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Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015 finansowany przez ministra zdrowia

Wystawa sfinansowana ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”

Felieton Redakcji
Szansa na dobrą zmianę w polskim aptekarstwie
„Jest realna szansa na dobrą zmianę w polskim aptekarstwie” – tym
stwierdzeniem kończy się artykuł doktora Grzegorza Kucharewicza „Czekając na dobrą zmianę”. Oczekiwania te nie są pozbawione podstaw.
Program społeczny partii Prawo i Sprawiedliwość, która po zwycięskich
wyborach parlamentarnych przejmuje władzę w państwie oraz korespondujące z nim liczne wypowiedzi prominentnych działaczy tej formacji politycznej budzą nadzieje, że postulaty samorządu aptekarskiego de
lege ferenda trafią na żyzną glebę i doczekają się realizacji.
– „Niebawem powołany zostanie nowy rząd, który będzie realizował
program Prawa i Sprawiedliwości w obszarze ochrony zdrowia. Nowemu
ministrowi zdrowia samorząd aptekarski przedstawi pakiet najważniejszych spraw, wymagających pilnych działań legislacyjnych” – zapowiada
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
•
W post scriptum do artykułu prezesa NRA znajdujemy odniesienie do wyborów odbywających się aktualnie w samorządzie aptekarskim.
W styczniu 2016 roku odbędzie się VII Krajowy Zjazd Aptekarzy będący
finałem kampanii wyborczej.
Temat wyborów, stanowi leitmotiv dialogu „Studnia Nadziei” toczonego pomiędzy Ewą Sitko i Magdaleną Bucior. – „Dlaczego warto brać
udział w wyborach, jakie mechanizmy rządzą naszymi indywidualnymi
wyborami, czy rzeczywiście jesteśmy w tych wyborach autonomiczni…”
Na kanwie tych pytań autorki snują filozoficzno - socjologiczne refleksje
dochodząc do wniosku, „iż wzmacnianie „studni nadziei” to zadanie dla
wszystkich podmiotów aktu wybierania”. Polecamy.
•
Doktor Marek Jędrzejczak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
informuje, że „dobiegają końca prace nad projektem ustawy regulującej
najważniejsze zawodowe zagadnienia dla aptekarzy i pozostałych farmaceutów”. Można się spodziewać, że w niedługim czasie projekt ten zyska
ostateczny kształt i zostanie przekazany przez Naczelną Radę Aptekarską
rządowi RP do prac legislacyjnych. „Mam nadzieję, że projekt znajdzie się
w planie prac Ministerstwa Zdrowia i Rządu” – kończy się artykuł „O projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich” będący
autorskim – albowiem dr Marek Jędrzejczak kierował zespołem pracującym nad redakcją projektu – omówieniem tego projektu.
•
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Sezon akademicki w pełni. W pierwszych miesiącach pierwszego
semestru nie ma wielkiej presji egzaminacyjnej. Z tego powodu studenci
mają, jak się wydaje, więcej luzu, co pozwala na angażowanie się w pracę
na rzecz społeczności akademickiej. Jednym z pól na którym można się
wykazać, jest „Młoda Farmacja” – organizacja obecna na wszystkich wydziałach farmacji w Polsce.
Aktywność studencka jest „cool”. O tym czym żyje „Młoda Farmacja”
informowaliśmy na łamach Aptekarza Polskiego wielokrotnie. Tym razem
przenosimy się do czasów minionych przedstawiając artykuł doktora Macieja Bileka „Jak najpożyteczniejsze wyzyskanie czasu studiów uniwersyteckich” będący inspirującą panoramą życia studenckiego w latach
międzywojennych. ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego
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CZEKAJĄC
NA DOBRĄ
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

Niebawem powołany zostanie nowy rząd,
który będzie realizował program Prawa i Sprawiedliwości w obszarze ochrony zdrowia. Nowemu ministrowi zdrowia
samorząd aptekarski przedstawi pakiet
najważniejszych spraw, wymagających pilnych działań legislacyjnych.
Jesteśmy przygotowani do rozmów, mamy
opracowany projekt ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich, możemy zaprezentować
koncepcję mapy potrzeb farmaceutycznych i konkretne przepisy wprowadzające kryteria demograficzne i geograficzne przy wydawaniu zezwoleń na
prowadzenie apteki. Nasze propozycje obejmują
nowelizację ustawy o refundacji leków, w tym zmianę przepisów dotyczących sposobu liczenia marży
detalicznej. Sytuacja ekonomiczna wielu aptek, grożąca destabilizacją systemu dystrybucji aptecznej,
jest dramatyczna i wymaga skoordynowanych działań na różnych poziomach decyzyjnych. Wskażemy
zaniechania rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz,
a także konsekwencje lekceważenia postulatów wysuwanych przez Naczelną Izbę Aptekarską w imieniu zarówno naszego środowiska, jak i polskich pacjentów.
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Przypomnimy o konieczności nowelizacji
tzw. ustawy antywywozowej. Warto podkreślić, że
poprawki zgłoszone przez samorząd aptekarski
podczas prac sejmowej Komisji Zdrowia, odrzucone przez posłów rządzącej koalicji, posłowie Prawa
i Sprawiedliwości zgłosili jako wnioski mniejszości.
Istota zmiany zaproponowanej przez NIA polegała na tym, by podmiot odpowiedzialny, wytwórca
bądź importer produktów leczniczych zapewnił
przedsiębiorcy prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną stałe dostawy refundowanych produktów
leczniczych objętych zakresem posiadanego przez
przedsiębiorcę zezwolenia w ilości niezbędnej do
zaspokojenia potrzeb pacjentów. Niestety, posłowie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa
Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej podczas głosowania w Sejmie 9 kwietnia 2015 r. nie
poparli wniosków mniejszości. Posłowie tych partii
opowiedzieli się przeciw rozwiązaniom umożliwiającym polskim aptekom realizowanie gwarantowanych ustawowo świadczeń zdrowotnych w postaci
zaopatrywania pacjentów w leki refundowane. Nowemu ministrowi zdrowia przekażemy protest aptekarzy przeciwko reglamentacji leków i modelowi
dystrybucji, który narzuciły firmy farmaceutyczne,
limitując dostawy produktów leczniczych do aptek.
Protest poparło ponad siedem tysięcy osób. Aptekarze oczekują pilnych działań polskiego rządu i parlamentu, zmierzających do skutecznego rozwiązania
problemu braku leków.
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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Nowemu ministrowi zdrowia będziemy chcieli
uświadomić konieczność doprecyzowania regulacji
dotyczących łączenia obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek
powiązanych. Obecnie przepisy antykoncentracyjne
uniemożliwiają utworzenie nowej apteki ogólnodostępnej wnioskodawcy, który kontroluje w sposób
bezpośredni lub pośredni więcej niż 1 procent aptek
na terenie województwa bądź należy do grupy kapitałowej prowadzącej taką liczbę aptek. W ocenie
samorządu aptekarskiego art. 99 ustawy – Prawo
farmaceutyczne nie jest idealny, a cel tego przepisu
nie jest realizowany. Badaniu powinny podlegać nie
tylko relacje kontroli czy zależności pomiędzy podmiotami wskazanymi w tych przepisach, ale również wszelkie powiązania o charakterze finansowym
i ekonomicznym. Chcąc osiągnąć cel, jakim jest
zapobieganie monopolizacji rynku aptek ogólnodostępnych, trzeba między innymi dążyć do zacieśnienia współpracy miedzy wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym a prezesem Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, co pozwoli właściwie
ocenić poziom koncentracji w danej sprawie.
Katalog spraw do załatwienia jest znacznie obszerniejszy. Konieczna jest między innymi naprawa
systemu odpłatności za leki refundowane oraz wprowadzenie mechanizmów pozwalających zrekompensować aptekom szkody ponoszone w związku ze
zmianami w wykazach leków refundowanych. Niezbędne jest dostosowanie przepisów o obowiązku
pełnienia dyżurów przez apteki do podstawowych
zasad państwa prawa. Konieczne jest wyłączenie
sklepów ogólnodostępnych z katalogu placówek,
które mogą prowadzić obrót detaliczny produktami
leczniczymi (projekt konkretnych przepisów przedstawiliśmy w piśmie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2015 r.). Trzeba
wzmocnić pozycję apteki w systemie ochrony zdrowia i zagwarantować niezależność farmaceuty jako
osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Cel
ten pozwala osiągnąć zasada „apteka dla aptekarza
lub spółki aptekarzy”, która jest najlepszym gwarantem bezpiecznej dystrybucji leków, opartej na
rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy farmaceutów. Nowemu rządowi przekażemy przetłumaczoną na język polski węgierską ustawę nr CLXXIII
z 2010 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących
zdrowia i sprawozdanie rządu Węgier na temat realizacji zawartych w tym akcie prawnym regulacji
odnoszących się do aptek ogólnodostępnych. Warto
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czerpać z dobrych rozwiązań i doświadczeń węgierskich farmaceutów.
W lipcu 2015 r. zwróciłem się pisemnie do
liderów największych partii deklarujących udział
w wyborach parlamentarnych o uwzględnienie w ich
programach wyborczych propozycji zgłaszanych od
wielu lat przez Naczelną Izbę Aptekarską. 8 października 2015 r. uczestniczyłem w debacie zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość w siedzibie
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Rozmawialiśmy o problemach opieki zdrowotnej i zmianach, które należy pilnie wprowadzić w systemie
ochrony zdrowia w naszym kraju. Debatę prowadził
szef sztabu wyborczego PiS Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP. Warto przytoczyć wypowiedzi tego ważnego polityka partii, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, zamieszczone
w październikowym wydaniu „Farmacji Praktycznej”
(artykuł „Polityków recepty na farmację”):


„Producenci leków nie mogą zastąpić państwa
w prowadzeniu polityki lekowej. Nie wolno
dzielić aptek na lepsze i gorsze, które są dyskryminowane przez producentów leków i wybrane
przez nie hurtownie. Nie można dłużej tolerować
reglamentacji leków i limitowania ich dostaw do
aptek. Nowy Sejm niezwłocznie będzie musiał
się tą sprawą zająć”.



„Przyjęty w ustawie refundacyjnej sposób ustalania marży detalicznej sprawia, że w wielu polskich aptekach wydawanie leków refundowanych
przynosi straty”.



„Przedstawiona przez samorząd aptekarski
koncepcja mapy potrzeb usług farmaceutycznych powinna stać się przedmiotem debaty,
która musi poprzedzić przyjęcie konkretnych
przepisów określających kryteria demograficzne i geograficzne przy wydawaniu zezwoleń na
prowadzenie apteki”.



