwyrodnieniowej sta-
wów.  Reumatolog diagnozując 

zapalenie stawów, może przepi-
sać odpowiednie leczenie: fizy-
ko- lub/i farmakoterapię. Choć 
niektóre zmiany są nieodwracal-
ne, większość pacjentów nie po-
trzebuje leczenia chirurgicznego

Farmakoterapia 

Do leków o dobrze udoku-
mentowanej skuteczności w tera-
pii choroby zwyrodnieniowej sta-
wów należą: paracetamol, opio-
idy, niesteroidowe leki przeciw-
zapalne (NLPZ) oraz dostawowe 
iniekcje glikokortykosteroidów 
i kwasu hialuronowego. Wybór 
stosowanego leku przeciwbólo-
wego zależy od stopnia nasile-
nia bólu oraz współistniejących 
schorzeń.

Paracetamol

W leczeniu łagodnego lub 
umiarkowanego bólu spowodo-
wanego chorobą zwyrodnienio-
wą stawów zalecany jest para-
cetamol. Jest to najbezpieczniej-
szy lek przeciwbólowy, a daw-
ka 1 g działa przez 4-6 godzin. 
Dobowe dawki nie powinny być 
wyższe niż 4 g, gdyż zastosowa-
nie zbyt wysokiej dawki paraceta-
molu może spowodować poważ-
ne uszkodzenie wątroby, a nawet 
doprowadzić do zgonu. Należy 
pamiętać, że paracetamol mo-
że również występować w innych 
lekach dostępnych bez recepty, 
stosowanych podczas przezię-
bienia czy grypy. Mimo poten-
cjalnego zagrożenia w przypad-
ku przedawkowania, paracetamol 
jest zdecydowanie najbezpiecz-
niejszym wyborem w porówna-
niu do rozwiązań alternatywnych, 
w tym NLPZ. Lek najlepiej przyj-
mować regularnie, nie czekając, 
aż ból stanie się nie do zniesienia.  
Ważne jest, że paracetamol, 

►
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a także NLPZ wykazują tzw. efekt 
pułapowy, czyli przekroczenie 
określonej dawki leku nie nasi-
la działania przeciwbólowego, 
zaś zwiększa ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych.

 
Niesteroidowe leki 

przeciwzapalne (NLPZ) 

Jeśli paracetamol nie po-
zwala na skuteczną kontrolę bólu 
lekarz może zalecić silniejszy lek 
przeciwbólowy, należący do gru-
py NLPZ. NLPZ są najczęściej sto-
sowanymi lekami przeciwbólo-
wymi i przeciwzapalnymi, stoso-
wanymi w celu złagodzenia bólu 
związanego z zapaleniem stawów, 
obrzękiem i sztywnością. Zakłó-
cają one syntezę prostaglandyn 
będących mediatorami reakcji 
zapalnej w organizmie. Niektóre 
NLPZ są dostępne w sprzedaży 
odręcznej, zaś na inne wymagana 
jest recepta. 

Ze względu na powinowa-
ctwo do poszczególnych form cy-
klooksygenazy (COX), NLPZ dzieli 
się na:
•	 klasyczne, inhibitory COX-1, 

takie jak ibuprofen lub na-
proksen, diklofenak

•	 inhibitory COX-2 – często 
nazywane koksybami - takie 
jak celekoksyb i etorykoksyb, 
które wykazują mniej dzia-
łań niepożądanych ze strony 
przewodu pokarmowego. 

NLPZ powinny być stoso-
wane doustnie przez krótki okres 
i w przypadku zaostrzenia cho-
roby. U osób starszych zaleca się 
stosowanie miejscowe tych le-
ków. Stosowane zewnętrznie są 
skuteczne i bezpieczne. NLPZ, 
dostępne w postaci kremów, żeli 
lub maści, aplikowane są miejsco-
wo, bezpośrednio na skórę w bo-
lesnym obszarze. Pomagają zła-

godzić ból, mogą również przy-
czynić się do zmniejszenia obrzę-
ku stawów. 

Doustnie stosowane NLPZ 
nie są wskazane u pacjentów ze 
współistniejącymi schorzeniami, 
takimi jak astma, choroba wrzo-
dowa, nadciśnienie czy choro-
by nerek lub wątroby. W każ-
dym z powyższych przypad-
ków należy ocenić możliwe ko-
rzyści i ryzyko wybranej terapii. 
NLPZ powinny być stosowane 
w połączeniu z inhibitorem pom-
py protonowej (PPI). PPI zmniej-
szają wydzielanie kwasu w żołąd-
ku, co zmniejsza ryzyko uszko-
dzenia błony śluzowej żołądka. 
Leki będące inhibitorami COX-2 
wykazują mniejsze ryzyko indu-
kowania problemów żołądko-
wych, ale jeśli przyjmowane są 
długotrwale muszą być również 
stosowane łącznie z PPI. 

Opioidy  

Opioidy są zalecane w celu 
zniesienia przewlekłego bólu, 
takiego jak bóle związane z za-
paleniem stawów, gdy inne leki 
nie przynoszą pożądanego efek-
tu analgetycznego.  Są one rów-

nież stosowane w celu łagodze-
nia ciężkiego, ostrego bólu po 
operacji stawów lub złamaniu 
osteoporotycznym kości. Opioi-
dy powinny być stosowane przez 
krótki okres, gdyż powodują roz-
wój uzależnienia zarówno psy-
chicznego, jak i fizycznego. Leki 
z tej grupy pomagają osłabić 
silny ból, ale również mogą in-
dukować skutki uboczne, takie 
jak: senność, nudności i zaparcia. 
Korzystne jest łączenie słabych 
opioidów, np. kodeiny, trama-
dolu, dihydrokodeiny, z innymi 
lekami przeciwbólowymi, np. 
paracetamolem, w celu nasilenia 
działania analgetycznego.  Silne 
opioidy, np. morfina, fentanyl lub 
buprenorfina zalecane są  w celu 
zniesienia silnego bólu, który 
nie poddaje się leczeniu słabymi 
opioidami stosowanymi w mo-
noterapii lub politerapii.

 Kapsaicyna  

Kapsaicyna jest substancją 
czynną obecną w roślinach z ro-
dzaju Capsicum (pieprzowiec). 
Stosowana pod postacią kre-
mów, maści i plastrów w leczeniu 
bólu przewlekłego, m. in. bólu 

Do leków o dobrze udokumentowanej 

skuteczności w terapii choroby 

zwyrodnieniowej stawów należą: 

paracetamol, opioidy, niesteroidowe leki 

przeciwzapalne (NLPZ) oraz dostawowe 

iniekcje glikokortykosteroidów  

i kwasu hialuronowego. 

►
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mięśniowo-stawowego, neuro-
patii cukrzycowych, reumatoi-
dalnych zapaleń. W preparatach 
tych występuje w niskich stęże-
niach. Ze względu na jej właści-
wości drażniące zwykle stosuje 
się ją alternatywnie, w przypad-
ku nietolerancji bądź niesku-
teczności innych leków przeciw-
bólowych. Kapsaicyna zalecana 
jest w terapii łagodnej choroby 
zwyrodnieniowej. Mechanizm jej 
działania związany jest z bloko-
waniem zakończeń nerwowych, 
które wysyłają impulsy bólowe. 
Po zastosowaniu tego związku 
z zakończeń nerwowych uwal-
niania jest substancja P, która jest 
mediatorem reakcji bólowej (dla-
tego czujemy czasami pieczenie 
podczas krojenia papryczki chili). 
Jednakże, regularne stosowanie 
kapsaicyny powoduje spadek 
stężenia substancji P, a zatem 
zmniejsza uczucie bólu.

Niewielką ilość maści z kap-
saicyną nakłada się na zmieniony 
chorobowo staw do czterech razy 
dziennie, ale nie częściej niż co 
cztery godziny. Nie należy stoso-
wać tego kremu na skórę ze zra-
nieniami lub zmianami zapalny-
mi. Należy również pamiętać, aby 
zawsze dokładnie umyć ręce po 
nałożeniu preparatu. Nie może 
się on dostać w okolice oczu, ust, 
nosa i genitaliów, ponieważ spo-
woduje to uczucie bólu i piecze-
nia utrzymujące się nawet przez 
kilka godzin. 

Kortykosteroidy  

W ciężkiej chorobie zwy-
rodnieniowej stawów leczenie 
z użyciem leków przeciwbólo-
wych może wywierać niedosta-
teczny efekt analgetyczny. Nale-
ży wtedy rozważyć podanie leku 
bezpośrednio w miejsce dotknię-
te chorobą – iniekcję dostawową. 

Kortykosteroidy podane tą drogą 
zmniejszają obrzęk i ból w wyni-
ku zahamowania procesu zapal-
nego. Jednakże ze względu na 
działania uboczne, takie jak: ryzy-
ko uszkodzenia stawu, zakażenie, 
miejscowy zanik tkanki podskór-
nej, martwicę tłuszczową, czy na-
czyń nie można ich podawać do 
jednego stawu częściej niż 3–4 
razy do roku. Dostawowo poda-
wane mogą być metyloprednizo-
lon lub betametazon. 
Kortykosteroidy można łączyć 
z kwasem hialuronowym, któ-
ry jest naturalną składową płynu 
stawowego. Działanie analge-
tyczne po jego podaniu może się 
utrzymywać przez kilka miesięcy.

Od niedawna do terapii 
choroby zwyrodnieniowej sta-
wów wprowadzona została du-
loksetyna. Jej mechanizm działa-
nia związany jest z hamowaniem 
zwrotnego wychwytu serotoni-
ny i noradrenaliny oraz w mniej-
szym stopniu dopaminy. Dotych-
czas był to lek stosowany głównie 
terapii zaburzeń depresyjnych. 
Obecnie zalecany jest u osób 
starszych cierpiących na chorobę 
zwyrodnieniową stawów.

W terapii omawianego 
schorzenia mogą również być po-
mocniczo stosowane leki zmniej-
szające napięcie mięśni szkieleto-
wych, takie jak: tolperazon, czy 
tyzanidyna. Polecane są również 
leki przeciwdepresyjne jak ami-
tryptylina lub imipramina.

Wiele substancji o niedo-
statecznie udokumentowanej 
skuteczności stosowane jest po-
mocniczo w terapii choroby zwy-
rodnieniowej stawów. Wśród naj-
bardziej rozpowszechnionych są 
siarczan glukozaminy i siarczan 
chondroityny, będące skład-
nikami substancji podstawowej 
chrząstki stawowej i płynu sta-
wowego. Są dobrze tolerowane 

przez pacjentów i wywołują nie-
wiele działań niepożądanych.

Fizykoterapia 

Utrata masy ciała i ćwicze-
nia wywierają korzystne efekty 
w terapii choroby zwyrodnienio-
wej stawów, gdyż nadmierne ki-
logramy powodują duży nacisk 
na stawy: kolanowy, biodrowy 
i dolną części pleców. Stwierdzo-
no, że utarta 10 kg masy ciała 
może zmniejszyć ryzyko wystą-
pienia choroby zwyrodnieniowej 
stawów kolana nawet o 50%. 
Ćwiczenia poprawiają siłę mięśni, 
zmniejszają bolesność i sztywno-
ści stawów, przez co zmniejszają 
ryzyko niepełnosprawności z po-
wodu omawianego schorzenia. 

Leczenie chirurgiczne

Zapalenie kości i stawów 
jest chorobą zwyrodnieniową 
o postępującym przebiegu, po 
okresach stabilizacji nadchodzą 
okresy progresji. Bóle stawów 
i sztywność mogą stać się po-
ważne na tyle, aby utrudniać co-
dzienne funkcjonowanie, z cza-
sem trwania choroby dolegli-
wości występują również w spo-
czynku i w nocy. Gdy ból stawów 
przybiera na sile, lekarze mogą 
zaproponować operację wymia-
ny stawów. Leczenie chirurgiczne 
rozważa się w ciężkich przypad-
kach choroby, niepoddających 
się terapii lekami przeciwbólowy-
mi i przeciwzapalnymi. Leczenie 
operacyjne najczęściej odnosi się 
do stawu biodrowego, kolanowe-
go, skokowego i ramiennego. ■

dr n. farm. Barbara Budzyńska
Katedra i Zakład Farmakologii

z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

piśmiennictwo u autora
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Spojrzenie na problem 
alkoholowy z perspektywy 

zdrowia publicznego

Europejczycy piją ponad 
dwukrotnie więcej niż średnia 
światowa. Przy średniej świato-
wej 6,13 litra czystego alkoholu 
na osobę powyżej 15 roku życia, 
średnia europejska wynosi 12,2 
litra czystego alkoholu, a w Pol-
sce wypija się aż 13,3 litra. Polska 
jest w grupie krajów o najwyż-
szym spożyciu czystego alkoholu 
na dorosłego mieszkańca. Biorąc 
pod uwagę konsumpcję niereje-
strowaną, spożycie na jednego 
pijącego osiąga prawdopodobnie 
wartość nawet 15 litrów rocznie. 
Nieco poniżej połowy konsump-
cji przypada na piwo (44%), jed-
na trzecia na wino (34%) i prawie 
jedna czwarta na napoje spirytu-
sowe (23%). 

Należy jasno stwierdzić, 
iż alkohol jest narkotykiem po-
wodującym uzależnienie. Nie-
zależnie od tego jest przyczyną 
60 różnego typu chorób, w tym 
urazów, zaburzeń psychicznych, 

chorób przewodu pokarmowego, 
nowotworów, chorób układu ser-
cowo-naczyniowego, zaburzeń 
odporności, chorób płuc, chorób 
układu kostnego i mięśniowego 
i zaburzeń układu rozrodczego. 
Ponadto wywołuje szkody pre-
natalne, nie wyłączając ryzyka 
zgonu niemowląt i niskiej wagi 
urodzeniowej. 

Alkohol jest na trzecim 
miejscu wśród czynników ryzyka 
utraty zdrowia oraz przedwczes-
nego zgonu, zaraz po paleniu 
papierosów i nadciśnieniu tęt-
niczym. Jest odpowiedzialny za 
12% przedwczesnych zgonów 
i niepełnosprawności fizycznej 
oraz inwalidztwa u mężczyzn i za 
2% podobnych zdarzeń u kobiet. 

Liczba osób pijących szkod-
liwie waha się od 5 do 7% popu-
lacji, uzależnieni stanowią oko-
ło 2-3%, dorośli i dzieci żyjący 
w otoczeniu alkoholika to około 
3-4 % populacji, z czego 2/3 tych 
osób doświadcza różnych form 
przemocy związanej z piciem al-
koholu.

Dlaczego ludzie piją alkohol?

 Picie alkoholu jest jednym 
z najstarszych sposobów modyfi-
kacji stanu psychicznego odkry-
tych przez człowieka. Jego uży-
wanie związane jest z wieloma 
społecznymi rytuałami. Jedno-
cześnie na temat picia funkcjonują 
pewne przekonania, które w spo-
łeczeństwie bywają uznawane za 
normę, a niepoddawane krytycz-
nej ocenie, utrudniają ludziom 
rozpoznanie szkodliwego spo-
sobu picia alkoholu. Te szablony 
często uniemożliwiają zobaczenie 
problemu, opóźniają kontakt ze 
specjalistami i podjęcie decyzji 
o poddaniu się leczeniu odwyko-
wemu. Najczęściej funkcjonują-
ce w społeczeństwie stereotypy 
związane z alkoholem związane 
są z traktowaniem alkoholu jako 
„szybkiego i łatwego sposobu na 
poprawę samopoczucia”, „środka 
na pozbycie się wewnętrznych na-
pięć, problemów, stresów, nudy”, 
„metody na bycie akceptowanym 
przez grupę” i „sposobu spędza-
nia wolnego czasu”. W towarzy-

Współczesne spojrzenie 
na problem 

uzależnienia 
od alkoholu i jego leczenie

Okiem terapeuty praktyka
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Uzależnienie – co to jest?

 „Uzależnienie to znajome 
słowo, lecz cóż ono dokładnie 
oznacza? Jest rzeczą oczywistą, 
że nikt nie budzi się pewnego 
dnia z postanowieniem, że zosta-
nie osobą uzależnioną. Uzależ-
nienie pojawia się potajemnie, po 
cichu, jakby wkradało się w nasze 
życie tylnymi drzwiami”.

 Używanie alkoholu prze-
szkadza w życiu, lecz – pomimo 
długotrwałych i bolesnych skut-
ków – towarzyszy mu przymus, 
nieodparta chęć ponownego za-
życia. Z czasem osoba uzależnio-
na zażywa go po to, by zmniej-
szyć cierpienie wywołane samym 
zażywaniem. Tak więc można 
powiedzieć, że ciągłe zażywanie 
środków chemicznych prowadzi 
do ciągłego ich zażywania. Na 
tym polega uzależnienie. 

 Terapeuci uzależnień 
chętnie posługują się taką oto 
definicją: o uzależnieniu od al-
koholu, narkotyku, leku możemy 
mówić wówczas, kiedy zaczyna 
on panować nad naszym życiem 
i kiedy staje się ważniejszy niż 
cokolwiek innego. Kiedy w wybo-
rach życiowych człowieka – mię-
dzy tym środkiem a pracą, uczu-
ciem, dobrem rodziny – wygrywa 
alkohol, narkotyk, lek.

Kryteria uzależnienia

 W Międzynarodowej Kla-
syfikacji Chorób Urazów i Przy-
czyn Zgonów ICD10 Zespół Uza-
leżnienia jest definiowany jako 
kompleks zjawisk psychofizycz-
nych, wśród których picie alkoho-
lu, zażywanie narkotyków domi-
nuje nad innymi zachowaniami, 
które miały poprzednio dla czło-
wieka większą wartość.
 Na rozpoznanie uzależ-
nienia według tego systemu po-
zwala stwierdzenie występowa-
nia u pacjenta w ciągu ostatniego 

stwie alkohol bywa traktowany 
jako „środek przyjmowany w celu 
włączenia się w pewne środowi-
sko lub bycia zaakceptowanym w  
grupie” a także jako „element po-
mocny w załatwianiu wielu spraw, 
dawany w formie prezentów”. Co 
więcej, przez niektórych alkohol 
uznawany jest za sposób leczenia 
wielu schorzeń, a nawet trakto-
wany jako środek wspomagający 
lub zastępujący profesjonalne le-
czenie.

Powyżej przytoczone 
przykłady są mitami na temat 
prozdrowotnego, antystresowe-
go czy prospołecznego używania 
alkoholu. Za rozsądne, społecznie 
akceptowane picie alkoholu moż-
na uznać takie, które nie przynosi 
żadnych szkód psychologicznych, 
społecznych i zdrowotnych. Nikt, 
kto sięga po pierwszy kieliszek 
alkoholu nie przewiduje i nie wie 
tego, czy może się uzależnić. Po-
tencjalnie grozi to każdemu, kto 
wprowadza alkohol do organi-
zmu. Tymczasem każdy, kto pije 
jest przekonany, że uzależnienie 
go nie dotyczy. Nawet, kiedy po-
jawiają się już pierwsze niepokoją-
ce sygnały czy nawet, kiedy czło-
wiek zaczyna cierpieć lub jest już 
uzależniony, cały czas powtarza: 
„mnie to nie dotyczy”.

 Funkcjonujący stereotyp 
alkoholika: szara, ziemista skó-
ra, fioletowy nos, łzawiące oczy, 
trzęsące się ręce, człowiek brud-
ny, niedbale ubrany, żebrzący itd. 
uniemożliwia zobaczenie proble-
mu alkoholowego odpowiednio 
wcześnie. „Ja nie odpowiadam 
temu stereotypowi, ponieważ 
mam jeszcze pracę, piję, kiedy 
chcę a nie, dlatego, że muszę”. 
Dzieje się tak, dlatego, że osoba 
uzależniona zaprzecza swojemu 
uzależnieniu ale fakt, że go nie 
widzi u siebie nie oznacza, że jest 
zdrowa.

roku trzech lub więcej spośród 
następujących cech i objawów:

1. Silne pragnienie lub poczucie 
przymusu picia alkoholu, bra-
nia narkotyków, uczucie tzw. 
„głodu”.                            

 Jest to subiektywne prze-
konanie że „picie, branie jest ko-
nieczne” a „przerwa w piciu, czy 
braniu musi się skończyć”. Oso-
by pijące często nie rozpoznają 
tego objawu u siebie. Bierze się 
to stąd, że subiektywne poczu-
cie przymusu przyjmowania sub-
stancji występuje dopiero w cza-
sie próby zaprzestania lub prób 
kontrolowania jej przyjmowania. 
Często przejawia się w postaci 
uczucia niepokoju, rozdrażnienia, 
złości czy innych wahań nastroju, 
które natychmiast są łagodzo-
ne za pomocą alkoholu lub leku 
uspokajającego.

2. Trudności kontrolowania za-
chowania związanego z przyj-
mowaniem substancji.

 Utrata lub upośledzenie 
kontroli nad piciem polega na 
tym, że osoba po rozpoczęciu pi-
cia nie może zatrzymać poziomu 
spożycia na wybranej przez sie-
bie ilości alkoholu, nie wie kiedy 
zacznie pić i kiedy skończy.  

3. Objawy abstynencyjne wy-
stępujące po przerwaniu lub 
zmniejszeniu przyjmowania 
danej substancji oraz używa-
nie tej samej lub podobnej 
substancji, na przykład picie 
alkoholu w celu złagodzenia 
albo zapobieżenia alkoholo-
wemu zespołowi abstynen-
ckiemu i subiektywne poczu-
cie skuteczności takiego po-
stępowania.

 Do typowych objawów 
alkoholowego zespołu abstynen-
cyjnego należy drżenie rąk i mięś-
ni, nadciśnienie tętnicze, przy-
śpieszone bicie serca, nudności, ►
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Należy jednak podkreślić, że pro-
wadzone w ostatnim dziesięcio-
leciu badania w dziedzinie gene-
tyki, neurobiologii i farmakologii 
jasno wskazują, że uzależnienie 
to przewlekła chroniczna choro-
ba mózgu. To nie jest zasadniczo 
problem „za dużo, za często”, ale 
problem niemożności kontrolo-
wania przyjmowania substancji. 

Czynniki genetyczne

 Wyniki badań prowadzo-
nych w obszarze genetyki wska-
zują na częstsze występowanie al-
koholizmu u krewnych pierwsze-
go stopnia pacjentów z chorobą 
alkoholową. Ryzyko zachorowa-
nia na chorobę alkoholową w po-
pulacji ogólnej wynosi średnio 
dla mężczyzn 3%-5% dla kobiet 
ok. 1%. Wzrasta ono 4-5 krotnie 
w porównaniu z populacją gene-
ralną dla dzieci obojga płci mają-
cych w rodzinie uzależnionych od 
alkoholu ojca lub matkę. W bada-
niach nad bliźniętami wykazano 
zgodność nadużywania alko-
holu u 54% bliźniąt jednojajo-
wych i 28% bliźniąt dwujajowych. 
Większa zgodność wśród bliźniąt 
jednojajowych, u których przyj-
muje się identyczność materiału 
genetycznego może wskazywać 
na znaczenie czynników gene-
tycznych. Badaniami w znacznym 
stopniu umożliwiającymi oddzie-
lenie czynników środowiskowych 
od genetycznych są badania osób 
adoptowanych wychowywanych 
z dala od swoich biologicznych 
rodziców z rozpoznanym alkoho-
lizmem. Wyniki tych badań poka-
zują, że w grupie osób adopto-
wanych mających biologicznych 
rodziców uzależnionych od alko-
holu znajdowało się cztery razy 
więcej alkoholików niż w grupie 
osób adoptowanych mających 
zdrowych rodziców. Ale, co nale-
ży podkreślić, w badaniach tych 
nie jest łatwo oddzielić wpływ  
czynników środowiskowych. 

wymioty, biegunki, bezsenność, 
wysuszenie śluzówek, wzmożona 
potliwość, nastrój drażliwy, lęk.