O obrocie pozaaptecznym: „Trzeba ten obrót
zdecydowanie ograniczyć, mając na względzie
zdrowie Polaków. Polska zajmuje trzecie miejsce
na świecie pod względem spożycia leków przeciwbólowych. Leki silnie działające powinny być
dostępne jedynie w aptekach”.



„Polskie aptekarstwo potrzebuje reform i no►
woczesnych regulacji, które od dziesięcioleci
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obowiązują w najbardziej rozwiniętych krajach
europejskich”.

I jeszcze jeden fragment wspomnianego artykułu: „Wicemarszałek Senatu uważa, że politycy
nie mogą czekać z uporządkowaniem sytuacji na
rynku farmaceutycznym i powinni ograniczyć dużą
liczbę niepożądanych zjawisk. Punktem wyjścia
może być zgłaszana przez polskie środowisko aptekarskie koncepcja «apteki dla aptekarza lub spół-

ki aptekarskiej». Jak zauważa Stanisław Karczewski,
takie rozwiązania są powszechne w państwach Unii
Europejskiej, a ich zgodność z prawem unijnym potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Bez zmian na
rynku farmaceutycznym kuleć będzie cały system
opieki zdrowotnej”.
Powyższe wypowiedzi utwierdzają mnie
w przeświadczeniu, że jest realna szansa na dobrą
zmianę w polskim aptekarstwie. ■

W styczniu 2016 r. w Jachrance koło Warszawy odbędzie się VII Krajowy Zjazd Aptekarzy, który wyłoni nowe władze naszego samorządu. Jeszcze raz apeluję do wszystkich farmaceutów
o skorzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego. Koleżanki i Koledzy, weźcie udział w wyborach
władz okręgowych izb aptekarskich. Wybierzcie tych, którzy najlepiej będą reprezentowali interesy naszego
zawodu. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wami manipulował, zobowiązując do głosowania na osoby niewiarygodne, gotowe realizować przede wszystkim koncepcje wpływowych grup biznesu działających na polskim rynku farmaceutycznym. Udział w wyborach samorządowych to nie tylko wasze prawo, ale i moralny
obowiązek. Ważny jest też wybór delegatów na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy. Będzie to zjazd decydujący
o przyszłości naszego samorządu i polskiego aptekarstwa. Wybierzcie delegatów, którzy faktycznie chcą
bronić niezależności zawodu farmaceuty i przeciwstawić się postępującej komercjalizacji. ■
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Fot. Fotolia.com

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

6

Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

Fot. Fotolia.com

Panorama samorządu

O projekcie
ustawy
o zawodzie farmaceuty
i izbach aptekarskich
D

obiegają końca prace
nad projektem ustawy
regulującej najważniejsze
zawodowe zagadnienia dla aptekarzy i pozostałych farmaceutów.
Przez kilkanaście miesięcy miałem zaszczyt kierować pracami
wielu osób, których celem było
przygotowanie projektu ustawy
o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Obecna wersja projektu
to efekt kilkunastoletniej dyskusji na temat zasad wykonywania
zawodu farmaceuty w nowych
warunkach prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Dokument, który został wypracowany,
uwzględnia dotychczasowy dorobek samorządu aptekarskiego,
a przede wszystkim nie uchyla i nie zmienia norm prawnych
uchwalonych dzięki staraniom
członków Naczelnej Rady Aptekarskiej poprzednich kadencji.
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

W swoich pracach kierowaliśmy się nakazem Krajowego
Zjazdu Aptekarzy. Przygotowaliśmy przepisy, które muszą się
znaleźć w każdej ustawie regulującej wykonywanie zawodu
zaufania publicznego oraz działanie samorządu takiego zawodu. Projekt nawiązuje wprost
do dotychczasowego dorobku
samorządu aptekarskiego i rozwija rozwiązania, które zawarto
w dokumentach uchwalanych
przez Naczelną Radę Aptekarską.
Plon wieloletnich prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, uzgodniony przez wszystkie
izby aptekarskie, znalazł odzwierciedlenie w przygotowanym dzisiaj projekcie. Projekt nie zawiera
żadnych bardzo kontrowersyjnych
rozwiązań, które byłyby nieznane
członkom samorządu aptekarskiego; jest efektem dyskusji, która toczy się od początku istnienia
samorządu aptekarskiego.

Moim zdaniem, musimy
pamiętać i stale podkreślać, że
w obecnie obowiązującej ustawie o izbach aptekarskich mamy
wiele ważnych norm prawa, które
uchwalono na wniosek samorządu aptekarskiego. Stanowią one
wynik pracy i starań członków
poprzednich rad aptekarskich, zarówno okręgowych, jak i Naczelnej Rady Aptekarskiej. Już wcześniej samorząd aptekarski wywalczył ustawową definicję opieki
farmaceutycznej oraz wprowadził
zasadę, że tylko osoby o nienagannej postawie etycznej i dające
swoim dotychczasowym zachowaniem rękojmię prawidłowego
wykonywania zawodu farmaceuty mogą otrzymać prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
Podejmując prace nad
projektem ww. ustawy, przyjęliśmy założenie, że procedowanie dwóch odrębnych projektów
►
ustaw, tzn. projektu nowej ustawy
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o zawodzie farmaceuty i projektu
ustawy o zmianie ustawy o izbach
aptekarskich łączyłoby się z koniecznością ponownego uchwalenie wielu przepisów, które już
obowiązują. Taka sytuacja spowodowana byłaby potrzebą przeniesienia części przepisów z ustawy
o izbach aptekarskich do ustawy
o zawodzie farmaceuty. Oznaczałoby to konieczność ponownego
bronienia instytucji opieki farmaceutycznej i wielu innych korzystnych rozwiązań, na przykład
prawa do opiniowania przez radę
aptekarską wniosku o udzielenie
lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni.
W istniejących warunkach,
uwzględniając trudności, jakie
samorząd aptekarski napotka
w trakcie prac legislacyjnych,
przyjęto strategię rozszerzenia
zakresu przedmiotowego ustawy
o izbach aptekarskich i zmiany
tytułu ustawy na „ustawę o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich”.
Opracowując projekt ustawy, chcieliśmy scalić wszystkie
przepisy dotyczące wykonywania
zawodu farmaceuty w jednym
akcie prawnym. Projekt ustawy
nie narusza - wypracowanych
na gruncie obowiązującej ustawy o izbach aptekarskich - idei
samorządności zawodowej i rozwiązań systemowych w zakresie
sprawowania pieczy nad zawodem zaufania publicznego, jakim
jest zawód farmaceuty. Z uwagi na
uwarunkowania historyczne i dorobek samorządu aptekarskiego
zostaje pozostawiona w ustawie
nazwa samorządu aptekarskiego:
Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć,
że ustawa o izbach aptekarskich
zawiera materię charakterystyczną
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dla ustaw zawodowych – reguluje
bowiem dokładnie te same kwestie, co ustawy dotyczące innych
zawodów. Przedstawiony projekt
nawiązuje do usankcjonowanych
w Polsce zasad regulowania samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego. Dokładna analiza ustaw zawodowych
wskazuje, że w doskonałej większości obowiązuje zasada jeden
zawód – jedna ustawa, a nawet
kilka zawodów w jednej ustawie.
Zasada ta dotyczy samorządu lekarzy weterynarii, diagnostów laboratoryjnych oraz psychologów,
a w przypadku zawodów zaufania
publicznego, tzw. niemedycznych,
zasada: jeden zawód – jedna ustawa nie ma żadnych wyjątków.
Projekt ustawy porządkuje
w jednym akcie prawnym wymagania kwalifikacyjne uprawniające
do podejmowania i wykonywania zawodu farmaceuty, zasady
dostępu do wykonywania zawodu farmaceuty, wymogi formalne, które muszą być spełnione
w przypadku świadczenia przez
farmaceutów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług w tym
zakresie oraz zasady doskonalenia
zawodowego.
Zasady odpowiedzialności zawodowej, postępowanie
przed rzecznikami i sądami odpowiedzialności zawodowej zostały unormowane w sposób, jaki
obecnie narzuca orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego, tzn.
poprzez kompleksowe uregulowanie w ustawie, a nie w rozporządzeniu wykonawczym.
Najważniejsza część projektu to rozdział dotyczących „Zasad
wykonywania zawodu farmaceuty”. Proponujemy wprowadzenie
zasady, że zawód farmaceuty, będący zawodem medycznym, może
wykonywać wyłącznie osoba po-

siadająca prawo wykonywania
zawodu farmaceuty, która złożyła
ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów prowadzonego przez właściwą okręgową izbę
aptekarską.
Ustawowo normujemy zasady, które dla każdego farmaceuty powinny być oczywiste,
chociażby tę, że świadomie i dobrowolnie bierzemy na siebie
obowiązek służenia pacjentom.
Wskazujemy, że farmaceuta wykonuje swoje czynności ze starannością wynikającą z wiedzy
farmaceutycznej, doświadczenia
zawodowego oraz zasad etyki
i deontologii zawodowej ustalonych na podstawie ustawy. Farmaceuta ma obowiązek kierowania
się wartościami humanistycznymi oraz wartościami aptekarstwa
polskiego, dbania o najwyższą
jakość usług farmaceutycznych
udzielanych w ramach czynności
zawodowych.
Unormowano obowiązek
świadczenia usług farmaceutycznych w przypadkach nagłych, gdy
zwłoka w ich udzieleniu mogłaby
spowodować niebezpieczeństwo
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Doprecyzowaliśmy także obowiązek
farmaceuty w postaci udzielania
pełnej i przystępnej informacji
o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, będących
przedmiotem obrotu w aptekach
i hurtowniach farmaceutycznych
oraz porad dotyczących ich stosowania.
Wprowadzono do projektu ustawowy nakaz poszanowania przez farmaceutę intymności i godności osobistej pacjenta
podczas świadczenia usług farmaceutycznych, a także obowiąAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