4. Zmieniona tolerancja. Polega 
to na tym, że aby wywołać po-
żądane skutki, czyli na przy-
kład aby poczuć stan odu-
rzenia alkoholem poprzednio 
wystarczyły mniejsze dawki 
alkoholu, z czasem potrzeb-
ne są coraz większe. Często 
pacjenci nazywają to błęd-
nie „mocną głową”. W wyniku 
długotrwałego picia alkoholu 
początkowo zwiększona tole-
rancja, z czasem obniża się.

5. Z powodu picia następuje za-
niedbywanie innych źródeł 
przyjemności lub dotychcza-
sowych zainteresowań. Po-
nadto coraz więcej czasu uza-
leżnieni poświęcają na zdoby-
wanie alkoholu i samo picie 
albo na odwracanie następstw 
tego działania na przykład le-
czenie kaca.

6. Picie alkoholu pomimo wyraź-
nych dowodów szkodliwych 
następstw, na przykład uszko-
dzenia wątroby w wyniku dłu-
gotrwałego picia alkoholu, 
doświadczania stanów obni-
żonego nastroju itp.

 Poza powyższymi obja-
wami charakterystyczną cechą 
uzależnienia bywa zawężony re-
pertuar wzorców przyjmowania 
substancji, to znaczy tendencja 
do picia drinków alkoholowych 
w ten sam sposób zarówno w dni 
powszednie, jak i w dni wolne od 
pracy, bez względu na społeczne 
ograniczenia na przykład odbie-
ranie dzieci z przedszkola.

Do innych zaburzeń po-
mocnych w diagnozowaniu uza-
leżnienia od alkoholu zalicza się:   
1. „Palimpsesty alkoholowe” 

– powtarzające się epizody 
„urwanych filmów”, „przerw 

w życiorysie”, luki w pamię-
ci – okresy zaburzeń pamięci 
związanych z piciem.             

2. Próby zapanowania nad pi-
ciem (np. ograniczanie pory 
picia, rodzaju trunku, dobro-
wolne podejmowanie okre-
sowej abstynencji w celu picia 
bez obaw w przyszłości).  

3. Ciągi picia.       
4. Nawroty picia po okresach 

abstynencji.              
5. Zaprzeczanie uzależnieniu 

(pacjent nie uważa się za al-
koholika).

6. Nasilony lęk, ataki paniki bez 
powodu.     

7. Psychozy alkoholowe.        
8. Próby samobójcze, samo-

uszkodzenia.         

Dlaczego niektórzy ludzie 
uzależniają się?

 Gdybyśmy zrobili zesta-
wienie powodów, dla których lu-
dzie nie piją alkoholu i powodów 
dla których piją, to tych pierw-
szych wymienilibyśmy zaledwie 
kilka, tych drugich zaś co naj-
mniej kilkanaście. Można powie-
dzieć, że alkohol towarzyszy nam 
od urodzenia, aż do śmierci. Dla-
czego więc tak się dzieje, że jedni 
ludzie mogą pić w sposób bez-
pieczny przez całe życie nie do-
świadczając z tego powodu żad-
nych problemów, inni natomiast 
zapadają na chorobę alkoholową? 
Przegląd wyników badań, doty-
czących przyczyn uzależniania się 
od alkoholu, w takich dziedzinach 
wiedzy jak neurobiologia, gene-
tyka, psychologia, socjologia  nie 
daje jednoznacznej odpowiedzi 
na to pytanie. Trudności w okre-
śleniu jednoznacznych przyczyn 
uzależniania się wynikają z hete-
rogenicznej natury alkoholizmu 
posiadającego uwarunkowa-
nia biologiczne, psychologiczne 
i społeczne. Nie jest też  łatwo 
oddzielić czynniki biologiczne od 
psychologicznych i społecznych. 

►
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Czynniki neurobiologiczne

Alkohol to substancja, któ-
ra prowadzi do neurochemicznej 
pułapki. Zmienia poziom przy-
jemności i tworzy jej nową normę 
poprzez procesy neuromodula-
cji i zmianę sposobu w jaki nasz 
mózg postrzega i wartościuje 
przyjemność. Bycie alkoholikiem 
to nie kwestia moralności – to jest 
kwestia mózgu. Alkohol wprowa-
dzony do organizmu modyfikuje 
działanie szeregu układów neu-
rotransmiterów i ich receptorów 
w CUN. Dzięki postępowi neu-
robiologii i technik obrazowania 
jesteśmy w stanie powiedzieć jak 
alkohol wpływa na mózg. Pozna-
nie mechanizmu i konsekwencji 
tego wpływu ma znaczenie za-
równo w poznawaniu przyczyn 
procesu uzależniania się, jak 
i w leczeniu osób uzależnionych 
od alkoholu. 

Rozwój uzależnienia od 
alkoholu jest związany z neu-
roadaptacją w wielu systemach 
neurotransmiterowych CUN. 
Analiza badań wskazuje na dwa 
kierunki traktujące uzależnienie 
jako chorobę mózgu. Pierwszy 
z nich skupia się na zmianach 
zachodzących w układach neuro-
przekaźnikowych następujących 
w czasie wskutek zażywania al-
koholu, drugi kierunek zakłada 
podatność danej osoby na uza-
leżnienie. Podatność ta związana  
jest z mezolimbicznym układem 
dopaminergicznym, charaktery-
zuje daną osobę od urodzenia 
i jest uwarunkowana genetycznie.

Pierwszym i zasadniczym 
układem na który działa alkohol 
jest mezolimbiczny układ dopa-
minergiczny – układ nagrody, 
można go nazwać „autostradą 
do nieba” (neurony dopaminowe 
po pobudzeniu powodują uwal-
nianie dopaminy przez co akty-
wują układ nagrody i powodują 
uczucie euforii, przyjemności). 

Tworzą go układy dopaminer-
giczny, serotoninergiczny i opio-
idowy, odgrywające główną rolę 
w nagradzającym i uzależniają-
cym działaniu alkoholu. Główne 
neurotransmitery i receptory tych 
układów to endorfiny, serotonina 
i dopamina. Alkohol początkowo 
wzmacnia działanie układu na-
grody, poprzez endogenne szlaki 
opioidowe, jako agonista recep-
tora opioidowego mi zwiększa 
wydzielanie beta endorfiny, po-
wodując w końcowym efekcie 
zwiększenie poziomu dopaminy, 
co objawia się subiektywnym 
poczuciem euforii, przyjemności, 
rozluźnienia. Przewlekłe wprowa-
dzanie do organizmu alkoholu 
prowadzi do zmian adaptacyjnych 
w układzie nagrody na poziomie  
neuroprzekaźników i transmite-
rów. Zmiany te manifestują się 
stanem: niepokoju, cierpienia, 
wycofania, obniżonego nastroju, 
określanego mianem allostazy. To 
z kolei prowadzi do zwiększonej 
motywacji do używania alkoholu 
i powstawania głodu w odpowie-
dzi na bodźce kojarzone z jego 
używaniem. Ludzie używający 
alkohol różnią się intensywnością 
odczuwania pobudzenia układu 
nagrody i podatnością na allo-
stazę. Te różnice próbuje wyjaś-
nić się czynnikami genetycznymi 
i środowiskowymi.

Kolejnym modyfikowanym 
przez alkohol układem jest układ 
GABA-ergiczny będący podsta-
wowym układem hamującym 
mózgu. Głównym neurotransmi-
terem jest w tym układzie kwas 
gamma-aminomasłowy GABA, 
działający poprzez receptory 
GABA. Alkohol silnie aktywuje 
ten układ, poprzez pobudzenie 
receptora GABA. Powoduje w ten 
sposób zahamowanie układu 
hamulcowego w korze mózgu, 
czego przejawem są stany po-
budzenia i agresji pod wpływem 
alkoholu.

Następnym układem mo-
dyfikowanym przez alkohol jest 
układ glutaminianergiczny, któ-
ry jest podstawowym układem 
pobudzającym mózgu. Jego 
neuromediatorem jest glutami-
nian, działający poprzez receptor 
NMDA. Alkohol silnie hamuje ten 
układ. Konsekwencją zmian ad-
aptacyjnych we wspomnianych 
układach neuroprzekaźnikowych 
i receptorach jest między innymi 
pojawianie się  objawów absty-
nencji po nagłym odstawieniu 
alkoholu. Dzieje się tak, ponieważ 
alkohol nasila aktywność ukła-
du GABA-ergicznego, głównego 
układu hamującego, a mózg aby 
osłabić to hamowanie i funkcjo-
nować normalnie adaptuje się 
zmniejszając gęstość recepto-
rów GABA. Z drugiej strony, jak 
wspomnieliśmy powyżej, alkohol 
hamuje główny układ pobudza-
jący mózgu, układ glutaminian-
ergiczny. Mózg adaptując się do 
tego hamowania zwiększa liczbę 
receptorów NMDA. 

Nagłe zaprzestanie uży-
wania alkoholu i jego zniknięcie 
z mózgu powoduje wzrost po-
budzenia, którego skutkiem jest 
pojawienie się objawów absty-
nencyjnych. Dlatego w leczeniu 
zespołu abstynencyjnego lekami 
z wyboru są benzodiazepiny – 
leki wzmagające hamujące dzia-
łanie GABA.

 
Alkohol wpływa także na 

neuroprzekaźniki zaangażowa-
ne w reakcje stresowe: kortyko-
liberynę (CRF) i neuropeptyd Y 
(NPY). Zaburzenia w tym ukła-
dzie powodują, że nawet po 
dłuższym czasie od zaprzestania 
picia i ustąpienia objawów abs-
tynencyjnych osoba uzależniona 
doświadcza szeregu przykrych 
objawów związanych z samo-
poczuciem psychofizycznym, co 
z kolei stanowi ryzyko ponowne-
go sięgnięcia po alkohol. ►
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Czynniki psychologiczne

Teoretyczne podstawy ro-
zumienia zjawiska uzależnienia 
od alkoholu na poziomie psy-
chologicznym wyjaśnia koncep-
cja psychologicznych mechani-
zmów uzależnienia opracowana 
i wprowadzona do praktyki pracy 
terapeutycznej przez Profesora 
Jerzego Mellibrudę. Mechanizmy 
te z jednej strony opisują wpływ 
alkoholu na sferę emocjonalną 
i kognitywną człowieka pijące-
go z drugiej stanowią użyteczne 
narzędzie pracy terapeutycznej 
z osobami uzależnionymi. W ni-
niejszym artykule ograniczymy 
się do wymienienia ich zasadni-
czych elementów bez szczegó-
łowego opisu ich powstawania 
i wpływu na osobę uzależnioną. 
Zainteresowanych odsyłamy do 
literatury specjalistycznej do-
stępnej na stronach Instytutu 
Psychologii Zdrowia oraz pozycji 
książkowych. 

Na psychologiczne mecha-
nizmy uzależnienia składają się:
• mechanizm nałogowego re-

gulowania emocji;
• mechanizm iluzji i zaprzecza-

nia;
• mechanizm rozpraszania i roz-

dwajania JA.

Powstają one jako efekt za-
sadniczych właściwości alkoholu 
sprowadzających się do mody-
fikacji stanów emocjonalnych, 
wpływu na podstawowe procesy 
poznawcze i sferę „Ja” człowieka. 
Osoba pijąca uczy się regulować 
swoje emocje w sposób sztuczny, 
niejako w oderwaniu od realiów 
życiowych, nie zmieniając sytua-
cji wywołującej distress, ale zmie-
niając sposób jego odczuwania 
i postrzegania, w czym aktywnie 
uczestniczy drugi z wymienio-
nych mechanizmów (mechanizm 
iluzji i zaprzeczania). Mechani-
zmy te wyjaśniają z perspektywy 
psychologicznej takie zasadnicze 
obszary uzależnienia jak  głody 
alkoholowe, zaprzeczanie sa-
memu problemowi uzależnienia 
i trudności w podejmowaniu de-
cyzji o zmianie sposobu funkcjo-
nowania. 

Czynniki społeczne

Ludzie piją, zażywają, palą 
ponieważ inni też to robią, ule-
gają presji, mają poczucie przy-
należności do grupy. Dodatkowo 
picie alkoholu ma związek z oby-
czajowością, z postawami spo-
łecznymi wobec alkoholu i osób 
pijących. Prawdą jest, że im częś-
ciej ludzie zaczynają korzystać 
ze środków chemicznych po to, 

żeby poczuć się lepiej, tym mniej 
uczą się innych sposobów do-
świadczania uczuć, sytuacji, kon-
taktów z ludźmi, radzenia sobie 
z nimi. Szereg badań wskazuje, że 
czynnik środowiskowy jest najsil-
niejszym predykatorem złamania 
abstynencji przez osobę uzależ-
nioną.

Jak leczymy uzależnienie – 
pułapki okresu zdrowienia

 W klinicznym przebiegu 
uzależnienia możemy zaobser-
wować cyklicznie powtarzające 
się stany intoksykacji, zespołu 
odstawienia i abstynencji. Dla 
każdego z tych stanów charak-
terystyczne są określone zmiany 
zachodzące w układach neuro-
przekaźników i receptorów móz-
gu. Zastosowanie leków mody-
fikujących ich działanie stanowi 
istotne osiągnięcie w leczeniu 
zaburzeń związanych z używa-
niem alkoholu. W związku z po-
wyższym chcielibyśmy zwrócić 
uwagę na kilka istotnych fak-
tów związanych ze stosowaniem 
przez osoby uzależnione różnych 
grup leków psychotropowych.

 Jednym z przejawów 
uzależnienia jest zespół absty-
nencyjny powstający w sytuacji 
braku środka od którego jeste-
śmy uzależnieni. Objawy tego 

►
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zespołu mogą mieć różne nasi-
lenie i długość trwania. W przy-
padku uzależnienia od alkoholu 
pojawia się drżenie rąk, języka, 
wzmożona potliwość, niepokój, 
nudności i wymioty, bóle głowy, 
zaburzenia snu, osłabienie – jest 
to tak zwany zespół abstynencyj-
ny niepowikłany. Ta postać w ła-
godnym nasileniu najczęściej nie 
wymaga interwencji lekarskiej 
i ustępuje po kilku dniach przy 
zachowaniu odpowiedniej diety, 
witamin, płynów. Przy znaczniej-
szym nasileniu objawów czasami 
konieczna staje się interwencja 
lekarska poprzez zastosowanie 
odpowiednich leków zwłaszcza 
z grupy benzodiazepin. U kilku do 
kilkunastu procent osób uzależ-
nionych występują zespoły abs-
tynencyjne powikłane napadami 
padaczkowymi, wymagają one 
fachowej interwencji lekarskiej. 
Innym powikłanym zespołem 
abstynencyjnym jest majaczenie 
alkoholowe, inaczej delirium tre-
mens, występuje ono u kilku pro-
cent osób uzależnionych. Podsta-
wowe objawy tego zaburzenia to: 
• zaburzenia świadomości – 

osoba dotknięta tym zabu-
rzeniem ma trudności z okre-
śleniem miejsca w którym się 
znajduje, lub rozpoznaje je 
w sposób błędny, nie potrafi 
podać dokładnej daty, cza-
sem pory roku. Zaburzenia 
te często mają charakter fa-
lujący tzn. nasilają się nocą, 
a ustępują w ciągu dnia. Cho-
ry sprawia wrażenie nieobec-
nego, błądzi, poszukuje cze-
goś. 

• omamy i złudzenia – głównie 
o charakterze wzrokowym, 
dotykowym lub słuchowym. 
Pacjent widzi, słyszy, czuje, 
rzeczy nieistniejące w świecie 
realnym. Objawy te nasilają 
się nocą lub w ciemnym po-
mieszczeniu.

• urojenia – przekonania (czę-
sto absurdalne, nie mające 

pokrycia w faktach) na przy-
kład, że jest się śledzonym, że 
jacyś ludzie nastają na nasze 
życie czy zdrowie. Czasami 
zdarzają się samobójstwa 
jako jedyna forma ucieczki 
przed domniemanymi prze-
śladowcami.

• często bardzo silny niepokój, 
lęk. 

• trudności z zaśnięciem lub 
odwrócony rytm biologiczny 
snu i czuwania. 

• przyspieszona akcja serca, 
podwyższone ciśnienie krwi, 
silne drżenia mięśniowe.

 Poważnym zagrożeniem 
dla życia osób będących w maja-
czeniu jest często zły stan zdro-
wia, nadciśnienie, zaburzenia ryt-
mu serca, infekcje górnych dróg 
oddechowych, zapalenie trzustki, 
nierzadko urazy fizyczne spowo-
dowane pobiciem lub upadkiem. 
Stan majaczenia jest bezwzględ-
nym sygnałem dla pacjenta lub 
jego otoczenia, że konieczna 
jest natychmiastowa interwen-
cja lekarska i leczenie szpitalne. 
Majaczenie drżenne jest stanem 
zagrożenia życia i stanem krótko-
trwałej choroby psychicznej dla-
tego pacjent może być hospitali-
zowany w szpitalu psychiatrycz-
nym wbrew swej woli, to znaczy 
nawet wtedy gdy nie wyraża na 
to zgody.

Ponieważ uzależnienie, jak 
zostało przedstawione wcześ-
niej, jest w pewnym wymiarze 
„przewlekłą chorobą mózgu”  
używanie alkoholu prowadzi do 
istotnych zaburzeń w biochemii 
mózgu),  znajduje to swój wyraz 
w okresie zdrowienia  – w czasie 
kiedy osoby uzależnione utrzy-
mują abstynencję – w takich cho-
ciażby dolegliwościach jak stany 
obniżonego nastroju, zaburze-
nia snu (sen płytki, przerywany, 
wczesne budzenie ranne, sen bez 
poczucia snu), częsta zmienność 

nastroju, drażliwość, utrata po-
czucia przyjemności z prostych 
aktywności życiowych itp. Po-
woduje to, że osoby uzależnione 
często szukają pomocy u lekarza 
domagając się tabletki na sen, 
na depresję, na częste wybuchy 
złości, generalnie na wszystko co 
sprawia im dolegliwość. Specjali-
ści zajmujący się leczeniem osób 
uzależnionych mówią, że uzależ-
niony człowiek  ma „toksyczny 
mózg”, który potrzebuje czasu 
i odpowiednich warunków aby 
dojść do stanu równowagi, śred-
nio około miesiąca w przeliczeniu 
na jeden rok picia, a to oznacza, 
że zupełnie nierealistyczne jest 
oczekiwanie poprawy samopo-
czucia w kilka bądź kilkanaście 
tygodni od zaprzestania picia. 
Tak jak uzależnienie jest proce-
sem chorobowym rozwijającym 
się w czasie, tak samo zdrowie-
nie jest procesem rozciągniętym 
w czasie podczas którego nasz 
organizm regeneruje swoje siły 
w sposób naturalny, najczęściej 
bez konieczności stosowania le-
ków wpływających na nasz stan 
emocjonalny. 

Zupełnie inną kwestię sta-
nowi zastosowanie leków zaapro-
bowanych do leczenia uzależnie-
nia od alkoholu, o czym w dalszej 
części tekstu.

Stosowanie u osób uzależ-
nionych leków z grupy benzodia-
zepiny takich jak: diazepam, lora-
zepam, midazolam, clonazepam, 
estazolam, klorazepat, alprazo-
lam, pomijając oczywiście wska-
zania związane z leczeniem nasi-
lonego lub powikłanego zespołu 
abstynencyjnego jest przeciw-
wskazane z uwagi na podobny 
mechanizm działania leków z tej 
grupy na układy neuroprzekaźni-
kowe mózgu, na które oddziały-
wuje alkohol. Pacjenci uzależnie-
ni od alkoholu i zażywający leki 
uspokajające należą do grupy 
osób z tzw. uzależnieniem krzy-►

Fot. Fotolia.com



30

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 98(76e) październik 2014

żowym i mówi się o nich, że „są 
w stanie upojenia bez zapachu 
alkoholu z ust”.

Kolejny problem związany 
jest ze stosowaniem leków regulu-
jących nastrój. Ma on swoje źród-
ło nie tylko w zaburzeniu bioche-
mii mózgu, ale przede wszystkim 
w psychologicznym mechanizmie 
radzenia sobie z emocjami przez 
osobę uzależnioną, za pomocą 
środków chemicznych. W pewnym 
sensie uzależnienie to specyficzny 
sposób radzenia sobie z rzeczy-
wistością, to „chemiczny” styl by-
cia w świecie – „używam środków 
odurzających aby się poczuć do-
brze, aby zasnąć, aby się uspokoić, 
dodać sobie odwagi itd.”

Uważna analiza historii uży-
wania różnych środków odurza-
jących skłania do niezbyt weso-
łej refleksji, że uzależnienie jako 
problem z którym przychodzi 
się nam zmagać, to w znacznej 
mierze skutek działań zwłaszcza 
lekarzy, którzy uginają się pod 
presją pacjentów i przepisują leki 
skuteczne natychmiast. Odnoszą 
sukcesy w usuwaniu tego co boli, 
lecz co czasem boleć musi, bo jak 
mówi poeta:

„to nie jest takie proste
wstawać jeść śniadanie pracować
zmieniać wyjaśniać radzić
pisać z córką wypracowania
rozmawiać z żoną milczeć z żoną
...................................................................
dotykać tego wszystkiego dotykać...”

Chcielibyśmy być dobrze 
zrozumiani, nie jesteśmy przeciw-
nikami stosowania leków u osób 
uzależnionych, wydaje się jed-
nak, że zbyt łatwo lekarze ulega-
ją „presji objawów” zgłaszanych 
przez pacjentów, zbyt łatwo ule-
gają przekonaniu o konieczno-
ści bycia skutecznym za wszelką 
cenę, zbyt mało mają wiedzy do-
tyczącej psychologicznych i neu-
robiologicznych mechanizmów 

uzależnienia oraz wiary w natu-
ralną zdolność naszego organi-
zmu do zdrowienia. Pacjenci uza-
leżnieni zbyt łatwo dają się zwo-
dzić propagandzie. Zbyt często 
i zbyt łatwo przychodzi nam uży-
wać w zmaganiu się z codzien-
nością środków chemicznych.

Kwestia związana z wystę-
powaniem i leczeniem w okresie 
zdrowienia zespołów depresyj-
nych wymaga szczególnej uważ-
ności. Stało się rzeczą modną 
i znamienną szukać przyczyn 
przerywania abstynencji w sta-
nach obniżonego nastroju, nie-
jako obarczać te stany odpowie-
dzialnością za trudności w utrzy-
mywaniu abstynencji, a tym sa-
mym szukać ratunku w lekach 
antydepresyjnych. W takich sy-
tuacjach osoba uzależniona po-
winna skonsultować zasadność 
przyjmowania tych leków z do-
świadczonym psychiatrą najlepiej 
mającym także doświadczenie 
w leczeniu uzależnień. Nie każde 
zaburzenie depresyjne wymaga 
leczenia lekami. Wskazaniem do 
stosowania leków p–depresyj-
nych z grupy SSRI są zaburzenia 
depresyjne pojawiające się po 
dłuższym okresie abstynencji, 
utrudniające w znaczący sposób  
funkcjonowanie pacjenta, a w re-
zultacie stanowiące czynnik ry-
zyka ponownego sięgnięcia po 
alkohol w celu regulacji nastroju. 
Ocena stanu psychicznego pa-
cjenta i wskazań do zastosowania 
leków – jak zawsze – ma charakter 
indywidualny i winna być podjęta 
w kontekście jego  uzależnienia. 

Leki posiadające pozytywną 
rekomendację Europejskiej 

Agencji ds. Leków jako 
wspomagające leczenie osób 
uzależnionych od alkoholu. 

Stosunkowo niska skutecz-
ność psychoterapii osób uzależ-
nionych od alkoholu oraz odkry-
cia w dziedzinie genetyki i neu-

robiologii uzależnień zwróciły 
uwagę badaczy na poszukiwanie 
środków podnoszących skutecz-
ność terapii uzależnień. Leki te 
mają za zadanie wydłużyć czas 
całkowitej abstynencji, znieść 
lub zmniejszyć głód alkoholowy, 
w przypadku przerwania absty-
nencji zapobiec ciągowi alkoho-
lowemu lub w znaczący sposób 
zredukować ilość i częstość picia. 
Obecnie dysponujemy kilkoma 
takimi substancjami, są to disul-
firam, akamprozat, naltrexson 
i nalmefen. Kilka innych leków nie 
posiada jeszcze oficjalnej rejestra-
cji jako leki stosowne w leczeniu 
alkoholizmu, ale ich skuteczność 
jest potwierdzana w badaniach 
klinicznych i stosuje się je w ra-
mach terapii wspomagającej poza 
wskazaniami terapeutycznymi. 
Należą do nich topiramat, baklo-
fen i olanzapina. Omówimy po-
krótce mechanizmy ich działania 
i zastosowanie w leczeniu. Leki te, 
za wyjątkiem disulfiramu, działa-
ją na układy neuroprzekaźnikowe 
mózgu wymienione w części do-
tyczącej neurobiologicznych me-
chanizmów uzależnienia. 

Disulfiram  stosowany  jest 
w ramach tzw. terapii awersyjnej. 
Jest najstarszym z dostępnych 
leków wspomagających terapię 
alkoholizmu. Główny mechanizm 
działania tego leku polega na ha-
mowaniu dehydrogenazy aldehy-
dowej skutkiem czego, po spo-
życiu alkoholu następuje wzrost 
stężenia w organizmie aldehydu 
octowego powodującego zatru-
cie manifestujące się uderzeniami 
gorąca, potliwością, tachykardią, 
niepokojem, zaczerwienieniem 
twarzy, bólem i zawrotami głowy. 
Mogą pojawić się także nudno-
ści i wymioty. W skrajnych przy-
padkach reakcja toksyczna może 
prowadzić do zgonu. Mechanizm 
„leczniczego działania” disulfira-
mu ma u swego podłoża prze-
słanie „nie napiję się bo może mi 

►
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się przytrafić coś nieprzyjemnego 
a nawet niebezpiecznego dla ży-
cia”, ale życie osób uzależnionych 
pełne jest takich negatywnych 
doświadczeń. Strach jako metoda 
leczenia nie znajduje potwierdze-
nia swej skuteczności w wynikach 
leczenia. W swoim profilu lek ten 
wykazuje liczne działania niepo-
żądane w trakcie terapii, ryzyko 
niebezpiecznej reakcji toksycznej 
oraz liczne interakcje z innymi le-
kami. Z tego względu w dzisiej-
szych czasach jest on lekiem ko-
lejnego rzutu. Z nowszych badań 
wynika, że disulfiramu może być 
skuteczny w leczeniu osób, które 
potrzebują zewnętrznej kontroli 
dla utrzymania abstynencji, gdy 
jego przyjmowanie jest regular-
nie nadzorowane oraz  połączone 
z uczestnictwem pacjenta w psy-
choterapii.

Akamprozat jest lekiem 
hamującym układ glutaminia-
nergiczny poprzez antagonizm 
wobec receptora glutaminianu 
NMDA, którego wrażliwość jest 
w przewlekłym piciu podwyż-
szona. Glutaminian uwalniany 
w dużych ilościach w okresie 
odstawienia jest odpowiedzial-
ny za nawrót picia. Akamprozat 
zmniejszając pożądanie alkoholu 
pomaga w utrzymaniu abstynen-
cji u alkoholików, którzy wcześ-
niej poddani byli detoksykacji. 
Stosowanie leku w połączeniu 
z psychoterapią daje lepsze wy-
niki leczenia mierzone długością 
i częstością abstynencji. Z uwagi 
na względnie krótki okres pół-
trwania lek używany jest w daw-
ce 3 x 2 tabletki u osób z wagą 
powyżej 60 kg, co stanowi pewną 
niedogodność dla pacjentów. 
 

Naltrexson jest antago-
nistą receptora opioidowego 
mi. Jak wiemy alkohol poprzez 
wpływ na układy neuroprzekaź-
ników, w tym na układ opioido-
wy, powoduje uwalnianie dopa-

miny, aktywuje układ nagrody 
i powoduje uczucie przyjemno-
ści. W CUN istnieje zasada wza-
jemnej i wielostopniowej kontroli: 
układ nagrody jest kontrolowany 
przez neurony układu GABA, któ-
re hamują neurony dopaminowe, 
neurony gabergiczne hamowane 
są przez neurony beta-endorfi-
nowe, a te po pobudzeniu uwal-
niają endorfiny, które działając na 
receptory opioidowe mi zloka-
lizowane na receptorach gaber-
gicznych powodują ich zahamo-
wanie, a w konsekwencji zmniej-
szenie siły hamowania  układu 
nagrody. Reasumując, alkohol 
powoduje uwolnienie endorfiny, 
to powoduje zahamowanie neu-
ronów gabergicznych, odhamo-
wanie neuronów dopaminowych 
i w konsekwencji pobudzenie 
układu nagrody. To powoduje 
uczucie przyjemności i dążenie 
do powtarzania spożywania al-
koholu, które może manifesto-
wać się  ciągiem picia. Podanie 
naltrexsonu blokuje receptory 
mi. Zablokowanie receptora mi 
uniemożliwia jego pobudzenie 

przez endorfiny, a tym samym 
zahamowanie receptorów układu 
GABA, które zachowując poten-
cjał hamujący na układ nagrody 
hamują uwalnianie dopaminy, 
a w efekcie blokują odczuwanie 
przyjemności z picia alkoholu. 
Wiele badań wskazuje, że przyj-
mowanie naltrexonu w znaczący 
sposób obniża poziom odczu-
wania głodu i poziom używania 
alkoholu, zmniejsza częstość na-
wrotów do intensywnego picia, 
zmniejsza liczbę dni, w których 
alkohol jest używany. Predyktory 
pozytywnej reakcji na naltrexon 
to systematyczność przyjmowa-
nia przepisanej dawki leku (50mg 
raz dziennie), silny poziom od-
czuwania głodu alkoholowego, 
obciążenie rodzinne używaniem 
alkoholu i posiadanie określone-
go polimorfizmu genetycznego 
w genach receptorów opioido-
wych mi. Poważnym ogranicze-
niem jest zakaz jego stosowania 
u osób ze znacznym uszkodze-
niem wątroby i konieczność mo-
nitorowania jej funkcji w stanach 
mniej nasilonego uszkodzenia.

►
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 Nalmefen to lek zbliżony 
w swojej budowie chemicznej do 
naltreksonu. Ma znacznie więk-
sze powinowactwo do recepto-
rów opioidowych, oraz dłuższy 
okres półtrwania we krwi. Wcześ-
niej wspominaliśmy o mechani-
zmie aktywacji układu nagrody 
poprzez transmisję B-endorfiny 
i aktywację receptora opioido-
wego mi. Ten mechanizm jest 
odpowiedzialny za stan euforii. 
W układzie opioidowym istnieją 
jeszcze inne podtypy receptorów, 
receptory delta i kappa. Recep-
tory te mają zróżnicowaną funk-
cję. O ile receptory mi są odpo-
wiedzialne za pozytywne stany 
emocjonalne i procesy motywa-
cyjne to pobudzenie receptorów 
kappa powoduje stany niepoko-
ju, dysforii i prowadzi do zaha-
mowania. Ponieważ w każdym 
układzie neuroprzekaźnikowym 
istnieje naturalny mechanizm 
ograniczający aktywację układu 
w jedną stronę, również w ukła-
dzie opioidowym mechanizm 
pobudzenia receptora mi jest 
kontrolowany przez mechanizm 
pobudzenia receptora kappa, 
na który działa endorfina o na-
zwie dynorfina. Przyjmuje się, że 
przewlekłe używanie alkoholu 
może doprowadzić do tolerancji 
– zmniejszenia wrażliwości recep-
torów mi i zwiększenia wrażliwo-
ści receptorów kappa. Jest ona 
widoczna szczególnie w okresie 
odstawienia alkoholu, manifestu-
jąc się stanami niepokoju, dys-
forii i zahamowania. Nalmefen 
blokuje receptory mi i kappa co 
przekłada się na efekt terapeu-
tyczny – zmniejszenie spożycia 
alkoholu, z jednej strony wskutek 
zmniejszenia pozytywnych do-
znań (blokada receptorów mi), 
z drugiej wskutek zmniejszenia 
stanu dysforii i anergii (blokada 
receptora kappa). Nalmefen jest 
„lekiem na żądanie”. Stosuje się 
go jako pomoc w zmniejszeniu 

spożycia alkoholu u osób doro-
słych uzależnionych od alkoholu, 
spożywających ponad 60 gra-
mów (u mężczyzn) i 40 gramów 
(u kobiet) alkoholu dziennie. Lek 
ten stosuje się u osób, które nie 
wykazują objawów odstawienia 
i nie wymagają bieżącej detok-
sykacji. Przed rozpoczęciem sto-
sowania pacjent powinien przez 
okres dwóch tygodni rejestrować 
poziom spożycia alkoholu. Lek 
zażywany jest w sytuacji, gdy ist-
nieje ryzyko, że zacznie się pić, 
a w sytuacji  rozpoczętego picia 
powinien być zażyty jak najszyb-
ciej. Preparat w znaczący sposób 
zmniejsza liczbę dni, w których 
pity jest alkohol oraz redukuje 
średnie dzienne spożycie alkoho-
lu. Najczęstsze objawy niepożą-
dane związane ze stosowaniem 
leku to mdłości, zawroty głowy, 
bezsenność, ból głowy. Mają one 
charakter łagodny.

Porównując działanie opi-
sanych powyżej leków można 
powiedzieć, że akamprozat uła-
twia utrzymanie abstynencji, nal-
trexson hamuje chęć powrotu do 
picia, a nalmefen redukuje inten-
sywność picia.

 
Na zakończenie chcieliby-

śmy zwrócić uwagę na kilka istot-
nych faktów: 
Alkoholizm jest chorobą hetero-

geniczną, która może wyma-
gać wielu metod leczenia.  

Metoda, która jest skuteczna 
w przypadku jednego alkoho-
lika, nie musi okazać się efek-
tywna w stosunku do innych. 

Tradycyjne programy leczenia al-
koholizmu oferują pacjentowi 
głównie psychoterapię będącą 
kombinacją różnych podejść. 

Nowa strategia polega na dosto-
sowywaniu metod interwencji 
do określonych potrzeb pa-
cjentów (łączenie metod psy-
choterapeutycznych z meto-
dami farmakologicznymi).

Określenie, którzy pacjenci re-
agują najlepiej na jaki rodzaj 
terapii może zwiększyć efek-
tywność leczenia. 

Pacjentowi z problemem alkoho-
lowym potrzebne jest:

• przyjazne środowisko;
• łatwy dostęp do lekarzy lub 

innych wyszkolonych fachow-
ców w celu rozmowy o alko-
holu;

• wczesne rozpoznanie prob-
lemu;

• wybór pomiędzy leczeniem 
w obrębie podstawowej lub 
specjalistycznej opieki zdro-
wotnej;

• skierowanie do specjalistów 
jako szybkie i łatwe rozwiąza-
nie. ■

dr n med. Krzysztof Kumański
lek med.  Antoni Pisarski

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego 
im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
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Raki (Cancri fluviales)

Kamienie rakowe (Lapides 
cancrorum) i oczy racze (Ocu-
li canrorum) to surowce obecne 
w farmacji jeszcze w XIX wieku. 
Właściwości, a nawet dokładny 
skład chemiczny wymienionych 
surowców opisują pierwsze pod-
ręczniki do farmacji: „Farmacja 
czyli nauka doskonałego przy-
gotowania lekarstw z trzech kró-
lestw natury wybranych…” J. Ce-
lińskiego (1811 rok) oraz „Farma-
cja” T. Heinricha i S. Fabiana (1852 
rok). Oczy rakowe ze względu na 
zawartość węglanu wapnia poda-
wane były w stanie nadkwaśności 
i kurczach żołądka. Był to lek sto-
sowany nie tylko u dorosłych, ale 
również i u dzieci w bólach brzu-
cha, kolkach i biegunkach. 

W „Herbarzu” Marcina 
z Urzędowa, jako surowiec opi-
sywane są leki przygotowywane 
z całych raków. Napój z surowych 

►

Tematyka stosowania zwie-
rząt i surowców zwierzę-
cych w lecznictwie przewi-

jała się już na łamach „Aptekarza 
Polskiego”. Profesor Zbigniew 
Bela w artykule „Przepis na Al-
kiermes w aptekarskim manuale 
Antoniego Fortunata Ryla” („Ap-
tekarz Polski” 2, 2009) opisywał 
wykorzystanie czerwca polskiego 
i koszenili w recepturach farma-
ceutycznych, dr n. farm. Maciej 
Strzemski w artykule „Z farma-
kognozji nieco zapomnianej, czy-
li zwierzęta i surowce zwierzęce 

w lecznictwie” („Aptekarz Pol-
ski” 10, 2009) szeroko omawiał 
właściwości stroju bobrowego 
(Castoreum). Kompleksowo te-
mat surowców zwierzęcych został 
przedstawiony przez prof. Annę 
Trojanowską w książce „Farma-
kopealne leki pochodzenia zwie-
rzęcego w polskiej literaturze na-
ukowej w latach 1800-1869”. Za-
mierzeniem niniejszego artykułu 
jest prezentacja kilku surowców 
pochodzenia zwierzęcego znaj-
dujących się w renesansowym 
„Zielniku” Marcina z Urzędowa.

Balsam niedźwiedzi, maść końska, maść z sadła świstaka czy 
maść z jadem żmii – to preparaty, które możemy nabyć w apte-
kach. Większość z nich bazuje przede wszystkim na surowcach 
roślinnych, z wyjątkiem Viprosalu zawierającego niewielkie ilości 
jadu żmii zygzakowatej. Ale czy „odzwierzęce” nazwy tych specy-
fików, nie nawiązują do dawniej stosowanych leków lub może są 
świadectwem naszej wiary w leczniczą moc zwierząt?

Fot. Fotolia.com

Surowce 
zwierzęce  
w 
renesansowej 
medycynie
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raków, utłuczonych i zalanych 
mlekiem oślim lub mlekiem po-
chodzącym od innego zwierzęcia 
miał być pomocny przy ukąsze-
niach od węży, pająków, a także 
jadowitego niedźwiadka i inszym 
jadowitym bestiam. Warzone raki 
lub polewka przygotowana ze 
startych szyjek i nóg zalecana była 
chorym cierpiącym na suchoty 
i boleści płuc z tym związane. Raki 
można było stosować także do 
celów kosmetycznych: proch spa-
lony z starych raków łupin, wycie-
ra a bieli mocno zęby. Ponadto jak 
pisze Marcin z Urzędowa, podając 
za Dioskorydesem raki: ze swego 
przyrodzenia mają moc sprzeci-
wiać się ukąszeniu zapomniałego 
psa a to spaliwszy raków na popiół 
w garncu nowym, a tego prochu 
pić dwie drachmie, przydawszy je-
dynie drachmie goryczki z winem 
a to pić przez trzy dni. Ten sam 
popiół pochodzący ze spalonych 
raków po zmieszaniu z miodem 
Marcin z Urzędowa zaleca przy-
kładać na wrzodziejące rany.

Czerwce (Cantarides)

W monografii tego surow-
ca, zapisanej w „Herbarzu” Mar-
cina z Urzędowa w podany po-
wyżej sposób, prawdopodobnie 
kryje się błąd i autor charaktery-
zuje dwa różne gatunki owadów. 
Kantaryda to gatunek chrząszcza 
(Lytta vesicatoria) występującego 
w Europie Południowej i Środko-
wej. Owad ten produkuje substan-
cję (w celu samoobrony) o właści-
wościach drażniących po podaniu 
na skórę człowieka. Substancja ta 
nazywana kantarydyną wykorzy-
stywana była w medycynie jako 
afrodyzjak, którego mechanizm 
działania polegał na przekrwieniu 
narządów płciowych poprzez po-
drażnienie. „Komentarz do ósme-
go wydania Farmakopei Austrya-

ckiej” z 1907 roku w następujący 
sposób opisuje wykorzystanie 
kantaryd: pryszczawki stosowane 
bywają w postaci maści, plastrów, 
nastojów wyskokowych jako śro-
dek silnie drażniący skórę. Zawar-
ta w nich kantarydyna wywołuje 
na skórze zapalenie, tworzenie się 
bąbli wypełnionych cieczą surowi-
czą. Wewnętrznie podane prysz-
czawki działają moczopędnie, 
zadrażniają nerki i części płciowe. 
Pryszczawki oraz kantarydyna 
działają silnie trująco nie tylko 
przy podaniu wewnętrznem ale 
i przy stosowaniu zewnętrznem. 
W tym ostatnim przypadku, szcze-
gólnie wtedy, gdy bąble powsta-
łe po zadziałaniu pryszczawek 
na skórę, nie bywają przecięte, 
kantarydyna zostaje wydzielona 
w gruczołach, a w szczególności 
w nerkach, gdzie powoduje zapa-
lenie nerek.

Czerwiec polski (Porphyrop-
hora polonica, Margarodes polo-
nius) to owad należący do plus-
kwiaków. Z larw czerwca pozyski-
wano od czasów średniowiecza 
bardzo cenny barwnik - koszenilę, 
z którego Polska słynęła na całą 

Europe aż do XIX wieku. Koszenila 
używana była do barwienia tka-
nin, ale również wykorzystywana 
była w farmacji jako składnik tzw. 
alkiermesów działających tonizu-
jąco. Tak więc działanie lecznicze 
czerwca i kantaryd było odmienne.

Marcin z Urzędowa na te-
mat czerwca pisze: te chrobaczki 
Czerwcowe rodzą się z jagódek, 
któremi farbuią wełny i jedwabie, 
z których potem czynią szarłaty 
i karmazyny. Autor „Herbarza” 
wyjaśnia, że znana w Wenecji 
wełna scarlatina jest farbowana 
„czerwcowymi jagodami” pocho-
dzącymi z Polski, podobnie jak 
i jedwab nazywany karmazynem. 
Autor wychwala polski „produkt”, 
pisząc, że mimo iż w innych kra-
jach występują „czerwcowe ja-
gódki”, to jednak nie są aż tak 
dobre. Czym są owe jagódki? 
Według opisu Marcina z Urzędo-
wa: Czerwcowe chrobaki wylatują 
z nasienia księżyca Czerwca, od 
których je tak zowią, a to pierwej 
niźli wyleci zostawuje nasienie 
z którego bywa gałeczka czerwo-
na jako jagódka. 

►

Fot. Fotolia.com
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Kolejne fragmenty mono-
grafii, prawdopodobnie tyczą się 
kantaryd, gdyż autor pisze: mają 
moc czerwcowe robaczki przepa-
lać, ogryzać, a ciepło na wierzch 
wyciągać, dlatego proch z nich 
dobrze przydawać do lekarstw za-
lecano je więc jako dodatek do 
maści na „szankrowate bolaczki”, 
„trądy” i „insze oszpecenia”. Jako 
składnik gałek dopochwowych, 
kantarydy miały pobudzać krwa-
wienia miesięczne. Stosowane 
wewnętrznie, pobudzały wydzie-
lanie moczu. Równie ciekawe jest 
wskazanie: Czerwcowe robaczki 
przyprawione z ciastem kwaśnym 
z dzieże albo na wosku przykła-
dając na paznokcie chropawe, 
chropowaciny ogryzaią a cudne 
czynią. Pliniusz zalecał stosowa-
nie na „parchy” na głowie. W tym 
celu należało sproszkowane kan-
tarydy zmieszać ze smołą i przy-
kładać na rany na głowie, aż do 
lekkiego podrażnienia. Po tym 
należało: natłuc głów myszych 
albo łajnów myszych albo żół-
cią myszą z ciemierzycą a z pie-
przem, a przykładać na to.

Róg jeleni (Cornu cervi)

Rogi jelenie, jak podaje 
prof. Trojanowska były surow-
cem farmakopealnym pozyski-
wanym od jeleni zwyczajnych 
(Cervus Elaphus). Najważniejszym 
składnikiem tego surowca opisy-
wanym przez XIX-wieczne pod-
ręczniki była tzw. galareta, czyli 
substancja kleista otrzymywa-
na w czasie gotowania. Ponadto 
w wyniku suchej destylacji otrzy-
mywano węgiel, który bogaty był 
w związki fosforanowe. Galareta 
wykorzystywana była jako sub-
stancja odżywcza, wzmacniająca, 
przeciwbiegunkowa, a także po-
prawiająca jakość snu. Do czasów 
wynalezienia kory chinowej sto- ►

sowana była jako środek w lecze-
niu zimnicy.

Marcin z Urzędowa w „Her-
barzu” z 1595 roku podaje zasto-
sowanie nieco innej postaci leku, 
a mianowicie proszkowanych 
rogów jeleni. Aby otrzymać ten 
środek leczniczy, należało róg 
jeleni drobno pokrajać, włożyć 
do nowego garnka, zakrywając 
pokrywką i szczelnie oblepić gli-
ną. Garnek umieszczano w piecu. 
Po wyprażeniu róg proszkowano. 
Sproszkowany róg jeleni zaleca-
ny był po rozpuszczeniu w wo-
dzie przeciw plwaniu krwią a tak-
że: przeciw boleściam w żywocie 
a morzeniu, takież żółtej niemo-
cy i też boleściam w pęcherzu 
użyteczno bardzo pic ten proch. 
Również w przypadku obfitych 
krwawień miesięcznych z wódką 
babczaną. Proszek taki miał rów-
nież służyć do czyszczenia zębów 
komu czernieją albo iakokolwiek 

są nie białe. Róg „surowy” niepa-
lony moczony w occie stosowany 
był do płukania w boleści zębów. 
Proch z rogu jeleniego rozpusz-
czony a około zębu oblepiony 
chwiejący ząb utwierdza.

Opisane powyżej surowce 
przeszły już do historii. Ale farma-
cja nadal bazuje na preparatach 
pochodzenia zwierzęcego. W od-
ręcznej sprzedaży zaoferować 
możemy olej z wątroby dorsza 
czy rekina albo produkty pszcze-
le. Również przemysł farmaceu-
tyczny i receptura apteczna opie-
ra się na podłożach, które mają 
odzwierzęce pochodzenie, jak na 
przykład lanolina i woski. A zatem 
lecznicze właściwości surowców 
zwierzęcych nadal są wykorzysty-
wane i mimo postępu nauk me-
dycznych niezastąpione. ■ 

mgr farm. Joanna Typek
Fot. Fotolia.pl

Fot. Fotolia.com
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W roku 1989 Węgry stały 
się państwem demo-
kratycznym. Od tego 

czasu kraj ten został jednym 
z najbardziej uprzywilejowanych 
miejsc w Środkowej i Wschodniej 
Europie dla bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych. Sektor nauk 
przyrodniczych otrzymał jedną 
z najwyższych kwot inwestycji 
kapitałowych ze światowych firm 
farmaceutycznych działających na 
Węgrzech. Toteż Węgry stały się 
jednym z największych rynków 
farmaceutycznych w Centralnej 
i Wschodniej Europie.