Panorama samorządu
hurtownią farmaceutyczną, zwany
dalej „kierownikiem”, samodzielnie
podejmuje decyzje w sprawach
dotyczących kierowania apteką,
punktem aptecznym lub hurtownią farmaceutyczną, wynikających
z odrębnych przepisów i nie jest
związany w tym zakresie poleceniami podmiotu prowadzącego
aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną.
Przyjęto zasadę, że kierownik wykonuje zawód na podstawie
umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, chyba że kierownik wykonuje usługi farmaceutyczne w prowadzonej przez siebie aptece ogólnodostępnej lub
hurtowni farmaceutycznej, której
jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Farmaceuta będzie mógł
pełnić funkcję kierownika apteki
lub hurtowni farmaceutycznej po
uzyskaniu zgody okręgowej rady
aptekarskiej okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem.
Okręgowa rada aptekarska wydawać będzie zgodę na pełnienie funkcji kierownika apteki lub
hurtowni farmaceutycznej, jeżeli
farmaceuta spełniać będzie usta-

wowe warunki określone w art. 88
ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne
oraz wykazywać będzie nienaganną postawę etyczną i swym
dotychczasowym zachowaniem
daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki lub
hurtowni farmaceutycznej.
Dodano zasadę, że okręgowa rada aptekarska dokonuje
wizytacji i oceny wykonywania
zawodu przez farmaceutę będącego członkiem okręgowej izby
aptekarskiej.
Rozbudowano rozdział 5
„Odpowiedzialność zawodowa”,
który został opracowany przy
uwzględnieniu obecnych regulacji
prawnych w zakresie postępowania karnego oraz zasad wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Mam nadzieję, że projekt
znajdzie się w planie prac Ministerstwa Zdrowia i Rządu w 2015
roku. ■
dr n. farm. Marek Jędrzejczak
Wiceprezes Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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zek dbania, aby inne współpracujące z nim osoby przestrzegały
w postępowaniu z pacjentem tego
obowiązku. Zaproponowaliśmy
przepis, zgodnie z którym farmaceuta może odmówić wydania
produktu leczniczego, jeżeli jego
wydanie może zagrażać życiu lub
zdrowiu pacjenta. Doprecyzowano
obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku
z wykonywaniem swoich czynności zawodowych. Projekt przewiduje prowadzenie przez farmaceutę indywidualnej dokumentacji
aptecznej produktów leczniczych
i wyrobów medycznych wydawanych pacjentowi z apteki. Dodano
normę, że farmaceuta wykonujący zawód w aptece szpitalnej lub
w dziale farmacji szpitalnej ma
prawo wglądu do dokumentacji
medycznej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług farmaceutycznych.
W projekcie podkreślono
rolę i samodzielność funkcji kierownika apteki, ustalając, że farmaceuta odpowiedzialny za kierowanie apteką, punktem aptecznym,
działem farmacji szpitalnej lub

Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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Zadania farmaceuty w komitecie
terapeutycznym szpitala

W tym roku w dniach 16–22 listopada po raz pierwszy
będziemy obchodzić ustanowiony przez WHO Tydzień Wiedzy
o Antybiotykach. Obok organizowanego od 2008 roku Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest to kolejna wielka - w tym przypadku ogólnoświatowa - kampania dotycząca antybiotyków. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi
na problem, który należy uznać za alarmujący. Poważne skutki
nadużywania antybiotyków odczuwamy bowiem już nie tylko
w medycynie, ale także w weterynarii!

W

arto we wstępie zaznaczyć, że zagrożenie
antybiotykoopornością jest oczywiste i stanowi poważny problem w sferze lecznictwa, pociąga za sobą implikacje
o mniej rozpoznanym, choć równie istotnym charakterze, zarówno ekonomicznym, prawnym, jak
i społecznym. Miejscem największego zastosowania antybiotyków pozostaje wciąż szpital. Dlatego w związku ze Światowym
Tygodniem Wiedzy o Antybioty10

kach postuluje się prowadzenie
silnie zrównoważonej polityki antybiotykowej. Jednym z wielu istniejących i możliwych sposobów
kreowania tej polityki w szpitalach jest działalność komitetu terapeutycznego.
Komitet terapeutyczny to
organ powoływany przez dyrektora szpitala zgodnie z zaleceniami akredytacyjnymi wynikającymi
z ustawy z dnia 6 listopada 2008
roku o akredytacji w ochronie
zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz

418. późn. zm.). Jego działalność
regulują również pośrednio zapisy ustawy o działalności leczniczej. W jego skład wchodzą osoby
zajmujące się definiowaniem dostępności produktów leczniczych
stale obecnych w placówce zgodnie z jej specjalnością. Przewodniczącym komitetu jest zwykle dyrektor ds. lecznictwa, choć zdarza się, że zostaje nim farmaceuta.
Z uwagi na całokształt zadań komitetu ds. lecznictwa, to właśnie
farmaceuta występuje jako osoba
kompetentna i mogąca wydatnie
wspierać prace komitetu terapeutycznego.
Komitet ten wyznacza lub
deleguje członków, którzy tworzą zespół ds. antybiotykoterapii,
w określony i formalny sposób
zależny od komitetu terapeutycznego. Często członkowie komitetu ds. antybiotykoterapii udzielają się jednocześnie w komitecie
terapeutycznym.
Do głównych zadań komitetu należy określanie wszystkich
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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stosowanych w placówce leków,
w tym antybiotyków. Leki przeciwinfekcyjne z racji wytwarzania
presji selekcyjnej i wpływu na środowisko szpitalne w czasie, muszą
podlegać stałej kontroli. Nadzór
powinien wynikać z wdrożonych
odpowiednich procedur wydawania leków przeciwinfekcyjnych,
zatwierdzonych właśnie przez komitet terapeutyczny oraz dyrektora i polityki antybiotykowej szpitala. Istotnym zadaniem farmaceuty staje się zatem współudział
w tworzeniu polityki antybiotykowej szpitala i przedłożenie jej
członkom komitetu terapeutycznego.
W szczególności zatem zadaniem farmaceuty pracującego w komitecie terapeutycznym
jest opracowanie procedur wydawania leków przeciwinfekcyjnych na poszczególne oddziały.
W oparciu o profil szpitala i dane
z rozchodu leków, komitet terapeutyczny opracowuje spis leków
powszechnie stosowanych w danej jednostce. Przy czym rola farmaceuty w tym zakresie jest dominująca, ponieważ – znając zarejestrowane produkty lecznicze – dobiera i dokonuje selekcji
wśród leków o pożądanych wskazaniach. Prace nad składem i doborem antybiotyków w receptariuszu szpitalnym (RS) są determinowane przez specyfikę terapeutyczną, odpowiednie procedury zabiegowe i niezabiegowe.
Lista leków musi być zawsze zaakceptowana przez kierownika oddziału w oparciu o wytyczne specjalistyczne, bezwzględnie oparte na literaturze faktu Evidence Base Medicine (EBM). Każdy
członek komitetu terapeutycznego, a w szczególności farmaceuta, musi mieć na uwadze, że tylko
i wyłącznie zastosowanie produkAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

tu leczniczego mającego poparcie w naukowej literaturze faktu
EBM niesie za sobą z jednej strony powtarzalność wyników – co
determinuje skuteczność terapii,
z drugiej zaś przewidywalne bezpieczeństwo tegoż produktu. Farmaceuta, uwzględniając bazę literaturową w konfrontacji ze wskazaniem, przedstawia odpowiedni
produkt przeciwinfekcyjny, wskazuje jego miejsce w receptariuszu
szpitalnym oraz proponuje jego
różnorodną dostępność dla poszczególnych oddziałów. Decyzją
dyrektora i większości członków
komitetu terapeutycznego produkt taki umieszczany jest następnie w RS.
Obecnie dzięki działalności
Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków istnieje przygotowany w wyniku szerokiej metaanalizy i na podstawie przeglądu światowego piśmiennictwa,
spis leków rekomendowanych do
RS, zawierający leki przeciwinfekcyjne najlepiej i najszerzej udokumentowane w terapii zaka-

żeń i równocześnie posiadające klasyfikacje w świetle EUCAST.
Współcześnie, kiedy codziennie
pojawiają się problemy z wielolekoopornymi szczepami, do zadań komitetu terapeutycznego
należy stanie na straży prawidłowego stosowania antybiotyku
w oparciu o EBM, ponieważ tylko
takie stosowanie leku przeciwinfekcyjnego powoduje najmniej
szkód dla środowiska szpitalnego
i w mniejszym stopniu prowadzi
do narastania oporności.
W oparciu o analizy zużycia
antybiotyków w określonym przedziale czasu farmaceuta przedstawia rozkład i fluktuacje wyliczonych dobowych dawek definiowanych skorelowanych z czasem zajęcia konkretnego oddziału
przez pacjentów w danym okresie –DDD/100osobołóżekdni. Następnie wspólnie z mikrobiologiem, opracowuje mapę mikrobiologiczną, wspólnie dokonując
oceny czy zachodzi korelacja pomiędzy stosowanymi lekami przeciwinfekcyjnymi, a opornością wy-

18 listopada

www.antybiotyki.edu.pl
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Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015 finansowany przez ministra zdrowia

Wystawa sfinansowana ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”
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hodowanych szczepów. Na dalszym etapie tak powstałe analizy
służą członkom zespołu ds. antybiotykoterapii do wstępnej oceny
prawidłowości leczenia na danym
oddziale.
W oparciu o analizę
DDD/100osobołóżekdni farmaceuta dokonuje retrospektywnej obserwacji trendów oddziału
w zlecaniu antybiotyków. Natomiast cały czas na bieżąco w momencie wydawania leku farmaceuta – członek zespołu ds. antybiotykoterapii i komitetu terapeutycznego – obserwuje trendy w doborze antybiotykoterapii,
dlatego w przypadku wątpliwości
natychmiast kontaktuje sie z lekarzem przewodniczącym zespołu,
który monitoruje zgłoszony problem z poziomu zespołu ds. zakażeń. W takiej sytuacji informacja
zwrotna przekazywana jest do
komitetu terapeutycznego, który podejmuje odpowiednie działania, tworząc lub zmieniając procedurę, wprowadzając lub usuwając lek z receptariusza, organizując szkolenie doskonalące dla kadry medycznej bądź wprowadzając nowe badanie diagnostyczne
wspierające klinicystów w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
Komitet terapeutyczny analizuje zarówno antybiotykoterapię, jak i całą farmakoterapię nie
tylko poprzez ustalenie składu receptariusza i poziomu dostępności danego antybiotyku. Prowadzi
retrospektywną analizę kart historii choroby pacjentów, w których ocenia nie tylko wybór antybiotyku w świetle bezpieczeństwa
pacjenta i aktywności antybiotyku wobec wyhodowanego patogenu, ale także adekwatne dawki
do uzyskanej wartości MIC w terapii celowanej i implementację
w codziennej praktyce klinicznej
12