Przemysł farmaceutyczny

Węgry mają tradycyjnie 
silny przemysł farmaceutycz-
ny, który jest oparty na wysoko 
wykwalifikowanej sile roboczej. 
Prywatyzacja przemysłu farma-
ceutycznego na Węgrzech miała 
miejsce w latach 1991-1996 a za-

częła się od firmy Chinoin, która 
obecnie jest częścią koncernu 
Sanofi-Aventis. Obecnie działają-
ce na Węgrzech największe firmy 
farmaceutyczne to: Sanofi-Aven-
tis, Novartis, Bayer Hungaria, Teva 
Magyarorszag, Beres Rt, Gedeon 
Richter i Egis.

Dla zobrazowania tego 
rynku, przytaczam kilka danych 
w porównaniu z Polską, krajem 
o populacji ponad 3,5 razy więk-
szej. W 2012 roku produkcja far-
maceutyczna na Węgrzech osiąg-
nęła wartość ok. 2,6 mld euro 
przy zatrudnieniu w tym prze-
myśle 22 600 osób, podczas gdy 
w naszym kraju produkcja wynio-
sła ok. 2,5 mld euro, a zatrudnie-
nie wynosiło 28 500 osób. W tym 
samym roku Węgry wyeksporto-
wały farmaceutyki za prawie 3,8 
mld euro, podczas gdy w Polsce 
wartość eksportu tych produktów 
nieznacznie przekroczyła 1,9 mld 
euro. 

Hurtownie farmaceutyczne

 W szczytowym okresie 
uwolnienia rynku, który przy-
padał na połowę roku 2008, na 
Węgrzech zarejestrowanych było 
97 hurtowni farmaceutycznych. 
Rynek był jednak skoncentro-
wany w trzech dużych firmach: 
Hungaropharma, Phoenix Phar-
ma i Teva Magyarorszag Zrt., któ-
re miały odpowiednio 37%, 41% 
i 15% w nim udziału. Pozostałe 
hurtownie były małe, zazwyczaj 
byli to producenci, którzy zaj-
mowali się tylko marketingiem 
własnych produktów. Sytuacja 
ta niewiele zmieniła się do tej 
pory. Obecnie marża hurtownia-
na szacowana jest na 5 do 12%. 
Porozumienia z aptekami zostały 
zainicjowane przez dwóch głów-
nych graczy, t.j. Hungaropharma 
i Phoenix Pharma już w 2007 roku, 
tuż po tym, jak zastały wdrożone 
reformy deregulujące rynek far-
maceutyczny. Umowę z Hunga-
ropharma podpisało wtedy 490 
aptek, a z Phoenix Pharma blisko 
400. Stanowiło to łącznie ponad 
40% sprzedaży. Zanim w koń-
cu roku 2008 Węgierski Urząd 

Po trzech latach od uwolnienia rynku farmaceutycznego, wła-
dze węgierskie doszły do wniosku, że nie jest to właściwa droga 
do osiągnięcia zamierzonych efektów społeczno - ekonomicznych 
i ku zadowoleniu aptekarzy wprowadziły powszechnie oczekiwane 
regulacje, dotyczące głównie własności i otwierania aptek. 

Rynek farmaceutyczny  
na Węgrzech
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Ochrony Konkurencji (HCA) na-
kazał usunięcie niektórych posta-
nowień zawieranych umów, prze-
widywały one m.in.:
• 80% zakupów musiało być 

dokonywane w danej hur-
towni, 

• obowiązywało prowadzenie 
wspólnej polityki promocyj-
nej i dyskontowej,

• obowiązywała wspólna poli-
tyka sprzedaży powierzchni 
reklamowej, 

• indywidualne promocje 
musiały być zaakceptowane 
przez hurtownię, 

• obowiązywała wspólna po-
lityka cenowa na popularne 
produkty.  

Apteki

 Przez pierwszych kilkana-
ście lat, organizacja rynku aptecz-
nego była oparta na rozporzą-
dzeniu z 1994 r., które określało 
zasady otwierania aptek. Czyn-
ność ta była zagwarantowana 
wyłącznie dla farmaceutów (czyli 
tylko farmaceuci mogli być właś-
cicielem apteki), co było zgodne 
z powszechną praktyką w więk-
szości krajów w Europie. Liczba 
aptek została ograniczona zgod-
nie z danymi demograficznymi 
i geograficznymi (maksymalnie 
1 apteka na 5 000 mieszkańców, 
minimalnie 250-300 metrów od-
ległości między aptekami), leki 
mogły być sprzedawane tylko 
w aptekach po de facto cenach 
regulowanych. Te ramy prawne 
skutkowały tym, że rynek nasycił 
się już po roku, a jedyny sposób 
otwarcia apteki sprowadzał się 
do zakupu już istniejącej. Toteż 
w latach 1995-2001 otwarto tylko 
25 nowych aptek, chociaż w mię-
dzyczasie znacznie wzrosła liczba 
farmaceutów. Ograniczona też 
była gama produktów, które mo-
gły być sprzedawane w aptekach 
co ograniczało także inne wymia-
ry konkurencji. 

Światowy kryzys gospodar-
czy nie ominął gospodarki wę-
gierskiej, toteż rząd podjął szereg 
działań w celu kontroli budżetu 
opieki zdrowotnej i farmaceu-
tycznej. Uważano, że istotne ko-
rzyści mogą być osiągnięte po-
przez deregulację rynku farma-
ceutycznego. Ustawa, która we-
szła w życie od 1 stycznia 2007, 
zmieniła różne aspekty regulacji 
farmaceutycznych. W szczegól-
ności dotyczyły one zmiany zasad 
promocji, cen i refundacji ale tak-
że sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej oraz prowadzenia i otwierania 
aptek. 

W pierwszym roku funkcjo-
nowania nowego systemu, licz-
ba aptek zwiększyła się o 17%, 
a pod koniec roku 2010 było już 
ich 2440 czyli ponad 21% więcej 
niż przed deregulacją. Nastąpi-
ło także obniżenie się średnich 
marż, głównie w segmencie OTC. 
Znaczenie tej zmiany było tym 
bardziej istotne, że segment OTC 
stanowił około 45% sprzedaży. 
Nie zanotowano natomiast istot-
nych zmian w marżach w seg-
mencie leków refundowanych. 
Zaszły też daleko idące zmiany 

w geografii rozmieszczenia aptek. 
W gminach powyżej 1000 miesz-
kańców łączna liczba aptek wzro-
sła, ale w mniejszych gminach 
uległa zmniejszeniu. Pogorszyło 
to w znaczny sposób dostępność 
do produktów farmaceutycznych. 
W znaczny sposób pogorszyła 
się kondycja ekonomiczna aptek. 
W 2008 roku już 26% aptek ge-
nerowało straty ze względu na 
zmniejszenie rentowności, gdyż 
znacząco spadła wielkość obro-
tów.

Reforma z  2010 roku
 
 Chociaż od wdrożenia 
reformy deregulacyjnej minęło 
tylko kilka lat, w 2010 roku mia-
ły miejsce istotne zmiany. Nowy 
rząd Węgier (wybrany w kwiet-
niu 2010 r.) wśród swych pierw-
szych działań przyjął istotną dla 
aptekarzy ustawę, która weszła 
w życie w sierpniu 2010r. Wpro-
wadziła ona tymczasowe mo-
ratorium na otwieranie nowych 
aptek i fuzji w sektorze farmaceu-
tycznym. Celem moratorium było 
pozostawienie czasu dla rządu, 
aby wypracował szczegóły no-

GYOGYSZERTAR to po węgiersku apteka ogólnodostępna ►
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wego prawodawstwa dotyczące 
tego sektora. Argumentowano, 
że deregulacja pogorszyła jakość 
usług i dostępność, szczególnie 
na obszarach wiejskich i w bied-
niejszych gminach. 

Rzeczywiście, w końcu 2010 
roku przyjęto nowe przepisy, któ-
re weszły w życie od stycznia 2011 
roku, przywracając większość 
ograniczeń, usuniętych ustawą 
z roku 2007. W szczególności 
przepisy te ograniczyły otwieranie 
nowych aptek i wprowadziły zasa-
dę, że większość prawa własności 
apteki musi należeć do farmaceu-
tów. Własność obecnie posiada-
nych aptek przez innych, musi być 
przeniesiona na farmaceutów do 1 
stycznia 2017 roku, w przeciwnym 
razie zostaną one zamknięte. Za-
kazano też udzielania zniżek i da-
wania prezentów klientom apteki.  
Warto również zauważyć, że w ra-
mach innej ustawy, rząd przywró-
cił obowiązkowe członkostwo 
każdego aptekarza w Węgierskiej 
Izbie Farmaceutycznej. 

Dla lepszego zobrazowania 
wprowadzonych zmian, przyta-
czam fragmenty informacji, jaką 
opracował w lutym 2011 roku 
Piotr Bohater*: 
1) Od 1 stycznia 2011r. nowe ap-

teki mogą być otwierane tylko 
jeśli aptekarze są właścicielami 
co najmniej 51% ich udziałów.

2) Istniejące apteki, których właś-
cicielami nie są aptekarze, mu-
szą w okresie od 01.01.2011r. 
do 01.01.2017r. dokonać ta-
kich przekształceń własnoś-
ciowych, aby aptekarze stali 
się właścicielami co najmniej 
51% udziałów. Ponadto do 
dnia 01.01.2014r. aptekarze 
muszą posiadać już co naj-
mniej 25% udziałów.

3) Nie może powstać takie po-
wiązanie podmiotów, w wy-
niku którego dane przedsię-
biorstwo lub grupa przed-
siębiorstw mogłaby uzyskać 
kontrolę bezpośrednią lub po-

średnią nad aptekami w licz-
bie przekraczającej cztery. 
Natomiast w miejscowościach, 
w których liczba mieszkańców 
nie przekracza 20 tys. osób, 
maksymalna liczba posiada-
nych aptek wynosi dwie.

4) W miejscowości, gdzie już 
działa apteka ogólnodostęp-
na, może zostać otwarta ko-
lejna apteka tylko wtedy, jeśli 
na wszystkie apteki ogólno-
dostępne – wliczając również 
nową aptekę – przypada:
a) w miejscowościach liczących 

powyżej 50 000 mieszkań-
ców – co najmniej 

4 000 mieszkańców,
b)w pozostałych miejscowoś-

ciach – co najmniej 4 500 
mieszkańców i odległość 
między aptekami będzie 
wynosić co najmniej:
• 250m – w miejscowoś-

ciach liczących powyżej 
50 000 mieszkańców, 

• 300m – w pozostałych 
miejscowościach.

5) Zabronione jest, aby właści-
cielem apteki był praktyku-
jący lekarz, hurtownia far-

maceutyczna lub producent 
leków.

6) Apteki, których obecnymi 
właścicielami są praktykują-
cy lekarze, będą poddawane 
od 1 stycznia 2011r. dodat-
kowym kontrolom w trakcie 
których sprawdzana będzie 
zasadność wybranej farmako-
terapii i wypisywanych leków 
na receptach.

7) Spółka zarządzająca apteką 
nie może wydawać poleceń 
w sprawach zawodowych 
związanych z zaopatrzeniem 
w leki, w tym związanych 
z wydawaniem, przechowy-
waniem leków, z działalnością 
informacyjną dla pacjentów 
o lekach osobom prowadzą-
cym aptekę, kierującym ap-
teką oraz osobom wykonują-
cym czynności zawodowe. 

Unormowaniu prawnemu 
uległy także inne kwestie, zwią-
zane z rynkiem farmaceutycz-
nym. Obowiązuje ogólna zasada, 
że leki mogą być sprzedawane 
wyłącznie przez apteki, którym 
zostały przyznane odpowiednie 

PATIKA to też apteka, w tym przypadku o nazwie „Patria”

►



Farmacja w Polsce i na świecie

39Aptekarz Polski, 98(76e) październik 2014

►

licencje. Tylko niektóre leki OTC, 
pakowane w określony sposób i  
zatwierdzone do takiego obrotu, 
mogą być również sprzedawa-
ne przez przedsiębiorców ale po 
uzyskaniu odpowiedniej licencji 
i pod warunkiem spełniania okre-
ślonych wymogów (np. muszą 
być przechowywane w wydzielo-
nych i zamkniętych magazynach). 

W miejscowościach, gdzie 
nie ma aptek, lekarze mogą 
sprzedawać leki ale tylko te, któ-
rymi leczą swych pacjentów. Tak-
że apteki szpitalne mogą sprze-
dawać leki pacjentom zewnętrz-
nym, ale muszą posiadać dwa 
oddzielne zezwolenia. Pierwsze 
umożliwia im zakup wyrobów 
medycznych tylko dla pacjentów 
szpitala. Drugie dotyczy obsłu-
gi pacjentów ambulatoryjnych, 
a także pacjentów z zewnątrz.

Sprzedaż leków on line 
(przez internet) jest na Węgrzech 
dopuszczona, ale prowadzić ją 
mogą wyłącznie istniejące apteki 
ogólnodostępne. Do takiej sprze-
daży dopuszczone są tylko leki 
i preparaty wydawane bez recep-
ty. Nie jest to popularna forma 
sprzedaży, toteż na koniec roku 
2013 tylko 30 aptek (na 2334 ist-
niejące) miało stosowne zezwo-
lenie. Na Węgrzech apteka może 
działać także w w supermarkecie 
ale tylko jako oddzielny, wydzie-
lony punkt sprzedaży.

Przepisy, które obowiązy-
wały przed rokiem 2011, bezpo-
średnio nie zakazywały tworzenia  
sieci aptek. Jednak tylko niewielki 
odsetek wszystkich istniejących 
aptek był w sieciach. Na 2540 
aptek istniejących w 2010, jedną 
sieć tworzyło ok. 110-120 aptek, 
a były też 2-3 sieci składające się 
z 40-50 aptek każda. Było też kil-
ka mniejszych sieci, ale około 60-
70 procent rynku stanowiły nie-
zależne apteki. Według aktualnie 
obowiązujących regulacji, sieci te 
mają zaprzestać działania i właś-
ciciele nie farmaceuci muszą 

sprzedać pakiet większościowy 
do końca 2016. Obecnie jest ok. 
680 aptek (ok. 30% wszystkich) 
których właścicielami są nie far-
maceuci.

Nowe przepisy nie ograni-
czają godzin otwarcia aptek, ale 
uzależniają je od liczby zatrud-
nionych farmaceutów. Szacuje 
się, że z powodu nowych przepi-
sów około 25% aptek było zmu-
szonych ograniczyć swoje godzi-
ny pracy lub zatrudnić dodatko-
wych pracowników. 

Aby zachęcić do otwiera-
nia aptek na obszarach wiejskich 
lub słabo zaludnionych, nowe 
przepisy umożliwiają uzyskanie 
pomocy finansowej, pod warun-
kiem że poziom ich obrotów jest 
niski i nie ma innych aptek na 
danym terenie. Po wejściu w ży-
cie nowych przepisów, została 
zlikwidowana integracja pionowa 
aptek z hurtowniami i producen-
tami leków. 

Jeśli chodzi o regulacje 
dotyczące cen i marż, są one za-
leżne od grupy produktów. Pro-
dukty nie subsydiowane przez 

państwo, objęte są systemem 
cen wolnych, niezależnie od tego, 
czy są to OTC czy leki na recep-
tę. Toteż w tej grupie produktów 
występują różne ceny w poszcze-
gólnych aptekach. Poziom kon-
kurencji cenowej jest jednak bar-
dzo niski. Natomiast maksymalną 
marżę w sprzedaży detalicznej 
na produkty subwencjonowane 
przez państwo (czyli refundowa-
ne) określa ministerialne rozpo-
rządzenie. Obowiązuje tu marża 
degresywna a magazynowanie 
drogich leków refundowanych 
zazwyczaj prowadzi do strat. To-
też apteki nie mają żadnego in-
teresu magazynować wszystkie 
rodzaje leków (nie wymaga tego 
prawo). Zobowiązane są nato-
miast do posiadania na stanie 
tańszych odpowiedników, prefe-
rowanych przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. W wyniku takiej 
polityki, pacjenci muszą czasem 
zamawiać leki lub szukać apteki 
z odpowiednim asortymentem 
leków. W efekcie trudniejsze jest 
dla pacjentów uzyskanie dostępu 
do leku. 

  

Wnętrze typowej węgierskiej apteki
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Leki generyczne

Leki generyczne stanowi-
ły 45% leków, stosowanych na 
Węgrzech w 2010 roku. W przy-
padku leków oryginalnych, poja-
wienie się konkurencji w postaci 
leków generycznych (cena pierw-
szego generyku nie może być 
wyższa niż 70% ceny oryginału) 
spowodowało znaczne zmniej-
szenie ich ceny co praktycznie 
zlikwidowało import równoległy. 
Starania Narodowego Funduszu 
Ubezpieczeń Zdrowotnych idą 
w tym kierunku, aby zwiększyć 
wykorzystanie leków generycz-
nych. Napotyka to jednak opory 
z kilku kierunków. W celu utrzy-
mania powszechnego używania 
produktów oryginalnych, firmy 
farmaceutyczne stosują praktyki 
promocyjne. Pacjenci nie są od-
powiednio informowani o subsy-
diowanie produktów medycznych 
w ramach systemu zabezpiecze-
nia społecznego i na jakich za-
sadach opiera się zamiana leku. 

W prasie informacje na ten temat 
zazwyczaj są sprzeczne i podkre-
ślające niebezpieczeństwa za-
miany leków a doniesienia te są 
firmowane przez lekarzy i farma-
ceutów. W związku z tym pacjenci 
czują się bardzo niepewne w tym 
temacie. Pomimo, że apteki są 
zobowiązane do tego, aby pa-
cjent kupując droższy odpowied-
nik potwierdzał podpisem, że 
został poinformowany o możli-
wości tańszej alternatywy, wydaje 
się, że apteki nie są zainteresowa-
ne substytucją generyczną, praw-
dopodobnie z powodu systemów 
premiowych, stosowanych przez 
hurtowników. 

Rynek farmaceutyczny po-
zostaje silnie regulowany w więk-
szości krajów europejskich. 
Szczególnie dotyczy to własności 
i otwierania aptek. Zdecydowa-
ne działania regulacyjne, podej-
mowane przez rządy, biorą pod 
uwagę znaczenie społeczne i go-
spodarcze, jakie niesie posiada-
nie sprawnego systemu należytej 
dystrybucji leków. Deregulacja 

tego rynku, jaka miała lub nadal 
ma miejsce w kilku krajach, dobit-
nie pokazała, że wolny rynek ani 
nie prowadzi do zapewnienia na-
leżytego dostępu do leków przez 
całą populację ani nie poprawia 
jakości usług, a stwarza natomiast 
liczne zagrożenia i patologie. To-
też należy zazdrościć aptekarzom 
węgierskim, że ich rząd już kilka 
lat temu dojrzał te problemy a co 
najważniejsze, skutecznie je roz-
wiązał. ■

dr n. przyr., mgr farm. 
Karol Adamkowski

 [zdjęcia autora]
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(Ewa Sitko) Pani, Magdo, za ok-
nem ostatnie dni pięknej, 
złotej jesieni. Nad dacha-
mi domów coraz częściej 
unoszą się dymy. I myśl, 
która jak dym z komina wy-
chodzi „wąskim gardłem”,  
a później zatacza co-
raz szersze kręgi. Naj-
pierw pomyślałam o tym, 
co chciałabym „spalić”  
w moim życiu, czemu prag-
nęłabym nadać inny stan 
skupienia, co mogłoby 
przybrać chociażby kształt 
dymu, a przez to stać się 
nową jakością. Ale w chwilę 
później myśl zaczęła pęcz-
nieć – nowa jakość to nie 
zawsze dobra jakość. Idąc 
dalej tropem tej metafory – 
przecież czasem spalając za-
nieczyszczamy środowisko.

W tym momencie 
uświadomiłam sobie, że je-
żeli pozwolę myśli rozrastać 
się to trudno będzie skupić 

uwagę na jakimś jednym 
aspekcie „jesiennych za-
gadnień”. Z czym Pani, Pani 
Magdo, kojarzy się jesień ?

(Magdalena Bucior) Pani Ewo, ta 
rozrastająca się myśl wskazuje 
na złożoność życia i wielość 
jego wątków. Dobrze, że tak 
jest, bo dzięki temu zawsze 
będziemy miały temat do 
rozmowy. 

We mnie jesień wy-
zwala (i na pewno nie jestem 
w mniejszości) myśli o prze-
mijaniu, pożegnaniach i… sa-
motności. Właśnie tę ostatnią 
chciałabym uczynić bohate-
rem naszej rozmowy. I zaraz 
nasuwa mi się pytanie: czy 
opisywanie samotności jako 
smutnej, niepotrzebnej lub 
przygnębiającej jest rażącym 
uproszczeniem tego stanu 
czy raczej lakonicznym opi-
sem jego istoty?

(E) Jestem przekonana, że jest to 
bardzo duże uproszczenie 
i w związku z tym nie wy-
czerpuje natury zagadnie-
nia. Doświadczenie ludzko-
ści wskazuje, że samotność 
dla wielu jest ścieżką rozwo-
ju duchowego i doskonale-
nia. Przy czym to ostatnie 
doświadczenie ma służyć 
nie tylko temu, który wy-
biera samotność, ale rów-
nież tym, z którymi przyj-
dzie mu się w życiu spotkać.

(M) Opisałabym taką rzeczywistość 
tak: Byłem sam, ale nie czu-
łem się samotny.

(E) Ja dopowiedziałbym: Byłem/
jestem sam, aby pełniej, 
mądrzej być z innymi. Przy-
pomniała mi się taka po-
wiastka: Na samotnego 
wędrowca napada rozbój-
nik. Przystawia mu karabin 
do głowy i krzyczy: Stój! 

Samotność 
i osamotnienie 

– przykry natręt 
czy wartościowy towarzysz?

Fot. Fotolia.com
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Kim jesteś? Dokąd idziesz? 
Wędrowiec nie odpowia-
da na postawione pytania, 
ale udaje mu się przeko-
nać rozbójnika, aby nie ro-
bił mu krzywdy, ponieważ 
będzie go wynagradzał za 
zadawanie mu tych pytań 
za każdym razem, gdy się 
spotkają. Piękna metafo-
ra takiego przeżycia, które 
zmusza nas do postawie-
nia sobie ważnych, wręcz 
podstawowych pytań i po-
szukania na nie odpowie-
dzi. Myślę, że samotność 
jest przestrzenią, w której 
właśnie można to uczynić. 

(M) Samotność, o której Pani mó-
wi, Marek Aureliusz nazwał 
„ustronią wewnętrzną” „Ni-
gdzie bowiem nie chroni się 
człowiek spokojniej i łatwiej, 
jak do duszy własnej” – pisał. 
[1] Zaznaczał, jak ważna jest 
umiejętność wycofania się 
i samotnego pobycia z sa-
mym sobą, wskazywał to 
jako warunek odnalezienia 
wewnętrznego spokoju. 

Współczesny człowiek 
(oczywiście także farmaceu-
ta) daje sobie za mało cza-
su na takie doświadczenie. 
Następstwem takiej postawy 
jest przeżywanie samotności 
jako rzeczywistości smutnej, 
a czasami wręcz tragicznej. 
Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne klasyfikuje na-
wet wybierane z własnej woli 
samotnictwo jako jednostkę 
chorobową [2]. Samotność 
nieprzyjemna, smutna, nie-
wygodna, taka, której chce-
my się jak najszybciej pozbyć, 
stała się znakiem naszych 
czasów. 

(E) Jak widać mówienie o samot-
ności porusza wiele wątków. 

Świadomie wybierana jako 
droga wewnętrznego roz-
woju, nie męczy i nie uwie-
ra, choć zanurzenie w niej 
wymaga, myślę, wewnętrz-
nej dojrzałości i gotowo-
ści do wyciszenia. Ta we-
wnętrzna dojrzałość zwy-
czajowo przypisywana jest 
seniorom. Oni posiadają 
najszerszą perspektywę i na 
sobie (na żywym organi-
zmie) doświadczyli częściej 
niż młodzi ludzie samotno-
ści z jej różnymi odcieniami.

Dalej – samotność 
jako stan, do którego nie 
dążymy świadomie, ale 
który może stać się naszym 
udziałem, wywołując dy-
skomfort i zaniepokojenie. 
Marek Aureliusz przekazu-
je jeszcze jedną myśl „Jeśli 
chcesz zachować pogodę 
ducha, nie zajmuj się naraz 
wieloma sprawami. Pogo-
da ducha płynie nie tylko 
z tego, że działa się pięknie, 
ale i z tego, że działa się 
mało” [3]. Czasy dynamicz-
nego rozwoju technologii 
utrudniają nam odcięcie 
się od wielości bodźców 
i informacji, a także zobo-
wiązań. Zawsze w kontak-
cie, zawsze w gotowości. 
Jestem w stanie wyobrazić 
sobie, jak trudna jest utrata 
zewnętrznej stymulacji dla 
kogoś, kto nie wypracował 
sobie mechanizmów sty-
mulacji wewnętrznej i upor-
czywie poszukuje stałych 
bodźców z zewnątrz. Chce 
jak najszybciej wyjść ze 
stanu, który przeżywa jako 
odcięcie. To ten rodzaj sa-
motności przeżywany jest 
jako uczucie przykre, które 
chcemy jak najszybciej zni-
welować. Pytanie, dlacze-
go nie warto tego robić?

M) To utrata szansy na kontakt z sa-
mym sobą. Opowieść o wę-
drowcu i rozbójniku. Proszę 
zwrócić uwagę na zwrot „ile 
razy się spotkają”. On poka-
zuje nam pewien proces, coś 
co nie jest wydarzeniem jed-
norazowym, ale powtarza się. 
Pozyskiwanie odpowiedzi na 
ważne pytania to stałe ich ak-
tualizowanie. Mogę to zrobić 
wyłącznie wtedy, kiedy jestem  
w kontakcie z sobą. Wte-
dy nie przegapię tego, że 
zmieniła mi się motywacja, 
że już dojrzałem do innej 
aktywności albo że chcę na 
przykład odnowić starą przy-
jaźń. W moim doświadcze-
niu kilkakrotnie pojawia się 
smutne uczucie samotności, 
które jednak staje się przy-
czynkiem do ważnych kon-
frontacji. W samotności tego 
drugiego rodzaju – przykrej, 
niekomfortowej, warto mimo 
wszystko trochę pobyć. Bo 
jakoś tak się potem dzieje, 
że ta samotność później tro-
chę mniej boli. Osoby, które 
uporczywie się tego boją, 
tracą balans, bezkrytyczne 
wchodzą w nowe towarzy-
stwo, robią wokół siebie dużo 
sztucznego hałasu, wypełnia-
ją sobie czas co do minuty. 
Swoją postawą prezentują 
przekonanie, że zewnętrzne 
działania zagłuszą wewnętrz-
ne wyobcowanie. Taka stra-
tegia na życie/przeżycie jest 
częściej obserwowana u ludzi 
młodych. Oni mając przed 
sobą (przynajmniej teoretycz-
nie) długą perspektywę chcą 
się konfrontować z innymi, 
sprawdzać własne pomysły. 
Wykorzystanie siły samot-
ności jest bliższe osobom 
starszym. One wiedzą, że 
czas ma swoje ograniczenia  
i szkoda go im wykorzysty-

►
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wać na zagłuszanie tego, co 
istotne.

(E) Czym w takim razie jest samot-
ność, jeżeli doświadczać 
jej możemy w „tłumie”?

(M) To pytanie prowokuje do do-
precyzowania języka opisu. 
Myślę, że adekwatniejsze 
określenie to „osamotnienie”. 
Ono ma inny niż „samotność” 
wydźwięk. Chodzi oczywi-
ście o rezonans emocjonalny. 
Samotność, jak Pani wcześ-
niej zwróciła uwagę, może 
być indywidualnym wybo-
rem człowieka, który w tro-
sce o własny rozwój tworzy 
sobie enklawę oczyszczoną 
z nadmiaru bodźców. To do-
świadczenie ma pożyteczny 
i dobry charakter. Przykła-
dem ilustrującym tę prak-
tykę mogą być oferowane 
przez ośrodki rekolekcyjne 
rekolekcje zamknięte albo 
proponowane przez inne 
organizacje sesje osobiste-
go duchowego rozwoju. Za-
kładają wyalienowanie się ze 
środowiska, w którym na co 
dzień żyje człowiek w celu 
doświadczenia samotności, 
która jest „dotknięciem sto-
pą swojej własnej istoty, jest 
obcowaniem z sobą praw-
dziwym, w odróżnieniu od 
wszystkich ról społecznych, 
od wszystkich „persona”, któ-
re jak starożytny aktor nakła-
dam, by grać wielość osób 
w świecie zewnętrznym.” 
[4] Osamotnienie natomiast 
jest doświadczeniem przy-
krym. Zakłada brak kontaktu 
z otaczającymi ludźmi. Ma 
też w odróżnieniu od świa-
domie wybranej samotności 
często bolesne konsekwencje 
– „W osamotnieniu czujemy 
tylko nieuchronny przepływ 

przemijania, słyszymy szum 
przechodzącego czasu, nie 
mając już możności nadania 
mu sensu zapełniającego je-
go pustkę treścią działania 
czy myślenia.” [4]

(E) Chciałabym, myśląc o na-
szych czytelnikach, prze-
n ieść  w ypowiedz ianą 
przez Panią myśl w prze-
strzeń apteki. Osamotnio-
ny farmaceuta, osamot-
niony choć nie samotny 
(zakładam, że ma kilku 
współpracowników) może 
przeżywać swoją sytuację 
w aspekcie społecznym 
– z nikim nie ma bliskich 
relacji i żyje w przekona-
niu izolacji. To przeświad-
czenie nie zawsze odpo-
wiada faktom, może też 
być wyimaginowane. Je-
go interakcje z kolegami  
i koleżankami w pracy są 
ograniczone do niezbęd-
nego minimum. W aspekcie 
psychicznym nie ma nikogo, 
dla kogo byłby najważniej-
szy i wyłączny. Ten aspekt 
osamotnienia zawsze jest 
przeżywany w stosunku do 
konkretnej osoby. I jeszcze 
jedna płaszczyzna osa-
motnienia to osamotnienie 
moralne. Wyraża się ono 
w odniesieniu do warto-
ści, zasad, celów. Myślę  
o aptekarzu, dla którego 
najważniejszą wartością jest 
służenie pacjentowi, a suro-
wa rzeczywistość rentow-
ności apteki nie zawsze po-
zwala mu realizować tę war-
tość. Osamotnienie w tej 
sytuacji ogranicza możli-
wości, rodzi bezradność.

(M) Wydaje się więc, że istota 
problemu skupia się wokół 
umiejętnego wykorzystania 

samotności. Takiego postę-
powania, które nie doprowa-
dzi do osamotnienia albo po-
zwoli je w wartościowy spo-
sób wykorzystać. Bo musimy 
tutaj podkreślić, że czasami 
doświadczamy osamotnienia 
pomimo wszystko, po prostu 
nie po drodze nam z ludźmi, 
z którymi jesteśmy, nie znaj-
dujemy z nimi wspólnego ję-
zyka, nie ma emocjonalnego 
współbrzmienia. Co wtedy?

(E) Wtedy też nie musi być źle. 
Paulo Coelho pisze „Być 
może lepiej dla nich, że do-
trą do granic i zrozumieją 
jak ważne jest, aby się od-
ważyć, by rozmawiać z nie-
znajomymi, by nauczyć się, 
gdzie można spotkać ludzi, 
aby unikać wracania do 
domu z zamiarem ogląda-
nia telewizji lub czytania 
książki – jeżeli tak nie zro-
bią, przestaną dostrzegać 
jakie życie ma znaczenie, 
samotność stanie się wadą, 
a długa droga powrotna do 
obcowania z innymi ludźmi 
nie zostanie nigdy odnale-
ziona”. [5] Przykre doznania 
są szansą (choć brzmi to 
paradoksalnie), aby widzieć 
jaśniej, które osoby, wyda-
rzenia i rzeczy są dla osoby 
istotne. Za kim i za czym się 
tęskni. Taką refleksję rozu-
miem jako pierwszy krok do 
wykorzystania także i osa-
motnienia w służbie własne-
go rozwoju. We mnie prze-
żywanie takiego rodzaju 
samotności wyzwala gniew, 
który daje mi energię do 
zmiany. Można tę energię 
i wiedzę wykorzystać na 
przykład planując sposoby 
spędzania wolnego czasu, 
w szukaniu w pracy sojusz-
ników lub w takim projek-►
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towaniu własnej aktywno-
ści, aby zachodziła szansa 
przeżycia tego, co postrze-
gane jest jako wartościowe. 

(M) Zgadzam się z Panią. Po pierw-
sze więc trzeba być czujnym, 
nie lekceważyć pierwszych 
symptomów. Cienka prze-
słona między samotnością 
i osamotnieniem jest utkana 
z naszych umiejętności komu-
nikacyjnych, z naszej determi-
nacji nawiązywania kontaktu  
z samym sobą i innymi. Zrzu-
canie odpowiedzialności na 
okoliczności czy innych lu-
dzi jest działaniem przeciw-
ko sobie. Po drugie, warto 
przeprowadzić świadomą 
refleksję nad własnym ży-
ciem w perspektywie myśli 
Profesor Anny Brzezińskiej 
– „Między trzydziestym 
a sześćdziesiątym rokiem 
życia kształtujemy swój styl 
bycia, kontakty społeczne, 
sposób funkcjonowania, które 
tworzą nasz kapitał na póź-
ne lata, kiedy nieuchronnie 
pojawiają się różnego ro-

dzaju straty” [6]. Późna do-
rosłość jako czas wysycony 
wartościowymi spotkaniami  
z innymi i dialogiem z sobą 
to efekt długiego procesu 
budowania kapitału sieci zna-
jomych i przyjaciół, obszarów 
docenienia i możliwych ról. 
Aktywność społeczna, kon-
takt z przyrodą, korzystanie 
z szeroko rozumianej ofer-
ty kulturalnej to takie drogi 
rozwoju, które budują tarczę 
przed osamotnieniem. 

(E) Powracam do pytania posta-
wionego w tytule naszego 
artykułu. Wygląda na to, że 
nie uzyskamy na nie jed-
noznacznej, precyzyjnej, 
krótkiej odpowiedzi. Z ca-
łą pewnością samotność 
i osamotnienie nieodmien-
nie, od wieków, wpisują się 
w życie. Ważniejsze wyda-
je mi się więc pytanie, co 
zrobić, aby doświadczenie 
samotności lub osamot-
nienia było doświadcze-
niem wspólnej (czasami 
niezaplanowanej, czasami 

bardzo nieprzyjemnej) wę-
drówki z wartościowym, 
choć wymagającym i nieła-
twym towarzyszem. Świa-
domie wybierana samot-
ność jako droga rozwoju 
i osamotnienie, które, choć 
nie jest stanem pożąda-
nym, ukazuje nam wartość 
przyjaźni, emocjonalnego 
współbrzmienia i wspólnie 
wyznawanych wartości. To-
warzysz czy natręt – w du-
żej części sami kształtujemy 
odpowiedź na to pytanie. ■ 

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Piśmiennictwo:
 [1] W: Kaja B.M. „Psychologia wspomagania 

rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka” , 
GWP, Sopot 2010, str. 303

[2] Kruczyński W.  Wirus samotności Prószyń-
ski i S-ka 2010

[3]  W: Kaja B.M. „Psychologia wspomagania 
rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka” , 
GWP, Sopot 2010, str. 302

[4]  Szczepański J. Sprawy ludzkie Czytelnik 
1978

[5]  Coelho P. „Podręcznik wojownika światła”, 
Drzewo Babel 2000

[6]  Brzezińska A., Janiszewska-Rain J. „W po-
szukiwaniu złotego środka”, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2005, str. 151

►
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„Każdy dzień jest ważny, każdy się liczy, 
ale ten uroczysty liczy się szczególnie”.

Taki właśnie uroczysty Dzień Aptekarza odbył 
się 04.10.2014 r. w „Zamkowym Młynie” w Krapkowi-
cach. Święto Opolskich Aptekarzy weszło już w gra-
fik zadań Opolskiej Izby Aptekarskiej. Prezes mgr 
Andrzej Prygiel wraz z Radą Aptekarską opracował 
ramowy schemat, powołał kompetentny „sztab” i na 
jednym ze spotkań powiedział: „Kochani! To ma być 
święto wszystkich aptekarzy, znaczące święto w swo-
jej treści i wymowie”. Zgodnie z zeszłoroczną trady-
cją, wyłoniono z aptekarskiego grona jubilatów, któ-
rzy dyplom magistra farmacji uzyskali 50 lat temu. 
Wszystkie potrzebne dokumenty i materiały zgro-
madziła Pani Agnieszka Kmiotek - pracownik biura 
Opolskiej Izby Aptekarskiej. Decyzją Rady Aptekar-
skiej dwie osoby wyróżniono „Ad Gloriam Pharma-
ciae”- OPOLSKI MIŁORZĄB. Wyłoniono także apte-
karzy, którzy otrzymali „Złote” i „Srebrne” recepty.

Zaczęło się punktualnie o godzinie 16. W sty-
lowych komnatach „Zamkowego Młyna” zgroma-
dziło się ok. 150 opolskich Aptekarzy. Są goście za-
proszeni: Marszałek Województwa Opolskiego dr 
Roman Kolek, są prezesi Izb Aptekarskich z Preze-
sem Naczelnej Izby Aptekarskiej dr Grzegorzem Ku-
charewiczem i V-ce Prezesem dr Markiem Jędrzej-
czakiem na czele. Decyzją Marszałka Województwa 
Opolskiego 4 osoby otrzymują odznaki – „Zasłużony 
dla Województwa Opolskiego”. Jest powitalne ot-
warcie Dnia Aptekarza przez Prezesa mgr Andrzeja 
Prygla. Są gratulacje, życzenia Gości zaproszonych.  

„Apteka była, jest i chyba pozostanie i w swojej treści 
i przekazie swoistym miejscem magicznym”- powie-
dział prowadzący tę uroczystość mgr Walter Pyka. 
Była to poniekąd zapowiedź wspaniałego „wykła-
du” mgr Marii Pająk i mgr Małgorzaty Tomańskiej 
z Sekcji Etyczno Historycznej „Źródło” działającej 
przy Opolskiej Radzie Aptekarskiej pt. „Zaczarowa-
ny świat aptek”. Zebrani na sali z dużym zaintere-
sowaniem słuchali i patrzyli (były przeźrocza) jak 
to dawniej bywało. Gromkie brawa na zakończeniu 
prelekcji świadczyły, że temat był trafiony.

Swoją poetycką pigułką „częstował” zebranych 
mgr Walter Pyka (z szalikiem na ramieniu). A kiedy 
przyrównał farmację, aptekarstwo do pięknej ko-
biety na sali zrobiło się bardzo romantycznie. Gdy 
mgr Walter Pyka prawie że odśpiewał swój wiersz 
„Recepta” dało się zauważyć, że pigułka poetycka 
zadziałała terapeutycznie, wywołując gromkie bra-
wa. Po przejściu do sali biesiadnej w „Zamkowym 
Młynie” na gości czekała już Pani Ola Maurer i ar-
tyści Piwnicy pod Baranami z Krakowa. Nastrojowe 
piosenki wprowadziły zebranych w lata 20 i 30-te. 

Urozmaicony program Opolskiego Dnia Ap-
tekarza, zaangażowanie sponsorów, stylowe po-
mieszczenia „Zamkowego Młyna” sprawiły, że do-
bra aptekarska energia na długo pozostanie w pa-
mięci zebranych.

Późnym wieczorem, gdy Prezes O.I.A. mgr 
Andrzej Prygiel dziękował wszystkim  przybyłym, 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego udanego 
spotkania na twarzach uczestników zauważyć moż-
na było radość. WARTO BYŁO!

 

OPOLSKI 

DZIEŃ APTEKARZA 2014 r.

►
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    Mgr Walter Pyka puentował:
„Na zakończenie, już tak bez tremy, Prezesie pozwól, 
że to poniekąd streszczę: Za dzisiejsze święto bardzo 
dziękujemy, i prosimy o jeszcze”.
 
    Mimo, że na sali panował biesiadny półmrok, wie-
le osób widziało, że Prezes potakująco wyraził swoją 
obietnicę.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!
 

Pod czujnym okiem Prezesa, 
plastyczną relację w słowa ułożył  

mgr Walter Pyka.

04.10.2014 r. 
KRAPKOWICE, „ZAMKOWY MŁYN”

Lista farmaceutów uhonorowanych dyplomem: 
mgr farm. Drelich Stanisława 

mgr farm. Kalina Krystyna 
mgr farm. Olender Jadwiga

Lista farmaceutów uhonorowanych  
statuetką Opolski Miłorząb: 

mgr farm. Marek Brach 
mgr farm. Rudolf Wojtala

Lista farmaceutów uhonorowanych  
„Srebrną receptą”: 

DANICKA Anna 
FRONCZEK Justyna 

GROCHOWALSKA-LEMBKE Monika 
KOKOT-MAZUREK Joanna 

KRÓL-HADAŁA Beata 
LEMBKE Karol 
ŁYCZEK Hanna 

MOZOLEWSKA Katarzyna 
SAMULSKA Magdalena 

SOKÓŁ Bartłomiej 
TOKARCZYK Ilona 

WRÓBLEWSKA Joanna

Lista farmaceutów uhonorowanych  
„Złotą Receptą”:

BERBELICKA Dorota 
BIERNAT-KULIG Katarzyna 

DĄBROWSKA Anna 
DERUS Katarzyna 

KACZMAREK Kamila 
NOWAKOWSKA Izabela 

PRYGIEL Anna

Lista farmaceutów uhonorowanych odznaką
„Zasłużony dla Województwa Opolskiego”:

 mgr farm. Brach Marek
 mgr farm. Pyka Walter

 mgr farm. Tomków Marek
 mgr farm. Wojtala Rudolf
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To temat przewodni, jaki 
towarzyszył uczestnikom VII 
Ogólnopolskiego Kongresu 
Młodej Farmacji. Wydarzenie 
skupiło blisko dwustu studen-
tów, sponsorów oraz zapro-
szonych gości. W tym roku 
spotkanie to odbyło się w Kra-
kowie, w dniach 26 - 29 wrześ-
nia i wpisało się w obchody 
jubileuszu 650-lecia założenia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Ogólnopolskiego Dnia 
Aptekarza. 

 Organizatorem Kongresu 
był Zespół Sekcji Studenckich 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego „Młoda Farmacja”. 
Zrzesza on ponad 500 studentów 
i absolwentów kierunku farmacja 
z dziesięciu ośrodków akademi-
ckich w Polsce: Białegostoku, Byd-
goszczy, Gdańska, Krakowa, Lub-
lina, Łodzi, Poznania, Sosnowca, 
Warszawy i Wrocławia. Od 2000 
roku Młoda Farmacja pomaga 
studentom rozwijać umiejętności, 
poszerzać krąg zainteresowań, 
zdobywać doświadczenie i na-
wiązywać nowe kontakty. Jednym 

z naszych priorytetów jest inte-
gracja studenckiego środowiska 
zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i międzynarodowym. Prag-
niemy podnosić rangę zawodu 
farmaceuty, kształtować wśród 
studentów samodzielność, a prze-
de wszystkim pomagać w przygo-
towaniu do pełnienia określonej 
roli społecznej. Nasza działalność 
opiera się na różnorodnych ak-
cjach charytatywnych, społecz-
nych, promujących zdrowie. Orga-
nizujemy również wydarzenia na-
ukowe i spotkania z farmaceutami 
pracującymi w różnych obszarach 
farmacji. Członkowie Młodej Far-
macji to aktywni i świadomi swojej 
wartości studenci. Rozwój własny, 
innowacyjność i dążenie do pro-
fesjonalizmu to hasła, które nam 
przyświecają. 

 Kongres Młodej Farmacji 
ma szczególną rangę pośród 
przedsięwzięć organizowanych 
przez daną sekcję. W profesjo-
nalny sposób umożliwia wymianę 
poglądów, wiedzy i doświadczeń. 
W trakcie Kongresu odbyły się 
panele wykładowe, a także war-

sztaty i Konkurs Studenckich Prac 
Naukowych. Przez te działania 
staramy się promować rozwój 
naukowy, a także pomagamy stu-
dentom w aktywnym wchodzeniu 
na farmaceutyczny rynek pracy. 

 Wydarzenie zainauguro-
wane zostało w siedzibie Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM, prze-
mową prof. dr hab. Jana Krzeka, 
dziekana Wydziału Farmaceu-
tycznego i honorowego patrona 
Kongresu. Następnie, w związku 
z przypadającym w tym roku 
jubileuszem najstarszej polskiej 
uczelni, prof. dr hab. Zbigniew Bela 
- dyrektor Muzeum Farmacji UJ 
CM wygłosił wykład pt. „Historia 
krakowskiej farmacji”. 

 Tematem przewodnim 
Kongresu była opieka farma-
ceutyczna. Opracowana ponad 
30 lat temu koncepcja powstała 
w Stanach Zjednoczonych. Popu-
larna w krajach Europy Zachod-
niej, rozwija się również w Polsce. 
To właśnie w Krakowie została 
ukształtowana po raz pierwszy 
i w dalszym ciągu jest udoskonala-
na. W ramach prowadzonych wy-

Opieka farmaceutyczna  
– rola farmaceuty  

we współczesnej służbie zdrowia

informacja prasowa

►
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kładów, Kierownik Zakładu Farma-
cji Społecznej Wydziału Farmaceu-
tycznego UJ CM, Przewodnicząca 
Sekcji Opieki Farmaceutycznej 
PTFarm dr hab. Agnieszka Sko-
wron przedstawiła badania i ana-
lizę obecnej sytuacji w aptekach 
oraz nakreśliła wizję roli opieki 
farmaceutycznej w polskiej służbie 
zdrowia, a Prezes Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Krakowie – mgr 
farm. Barbara Jękot prezentując 
sposób funkcjonowania Izby i ap-
tek w województwie małopolskim 
przybliżyła rzeczywiste problemy 
i wyzwania stojące na drodze do 
pełnego wprowadzenia opieki 
farmaceutycznej w Polsce. 