procedury leczenia empirycznego antybiotykami.
Na wniosek dyrektora ds.
lecznictwa w porozumieniu z przewodniczącym zespołu ds. zakażeń,
komitet terapeutyczny może dokonywać analiz prospektywnych.
Badanie takie polega na kontroli antybiotykoterapii na oddziale
w czasie leczenia pacjenta, w dowolnym wybranym momencie.
Taka kontrola jest wyrywkowa
i zdarza sie na oddziałach o największym zużyciu antybiotyków.
Uczestniczą w niej lekarz przewodniczący zespołu ds. zakażeń,
mikrobiolog, epidemiologiczne
pielęgniarki i farmaceuta, zwykle
członek zespołu ds. antybiotykoterapii. Zadaniem tego ostatniego
podczas takiej analizy jest określenie właściwego przedziału dawkowania względem znalezionego
MIC patogenu. Farmaceuta również zajmuje stanowisko w sprawie możliwych interakcji i proponuje perspektywiczną, optymalną
terapię najbardziej zgodną z EBM.
W przypadku wystąpienia
na oddziałach trudności w terapii zakażeń wynikających z prze-

prowadzonych analiz przez komitet terapeutyczny, za pozwoleniem dyrektora wdrażany jest cykl
szkoleń dla lekarzy poświeconych
tej tematyce. Obecnie w związku
z wykryciem w wielu szpitalach
szczepów hieperendemicznych
toksynotwórczych O27, NAP-1
Clostridium difficile, które zostały prawdopodobnie przywleczone do Polski z Niemiec, mają miejsca szkolenia poświecone zagadnieniu megacolon toxicum wywołane przez tę Gram-dodatnią laseczkę beztlenową w przebiegu
antybiotykoterapii.
W przypadku epidemii lub
zwiększonej zachorowalności na
oddziałach szpitala szczepami hiperepidemicznymi, jak i wielolekoopornymi, komitet terapeutyczny podejmuje w porozumieniu z zespołami antybiotykoterapii i ds. zakażeń decyzje o czasowym wyłączeniu antybiotyków.
Taka sytuacja może być podyktowana masywnym występowaniem
metycylinoopornych koagulazonegatywnych gronkowców izolowanych z ran w oddziałach zabiegowych ze zwiększonym MIC

PRZEZIĘBIENIE? GRYPA?
ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW!
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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zań w terapii empirycznej jak kiedyś, to są bezwzględnie konieczne w leczeniu ciężkich i pospolitych zakażeń takich jak: róża spowodowana przez Streptococcus pyogenes, zapalnie wsierdzia wywołane przez Streptococcus mitis, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane przez Neisseria menighitidis. Z kolei farmaceuta pracujący w komitecie terapeutycznym musi podkreślać
fakt, że penicyliny nie posiadają receptora z którym może dochodzić do oddziaływania w organizmie ludzkim, dlatego u pacjentów nieuczulonych pozostają
zdecydowanie bardziej bezpieczne niż wszystkie inne grupy leków przeciwinfekcyjnych. Podobnie, farmaceuta winien sygnalizować i uwrażliwiać swoje otoczenie, że w najbliższej przyszłości nie
będzie żadnego antybiotyku, który mógłby się mierzyć z penicyliną pod względem profilu bezpieczeństwa. Noworejestrowane antybiotyki charakteryzują sie bardzo limitowanym zastosowaniem,

często ograniczającym się do zakażeń skóry, tkanek miękkich, zakażeń dróg moczowych przy zdecydowanie silnych i poważnych
działaniach niepożądanych. Tymczasem brakuje leków przeciwinfekcyjnych skutecznych w zakażeniach łożyska krwi, zapaleń opon-mózgowo rdzeniowych i zapaleń płuc spowodowanych przez
hiperinwazyjne wielolekooporne
Gram-ujemne pałeczki fermentujące i niefermentujące. Wszystko
to sprawia, że kreowana przez komitet terapeutyczny polityka antybiotykowa musi być zdecydowana, nastawiona na szkolenia, oparta na twardych dowodach naukowych, opracowanym na ich podstawie przejrzystym receptariuszu i sprawdzonych procedurach.
Rolą farmaceuty zaś jest wpływanie na podejmowane decyzje zespołu poprzez zdecydowanie silne argumenty merytoryczne dotyczące antybiotykoterapii. ■
mgr farm. Łukasz Hońdo

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II

Artykuł opracowany w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej
pn.”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”
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dla wankomycyny. Taka sytuacja
może mieć również uzasadnienie
w przypadku masowych zachorowań spowodowanych szczepem
toksynotwórczym Clostridium difficile, kiedy można rozważać na
danym oddziale czasowe wyłącznie z terapii linkozamidów, fluorochinolonów i penicylin z inhibitorami. W tym czasie właśnie farmaceuta czuwa nad właściwą realizacją postanowień komitetu terapeutycznego, analizując nadsyłane zlecenia z oddziałów.
Jednym z priorytetów komitetu terapeutycznego w aspekcie
antybiotykoterapii jest promocja
stosowania penicylin. W niektórych środowiskach antybiotyki te
niesłusznie zostały zapomniane
lub traktowane są jako bezużyteczne i nieskuteczne. Dlatego
komitet terapeutyczny winien poprzez odpowiednie szkolenia prowadzone przez specjalistów Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków wpływać na świadomość całego personelu medycznego. Każdy z członków powinien
pamiętać, że penicyliny wciąż są
aktywne i mimo, że w EBM nie
posiadają już tak szerokich wska-
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Zaburzenia czynności
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przewodu pokarmowego
– objawy i leczenie
Część I: Zgaga, refluks,
niestrawność, nudności i wymioty.
Na zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego uskarża się wiele osób. Doświadczają one bólu brzucha, niestrawności, nudności, wymiotów, wzdęć, biegunek czy zaparć. Zaburzenia trawienia są
zazwyczaj niegroźne i mijają szybko, bez interwencji lekarskiej. Często są związane
z infekcją wirusową lub bakteryjną, a ich leczenie polega
na zmniejszeniu ryzyka powikłań, takich jak odwodnienie,
anemia czy infekcje wtórne.
Jednakże ciężkie lub powtarzające się (przewlekłe) objawy wymagają wizyty u lekarza. W niektórych przypadkach, nawet nieznaczne objawy mogą wskazywać na znaczące zaburzenia przewodu
pokarmowego.
14

W

skład układu pokarmowego wchodzi przewód pokarmowy oraz
gruczoły. Przewód pokarmowy to
„rura” o długości 7-9 m, obejmująca jamę ustną, gardło, przełyk,
żołądek, jelito cienkie, jelito grube. Wątroba, trzustka, wyrostek
robaczkowy i pęcherzyk żółciowy
produkują i wydzielają enzymy
trawienne oraz kwasy wspomagające trawienie. Układ ten jest zaangażowany w trawienie i absorpcję składników odżywczych oraz
płynów, eliminację resztek pokarmowych, odtruwanie organizmu
oraz jest integralną częścią układu odpornościowego. Prawidłowe
funkcjonowanie układu pokarmowego jest więc bardzo istotne dla
dobrego ogólnego stanu zdrowia.
Przyczyny bólu brzucha,
mogą być różnorodne. Jama
brzuszna, znajduje się między
klatką piersiową a miednicą. Za-

liczmy tu dolną część przełyku, żołądek, jelito cienkie i grube (z wyjątkiem esicy i odbytnicy), wątrobę, pęcherzyk żółciowy, śledzionę, trzustkę, nerki i nadnercza, moczowody oraz
pęcherz moczowy. Tak więc odczuwany „ból brzucha” może pochodzić z dowolnego z tych organów, dlatego ważne jest określenie dokładnej lokalizacji dolegliwości oraz jej przyczyny. W wielu przypadkach, nasilenie bólu nie
jest wykładnikiem ciężkości choroby. Łagodne zaburzenia, np. infekcja wirusowa czy nagromadzenie gazów w przewodzie pokarmowym może spowodować silnie
odczucie bólu. Natomiast poważne schorzenia, takie jak rak jelita
grubego, nie powodują znacznego dyskomfortu.
Odczuwane przez pacjentów dolegliwości mogą pochodzić z górnej lub dolnej części
przewodu pokarmowego. ZabuAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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rzenia wyższych odcinków tego
układu mogą powodować odczucie bólu w klatce piersiowej,
przewlekłe i nawracające bóle
brzucha, niestrawność, ucisk
w gardle, nieprzyjemny oddech,
czkawkę, nudności i wymioty.
Z kolei dysfunkcje w niższych
częściach obejmują takie objawy, jak: zaparcia, biegunka, gazy
i wzdęcia, bóle brzucha i odbytu
lub krwawienia. Przyczyny wspomnianych objawów czynnościowych często nie są jasne.
Leczenie:
Do leków najczęściej stosowanych w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych pochodzących
z górnej części przewodu pokarmowego zaliczamy preparaty dostępne bez recepty, takie jak leki
zobojętniające, antagoniści receptorów histaminowych H2 czy inhibitory pompy protonowej (IPP).
Leki zobojętniające sok żołądkowy zwykle są związkami
działającymi najłagodniej i najbezpieczniej. Jednakże mogą wywoływać pewne objawy uboczne.
Sole magnezu mogą powodować
biegunki, zaś sole glinu - zaparcia. Dlatego też związki te często
są łączone dla zrównoważenia zaburzeń defekacji.
Antagoniści receptora H2
(ranitydyna, cymetydyna, famotydyna i nizatydyna) są lekami
dostępnymi zarówno na receptę, jak i bez recepty. Łagodzą objawy pieczenia i bólu w przewodzie pokarmowym przez zmniejszenie produkcji kwasu żołądkowego. Działają dłużej niż leki zobojętniające sok żołądkowy. Objawy niepożądane mogą obejmować między innymi ból głowy,
nudności, zaparcia czy biegunkę.
Inhibitory pompy protonowej (IPP) (omeprazol, lansoprazol,
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

pantoprazol, rabeprazol, ezomeprazol) są dostępne zarówno na
receptę, jak i w sprzedaży odręcznej. IPP są najbardziej skuteczną
grupą związków w leczeniu objawów choroby wrzodowej. Do
działań niepożądanych obserwowanych podczas stosowania tych
leków zaliczamy bóle pleców, ból
i zawroty głowy, gazy, nudności,
wymioty, zaparcia i biegunka.
Prokinetyki, takie jak metoklopramid mogą być pomocne dla osób, które mają problem
ze zbyt wolnym opróżnianiem żołądka. Prokinetyki powodują dosyć poważne działania niepożądane, takie jak zmęczenie, senność,
depresja, niepokój czy mimowolne skurcze mięśni, które ograniczają ich zastosowanie.
Należy pamiętać, że jeżeli
objawy ze strony przewodu pokarmowego utrzymują się dłużej
niż dwa tygodnie należy skonsultować się z lekarzem, który postawi konkretną diagnozę i opracuje plan leczenia, zleci leki, które
są dostępne wyłącznie na receptę.
Jeżeli dolegliwości utrzymują się
mimo leczenia lub pojawiają się
nowe, niepokojące objawy, chory powinien być podany wnikliwej
diagnozie.