Program Kongresu objął 
również Konkurs Studenckich 
Prac Naukowych. Do konkursu 
zostało zgłoszonych 11 prac 
z zakresu botaniki farmaceutycz-
nej, farmakognozji, chemii leków, 
farmakologii, toksykologii i opieki 
farmaceutycznej. Jury Konkurso-
we wybrało 8 prac, które zostały 
zaprezentowane przez uczestni-
ków podczas niedzielnej części 
Kongresu. Po serii wyczerpujących 
pytań i długich obradach Jury 
wyłowiono trójkę laureatów oraz 

przyznano 2 wyróżnienia. I miej-
sce w Konkursie Prac Naukowych 
zajął Dawid Gawliński, student VI 
roku farmacji na Wydziale Far-
maceutycznym UJ CM, członek 
Młodej Farmacji Kraków. Tematem 
prezentowanej pracy była „Rola 
układu endokanabinoidowego 
w patogenezie depresji i mecha-
nizmie działania atypowego leku 
przeciwdepresyjnego – tianeptyny”. 
Miejsce II zajęła Małgorzata Czu-
baszek – członek Młodej Farmacji 
Gdańsk, miejsce III Agnieszka 
Pękal – reprezentantka Młodej 
Farmacji Poznań. Wyróżnienia 
otrzymali Kacper Budek oraz Woj-
ciech Paździora. 

Ważną częścią VII Kongresu 
Młodej Farmacji był również panel 
warsztatowy. Uczestnicy mogli 
wybrać jeden z pośród sześciu 
dostępnych warsztatów. Tematy-
ka zajęć związana była z opieką 
farmaceutyczną, zarządzaniem 
czasem oraz aspektami prawny-
mi biznesu farmaceutycznego. 
Warsztaty były prowadzone przez 
pracowników naukowych Wydzia-
łu Farmaceutycznego UJ CM oraz 
specjalistów z firm, które wspierały 
wydarzenie. 

Zwieńczeniem Kongresu 
była uroczysta gala zorganizo-
wana w Zamku w Przegorzałach. 
W trakcie jej trwania przyznano ty-
tuł „Miasto na fali” dla najbardziej 
aktywnego oddziału lokalnego 
Młodej Farmacji. W tym roku ten 
tytuł otrzymała Młoda Farmacja 
Białystok. 

VII Ogólnopolski Kongres 
Młodej Farmacji zapisał się w kar-
tach historii Młodej Farmacji jako 
udane i bardzo dobrze przygoto-
wane wydarzenie. Dzięki wykła-
dom i warsztatom prowadzonym 
przez specjalistów z zakresu opieki 
farmaceutycznej udało się nam 
odpowiedzieć na szereg pytań 
zadawanych przez studentów, ale 
przede wszystkim przybliżyć im 
rolę farmaceuty we współczesnej 
służbie zdrowia. 

Z niecierpliwością czeka-
my na kolejny, VIII Ogólnopolski 
Kongres Młodej Farmacji, który 
odbędzie się w Poznaniu. Jaki bę-
dzie jego temat przewodni? Tego 
dowiemy się już niebawem.  ■

opracowanie 
Jakub Dereń 

Ernest Szubert

►
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We wrześniu 2014 naj-
większy wzrost zano-
tował segment leków 

refundowanych, którego wartość 
wzrosła o 61,0 mln PLN (+7,37%) 
względem analogicznego okre-
su ub. r. Wartość produktów 
w sprzedaży odręcznej wzrosła 
o 36,2 mln PLN (+3,78%), a war-
tość leków pełnopłatnych wzrosła 
o 28,8 mln PLN (+5,78%).

Natomiast w porówna-
niu do sierpnia 2014 r. nastąpił 
jeszcze większy wzrost wartości 
sprzedaży we wszystkich seg-
mentach rynku. Segment sprze-
daży odręcznej zwiększył war-
tość o 144,5 mln PLN (+19,98%). 
Sprzedaż w segmencie leków 
refundowanych wzrosła o 93,5 
mln PLN (+11,76%), a wartość 

segmentu leków pełnopłatnych 
zwiększyła się o 55,2 mln PLN  
(+11,70%). 

W III kwartale br. rynek far-
maceutyczny odnotował wzrost 
wartości sprzedaży o 6 876 mln 
PLN, tj. o 3,40% więcej niż w ana-
logicznym okresie ub. r. Wzrost 
ten był mniejszy niż w II kwarta-
le br. o 19 mln PLN (-0,22 pp). Po 
trzech kwartałach br. rynek osiąg-
nął wzrost wartości sprzedaży 

o 482 mln PLN wobec analogicz-
nego okresu ub. r. To o 2,37% lep-
szy wynik niż przed rokiem. 

Statystyczna apteka

We wrześniu 2014r. war-
tość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 172,0 tys. PLN.  
Wartość sprzedaży statystycznej 
apteki była wyższa o 3,5 tys. PLN 
(+2,08%) niż we wrześniu ub. r. 

Wrzesień 2014: +5,58%
III kwartały: +2,37% 

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

Tabela 1: wrzesień 2014 vs wrzesień 2013

 

wrzesień 
2013

wrzesień 
2014 zm. (%)

Leki Refundowane 828 889 7,37%

Leki Pełnopłatne 498 527 5,78%

Sprzedaż Odręczna 959 995 3,78%

Całkowity obrót 2 301 2 429 5,58%

Tabela 2: wrzesień 2014 vs sierpień 2014

 

sierpień 
2014

wrzesień 
2014 zm. (%)

Leki Refundowane 795 889 11,76%

Leki Pełnopłatne 472 527 11,70%

Sprzedaż Odręczna 851 995 16,98%

Całkowity obrót 2 135 2 429 13,77% ►

Prezes PharmaExpert
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Natomiast względem sierpnia 
2014r. wartość sprzedaży wro-
sła o 20,0 tys. PLN (+13,16%). 
W porównaniu do analogicznego 
okresu z 2013r. wartość sprzeda-
ży statystycznej apteki zwiększyła 
się we wszystkich segmentach: 
w sprzedaży odręcznej (+0,34%) 
leków pełnopłatnych (+2,37%) 
i w segmencie leków refun-
dowanych (+3,81%). Również 
w porównaniu do sierpnia br. 
nastąpił wzrost sprzedaży, który 
objął wszystkie segmenty rynku: 
sprzedaży odręcznej (+16,35%), 
leków refundowanych (+11,16%) 
i leków pełnopłatnych (+11,10%). 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach we 
wrześniu 2014r. wyniosła 16,43 
PLN. W porównaniu do poprzed-
niego miesiąca średnia cena 
była wyższa zaledwie o 0,09%, 
a wobec września 2013r. wzrosła 

o 0,18%. Natomiast średnia marża 
apteczna we wrześniu 2014r. wy-
niosła 26,76%. To o 0,11 pp więcej 
niż przed miesiącem. Względem 
września 2013r. (28,48%) marża 
spadła o 1,72 pp.

Refundacja a współpłacenie

We wrześniu 2014r. poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane wyniósł 27,25%. 
Wskaźnik ten zmniejszył się 
względem sierpnia 2014r. o 0,36 
pp. Udział pacjenta w dopłacie do 
leków refundowanych był o 1,60 
pp mniejszy niż w analogicznym 
miesiącu ubiegłego roku. We 
wrześniu pacjenci wydali na leki 
refundowane 242,2 mln PLN, tj. 
o 22,7 mln PLN więcej niż miesiąc 
wcześniej i o 3,4 mln PLN więcej 
niż we wrześniu 2013r. 

We wrześniu pacjenci za-
płacili 73,39% z 2 429 mln PLN, 
stanowiącej całkowitą wartości 
sprzedaży w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja ze stro-
ny Państwa). Względem sierpnia 
2014r. udział ten wzrósł o 0,35 
pp, a wartościowo wydatki pa-
cjentów zwiększyły się wobec po-
przedniego miesiąca o 223,2 mln 
PLN. We wrześniu 2014r. pacjen-
ci wydali na wszystkie produkty 
lecznicze zakupione w aptekach 
ponad 1 782 mln PLN. To o 70,7 
mln PLN więcej niż w analogicz-
nym okresie 2013r. Udział pacjen-
tów w zapłacie za leki zmniejszył 
się w tym okresie o 1,02 pp. 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014 

Na koniec 2014 r. rynek po-
winien osiągnąć wartość prawie 
28,6 mld PLN. To o 2,9% więcej 
niż wartość rynku za poprzedni 
rok. Natomiast wartość refunda-
cji na koniec 2014 roku osiągnie 
poziom nieznacznie wyższy niż 
7,5 mld PLN, tj. będzie o 5,6% 
większa niż w roku 2013.

Prognozowane ceny i marże na 
koniec bieżącego roku

Średnia cena leków na ko-
niec roku wyniesie 16,44 PLN, co 
oznacza, że ceny będą nieznacz-
nie niższe (-0,4%) od średniej 
ceny z ubiegłego roku. Progno-
zowana wielkość marży na koniec 
roku wyniesie 27,30%. Będzie ona 
niższa o 1,0% niż w roku 2013. 
Za spadek marży będzie odpo-
wiadać segment leków pełno-
płatnych oraz produkty w sprze-
daży odręcznej. Średnia wartość 
sprzedaży na pacjenta w roku 
2014 wyniesie 48,49 PLN (+3,9%), 
jednocześnie liczba pacjentów 
w aptece będzie mniejsza o 3,2% 
niż w 2013 roku. ■
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Sprzedaż:                   28,6 mld    
Refundacja:                 7,5  mld
Zmiana sprzedaży:    od +2% do +4%  (względem roku 2013)
Zmiana refundacji:     od +5% do +7%  (względem roku 2013)

PROGNOZA SPRZEDAŻY REALIZACJA SPRZEDAŻY PROGNOZA REFUNDACJI
REALIZACJA REFUNDACJI REALIZACJA SPRZEDAŻY POPRZEDNI ROK REALIZACJA REFUNDACJI POPRZEDNI ROK

PROGNOZA WARTOŚCI SPRZEDAŻY APTEK OTWARTYCH NA ROK 2014

►

Refundacja a współpłacenie

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2014

Prognozowane ceny i marże 
na koniec bieżącego roku

Fot. Fotolia.com
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Sport to zdrowie

"Aptekarska szkoła pod żaglami" 

Pasja wodą i wiatrem pisana
Opowieść o sztuce żeglarstwa  
– jego prawidłach i tajemnicach

Żeglarstwo, chyba tak jak 
każdą formę aktywnego spędza-
nia czasu można jednak podzielić 
na trzy segmenty: sport, turysty-
ka i wyczyn. Są pośród nas setki 
– jak nie tysiące osób – dla któ-
rych żeglarstwo to w szczególno-
ści sportowa rywalizacja. Podpo-
rządkowują każdą wolną chwilę 
regatom. W tym przypadku na 
żeglarską ścieżkę najlepiej wkro-
czyć w wieku 6-7 lat, zaczynając 
od łódek najmniejszych, czyli op-
tymistów. Szkół, sekcji klubowych 
czy ognisk żeglarskich jest w tej 
klasie chyba najwięcej. Znajdzie-

cie je wszędzie tam, gdzie tylko 
jest kawałek wody na której da 
się pływać. 

Tak wczesne początki nie 
tylko dają możliwość dalszego 
„profesjonalnego” rozwoju, ale 
przede wszystkim są dla dzie-
cka doskonałą zabawą i metodą 
kształtowania osobowości, budo-
wania postaw społecznych, ucze-
nia odpowiedzialności, hartowa-
niem ducha. Żeglarstwo bowiem 
rozwija charakter, uczy odwagi, 
ale i pokory. Zaszczepia zasady 
sportowej rywalizacji, ale także 
przyjacielskiej pomocy i wspar-
cia. Przyczynia się zatem nie tylko 
do rozwoju fizycznego dziecka, 
ale w istotny sposób kształtuje 
system moralno-etyczny. Wie-
lu zapewne pomyśli, że ten wiek 
to zbyt wcześnie, żeby „maleń-
stwo” samo siedziało gdzieś na 
wodzie w małej „mydelniczce”. 
Sam jestem ojcem i doskonale 
rozumiem te obawy. Jednocześ-

nie podkreślam jednak, że gdzie 
jak gdzie, ale w tej dyscyplinie 
naszymi maluszkami zajmują się 
prawdziwi profesjonaliści. Zaufaj-
my im, a zobaczymy, ile radości 
dostarczymy naszym pociechom. 

Po pewnym czasie nasze 
dorastające dzieci już same zde-
cydują, w którą stronę chcą się 
rozwijać. Czy iść w ślady wielkich 
sportowców czy po prostu na-
byte umiejętności wykorzystać, 
żeby zabrać mamę i tatę na jacht 
i pokazać im, czego się nauczyły 
i jak wspaniale jest władać tą małą 
przestrzenią napędzaną wiatrem. 
Być może w przyszłości same za-
biorą swoje dzieci na jacht po-
kazując im to, czego się nauczyli 
dzięki Wam.

Oczywiście my również 
możemy w dowolnym momen-
cie wykonać ten pierwszy krok. 
Powiedzieć sobie: „Chce spróbo-
wać. Czemu nie?” Jak mówi sta-
ra maksyma „Nie ma na świecie 

W poprzednim naszym 
spotkaniu zapewniałem, że 
żeglarstwo może uprawiać 
każdy, a spotkanie z tą wspa-
niałą przygodą można zacząć 
w dowolnym momencie. Nie 
ma bowiem w niej granic 
wieku, płci czy poglądów po-
litycznych. 

Część druga

►

Fot. Fotolia.com
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►
rzeczy niemożliwych. Jest tylko 
pytanie jak bardzo czegoś prag-
niemy”. A możliwości spotkania 
z żeglarstwem i realizacji tury-
stycznych oczekiwań jest nie-
zmiernie dużo. Rozejrzyjmy się 
pośród znajomych. Na pewno 
bardzo szybko znajdziemy kogoś, 
kto żegluje i chętnie weźmie nas 
na „przejażdżkę” jachtem i... goto-
we. Zapewniam Was, że będziecie 
chcieli to powtórzyć. Najpierw ze 
znajomymi, przyjaciółmi, a po-
tem może już sami zapiszecie się 
na kurs. Zdobędziecie odpowied-
nie umiejętności i uprawnienia, 
a pewnego dnia ktoś przyjdzie 
do Was i zapyta… „czy weźmiesz 
mnie na jacht”? A wy odpowiecie 
„Jasne. Pakuj worek”. Bo żeglar-
stwo to piękno, którego nie moż-
na zawłaszczyć. To radość życia, 
którą nie sposób się nie dzielić. 
Rozejrzyjcie się zatem, a sami się 

przekonacie jak wiele jest wśród 
was wspaniałych ludzi, którzy 
chętnie zaszczepią wam wirusa, 
który czyni nas lepszymi. Nie bój-
my się żeglowania. Rozpoczęcie 
przygody z nim nie jest życiowym 
rewolucyjnym przewrotem, jest 
naturalną konsekwencją realizacji 
marzeń. Tym bardziej, że już co 
nieco o jachcie wiemy. 

Wyjaśniliśmy sobie dlacze-
go jacht płynie. Odpowiedzieli-
śmy na pytanie, jaka siła wpro-
wadza go w ruch. Wiemy, że za 
wszystko odpowiedzialny jest 
wiatr i żagiel. Wyjaśniliśmy sobie, 
że na stronie nawietrznej żagla 
na skutek spadku prędkości ru-
chu powietrza (żagiel hamuje ten 
ruch) powstaje obszar wysokiego 
ciśnienia, a na stronie zawietrznej 
żagla powstaje obszar niższego 
ciśnienia, gdyż powietrze płynie 
tam szybciej. 

Ponadto (i to jest najważ-
niejsze) dowiedzieliśmy się, że 
cząsteczki powietrza z obsza-
ru wysokiego ciśnienia chcą się 
przedostać do obszaru niższe-
go ciśnienia, a że po drodze jest 
żagiel przymocowany poprzez 
maszt i liny do kadłuba, to po-
wstająca na żaglu siła aerodyna-
miczna niejako ciągnie cały jacht.

Ta siła tworzy się niemal 
na całej powierzchni żagla, ale 
najmocniej działa w jego środku 
zwanym środkiem ożaglowania. 
To w tym miejscu ma ona naj-
większą wartość. Siłę tę możemy 
porównać do sznurka zaczepio-
nego właśnie w środku ożaglo-
wania, za który ktoś ciągnie ża-
giel, a przez to i cały jacht. 

Środek ten możemy wy-
znaczyć w bardzo prosty sposób. 
Wystarczy z każdego rogu żagla 
(halsowego, szotowego i fałowe-
go) poprowadzić prostą do środ-
ka przeciwległej krawędzi (tzw. 
liku). W miejscu, gdzie proste te 
się przetną znajduje się środek 
ożaglowania. 

Zwróciliśmy jednak uwagę, 
że kierunek działania siły aero-
dynamicznej nie jest skierowany 
w stronę dziobu (a precyzyjniej 
mówiąc: nie jest równoległy do 
diametralnej jachtu – linii łączą-
cej dziób ze środkiem rufy) tylko 
gdzieś w bok. Skoro zatem kie-
runek działania siły wprawiającej 
jacht w ruch nie jest skierowany 
do przodu, tylko pod kątem to 
oczywisty wniosek musi być taki, 
że jacht płynie bokiem (w kierun-
ku działania tej siły aerodyna-
micznej, a nie „prosto” przed sie-
bie). I tak też jest. Jacht nie płynie 
dziobem do przodu! A dlaczego? 
Ponieważ kierunek działania siły 
aerodynamicznej jest wypadkową 
kierunków działania siły przechy-
lającej oraz siły ciągu. 
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Trudne do pojęcia? Pew-
nie. Przyjmijmy zatem w uprosz-
czeniu, że wiatr który działa na 
żagiel cały czas „spycha” jacht 
z kursu, czyli jego trasy. Kąt 
o który wiatr „zdmuchuje” jacht 
nazywamy dryfem. Może on cza-
sami wynosić nawet kilkanaście 
stopni! Największy dryf występu-
je przy kursach bajdewind, czyli 
gdy wiatr wieje od dziobu jach-
tu z jego prawej lub lewej stro-
ny. Mniejszy jest, gdy wiatr wie-
je pod kątem prostym do burty 
lub zbliżonym do kąta prostego, 
czyli w połówce (zwanej też half-
windem). Najmniejszy dryf wy-
stępuje, gdy wiatr wieje od rufy 
z prawej lub lewej jej strony, czyli 
gdy jacht znajduje się w układzie 
wiatrowym zwanym baksztagiem. 
A kiedy dryfu niema? Oczywiście, 
gdy wiatr wieje centralnie od rufy, 
czyli gdy jacht znajduje się w for-
dewindzie.

Co nam daje ta wiedza poza 
zaspokojeniem ciekawości? Otóż 
bardzo wiele. Bowiem spycha-
nie jachtu z zamierzonego kur-
su sprawia, że możemy nie trafić 
tam, dokąd chcieliśmy dopłynąć. 
Dzieje się tak wtedy, gdy posłu-
gując się kompasem „trzymamy” 
na nim jakiś określony kurs i je-

steśmy przekonani, że jacht pły-
nie właśnie w tym kierunku. Nie-
stety. Kompas pokazuje, że kurs 
jest odpowiedni, a wiatr cały czas 
robi swoje. Spycha naszą jednost-
kę z drogi i gna… gdzieś indziej. 
Mija czas w jakim powinniśmy 
dotrzeć do celu, a celu nie widać 
albo okazuje się, że wylądowali-

śmy zupełnie nie tam, gdzie za-
mierzaliśmy. 

O ile dalej? To oczywiście 
zależy od tego jak długo płynę-
liśmy i o ile stopni spychał nas 
wiatr. Przykład: chcielibyśmy po-
płynąć z Gdańska do Helu. Odle-
głość między tymi miastami wy-
nosi 12,5 mili morskiej, czyli nieco 

►
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ponad 23 km ( jedna mila morska 
ma bowiem 1852m). Przyjmijmy, 

O wietrze, jego rodzajach, 
kierunkach oraz genezie – na-
stępnym razem.  ■

Kpt. Krzysztof Piwnicki
4WINDS SZKOŁA ŻEGLARSTWA

PS.
Jeżeli kogoś z Was zainteresowała 
taka forma spotkania z żaglami, 
a ma jakieś pytania, uwagi, su-
gestie czy po prostu chciałby po-
dzielić się swoimi spostrzeżeniami 
i doświadczeniami zapraszam do 
korespondencji. Chętnie podzie-
lę się swoją skromną wiedzą, ale 
równie chętnie poznam Wasze 
opinie. Piszcie: biuro@4winds.pl

że wiatr spycha nas o 15 stopni 
(przy bejdewindzie to niezbyt wy-
górowana wartość).  Okazuje się, 
że zamiast trafić do Helu minie-
my go w odległości niemal 3 mil 
morskich, czyli 5 kilometrów! We 
mgle albo wypłyniemy na Bałtyk 
( jeśli wiatr będzie nas spychał 
w prawo, czyli wiał z zachodu, 
a więc w naszą lewą burtę) albo 
wylądujemy na plaży pod prezy-
denckim ośrodkiem wypoczyn-
kowym (gdy wiatr będzie nas 
spychał w lewo, czyli będzie wiał 
ze wschodu). Żeby uniknąć takich 
niespodzianek trzeba zatem ro-
zumieć, znać i uwzględniać wpływ 
wiatru i wykorzystać go tak, aby 
nie przeszkadzał, ale pomagał.

Odkrycie wewnętrznego GPS w mózgu 

6 października 2014 roku Komitet Noblowski 
Instytutu Karolinska w Sztokholmie ogłosił, 
że Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii 
lub medycyny przypadła trojgu uczonym: 
w połowie Johnowi  O’Keefe  profesorowi  
University College London oraz w drugiej 

połowie wspólnie małżeństwu  May-Britt 
Moser  i Edvardowi I. Moserowi pracującemu 

naukowo na Uniwersytecie Nauki i Technologii 
w Trondheim. 

„Tegoroczni Laureaci nagrody Nobla odkryli w mózgu system pozy-
cjonowania „wewnętrzny GPS”,  który pozwala nam orientować się w prze-
strzeni”  - napisano w materiale prasowym Komitetu Noblowskiego. 