Zgaga
Statystyki wskazują, że prawie połowa Polaków przynajmniej
raz w miesiącu odczuwa zgagę, czyli bolesne pieczenie, które chory lokalizuje za mostkiem,
przemieszczające się w kierunku szyi i gardła. Objawy zgagi są
bardziej powszechne wśród osób
starszych i kobiet w ciąży. Wynikają one z refluksu, czyli wstecznego przepływu kwasu z żołądka do przełyku. Objawy te mogą
trwać nawet kilka godzin i często

ulegają nasileniu po posiłku. Każdy z nas może doświadczać sporadycznie tego typu dyskomfortu.
Jednakże częste objawy, dwa lub
więcej razy w tygodniu, którym
towarzyszą krwawienie lub utrata
masy ciała mogą być symptomami poważniejszego problemu, jakim jest choroba refluksowa przełyku.
Aby zrozumieć chorobę refluksową przełyku, należy najpierw poznać, co powoduje zgagę. Większość osób doświadcza
objawów zgagi, gdy do przełyku
dostaje się zbyt duża ilości soku
żołądkowego przez zbyt długi
okres czasu. Sok żołądka składa
się z kwasu, enzymów trawiennych i innych substancji drażniących i uszkadzających przełyk.
Długotrwały kontakt kwaśnego
soku żołądkowego z komórkami
przełyku powoduje odczucie dyskomfortu. Nieprawidłowe cofanie się kwaśnej treści żołądkowej
do przełyku, może wynikać z niesprawności zwieracza przełyku.
W wielu przypadkach złagodzenie objawów zgagi można uzyskać poprzez modyfikację
stylu życia oraz stosowanie leków
dostępnych w odręcznej sprzedaży. Modyfikacja stylu życia polega na zmianie nawyków żywieniowych. Pacjenci powinni unikać:
czekolady, kawy, tłustych lub pikantnych produktów żywnościowych, pomidorów i napojów alkoholowych. Zaprzestanie palenia papierosów również zmniejszy ryzyko wystąpienia zgagi. Tytoń stymuluje produkcję kwasu
żołądkowego i rozluźnia zwieracz
przełyku i żołądka, co skutkuje
wystąpieniem refluksu. Pacjenci
z otyłością lub nadwagą powinni dążyć do zmniejszenia masy
ciała, ostatni posiłek należy jeść
►
2-3 godziny przed snem. W przy15
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►

padku epizodycznego występowania zgagi można przyjmować
leki zobojętniające treść żołądka
lub inhibitory receptorów histaminowych H2, które są dostępne
bez recepty.
W celu zmniejszenia ilości
treści żołądkowej, która przedostaje się do dolnej części przełyku, należy przestrzegać prostych
wytycznych, takich jak:
a. podniesienie wezgłowia
łóżka;
b. unikanie pozycji leżącej
przez dwie godziny po
jedzeniu. Nie należy również jeść przez co najmniej
dwie godziny przed snem;
c. zmniejszenie masy ciała;
d. ograniczenie palenia papierosów i picia alkoholu.
W farmakoterapii choroby
refluksowej przełyku stosowane
są leki hamujące wydzielanie kwasu solnego (IPP), antagoniści receptora H2 czy leki prokinetyczne
(cisapryd, metoklopramid).

Niestrawność
Niestrawność, inaczej zwana dyspepsją, występuje u osób
dorosłych z różną częstotliwością.
Większość osób z niestrawnością
doświadcza jednego z następujących objawów:
a. uczucie pełności podczas
posiłku. Pacjent odczuwa
sytość wkrótce po rozpoczęciu posiłku i nie może
go zakończyć;
b. ból brzucha o różnym natężeniu, od łagodnego do
ciężkiego, zlokalizowany
pomiędzy dolnym końcem mostka a pępkiem;
c. pieczenie w nadbrzuszu.
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Inne, mniej częste i niespecyficzne objawy, które mogą wystąpić
to nudności i wzdęcia oraz nieprzyjemny ucisk w żołądku. Czasami termin „niestrawność” jest
używany do opisania objawów
zgagi, ale schorzenia te różnią
się znacznie. Zgaga jest bolesna, z uczuciem pieczenia w klatce piersiowej, który promieniuje
w kierunku szyi i łopatek, może
być objawem choroby refluksowej. Jednakże, pacjent może jednocześnie mieć objawy zarówno
niestrawności, jak i zgagi.
Niestrawność może być
objawem innego, poważniejszego schorzenia należy więc niezwłocznie udać się do lekarza, jeżeli towarzyszą jej wymioty, utrata masy ciała i brak apetytu, smoliste stolce, problemy w przełykaniu lub współwystępują duszność,
pocenie się i ból promieniujący do
żuchwy, szyi lub ramienia. Objawy,
które utrzymują się przez ponad 2
tygodnie wymagają również kontroli lekarskiej.
Złagodzenie dolegliwości wynikających z niestrawności
można uzyskać jedząc kilka małych, niskotłuszczowych posiłków
w ciągu dnia, w wolnym tempie,
rezygnując z palenia papierosów,
picia kawy i napojów gazowanych,
stosowania leków mogących podrażniać żołądek (niesteroidowe
leki przeciwzapalne) oraz w miarę możliwości zredukowania stresu emocjonalnego i fizycznego.
Leczenie:
Związki zobojętniające
sok żołądkowy są zwykle lekami
pierwszego rzutu w złagodzeniu
objawów niestrawności. Stosowani są również antagoniści receptora H2 oraz IPP. Kolejną grupą są
leki stymulujące opróżnianie żołądka i pasaż jelitowy, dostępne

wyłącznie na postawie recepty lekarskiej.

Nudności i wymioty
Nudności to nieprzyjemne
uczucie pojawiające się najczęściej w okolicy żołądka, prowadzące często do wymiotów. Wymioty
są mechanizmem obronnym organizmu mającym na celu usunięcia substancji szkodliwych z przewodu pokarmowego. Odruch ten
może występować w wielu niepowiązanych z zaburzeniami tego
układu chorobach, np. infekcjach
ogólnoustrojowych czy stanach
zapalnych zachodzących w organizmie.
Najczęstsze przyczyny nudności:
 stosowanie niektórych leków. Nudności i wymioty mogą być działaniem
niepożądanym stosowania prawie każdego leku.
Aczkolwiek, niektóre leki
mają wyjątkowo silny potencjał emetogenny, np.
środki stosowane w chemioterapii oraz znieczulające;
 zakażenia przewodu pokarmowego. Mogą być
wywołane przez wirusy
lub bakterie oraz dotyczyć
infekcji czy zapalenia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego czy
wątroby;
 infekcje niedotyczące
przewodu pokarmowego,
np. infekcje płuc, pęcherza
moczowego, nerek, zapalenie opon mózgowych
i zakażenia ucha;
 toksyny bakteryjne w żywności (zatrucie pokarmowe);
 ciąża;
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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choroba lokomocyjna;
zatrucie alkoholem;
zapalenie narządów jamy
brzusznej, takich jak
trzustka, choroba Leśniowskiego-Crohna lub
wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
niedrożność jelit mogąca
wystąpić na skutek wrzodów żołądka lub jelit, nowotworów lub chorób zapalnych, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna;
zaburzona perystaltyka jelit i zwolnione opróżnianie
żołądka;
migrenowe bóle głowy;
zaburzenia układu nerwowego, w tym guzy mózgu,
drgawki, uraz głowy czy
stwardnienie rozsiane;
zaburzenia hormonalne,
np. cukrzyca, nadczynność
nadnerczy (choroba Addisona);
radioterapia;
zaburzenia psychiatryczne, takie jak lęk, depresja, jadłowstręt psychiczny i bulimia;
zespół wymiotów cyklicznych;
ból fizyczny lub emocjonalny;
zawał mięśnia sercowego;
niewydolność nerek.

Przyczyna ostrego epizodu
nudności i wymiotów jest zazwyczaj określana poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem i badanie przedmiotowe. Jeśli nudności i wymioty
są wynikiem niegroźnych chorób
lub problemów krótkoterminowych, pacjent nie powinien mieć
powodów do niepokoju. Jednak-
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że, czasami lekarz decyduje o konieczności przyjęcia do szpitala
lub dalszych badań. Hospitalizacja jest częściej konieczna w przypadku osób starszych i dzieci,
gdyż osoby z tych grup wiekowych mogą się szybko odwodnić. Przy intensywnych i trwających długo wymiotach odwodnienie i / lub zaburzenia równowagi
elektrolitów i minerałów w organizmie mogą być niebezpieczne
dla zdrowia i życia pacjenta. Przy
długotrwałych wymiotach może
wystąpić utrata masy ciała lub objawy niedożywienia.
Wiedza o objawach poprzedzających wystąpienie nudności
i wymiotó może pomóc określić
przyczyny tych zaburzeń:
a. Nagłe wystąpienie objawów, którym towarzyszy gorączka, bóle mięśniowe, katar, kaszel i biegunka może wskazywać
na możliwość zakażenia,
zwykle wirusem, ale czasem bakterią;
b. Jeśli objawy zaczęły się
po znieczuleniu lub po
chemioterapii, to leczenie
jest najbardziej prawdopodobną przyczyną. Podobnie, nudności i wymioty mogą wystąpić po
zastosowaniu substancji
psychoaktywnych;
c. Poranne wymioty często
występują podczas ciąży,
ale mogą pojawić się również u pacjentów z niewydolnością nerek;
d. Wymioty kilka godzin po
posiłku mogą sugerować
blokadę w żołądku lub jelitach, ale mogą być związane z zaburzeniami psy-

chiatrycznymi, takimi jak
anoreksja i bulimia;
e. Ból brzucha, a następnie
wymioty mogą sugerować stan zapalny w jamie
brzusznej, taki jak zapalenie trzustki lub niedrożności jelit;
f. Nagłe wymioty mogą być
związane ze wzrostem ciśnienia w mózgu, wywołanym zapaleniem opon
mózgowych lub nowotworem.

Leczenie nudności i wymiotów:
Terapia nudności i wymiotów zależy od ich przyczyny. Jednakże wyrównanie gospodarki wodnej i elektrolitowej organizmu jest wskazane u każdego
pacjenta, gdyż nadmierna utrata płynów ustrojowych powoduje odwodnienie i zmiany ilościowe składników mineralnych we
krwi. Epizodycznym nudnościom
i wymiotom o znanej przyczynie,
takiej jak choroba lokomocyjna,
chemioterapia lub znieczulenie
przed zabiegami chirurgicznymi,
można zapobiec podjąć leki przeciwwymiotne przed planowanym
leczeniem lub zdarzeniem. Objawy wynikające z zatrucia toksynami łagodzone są po eliminacji czynnika szkodliwego. Jeśli zaś
nudności i wymioty spowodowane są zakażeniem ogólnoustrojowym czy stanem zapalnym prawdopodobnie ustąpią po wyleczeniu choroby pierwotnej. ■

dr n. farm. Barbara Budzyńska
Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Kleiki, zawiesiny
i emulsje w dawnej
i współczesnej
recepturze

T

echnologia Postaci Leku na
studiach farmaceutycznych
to jeden z ważniejszych zawodowych przedmiotów. Podczas
wykładów omawiane są szczegółowo poszczególne procesy technologiczne oraz fizykochemiczne
związane z powstawaniem danej
postaci leku. Studenci poznają ponadto właściwości różnych
substancji i ich zachowania się
względem siebie. Ta teoretyczna
wiedza weryfikowana jest na zajęciach praktycznych, gdy podczas
ćwiczeń wykonywane są wszystkie postaci leku metodami, które
można by nazwać „tradycyjnymi”,
gdyż opierają się na wykorzystaniu moździerza, pistla i innych
naczyń laboratoryjnych. Przyszli
„pigularze”, uczą się także wykonywać pigułki i formować je na pigulnicy – przyrządzie, który można znaleźć jeszcze w niektórych
aptekach, a który wynaleziony
został w XVII wieku. Na zajęciach
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z Technologii Postaci Leku poznaje się również najnowocześniejsze
urządzenia, które wykorzystywane
są w przemyśle farmaceutycznym
oraz w aptekach.
Tradycyjny moździerz i pistel powoli odchodzi do lamusa,
kiedy mamy do dyspozycji nowoczesne urządzenia recepturowe
pozwalające otrzymać lek o najlepszych parametrach. Czyż jednak same studia nie uświadamiają
nam, że nasz zawód ma głębokie
korzenie i tradycje, które należy pielęgnować? Czy na pewno
niektóre postaci leku, które coraz
rzadziej są wykonywane na recepturze, nic już nie znaczą?
Mucilagines, suspensiones
et emulsiones

Kleiki

(mucillagines) to wodne,
koloidalne roztwory polisacharydów wielkocząsteczkowych,
występujących w agarze, skro-

bi, gumie arabskiej, tragakancie,
a także innych związków, w tym
polimerów syntetycznych. Odznaczają się dużą lepkością i zdolnością przylegania do błony śluzowej.
Kleiki w procesie wytwarzania postaci leku, służą do sporządzania
zawiesin i emulsji oraz jako substancje osłaniające przy doustnym
podawaniu leków działających
drażniąco na śluzówkę przewodu
pokarmowego. W celach leczniczych wykorzystuje się je jako
środki osłaniające w stanach zapalnych śluzówki i skóry.
Zadaniem kleików jest
nie tylko zmniejszanie działania
substancji drażniących, ale także opóźnianie resorpcji leków
w przewodzie pokarmowym,
przez co dochodzi do przedłużenia ich działania. Właściwość tę
wykorzystywano niegdyś podczas
podawania leków działających
znieczulająco lub odkażająco na
przewód pokarmowy.
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

Manuał aptekarski
Do najprostszych kleików
stosowanych od niepamiętnych
już czasów należy: macerat z korzenia prawoślazu oraz macerat
z siemienia lnianego. Równie długie tradycje mają kleiki bazujące
na tragakancie i gumie arabskiej.
Jedne z pierwszych polskojęzycznych wzmianek odnośnie tej postaci leku odnajdujemy w „Zielniku” Szymona Syreniusza z 1613
roku: kaszel suchy z gorącej przyczyny tak uleczyć może: w jęczmiennej wodzie warzyć tragaganty i gumy arabskiej, lakrycyje [1],
figi suche, a fiołkowego syropu
przylawszy trzecią część to pić po
ranu i na noc. (…) Zbytnią suchość
z piersi odpędza, pijąc wodę jęczmienną w którejby był i z arabską
żywicą warzony.
W dawnej recepturze doceniano również właściwości samej tragakanty, którą stosowano
w przypadku suchego kaszlu lub
gorączek: tragagantha: kaszel
suchy a gorący uśmierza z wodą
jęczmienną w którejby się przez
noc rozpuścił a w którejby pierwej
sok lakrycyjej był warzony. (…)
W ciężkich a gwałtownych gorączkach dobrze dawać pić wodę
jęczmienną w któryby tragakant
był warzony, albo przez noc rozpuszczony. Szymon Syreniusz
zwraca jednak uwagę: też potrzeba wiedzieć iż tragagant gdy ma
do lekarstw wchodzić sam ma być
tarty nie z innymi rzeczami. Bo iż
jest trudny do stłuczenia na proch.
Choć kleiki we współczesnej recepturze coraz rzadziej są
obecne, to jednak może się zdarzyć, że otrzymamy od pacjenta
receptę zawierającą w swym składzie gumę arabską. Należy wówczas pamiętać , że gumę arabską
rozpuszczamy w wodzie na zimno w proporcjach 1 część gumy
arabskiej na 2 części wody. Kleiki
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

świeżo przygotowane stosowano
najczęściej do przygotowywania
zawiesin.

Z awiesiny (suspensiones) to
mikstury w skład których wchodzą ciała stałe nierozpuszczalne, dodawane w postaci bardzo
miałkiego proszku. Szybkiemu
opadaniu proszku zapobiega się
poprzez dodanie substancji zawieszających - emulgatorów lub
kleików. W recepturze aptecznej
środkiem zawieszającym jest najczęściej kleik z gumy arabskiej.
Ponieważ zawieszona substancja
ma tendencje do opadania na
dno, dlatego zawiesiny wydaje
się w pudełeczkach z napisem
„przed użyciem zmieszać”, po to
by pacjent pamiętał o tej czynności przed każdym użyciem leku.
Jedną z bardziej popularnych zawiesin, zawierających
w swym składzie między innymi
kleik z gumy arabskiej jest Aqua
Kummerfeldi, opisywana szczegółowo w „Aptekarzu Polskim”
2009 (38).
Rp.
Sulfuris ppt.
5,0
Camphorae
Gummi arabici aa 1,5
Aqae calcis
ad 50,0
Podobnie jak w zawiesinach
wyróżnić możemy dwie fazy (najczęściej fazę stałą i wodną), tak
w innej postaci leku – emulsjach
wyróżnia się fazę wodną i olejową.

Emulsje (emulsiones) to układy
dwufazowe złożone z niemieszających się cieczy np. wody i oleju.
Jedna z faz jest zawsze fazą zewnętrzną – rozpraszającą, druga
fazą wewnętrzną – rozproszoną. Faza wewnętrzna w postaci
drobnych kuleczek zawieszona

jest w fazie zewnętrznej. Najpierwotniejszą formą emulsji, były
tzw. emulsje nasienne (emulsiones seminales) nazywane również
emulsjami właściwymi. Emulsje
te przyrządzano z nasion zawierających oleje tłuste. Po oczyszczeniu z okrywy nasiennej, nasiona rozdrabniano w kamiennym
moździerzu i rozcierano z wodą
źródlaną, aż do otrzymania płynu o jednolitym wyglądzie. Jedną
ze starszych receptur na emulsję
nasienną odnajdujemy w „Herbarzu” Marcina Siennika z 1568 roku:
weźmi nasienia malonowego [2] –
ochędożywszy – ile chcesz, stłucz je
dobrze w stępce kamiennej z wodą
stokową. Potym przecedź, a będzie
jucha [3] jako mleko, której niech
chory używa prze 4 dni.
Emulsje jako recepturowe postaci leków stosowane do
użytku wewnętrznego wykazują
działanie osłaniające i maskują
przykry smak leków. Podobne
działanie mają również, jeśli podawane są ad usum externum.
Jedną z częściej wykonywanych
emulsji do użytku zewnętrznego
jest płukanka zalecana w problemach z wysuszoną śluzówką jamy
ustnej i stanach zapalnych gardła
i krtani. Przepis ten szczególnie
warto polecać osobom „pracującym głosem”: nauczycielom,
śpiewakom czy aktorom. Już po
pierwszym zastosowaniu, płukanka przynosi ulgę nadwyrężonej
krtani i wysuszonemu gardłu, nie
dopuszczając do zaniku głosu czy
rozwoju chorób gardła.
Rp.
Ol. Menthae gtt. No V
Vit. E liq.
Vit. A liq.
aa 20, 0
Glicerolum
ad 500,0
M. f. emuls.

►
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Płukankę tę stosuje się poprzez rozcieńczenie 1 łyżki emulsji, w szklance ciepłej wody, po
czym kilkukrotnie przepłukuje się
gardło.
Dzięki postępowi technologicznemu w farmacji pacjenci
zyskali lepszy dostęp do leków.
Preparaty apteczne mają obecnie znacznie lepszą trwałość niż
te przygotowywane w aptekach
jeszcze pięćdziesiąt czy sto lat
temu. Z roku na rok pojawiają się
coraz to nowe substancje lecz-

nicze. Wszystko to sprawia, że
pacjentowi zapewniona zostaje
lepsza opieka zdrowotna.
Kiedy jednak wchodzimy do
muzeów farmacji, widzimy stare
apteczne naczynia, czy choćby
bierzemy do ręki moździerz i pistel, zapewne niejedna aptekarka
czy aptekarz odczuwa więź z tym,
co minione, a co stanowi o randze
naszego zawodu, która kształtowała się i nabierała znaczenia
przez setki lat. Rangę tę wyznaczała zawsze wiedza o działaniu

różnych substancji na organizm
człowieka, a także umiejętności
w wykonaniu leku. Dlatego ważne,
by od czasu do czasu zanurzyć się
choć na chwilę w tym co przeszłe,
nawet wówczas, gdy moździerz
i pistel pozostaną już tylko na
szyldzie apteki. ■
mgr farm. Joanna Typek
Piśmiennictwo u autorki
[1] lakrycyja – lukrecja gładka (Glycyrhiza
glabra)
[2] malon - melon
[3] jucha - polewka

Sport to zdrowie

Pływackie mistrzostwa polski aptekarzy
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje Pływackie Mistrzostwa Polski Aptekarzy, które odbędą się
21 listopada 2015 r. w Olsztynie. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 16 listopada 2015 roku. Informacje
szczegółowe dotyczące zawodów, w tym regulamin karta zgłoszenia oraz są dostępne pod adresem:

1

http://www.olsztyn.oia.org.pl/slider/i-plywackie-mistrzostwa-polski-aptekarzy-olsztyn-2015

pływackie
mistrzostwa
polski aptekarzy
organizator:

sponsor główny:

20

21 listopada 2015 r. Olsztyn
Pływalnia Uniwersytecka
z a p i sy :

Bogumiła Polakiewicz
T. +48 66 44 66 013
bogumila.polakiewicz@gmail.com
sponsorzy:
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JUBILEUSZOWE WYDANIE

Mutschler.
Farmakologia
i toksykologia.
Wydane w tym roku IV wydanie polskie podręcznika „Farmakologia i toksykologia”, jest jednocześnie jubileuszowym – dziesiątym – wydaniem
niemieckim tej książki. Jest to jednocześnie uzupełniona i poprawiona edycja jednego z najpopularniejszych podręczników farmakologii.