Źródło: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2014/press.html

Warto wiedzieć
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Nowe rejestracje – PL – WRZESIEŃ 2014

►

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A12 – Preparaty minerałów; A12A – Wapń; 
A12AX – Wapń w połączeniach z witaminą D 
i/lub innymi substancjami

Calcium+colecalciferol: Calcium Sandoz + Vitamin 
D3 (Sandoz) w zestawieniu 500 mg wapnia i 440 
j.m. cholekalcyferolu to rozszerzenie względem 
wprowadzonego wcześniej zestawienia zawierają-
cego 1000 mg wapnia i 880 j.m. cholekalcyferolu. 
Zarejestrowano 11 marek produktów leczniczych 
o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 7 
marek leków w różnych postaciach i dawkach: 
Orocal D3 i Orocal D3 Lemon (Takeda), Ostowap 
D3 (Lekam), od maja 2009 Recalvit D (Biofarm), 
od sierpnia 2012 Calcilac (Sun-Farm), od kwietnia 
2013 Calperos Osteo (Teva; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Hermes pod nazwą Wapń + 
Witamina D3 Calcimed), od września 2013 Calperos 
D3 (Teva; lek wprowadzony wcześniej na rynek pod 
nazwą Vicalvit D) i od lutego 2014 Calcium Sandoz 
+ Vitamin D3 (Sandoz). Nie zostały jeszcze wpro-
wadzone do sprzedaży leki: CalciviD (Beres), Cal-
vidin (Rottapharm), Kalcipos-D tabl. powl. (Meda), 
Natecal D3 (Italfarmaco), Orocal D3 Forte, Orocal 
D3 Tab, Orocal D3 Lemon Plus, Orocal D3 Orange 
Plus (Takeda). Uchylono decyzję dopuszczającą do 
obrotu Calcichew/Vitamin D3 (Takeda). Skreślono 
z Rejestru: Caldetrin (Polfa Pabianice), Caltrate 600 
+ Witamina D (Lederle), Kalcipos-D tabl. do ssania 
(Meda), Ostical D (GlaxoSmithKline, Poznań), Oys-
tercal D 500 (Holbex), Ostowap D3 forte (Lekam) 
i Vitrum Calcium + Vitaminum D3 (Unipharm).
Wprowadzono także do obrotu co najmniej 42 su-
plementy diety o tym składzie (podkreślono obec-
nie dostępne w sprzedaży): Ambio Minerals wapń 
+ D3 forte 1000 (CEPD CTP), Apteczka dla Ciebie 
na kości (Solvetic), Apteo Calcium z Wit. D (Synop-
tis), Apteo Osteomed Calcium z wit. D (Synoptis), 

Biowap D3 (Lekam), Biowap Chelat (Lekam), Calci 
Strong Wapń + Witamina D3 (Vitabalans), Calcium 
+D3 Aflofarm, Calcium +D3 (Camette), Calcium 
+D3 (Ozone), Calcium + Wit. D Kic Kic 3+ (Synop-
tis), Calcium Plus (Ortis), Calcium Płynne (Uniphar), 
Calpe D3 (Teva Kraków), Chela-Calcium D3 (Olimp 
Labs), Costix (Naturikon Pharmaceuticals), D Kidusie 
(Olfarm), Dr.Max+ Calcium D3 (Dr. Max), D-Vitami-
nium Calcium (Oleofarm, Pietrzykowice), D-Vitum 
Calcium (Oleofarm, Wrocław), Ellactiva Calcium 
Chews (Oxford Nutrascience), Juvit Gumisie z wit. 
D3 i wapniem (Hasco-Lek), Lanvit Calcium + Wit. 
D3 (Langsteiner), Mikroelementy + Witaminy Wapń 
z Witaminą D3 (Colfarm), Multi Fan Calcium Vitami-
num D3 (Ekolek), Osteo 800 (Polski Lek), Osteovis 
Calcium + D3 (Vis), Osteovit 1000 (Asa), Ostercal 
1250 D (Puritan’s Pride), Plusssz Classic Calcium + 
Witamina D3 (Plusssz Vitamin), Supherb Calcium 
Vitamin D3 Formula (Supherb), Supherb SignaCal-
cium 600D3 (Supherb), Unical 500D (Unipharm), 
Unikalk Osteo i Unikalk Osteo Forte (Axellus), Vit-
rum Calcium 1250 + Vitaminum D3 (Unipharm), 
Vitrum Calcium600 + D400 (Unipharm), Wapń + D3 
(Domowa Apteczka), Wapń + D3 (Vis), Wapń 500 
+ Witamina D3 (Ozone), WMC wapń + Witamina 
D3 (Walmark), Zdrovit Ca + D3 w osteoporozie (NP 
Pharma), Zdrowisie Dentusie (Genexo).

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05A 
– Krew i preparaty krwiozastępcze; B05AA – 
Substytuty krwi i frakcje białek osocza krwi

Albumin human: Human Albumin CSL Behring to 
aktualnie 9. zarejestrowany preparat z albuminą 
ludzką. Spośród nich 6 zostało wprowadzonych do 
sprzedaży: Human albumin Baxter, Human albumin 
Grifols, od października 2009 Albunorm (Octaphar-
ma) i Uman albumin Kedrion, od listopada 2010 

We wrześniu 2014 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydał 38 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, obejmujących 23 jednostki klasyfikacyjne 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 prepara-
tu, 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 we wrześniu 2014 r.” został 
opublikowany przez Urząd 10 października 2014.
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► Flexbumin (Baxter) i od lipca 2012 Alburex (CSL 
Behring). Nie zostały wprowadzone na rynek pre-
paraty Albiomin (Biotest) i Fortalbia (Biomed Lub-
lin). Skreślono z Rejestru: Albumina ludzka (Imed 
Poland), Albumina ludzka do stosowania dożylnego 
(Biomed Warszawa), Albumin human Octapharma, 
Human albumin Behring (CSL Behring) i Human 
albumin Biotest.

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C05 – Leki ochraniające naczynia;
C05A – Preparaty przeciw żylakom odbytu 
do stosowania miejscowego; C05AD – Środki 
miejscowo znieczulające

Lidocainum+tribenosidum: Procto-Hemolan 
(Aflofarm) czopki to rozszerzenie w stosunku do 
wprowadzonego wcześniej kremu doodbytniczego. 
Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Procto-Glyve-
nol (Recordati) czopki i krem doodbytniczy oraz 
Procto-Hemolan (Aflofarm) krem doodbytniczy.

C05B – Leczenie przeciwżylakowe; C05BX – 
Inne leki uszczelniające naczynia

Calcium dobesilate: Dobenox i Dobenox Forte 
(Hasco-Lek) to 7. zarejestrowana marka dobesylanu 
wapnia, a 1. dostępna bez recepty. Do sprzedaży 
wprowadzono 6 leków receptowych: Calcium dobe-
silate Aflofarm, Calcium dobesilate Galena, Calcium 
dobesilate Hasco (Hasco-Lek), Doxium (OM Phar-
ma; lek oryginalny), Galvenox (Galena) i od września 
2013 Calcium dobesilate Polfarmex.

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny 
w połączeniach; C09BB - Inhibitory konwerta-
zy angiotensyny w połączeniach z blokerami 
kanału wapniowego;
C09BB02 – Enalapryl i lerkanidypina

Enalapril+lercanidipine: Lercaprel (Recordati) 
w dawkach po 20 mg to rozszerzenie względem 
zarejestrowanych wcześniej niższych dawek. Zareje-
strowano 3 marki leków o podanym składzie, które 
jeszcze nie zostały wprowadzone na rynek: Coripren 
(Recordati), Elernap (Krka) i Lercaprel (Recordati).

C09BB07 – Ramipryl i amlodypina
Ramipril+amlodipine: Duoramix (Apotex) w 4 ze-
stawieniach dawek to 4. zarejestrowany lek o poda-
nym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: 
od kwietnia 2012 Egiramlon (Proterapia), od lipca 
2013 Sumilar (Sandoz) i od sierpnia 2014 Ramizek 
(Adamed).

C09D – Antagoniści angiotensyny II w połą-
czeniach; C09DB - Antagoniści angiotensyny II 
w połączeniach z blokerami kanału wapniowe-
go; C09DB07 – Kandesartan i amlodypina

Candesartan+amlodipine: Caramlo (Zentiva) to 1. 
zarejestrowany lek o podanym składzie.

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach;
C10BA - Inhibitory reduktazy hydroksyme-
tyloglutarylokoenzymu A w połączeniach 
z innymi środkami wpływającymi na stężenie 
lipidów; C10BA06 – Rusuwastatyna i ezetymib

Rosuvastatin+ezetimibe: Rosulip Plus (Egis) w 3 
dawkach różniących się zawartością simwastatyny 
to 1. zarejestrowany lek o tym składzie.

C10BX - Inhibitory reduktazy hydroksymety-
loglutarylokoenzymu A w innych połączeniach

Atorvastatin+amlodipine: Atordapin (Krka) i Am-
lodipine/Atorvastatin Krka w zestawieniu 5 mg 
amlodypiny i 10 mg atorwastatyny to rozszerzenie 
względem zarejestrowanego wcześniej zestawienia 
10 mg amlodypiny i 10 mg atorwastatyny. Zareje-
strowano 4 leki o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono od stycznia 2012 Amlator (Gedeon 
Richter). Nie pojawiły się jeszcze na rynku prepa-
raty: Amlodipine/Atorvastatine Krka, Amlodipine/
Atorvastatin Pfizer, Atordapin (Krka). Skreślono 
z Rejestru: Caduet (Pfizer).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03A - Hor-
monalne środki antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny, 
preparaty jednofazowe; G03AA12 – Drospire-
non i etinylestradiol

Drospirenone+ethinylestradiol: Drosfemine, 
Drosfemine forte i Drosfemine mini (Sun-Farm) to 
odpowiednio 32., 33. i 34. zarejestrowana marka 
środków antykoncepcyjnych o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono 19 marek tych środków: 
Yasmin (Bayer), od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), 
od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asub-
tela (Temapharm), Midiana (Gedeon Richter Polska) 
i Naraya (Temapharm), od lutego 2011 Lesine (Teva; 
preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowa-
ny wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) 
i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod 
nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma; 
preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini 
(Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), 
od listopada 2012 Naraya Plus (Temapharm), od 
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►

czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Veyann), od lipca 2013 Si-
dretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie 
przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol), od sierpnia 
2013 Cortelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 
0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma 
pod nazwą Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), 
Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod 
nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma) oraz od kwietnia 
2014 Mywy (Zentiva).
Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), 
Altforalle (Egis), Aneea (Gedeon Richter), Belusha 
(Gedeon Richter), Cleodette (Actavis), Cleonita (Ac-
tavis), Cleosensa (Actavis), Femilux (Egis), Flexyess 
(Bayer), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Ethinylestradiol/Drospi-
renon Bayer), Lulina (Gedeon Richter), Palandra 
(Bayer).
Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. 
Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz obec-
ności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg 
etynylestradiolu zawierają: Aliane, Altforalle (z pla-
cebo), Aneea, Belusha (z placebo), Cleodette, Cleo-
nita (z placebo), Daylette (z placebo), Drosfemine 
(z placebo), Drosfemine mini, Femilux (z placebo), 
Flexyess, Lesinelle, Lesiplus (z placebo), Linatera, 
Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus (z placebo), 
Sidretella 20, Teenia, Varenelle (z placebo), Vibin 
Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Yasminelle i Yaz 
(z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu za-
wierają: Altforalle (z placebo), Asubtela, Cleosensa, 
Cortelle, Drosfemine forte, Lesine, Lulina, Midiana, 
Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane 
w łagodnym przeroście gruczołu krokowego;
G04CA – Antagoniści receptora 
α-adrenergicznego

Tamsulosin: Uprox XR (Recordati) to 22. zare-
jestrowana marka tamsulozyny. Na rynek wpro-
wadzono 16 leków: Omnic i od lipca 2006 Omnic 
Ocas (Astellas; lek oryginalny), Tanyz i Tanyz Eras 
(Krka), od marca 2006 Uprox (Farma-Projekt), od 
kwietnia 2006 Bazetham kaps. (Teva), od maja 2006 
Fokusin (Zentiva) i Urostad (Stada), od czerwca 
2006 Tamsudil (Actavis) i TamsuLek (Sandoz), od 
sierpnia 2006 Prostamnic (+Pharma), od listopada 
2006 Omsal (Gedeon Richter), od stycznia 2007 
Tamsugen (Generics), od sierpnia 2007 Symlosin 
SR (SymPhar), od kwietnia 2008 Ranlosin (Lekam), 
od maja 2008 Apo-Tamis (Apotex), od października 
2011 Tamsunorm (PharmaSwiss) i od sierpnia 2013 
Tamispras (Apotex).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży pre-

paraty: Bazetham Retard (Teva), Miktosan (Sandoz), 
Omipro (Jelfa), Omnitamgen (Mylan), Solesmin 
(Cipla), Tamsulosin Aurobindo.
Skreślono z Rejestru: Flosin (Menarini; lek zareje-
strowany wcześniej przez firmę Kiron pod nazwą 
Tamsulijn), Proximic (Polpharma; lek był obecny na 
rynku od czerwca 2007), Tamik (Biofarm; lek był 
obecny na rynku od lutego 2008), Tamsulosin 1A 
Pharma, Tamsulosin Pfizer, Tamsulosin-Ratiopharm 
(lek wprowadzony na rynek od marca 2006), 
Tamsulosin-Stichting (Stichting Registratiebeheer) 
i Tamzul (Teva).

G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu
Dutasteride: Dutasteride Teva Pharma to 4. zare-
jestrowana marka dutasterydu. Na rynek wprowa-
dzono lek oryginalny Avodart (GlaxoSmithKline). 
Nie pojawiły się jeszcze preparaty Dutasteride Teva 
i Dutasteryd Regiomedica.

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

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

Voriconazole: Voriconazole Mylan w postaci doust-
nej to 9. zarejestrowana marka worykonazolu. Do 
sprzedaży wprowadzono 2 marki: Vfend (Pfizer; lek 
oryginalny) i od września 2014 Voriconazole Accord 
(Accord Healthcare). Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku: Voriconazole Stada, Voriconazole Tiefenbacher 
(Alfred E. Tiefenbacher), Voriconazole Sandoz, Vo-
riconazole Teva, Voriconazol Polpharma, Voricostad 
(Stada).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciw-
wirusowe; J05AB – Nukleozydy i nukleotydy 
z wyłączeniem inhibitorów odwrotnej tran-
skryptazy

Valganciclovir: Valcyte (Roche) w postaci proszku 
do sporządzania roztworu doustnego to rozszerze-
nie względem wprowadzonych wcześniej tabletek 
powlekanych.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi piry-
midyny

Cytarabine: Cytarabina Accord (Accord Healthca-
re) to 5. zarejestrowana marka cytarabiny, w tym 
w nowych dawkach 4 g/40 ml i 5 g/50 ml. Do sprze-
daży wprowadzono 3 leki: Alexan (Ebewe), Cytosar 
(Pfizer) i Depocyte (Pacira). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku preparat Cytarabine Kabi (Fresenius Kabi 
Oncology).
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► M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B 
– Leki wpływające na strukturę i mineralizację 
kości; M05BA - Bifosfoniany

Ibandronic acid: Ibandronic Acid Noridem to 25. 
zarejestrowana marka leków zawierających kwas 
ibandronowy. Do sprzedaży wprowadzono 12 leków 
doustnych: Bondronat (Roche), Bonviva (Roche), od 
listopada 2011 Ossica (Gedeon Richter Polska), od 
stycznia 2012 Ibandronic Acid Mylan, od maja 2012 
Ibandronat Apotex, od sierpnia 2012 Ibandronic 
Acid Teva, od listopada 2012 Ostone (Actavis), od 
stycznia 2013 Osagrand (Zentiva), od marca 2013 
Ibandronat Polpharma (lek w postaci doustnej za-
rejestrowany pierwotnie pod nazwami Ibandronic 
Acid Genthon, a następnie Ibandronic acid Polphar-
ma), od czerwca 2013 Quodixor (Alvogen), od paź-
dziernika 2013 Ibandronic Acid Stada i od stycznia 
2014 Kefort (Liconsa), a także 7 leków iniekcyjnych: 
Bondronat (Roche), Bonviva (Roche), od kwietnia 
2012 Osagrand (Zentiva), od grudnia 2012 Ibandro-
nic Acid Teva Pharma, od lutego 2013 Ibandronian 
Actavis, od lipca 2013 Ibandronic acid Alvogen i od 
września 2013 Ibandronic Acid Sandoz.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Iasibon (Pharmat-
hen) w postaci doustnej i iniekcyjnej, leki doustne 
Bonefurbit (Liconsa), Ibandronate Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Ibandronic acid Synthon, Kwas 
ibandronowy Liconsa, Nucodran (Liconsa), a także 
leki iniekcyjne Ibandronic acid Accord (Accord He-
althcare) i Ibandronic acid Polpharma.
Skreślono z Rejestru: Bondenza (Roche), Bonicid 
(Vaia), Ibandronate Arrow (Arrow Poland), Ikametin 
(+Pharma), Indrofar (Vaia), Osbonelle (Actavis; lek 
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibandronic 
acid Gentian Generics) oraz Ossica inj. i tabl. powl. 
50 mg.
Postaci doustne w dawce 50 mg oraz koncentraty 
do wlewów dożylnych w dawkach 1 mg/1 ml, 2 
mg/2 ml i 6 mg/6 ml, pakowane zwykle w fiolki 
lub ampułki, rejestrowane są we wskazaniach 
u dorosłych w zapobieganiu zdarzeniom kostnym 
(złamania patologiczne, powikłania kostne wyma-
gające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) 
u chorych na raka piersi z przerzutami do kości oraz 
w leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą 
nowotworową z przerzutami lub bez.
Natomiast do leczenia osteoporozy u kobiet po 
menopauzie ze zwiększonym ryzykiem złamań 
rejestrowane są postaci doustne w dawce 150 mg 
oraz postaci do iniekcji dożylnych w dawce 3 mg/3 
ml pakowane zwykle w ampułkostrzykawki lub am-
pułki.

N – UKŁAD NERWOWY
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Levetiracetam: Levetiracetam Krka to 42. zareje-
strowana marka lewetyracetamu. Na rynek wpro-
wadzono 25 marek: Keppra (UCB; lek oryginalny), 
od października 2011 Levetiracetam Teva, od marca 
2012 Levetiracetam Actavis, od kwietnia 2012 Veti-
ra (Adamed), od maja 2012 Trund (Glenmark), od 
czerwca 2012 Levetiracetam GSK (GlaxoSmithKline), 
od sierpnia 2012 Cezarius (Hasco-Lek), od listopada 
2012 Eliptus (Biofarm), Levetiracetam Actavis Group 
(Actavis) i Levetiracetam Apotex, od stycznia 2013 
Symetra (SymPhar), od lutego 2013 Levetiracetam 
Zdrovit (Natur Produkt Zdrovit), od kwietnia 2013 
Levetiracetam PharmaSwiss, od maja 2013 Levetira-
gamma (Wörwag), od czerwca 2013 Levetiracetam 
Stada, od lipca 2013 Levetiracetam Bluefish i Leveti-
racetam Orion, od sierpnia 2013 Levebon (G.L. Phar-
ma), od listopada 2013 Eprilexan (Pharmaselect), od 
stycznia 2014 Levetiracetam-Generics (lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Levetiracetam Lu-
pin) i Zelta (Axxon), od kwietnia 2014 Normeg (Zen-
tiva), od maja 2014 Levetiracetam Accord (Accord 
Healthcare), od czerwca 2014 Levetiracetam Neu-
roPharma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Lewetyracetam-Neuraxpharm) 
i od lipca 2014 Levetiracetam Mylan.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Altein (+Pharma), Dretacen (Sandoz), Etibral (Polfa 
Warszawa), Levetiracetam Aurobindo, Levetira-
cetam Fair-Med Healthcare (lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę FirstGenerixInternational pod 
nazwą Levetiracetam FGX), Levetiracetam Hospira, 
Levetiracetam Ratiopharm, Levetiracetam Sanovel, 
Levetiracetam Sun inj. (Sun Pharmaceuticals Indu-
stries Europe), Lewetyracetam PMCS (Pro.Med.CS; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Lewetyra-
cetam Ewopharma), Matever (Pharmathen), Noepix 
(Actavis), Polkepral (Polfa Tarchomin), Prepalepan 
inj. (Ever Neuro), Pterocyn (SVUS Pharma), Ticepro 
(PharmaSwiss).
Skreślono z Rejestru: Epiletam (Egis), Kapidokor 
(Vipharm), Levelanz (Abbott), Levelept (Sun-Farm), 
Levetiracetam Arrow, Levetiracetam Astron (Astron 
Research), Levetiracetam Pfizer, Levetiracetam Ran-
baxy (lek był obecny na rynku od września 2013).

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

Memantine: Memantine Vipharm to 28. za-
rejestrowana marka memantyny. Na rynek wpro-
wadzono 18 marek: Axura (Merz), Ebixa (Lundbeck), 
od listopada 2012 Biomentin (Biofarm), od sierpnia 
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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), od 
lipca 2014 Marbodin (Stada), od sierpnia 2014 
Cognomem (Zentiva), Memantine Glenmark, Tor-
moro (Abbott) i Zenmem (Zentiva) oraz od września 
2014 Memantin NeuroPharma (Neuraxpharm; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Memantyna 
NeuroPharma).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Me-
mantine Accord (Accord Healthcare), Memantine 
Alvogen, Memantine Lek (Pharmathen), Memantine 
Merz, Memantine Ratiopharm, Memantine Teva, 
Memantyna Abdi, Xapimant (Sandoz), Zemertinex 
(PharmaSwiss).

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

Fluticasone propionate: Flupaten (Polfa Warszawa) 
to 3. rejestracja preparatu zawierającego propionian 
flutykazonu w postaci dozowanego aerozolu do 
nosa. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Fanipos 
(Teva) i Flixonase (GlaxoSmithKline; lek oryginalny).

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

Travoprost: Travoprost Zentiva to 6. zarejestrowana 
marka leku z trawoprostem. Do sprzedaży został 
wprowadzony Travatan (Alcon; lek oryginalny). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Bondulc (Actavis), Izba 
(Alcon), Lytrescio (Sandoz) i Travoprost Teva.

V – PREPARATY RÓŻNE
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09I 
– Wykrywanie nowotworów; V09IX – Inne 
radiofarmaceutyki do wykrywania nowotwo-
rów

Fludeoxyglucose [18F]: FDGtomosil (Centrum On-
kologii Oddział w Gliwicach) jest 6. zarejestrowanym 

radiofarmaceutykiem zawierającym fludezoksyglu-
kozę znakowaną izotopem fluoru 18F. Wcześniej za-
rejestrowano preparaty: Efdege (IASON), Fludeok-
syglukoza Euro-PET (Eckert&Ziegler Radiopharma), 
Fludeoxyglucose (18F) Biont, Gluscan PL (Advanced 
Accelerator Applicati) i Steripet (GE Healthcare).

V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze;
V10A – Środki przeciwzapalne; V10AA – Związ-
ki itru 90Y (klasyfikacja przybliżona – w trakcie 
ustalania przez WHO)

Yttrium [90Y] chloride: ItraPol prekursor radiofar-
maceutyczny, roztwór (Narodowe Centrum Badań 
Jądrowych) to 3. zarejestrowana marka preparatu 
przeznaczonego wyłącznie do radioznakowania 
cząstek nośnych, specjalnie opracowanych i do-
puszczonych do stosowania dla celów znakowania 
przy pomocy izotopu itru 90Y. Nieprzeznaczony do 
bezpośredniego podawania pacjentom. Wcześniej 
w ramach unijnej procedury scentralizowanej za-
rejestrowano 2 preparaty: Ytracis (Cis Bio) i Yttriga 
(Eckert & Ziegler Radiopharma).

V10X – Inne radiofarmaceutyki lecznicze; 
V10XX – Różne radiofarmaceutyki lecznicze

Lutetium [177Lu] chloride: LutaPol prekursor 
radiofarmaceutyczny, roztwór (Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych) to 1. rejestracja preparatu do 
znakowania izotopem lutetu 177Lu. Preparat prze-
znaczony wyłącznie do radioznakowania cząstek 
nośnych, specjalnie opracowanych i dopuszczonych 
do stosowania dla celów znakowania przy pomocy 
tego radionuklidu. Nieprzeznaczony do bezpośred-
niego podawania pacjentom.