1

Co przesądza o niesłabnącym zainteresowaniu kolejnymi wznowieniami podręcznika Ernsta
Mutschlera? Z pewnością fakt, że jest on nieustannie przejrzysty, przystępny i przyjazny dla Czytelnika. Trudna dziedzina, jaką jest wiedza o substancjach leczniczych, ich mechanizmach działania, interakcjach, dawkach staje się przyswajalna dzięki
układowi treści, drukowi w kolorze oraz rozlicznym
rycinom, schematom i wykresom.
Polecany studentom farmacji, medycyny i nauk
pokrewnych podręcznik, będzie odpowiedni również
dla osób doskonalących się w szkoleniu podyplomowym. Przesądza o tym aktualność i nowoczesna
struktura oraz multidyscyplinarność treści i odniesienia do praktyki. Koncepcja dydaktyczna uwzględnia
bowiem wplecenie w zawartość podstawową wiadomości z anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Czytelnik raczej nie znajdzie w podręczniku
wiadomości o lekach przestarzałych lub wycofanych z użycia, co dla niektórych może być minusem, jeżeli z jakichś powodów – porównawczych czy
historycznych – taka wiedza jest potrzebna. Z drugiej strony usunięcie nieaktualnych treści pozwala
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zachować korzystny współczynnik objętości do treści, a tym samym – umożliwić racjonalizację czasu
przeznaczonego na naukę i powtórki. Jak możemy
przeczytać we wstępie: „W porównaniu z poprzednim wydaniem książka zawiera znacznie większy
zasób wiedzy, ale dzięki konsekwentnemu usuwaniu
przestarzałych lub nieistotnych już informacji udało
się zmniejszyć liczbę stron nowego wydania (...).”
W niektórych podręcznikach widocznym problemem jest brak selekcji informacji pod kątem ich
ważności i przydatności, czy detaliczne opisywanie słownie procesów, których zrozumienie graniczy z niemożliwością, o ile nie zostaną przedstawione graficznie. Nie jest to zauważalne w podręczniku Mutschlera. Czwarte wydanie polskie zachowało
wszystko co najlepsze z poprzednich edycji. Niewiele tu informacji mniej istotnych. Dzięki temu podręcznik ma bardzo dobre opinie wśród czytelników,
którzy często wybierają sobie tę pozycję jako lekturę wiodącą. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska

FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA Mutschlera. IV wyd.
Mutschler Ernst, Geisslinger Gerd, Kroemer Heyo K.,
Menzel Sabine, Ruth Peter
Redakcja Naukowa: Marek Droździk, Ivan Kocić,
Dariusz Pawla
Rok wydania: 2015, oprawa twarda, 1108 stron.
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Co woda przyniesie...?

Ze względu na walory sensoryczne i wartość odżywczą surowców pozyskiwanych z wody w tym ryb, skorupiaków, głowonogów, ślimaków i małży, od setek lat były i są one wykorzystywane do wytwarzania pożywienia. Samo rybołówstwo to
natomiast, oprócz zbieractwa i łowiectwa jedno z najstarszych
zajęć człowieka, bo już 10 tys. lat p.n.e. prehistoryczni ludzie
trudnili się łowieniem ryb. Na początku czyniono to za pomocą
włóczni lub harpunów sporządzonych z ości, rogów lub kości,
nieco później, bo 6-2 tys. lat p.n.e., pojawiły się pierwsze dedykowane i zaawansowane narzędzia, takie jak sieci sporządzane
z włókien przybrzeżnej roślinności. W tym okresie stosowano także pierwsze, prymitywne przynęty i haczyki. W VIII–IX
wieku ryby osiągnęły na rynku znaczną wartość i były równie
cenionym towarem co skóry i miód.
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M

imo niewątpliwych walorów spożycie ryb,
przetworów rybnych
i bezkręgowców jadalnych w naszym kraju nie stoi na wysokim
poziomie. W ciągu swojego życia
statystyczny Polak spożywa około
500 kg ryb. To wciąż bardzo mało
w porównaniu do konsumowanych 5 krów, 20 świń i 760 kurcząt.
Jak prezentują dane z 2013 roku,
Polacy preferują przede wszystkim
ryby morskie – mintaje, śledzie,
makrele, łososie, dorsze, szproty,
tuńczyki, morszczuki, tilapie (ok.
10 kg/osobę/rok), a tylko niewielką
ilość ryb słodkowodnych takich jak
pangi, pstrągi i karpie (ok. 3 kg/
osobę/rok). Jadalne bezkręgowce
(w 90% krewetki) to jedynie nieznaczne uzupełnienie diety przeciętnego Polaka (0,25 kg/osobę/
rok), Najpopularniejszą formą
konsumpcji są ryby świeże, chłoAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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dzone i mrożone, wśród przetworów dominują ryby wędzone i solone, konserwy rybne, jak również
marynaty.
Bez wątpienia ryby i jadalne bezkręgowce powinny należeć do najważniejszych surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, winny stanowić
ważny element zbilansowanej
diety – niezbędny dla prawidłowego rozwoju organizmu człowieka. Wynika to m.in. z faktu,
iż mięso ryb jest przede wszystkim doskonałym źródłem łatwo
strawnego i pełnowartościowego
białka. Wysoka strawność białka
ryb wynika m.in. z małej zawartości tkanki łącznej. Najbogatsze
w białko (więcej niż 20%) są ryby
chude, takie jak tuńczyk i halibut.
Średnia, czyli w granicach 15 –
20% zawartość białka charakterystyczna jest dla dorsza, makreli,
śledzia, łososia, a rybami stosunkowo ubogimi w białko są węgorz
i troć (poniżej 15%). Szczególne
jednak znaczenie zdrowotne ma
tłuszcz rybi, charakteryzujący się
wysoką przyswajalnością (92%)
oraz dużą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA). Z tego względu
najbardziej cenne żywieniowo są
morskie ryby tłuste, zawierające
powyżej 7% tego składnika pokarmowego w mięśniach (łosoś,
makrela, szprot, śledź, sardynka). Do ryb chudych, czyli takich
które zawierają w sobie mniej niż
2% tłuszczu zaliczane są tuńczyk,
dorsz, sola, okoń, sandacz, szczupak i morszczuk.
Mięso ryb stanowi też wartościowe źródło składników mineralnych (m.in. fluoru, jodu, selenu,
wapnia, cynku, miedzi i żelaza), jak
również witamin głównie z grupy
B, a dodatkowo mięso tych tłustych, to rezerwuar witamin A, D
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

i E. Natomiast tkanki pozyskane
z bezkręgowców to dobre źródło
wysokowartościowego białka, nawet do 20% całkowitej ich masy.
Odnaleźć również możemy nieznaczne ilości tłuszczu, w szczególności fakt ten dotyczy skorupiaków (z wyłączeniem krabów)
– a znaczną jego część stanowi
cholesterol. Mięso bezkręgowców
zawiera również witaminy z grupy
B, głównie B12 i PP, znaczne ilości
jodu, selenu i fluoru oraz magnez,
żelazo i cynk.
Jeśli chodzi o wartość energetyczną produktów rybnych
i z bezkręgowców jadalnych, to
jest ona stosunkowo niska, zależna w głównej mierze od zawartości i jakości lipidów, wyjątkiem
są ryby z grupy tych bardzo tłustych. Należy podkreślić fakt, iż
skład chemiczny mięsa ryb i jadalnych bezkręgowców zmienia się w dość szerokim zakresie
i jest zależny od gatunku, wieku,
miejsca żerowania, czasu połowu
i rodzaju tkanki.
Zawsze najbardziej wartościowe są produkty świeże, lecz
niestety, ze względu na dużą zawartość wody, wysoką aktywność
enzymów tkankowych i bakteryjnych, obecność krwi, występowanie niskomolekularnych związków
azotowych, jak również szybkość
zachodzenia reakcji chemicznych
i biochemicznych, które prowadzą
do rozkładu tkanek, najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe mięso świeżych ryb i bezkręgowców
wodnych cechuje bardzo niska
trwałość. Dlatego też obecnie stosuje się masę zabiegów technologicznych, nastawionych na utrwalenie wartościowego surowca.
Polegają one m.in. na działaniu
niskich temperatur (zamrażanie),
wysokich temperatur (sterylizacja), obniżaniu aktywności wody

(suszenie) oraz zastosowaniu
substancji utrwalających. Każdy
z tych procesów wywołuje jednak
określone zmiany fizykochemiczne i biochemiczne w mięsie ryb.
W zależności od zastosowanego czynnika utrwalającego
wyróżnia się następujące grupy
przetworów rybnych:
•

Ryby świeże – nie poddawane żadnym procesom obróbki technologicznej, konsumowane w formie surowej,
smażonej lub gotowanej.

•

Ryby mrożone – poddawane
wstępnej obróbce mechanicznej, jak płukanie, wykrawanie,
odtłuszczanie, odgardlanie,
patroszenie, odgławianie, filetowanie, odskórzanie, a następnie chłodzeniu i mrożeniu. Produkty takie koniecznie
muszą być przechowywane
w niskich temperaturach.
Ryby chude mrożone mogą
być przechowywane w temperaturze -18 o C do -22°C
przez czas 6 miesięcy, ale
średniotłuste już tylko 4 miesiące. Odpowiednio w temperaturze od -22,1oC do -30°C:
10 i 8 miesięcy.