2014-10-28
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 zmia-
nami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2014 – 
tłumaczenie własne;

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

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; 
miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publiko-
wane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; 
pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty od-
powiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres 
ważności pozwolenia; 

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

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów 
Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje – UE – WRZESIEŃ 2014

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10A – Insu-
liny i analogi insuliny; A10AE - Insuliny i ana-
logi insuliny do wstrzyknięć, o długim czasie 
działania

Insulin glargine: Abasria (Eli Lilly) to 3. zarejestro-
wana marka insuliny glargine. Jest produktem lecz-
niczym biopodobnym. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Lantus (Aventis Pharma). Nie pojawił 
się na rynku Optisulin (Sanofi-Aventis).
Insulina glargine jest analogiem insuliny ludzkiej 
o przedłużonym czasie działania, wytwarzanym me-
todą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia 
coli. Jest słabo rozpuszczalna w obojętnym pH. Roz-
puszcza się całkowicie w kwaśnym pH roztworu do 
wstrzykiwań leku (pH 4). Po wstrzyknięciu do tkanki 
podskórnej kwaśny roztwór jest neutralizowany, po-
wstaje mikroprecypitat, z którego uwalniane w spo-
sób ciągły małe ilości insuliny glargine umożliwiają 
utrzymanie na stałym poziomie przewidywalnego 
stężenia leku z przedłużonym czasem działania. In-
sulina glargine jest metabolizowana do 2 aktywnych 
metabolitów, M1 i M2. Badania in vitro wskazują 
na to, że powinowactwo insuliny glargine oraz jej 
metabolitów M1 i M2 do ludzkiego receptora in-
sulinowego jest zbliżone do powinowactwa insuliny 
ludzkiej. Podstawowe działanie insuliny, także insu-
liny glargine, polega na regulowaniu metabolizmu 
glukozy. Insulina i jej analogi zmniejszają stężenie 
glukozy we krwi poprzez pobudzenie obwodowego 
zużycia glukozy, szczególnie przez mięśnie szkiele-
towe i tkankę tłuszczową oraz poprzez hamowanie 
wytwarzania glukozy w wątrobie. Insulina hamuje 
lipolizę w komórkach tłuszczowych, hamuje prote-
olizę i nasila syntezę białek.
Lek Abasria jest wskazany do leczenia cukrzycy u do-
rosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i star-
szych. Moc produktu jest wyrażona w jednostkach. 
Jednostki te odnoszą się do insuliny glargine i nie 
są tym samym, co jednostki międzynarodowe lub 
jednostki wyrażające moc innych analogów insuliny.

A10AE30 - Połączenia
Insulin degludec+liraglutide: Xultophy (Novo 
Nordisk) to 1. zarejestrowane połączenie insuliny 
degludec z liraglutydem, otrzymywanymi w Saccha-
romyces cerevisiae w wyniku rekombinacji DNA. Lek 
jest wskazany do stosowania u dorosłych z cukrzycą 
typu 2 w celu poprawy kontroli glikemii w skojarzo-
nym leczeniu z doustnymi lekami hipoglikemizują-
cymi w przypadku, gdy produkty te stosowane sa-
modzielnie lub w skojarzeniu z insuliną bazową nie 
zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii. Składni-
ki leku mają uzupełniające się wzajemnie mechani-
zmy działania, co sprzyja poprawie kontroli glikemii.
Insulina degludec jest insuliną bazową, która po 
wstrzyknięciu podskórnym tworzy rozpuszczalne 
multiheksamery, przez co powstaje źródło, z któ-
rego insulina degludec jest nieprzerwanie i powoli 
wchłaniana do krwiobiegu. Powoduje to równo-
mierne i stabilne zmniejszenie stężenia glukozy we 
krwi, przy czym zmienność działania insuliny z dnia 
na dzień jest niewielka. Insulina degludec wiąże 
się swoiście z ludzkimi receptorami insuliny i daje 
ten sam efekt farmakologiczny co insulina ludzka. 
Działanie insuliny degludec zmniejszające stężenie 
glukozy we krwi występuje, gdy insulina wiąże się 
z receptorami w komórkach mięśniowych i tłusz-
czowych, ułatwiając wychwyt glukozy i jednocześnie 
hamując uwalnianie glukozy z wątroby.
Liraglutyd to analog glukagonopodobnego pepty-
du-1 (GLP-1) wykazujący 97% homologii sekwencji 
z ludzkim GLP-1. Liraglutyd wiąże się z receptorem 
GLP-1 aktywując go. Profil wydłużonego działania 
leku po podaniu podskórnym opiera się na trzech 
mechanizmach: wiązaniu pomiędzy cząsteczkami, 
dzięki czemu lek wolno się wchłania; wiązaniu z al-
buminą oraz zwiększonej odporności na działanie 
enzymów, takich jak peptydaza dipeptydylowa IV 
(DPP-IV) i neutralna endopeptydaza (NEP), co skut-
kuje długim okresem półtrwania w osoczu. Działa-
nie liraglutydu jest związane ze swoistą interakcją 
z receptorami GLP-1, w wyniku której dochodzi do 

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7 decyzji o do-
puszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one: 1 nowej substancji czynnej (idelalizyb) i 10 substancji czynnych stosowanych już 
w lecznictwie, ale 7 z nich zostało obecnie zarejestrowanych w nowych połączeniach. Produkty 
omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnie-
niem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomija-

jąc inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://
www.ema.europa.eu).
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zmniejszenia stężenia glukozy we krwi po posiłku 
oraz na czczo, a w następstwie do poprawy kon-
troli glikemii. Liraglutyd pobudza wydzielanie insu-
liny i zmniejsza nadmierne wydzielanie glukagonu 
w sposób zależny od stężenia glukozy. Tym samym, 
kiedy stężenie glukozy we krwi jest duże, następuje 
stymulacja wydzielania insuliny i hamowanie wy-
dzielania glukagonu. W odwrotnej sytuacji, podczas 
hipoglikemii, liraglutyd zmniejsza wydzielanie insu-
liny, nie zaburzając wydzielania glukagonu. Mecha-
nizm zmniejszenia stężenia glukozy we krwi obej-
muje również niewielkie opóźnienie w opróżnianiu 
żołądka. Liraglutyd zmniejsza masę ciała i masę 
tłuszczową w wyniku zmniejszenia łaknienia i poda-
ży kalorii.

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi (z wy-
łączeniem heparyny); B01AC30 – Połączenia

Acetylsalicylic acid+clopidogrel: Clopidogrel/
Acetylsalicylic acid Teva jest wskazany w profilakty-
ce powikłań zakrzepowych w przebiegu miażdżycy 
u osób dorosłych, którzy przyjmują zarówno klopi-
dogrel, jak i kwas acetylosalicylowy. Leki zawierają 
stałe dawki dwóch substancji czynnych i są prze-
znaczone do kontynuacji dotychczasowego lecze-
nia: ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia 
odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał 
mięśnia sercowego bez załamka Q), w tym pacjen-
tów, którym wszczepia się stent w czasie zabiegu 
przezskórnej angioplastyki wieńcowej; ostrego za-
wału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST 
u pacjentów leczonych zachowawczo, kwalifikują-
cych się do leczenia trombolitycznego.
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva to 3. zareje-
strowana marka leku o podanym składzie. Na rynku 
w Polsce od grudnia 2010 pojawił się DuoPlavin (Sa-
nofi Clir SNC). Nie został jeszcze wprowadzony do 
sprzedaży DuoCover (Sanofi-Aventis).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwi-
rusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowa-
ne w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR13 
– Lamiwudyna, abakawir i dolutegrawir

Abacavir+dolutegravir+lamivudine: Triumeq 
(ViiV Healthcare) jest wskazany do stosowania w le-
czeniu osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 
12 lat, o masie ciała co najmniej 40 kg, zakażonych 
ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). 
Przed rozpoczęciem leczenia produktami zawierają-

cymi abakawir należy przeprowadzić badanie obec-
ności alleli HLAB*5701 u każdego pacjenta zakażo-
nego HIV, niezależnie od pochodzenia rasowego. 
Abakawiru nie należy stosować u pacjentów, o któ-
rych wiadomo, że są nosicielami alleli HLA-B*5701.
Dolutegrawir hamuje integrazę HIV poprzez wią-
zanie się z aktywnym miejscem integrazy i bloko-
wanie etapu transferu integracji retrowirusowego 
kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), który ma 
zasadnicze znaczenie dla cyklu replikacji wirusa HIV. 
Abakawir i lamiwudyna są silnymi selektywnymi 
inhibitorami HIV-1 i HIV-2. Zarówno abakawir, jak 
i lamiwudyna są kolejno metabolizowane przez we-
wnątrzkomórkowe kinazy do odpowiednich 5’-trój-
fosforanów (TP), które są aktywnymi cząsteczkami 
o przedłużonym okresie półtrwania wewnątrzko-
mórkowego, co umożliwia przyjmowanie leku raz na 
dobę. Trójfosforan lamiwudyny (analog cytydyny) 
i trójfosforan karbowiru (aktywna trójfosforanowa 
postać abakawiru, analog guanozyny) są substrata-
mi i zarazem kompetycyjnymi inhibitorami odwrot-
nej transkryptazy (RT) HIV. Niemniej jednak głów-
nym mechanizmem ich działania przeciwwirusowe-
go jest włączanie się w postaci monofosforanów do 
łańcucha DNA wirusa, prowadzące do zakończenia 
replikacji. Trójfosforany abakawiru i lamiwudyny wy-
kazują istotnie mniejsze powinowactwo do polime-
raz DNA komórek gospodarza.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AB – Sulfoniany 
alkilowe

Busulfan: Busulfan Fresenius Kabi to 2. zarejestro-
wana marka busulfanu. Do sprzedaży wprowadzo-
no Busilvex (Pierre Fabre).
Busulfan przed podaniem cyklofosfamidu (BuCy2) 
jest wskazany do leczenia kondycjonującego (reżim 
ablacyjny) przed klasycznym przeszczepieniem ko-
mórek macierzystych układu krwiotwórczego (ang. 
haematopoietic progenitor cell transplantation, 
HPCT) u dorosłych pacjentów, jeśli to skojarzenie 
uzna się za najlepszą dostępną opcję terapeutycz-
ną. Busulfan z następową terapią cyklofosfamidem 
(BuCy4) lub melfalanem (BuMel) jest przeznaczony 
do leczenia utrwalającego przed tradycyjnym prze-
szczepieniem komórek macierzystych szpiku (HPCT) 
u dzieci i młodzieży.
Busulfan jest silnym produktem leczniczym cyto-
toksycznym oraz dwufunkcyjnym czynnikiem alki-
lującym. W środowisku wodnym uwalnianie grup 
metanosulfonianowych prowadzi do powstania jo-
nów karbonionowych (karbokationów), które mogą 
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powodować alkilację DNA, chociaż uważa się, że na 
tym polega istotny mechanizm biologiczny efektu 
cytotoksycznego tego produktu leczniczego.

L01X/L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe;
Idelalisib: Zydelig (Gilead Sciences) jest wskazany 
do stosowania w terapii skojarzonej z rytuksyma-
bem w leczeniu dorosłych pacjentów z przewle-
kłą białaczką limfocytową (PBL), którzy uprzednio 
otrzymywali co najmniej jedną terapię lub jako le-
czenie pierwszego rzutu w przypadku delecji 17p 
lub mutacji TP53 u pacjentów, u których nie można 
stosować chemioimmunoterapii. Zydelig jest także 
wskazany w monoterapii u dorosłych pacjentów 
z chłoniakiem grudkowym (ang. Follicular Lympho-
ma, FL), który jest oporny na dwie wcześniej zasto-
sowane linie leczenia.
Idelalizyb hamuje 3-kinazę fosfatydyloinozyto-
lu p110δ (PI3Kδ), która wykazuje nadaktywność 
w B-komórkowych nowotworach złośliwych i ma 
podstawowe znaczenie dla wielu szlaków sygna-
lizacyjnych, które kierują proliferacją, przeżyciem, 
umiejscowieniem i retencją komórek nowotworo-
wych w tkankach limfoidalnych i szpiku kostnym. 
Idelalizyb jest wybiórczym inhibitorem wiązania 
adenozyno-5’-trifosforanu (ATP) z domeną katali-
tyczną PI3Kδ, prowadząc do zahamowania fosfory-
lacji fosfatydyloinozytolu, kluczowego lipidowego 
wtórnego przekaźnika i zapobieżenia fosforylacji 
Akt (kinazy białkowej B). Idelalizyb indukuje apop-
tozę i hamuje proliferację w liniach komórkowych 
pochodzących ze złośliwych komórek B i w pier-
wotnych komórkach nowotworowych. Idelalizyb 
poprzez zahamowanie przekazywania sygnałów 
przez receptory chemokin CXCR4 i CXCR5, induko-
wane odpowiednio przez CXCL12 i CXCL13, hamuje 
osadzanie i retencję złośliwych komórek B w mikro-
środowisku nowotworu, w tym tkankach limfoidal-
nych i szpiku kostnym.

L03/L03A – Środki pobudzające układ od-
pornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające 
wzrost kolonii komórkowych

Filgrastim: Accofil (Accord Healthcare) to 9. zare-
jestrowany lek z filgrastymem. Do sprzedaży wpro-
wadzono 4 leki: Neupogen (Amgen; lek oryginalny), 
od października 2009 Zarzio (Sandoz), od września 
2010 Tevagrastim (Teva) i od maja 2012 Nivestim 
(Hospira). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bio-
grastim (AbZ-Pharma), Filgrastim Hexal, Grasto-
fil (Apotex), Ratiograstim (Ratiopharm). Skreślono 
z unijnego Rejestru: Filgrastim Ratiopharm.
Accofil jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania 
neutropenii i zmniejszenia częstości występowania 
neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących 
chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu 

stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem 
przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielo-
dysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwa-
nia neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu 
mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, 
u których występuje zwiększone ryzyko przedłużo-
nej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo stosowania 
i skuteczność produktu leczniczego Accofil są po-
dobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemio-
terapię lekami cytotoksycznymi. Accofil jest wskaza-
ny do stosowania w celu mobilizacji komórek pro-
genitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blo-
od progenitor cells, PBPC). U dzieci lub dorosłych 
pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopa-
tyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofili 
(ANC) ≤0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi 
zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie 
produktu leczniczego Accofil jest wskazane w celu 
zwiększenia liczby neutrofili i zmniejszenia częstości 
i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem. 
Accofil jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutro-
penii (ANC ≤1,0 x 109/l) u pacjentów z zaawansowa-
nym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia 
ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zasto-
sować innych metod leczenia neutropenii.
Filgrastym jest rekombinowanym metionylowanym 
ludzkim czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów 
wytwarzanym przez Escherichia coli (BL21) techniką 
rekombinacji DNA. Ludzki czynnik wzrostu kolonii 
granulocytów (G-CSF) jest glikoproteiną regulującą 
wytwarzanie i uwalnianie neutrofili ze szpiku kostne-
go. Accofil zawierający r-metHuG-CSF (filgrastym) 
powoduje znaczne zwiększenie liczby neutrofili we 
krwi obwodowej w ciągu 24 godzin, z niewielkim 
zwiększeniem liczby monocytów. U niektórych pa-
cjentów z SCN filgrastym może również wywoływać 
niewielkie zwiększenie liczby krążących granulocy-
tów eozynochłonnych i bazofilów w stosunku do 
wartości początkowych; u niektórych z tych pacjen-
tów już przed leczeniem może wystąpić eozynofilia 
lub bazofilia. W zalecanym zakresie dawek zwięk-
szenie liczby neutrofili zależy od dawki. Neutrofile 
wytwarzane w odpowiedzi na leczenie filgrastymem 
wykazują prawidłową lub zwiększoną aktywność, 
co wykazały badania chemotaksji i fagocytozy. Po 
zakończeniu leczenia filgrastymem liczba krążących 
neutrofili zmniejsza się o 50% w ciągu 1 do 2 dni, 
a następnie wraca do wartości prawidłowych w cią-
gu 1 do 7 dni.
Zastosowanie filgrastymu u pacjentów otrzymu-
jących chemioterapię cytotoksyczną prowadzi do 
znacznego zmniejszenia częstości występowania, 
nasilenia i czasu trwania neutropenii i neutropenii 
z gorączką. Leczenie filgrastymem znacznie skra-
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ca czas trwania neutropenii z gorączką, ogranicza 
stosowanie antybiotyków i skraca hospitalizację po 
chemioterapii indukcyjnej w ostrej białaczce szpi-
kowej lub po leczeniu mieloablacyjnym poprze-
dzającym przeszczep szpiku kostnego. Nie dotyczy 
to zmniejszenia częstości występowania gorączki 
i udokumentowanych zakażeń. Czas trwania go-
rączki nie uległ skróceniu u pacjentów poddawa-
nych leczeniu mieloablacyjnemu, poprzedzającemu 
przeszczep szpiku kostnego.
Zastosowanie filgrastymu, w monoterapii lub po 
chemioterapii, mobilizuje komórki progenitorowe 
we krwi obwodowej. Te autologiczne komórki PBPC 
można pobrać i podać w infuzji po chemioterapii 
dużymi dawkami, zamiast lub dodatkowo do prze-
szczepu szpiku. Podanie PBPC w infuzji przyspiesza 
regenerację hematopoezy, skracając czas występo-
wania ryzyka powikłań krwotocznych i zmniejszając 
konieczność transfuzji płytek krwi. U biorców aloge-
nicznych komórek PBPC zmobilizowanych za pomo-

cą filgrastymu odnowa hematologiczna była znacz-
nie szybsza, co umożliwiało istotne skrócenie czasu 
samoistnej regeneracji płytek krwi, w porównaniu 
z alogenicznym przeszczepem szpiku kostnego.

2014-09-25

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podsta-

wie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Me-
thodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 
2014”, Oslo 2013; “ATC Index with DDDs 2014”, Oslo 2013), ze zmia-
nami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2014 – tłu-
maczenie własne;

- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for 
human use”; “Community list of not active medicinal products for hu-
man use”;

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

- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów 
Leczniczych;

- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

We wrześniu 2014 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 28 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa Nazwa handlowa (marka) Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 
1. rejestracji

B01AX Defibrotide Defitelio Gentium UE 10.2013

B05BB01 Calcium chloride + 
magnesium chloride 
+ potassium chloride 
+ sodium acetate + 
sodium chloride + 
sodium citrate

Płyn wieloelektrolitowy 
Fresenius

Fresenius Kabi PL 06.2014

C03DA Eplerenone Espiro Polpharma PL 05.2012

C07AB Nebivolol Emzok Teva PL 11.2009 Nebivolol 
Teva, zm. 06.2013 
Emzok

C10AA Atorvastatin Atorvastatin Genoptim Synoptis PL 08.2011 Olinkator, 
zm. 06.2014 
Atorvastatin Genoptim

D07AC Mometasone furoate Momecutan Sun-Farm PL 04.2014

D10BA Isotretinoin Actaven Actavis PL 12.2013 Acnenor, 
zm. 05.2014 Actaven

G02BA Levonorgestrel Levosert Gedeon Richter 
Polska

PL 07.2013

NOWOŚCI NA RYNKU – WRZESIEŃ 2014



Nowe rejestracje i nowości na rynku

64 Aptekarz Polski, 98(76e) październik 2014

►
G03AA15 Chlormadinone + 

ethinylestradiol
Belara Gedeon Richter 

Polska
PL 07.2014

J01FA Azithromycin Azithromycin Krka Krka PL 07.2014

J01MA Moxifloxacin Floxitrat Sandoz PL 11.2011

J01MA Moxifloxacin Moloxin Krka PL 07.2014

J02AC Voriconazole Voriconazole Accord Accord 
Healthcare

UE 05.2013

J07AJ52 Diphtheriae + pertussis 
+ tetani vaccinum

Tdap szczepionka SSI Statens Serum 
Institut

PL 09.2013

L01BC Capecitabine Symloda SymPhar PL 07.2012

L01BC Capecitabine Vopecidex PharmaSwiss PL 12.2012

L01XE Imatinib Imatinib Actavis Actavis UE 04.2013

L01XX Aflibercept Zaltrap Sanofi-Aventis UE 02.2013

L02BB Bicalutamide Bicalutamide Accord Accord 
Healthcare

PL 03.2011

M01AE Ibuprofen Ibuprofen Dr. Max Dr. Max PL 07.2014

M03AC Cisatracurium Cisatracurium Mylan Mylan PL 06.2013

N02BE Paracetamol Sinebriv Actavis PL 08.2010 
Paracetamol Actavis, 
zm. 03.2014 Sinebriv

N04BC Apomorphine Dacepton Ever Neuro PL 03.2012

N06AX Tianeptine Atinepte Polpharma PL 07.2012

N06DX Memantine Memantin 
NeuroPharma

Neuraxpharm PL 09.2013 
Memantyna 
NeuroPharma, zm. 
05.2014 Memantin 
NeuroPharma

R01AA Xylometazoline Disnemar Xylo Abbott PL 03.2012 Xyladur, 
zm. 08.2014 Disnemar 
Xylo

R01AD Mometasone furoate Nasehaler Cipla PL 02.2013 
Mometazonu furoinian 
Cipla, zm. 08.2014 
Nasehaler

R03DC Montelukast Montelukast 
Aurobindo

Aurobindo PL 10.2013
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Ponadto we wrześniu 2014 r. wprowadzono do 
sprzedaży 1 nową wersję marki już obecnej na 
rynku:
•	 N05AX, aripiprazole – Abilify Maintena (Otsuka), 

UE 11.2013.

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AX – 

Inne leki przeciwzakrzepowe
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05B – 

Roztwory do podawania dożylnego; B05BB 
– Roztwory wpływające na równowagę 
elektrolitową; B05BB01 – Elektrolity

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C03 – Leki moczopędne; C03D – Leki oszczędzające 

potas; C03DA – Antagoniści aldosteronu
C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07A 

– Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; 
C07AB – Selektywne leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne

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

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; 

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

D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Preparaty 
przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA 
– Retynoidy stosowane w leczeniu trądziku

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY 
PŁCIOWE

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – Środki 
antykoncepcyjne stosowane miejscowo; G02BA 
– Domaciczne środki antykoncepcyjne

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03A 
- Hormonalne środki antykoncepcyjne 
działające ogólnie; G03AA – Progestogeny i 
estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA15 – 
Chlormadinon i etinylestradiol

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy; 
J01FA – Makrolidy

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA – 
Fluorochinolony

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

J07 – Szczepionki; J07A – Szczepionki bakteryjne; 
J07AJ – Szczepionki przeciw krztuścowi; 
J07AJ52 – Krztusiec, oczyszczony antygen w 
połączeniach z toksoidami

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I 
WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi 
pirymidyny
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem 
wewnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów 
i środki o zbliżonym działaniu; L02BB - 
Antyandrogeny

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie działające obwodowo; 
M03AC – Inne czwartorzędowe związki 
amoniowe

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

przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – 
Anilidy

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

N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; 
N05AX – Inne leki neuroleptyczne

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne 
leki przeciwdepresyjne
N06D – Leki przeciw demencji; N06DX - Inne 
leki przeciw otępieniu starczemu

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A 

– Środki udrożniające nos i inne preparaty 
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stosowane miejscowo do nosa;
R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste
R01AD - Kortykosteroidy

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03D - Inne leki działające 
ogólnie stosowane w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC – Antagoniści 
receptorów leukotrienowych

2014-10-25

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 Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; 
miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; 
pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty 
odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres 
ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products 
for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS 
Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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