•

Ryby solone – osmoaktywnym czynnikiem utrwalającym w tym przypadku
jest zwykle chlorek sodowy
o działaniu bakteriostatycznym. Technologia ta obejmuje solenie na sucho, mokro,
korzenne i z dodatkiem enzymów proteolitycznych. Okres
trwałości tak przygotowanego produktu to 6 miesięcy
dla ryb mocno solonych i 4
miesiące dla słabo solonych.
Charakterystycznym produktem solonym są popularne
►
anchois, wytwarzane z sarde23
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►

li. Dojrzewają one przez 6 – 7
miesięcy w nasyconym roztworze NaCl w temperaturze
od 17 do 22°C. Inny solony
produkt rybi to kawior, gotowy pakowany w puszkach zawiera 3-5% NaCl, a jeśli przeznaczony jest do umieszczenia w beczkach – 6-8% NaCl.
•

•
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Ryby wędzone – dym wędzarniczy ma działanie bakteriobójcze, zapobiega jełczeniu tłuszczu i nadaje rybom
bardzo korzystne cechy organoleptyczne. Do wędzenia
nadają się wszystkie gatunki
ryb morskich i słodkowodnych. Najczęściej stosuje się
wędzenie gorące (dorsze,
śledzie, makrele, ostroboki,
węgorze, sieje, sielawy. Wędzenie zimne natomiast tyczy
się najczęściej śledzia, makreli
i łososia. Trwałość ryb wędzonych jest niewielka i wynosi
do 4 dni dla wędzonych na
gorąco i do 10 dni dla wędzonego na zimno asortymentu.
Marynaty rybne – przetwory, które otrzymywane są
poprzez utrwalenie ryb świeżych lub solonych roztworem
octu i soli, czasami z dodatkiem przypraw, nie wymagające obróbki cieplnej. Wyróżnia się marynaty zimne (czas
przechowywania do 14 dni,
w temperaturze od 0 do 8°C),
gotowane (w opakowaniach
nie zamykanych hermetycznie łatwo pleśnieją, zamknięte
hermetycznie, w warunkach
chłodniczych mogą być przechowywane do kilku tygodni)
i marynaty smażone (w zależności od stężenia octu i soli
trwałość ich w warunkach
chłodniczych może wynosić
nawet do kilku miesięcy).

•

Konserwy rybne – w tym
przypadku to wysoka temperatura jest głównym czynnikiem utrwalającym, a sterylizacja zmienia właściwości
odżywcze produktu w następujący sposób: krótkotrwała
powoduje tylko niewielkie
obniżenie trwałości, a długotrwała prowadzi do obniżenia wartości biologicznej
białka. W konsekwencji następuje także częściowy (2555%) rozkład witamin zawartych w mięsie, głównie tych
z grupy B.

•

Prezerwy rybne – wytwarzane z ryb świeżych, mrożonych, solonych lub wędzonych, niekiedy z dodatkiem
związków chemicznych. Zamyka się je w opakowaniach
hermetycznych nie poddając sterylizacji, stąd też ich
niewielka trwałość, zależna
głównie od stopnia nasolenia.
Prezerwy zawierające 7-12%
soli mogą być przechowywane do 3 miesięcy, a przy
zawartości powyżej 12% do
4 miesięcy. Obecnie nazwa ta
jest rzadko stosowana, często
łączy się ją z marynatami.

•

Farsze rybne, czyli rozdrobnione mięso od niejadalnych
części, uformowane w bloki,
poddawane dodatkow ym
zabiegom technologicznym,
które przedłużają jego trwałość.

Formy handlowe jadalnych
bezkręgowców to najczęściej mięso zwierząt w postaci mrożonej
lub jako konserwy. Mięso zwykle używane jest po ugotowaniu,
choć może być także smażone
i zapiekane. U skorupiaków cechą charakterystyczną jest zmia-

na barwy pancerza podczas gotowania wywołana uwalnianiem
się karotenoidowych barwników,
związanych z białkiem. Głowonogi występują w handlu zwykle
w postaci oczyszczonej i pokrojonej na kawałki lub też niewielkie
pierścienie. Można nabyć je także w postaci konserw – w puszkach. Ślimaki konsumowane są
przeważnie w formie smażonej,
a małże morskie spożywa się zarówno po obróbce termicznej, jak
i w postaci surowej (np. ostrygi).
Nie należy zapominać, że
znaczną, bo około 50% ciała ryb
i bezkręgowców stanowią części
niejadalne. Jednak, ze względu
na dużą zawartość wielu cennych
składników są one stosowane do
produkcji m.in. mączki rybnej,
tłuszczów leczniczych, jadalnych
i technicznych, klejów, żelatyny
fotograficznej, guaniny czy też
służą do wytwarzania preparatów
z chityny i chitozanu (z odpadów
kryla), które stosowane są w przemyśle papierniczym, włókienniczym czy analityce chemicznej.
Z punktu widzenia konsumenta, bardzo ważny jest higieniczno-sanitarny stan mięsa ryb
i bezkręgowców jadalnych. Na
niego składają się: świeżość ryb,
ilość pasożytów i toksyn jak również stopień zakażenia mikrobiologicznego. Klasyfikacji świeżości
opisywanego asortymentu dokonuje się na podstawie oceny
skóry, śluzu naskórnego, wyglądu
oczu, skrzeli, otrzewnej u ryb patroszonych, zapachu skrzeli i jamy
brzusznej jak również konsystencji mięsa. Towaroznawcy żywności
wyróżniają natomiast charakterystyczne cztery fazy świeżości ryb
w trakcie trwania ich przechowywania. Tuż po złowieniu (faza
pierwsza) wyczuwalny jest bukiet
gatunkowy smaku i aromatu, wyAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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nika to z obecności cukrów prostych i ich fosforanów, wolnych
aminokwasów i nukleotydów,
głownie IMP (inozynomonofosforanu). Kolejno – w drugiej fazie zanikają cechy gatunkowe ryb (brak
smaku), co następuje poprzez zachodzące przemiany glikolityczne
prowadzące do zaniku słodkości,
następuje wówczas dezaminacja
i dekarboksylacja aminokwasów,
defosforylacja IMP, a przemiany
glikolityczne i oksydacyjne prowadzą do gromadzenia się kwasu
pirogronowego i wolnych aldehydów. W trzeciej fazie, kiedy konsumpcyjnie ryba jest na granicy
bezpieczeństwa i przydatności
do spożycia, powstają aromaty
kwaśno-goryczkowe spowodowane obecnością produktów końcowych glikolizy, oksydacji, amin,
TMA (trimetyloaminy) i histaminy
(zawartość histaminy mogąca wywołać zatrucie pokarmowe wynosi 100mg/100g mięsa) i hipoksantyny. Ryba przechowywana zbyt
długo (czwarta faza), ma nieprzyjemny zapach, a cechy zepsucia
ujawniają się za sprawą dużego
nagromadzenia amin i produktów procesów gnilnych (indolu,
skatolu).
Do ryb wędzonych dodaje
się często barwniki E 102, E 104, E
124, E110, E 154. Jak wynika z raportów RASF (The Rapid Alert System for Food and Feed), niektóre
syntetyczne związki dodawane są
często do przetworów rybnych
w zbyt dużych ilościach.
Kolejnym aspektem do rozpatrzenia jest fakt, iż zarówno
ryby jak i bezkręgowce mogą być
pośrednimi żywicielami przejściowych form wielkiej liczby
gatunków pasożytów. Zdecydowana większość z nich nie jest
szkodliwa dla zdrowia człowieka,
a niebezpieczeństwo występuAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

je głównie po spożyciu elementów, które zawierają żywe formy
pasożytów (np. wątroby czy gonad). Do pasożytów, które mogą
być groźne dla człowieka należą
osadzające się w wątrobie Opisthorchis felineus, w żółciowych
przewodach Opisthorchis senensis, Peudamphistomum truncatum lub jelitach Echinochasmus
perfoliatus i Euparyphium melis.
Do tasiemców mogących stwarzać zagrożenie dla człowieka,
zaliczamy szczególne te z rodzaju Diphylobothrium. Patogenne
dla ludzi mogą być również Terranova simple i Dioctophyma renale. Równie groźna co pasożyty
może być także mikroflora bytująca na powierzchni i wewnątrz
organizmów wodnych. Bakterie
ryb połowionych z zimnych wód
zwykle mają cechy psychrofitów.
U ryb pozyskiwanych w gorących
rejonach Atlantyku przeważają
mezofile. Na wierzchniej warstwie organizmów wodnych znaleźć można również także drożdże

Torulopsis, Rhodatorula i Candida.
Natomiast w treści jelit i żołądka bytują przeważnie organizmy
wytwarzające przetrwalniki np.
Clostridium. Niestety, na występowanie szkodliwych patogenów
mają także ogromny wpływ warunki przygotowywania, obróbki i magazynowania surowców
rybnych i jadalnych bezkręgowców. Dobrze udokumentowany
jest np. problem związany z występowaniem Listeria monocytogenes w gotowych do spożycia
produktach. Zanieczyszczenie
tym patogenem w pakowanych
próżniowo, wędzonych rybach
na poziomie większym niż limit RTE (Ready To Eat, Gotowe
Do Spożycia) dla żywności, 100
CFU/g (colony forming unit, jednostka tworząca kolonię) jest
spowodowane złymi praktykami
sanitarnymi, zanieczyszczeniem
środowiska przetwarzania i nieprawidłową temperaturą podczas
długotrwałego przechowywania
w punktach sprzedaży detalicznej.

Powszechną praktyką w celach
przedłużania okresu przydatności
do spożycia produktów rybnych
i zwiększania wartości mało
wartościowego surowca rybnego
jest fermentacja. Swoją wersję mają
Norwegowie (rakfisk), Eskimosi
z Alaski (tepa), Japończycy
(kusaya), Koreańczycy (hongeohoe)
oraz Islandczycy (hákarl).

►
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Obecność bakterii psychrofilnych
może również prowadzić do wystąpienia licznych zmian jakościowych (smaku, zapachu, barwy,
tekstury), jak również do wytworzenia amin biogennych i mikotoksyn szkodliwych dla organizmu człowieka. Zanieczyszczenia, substancje chemiczne, które
mogą dostawać się ze środowiska
bytowania organizmów wodnych
i wykrywane są podczas badań,
zbyt powszechnie w tkankach
ryb, to najczęściej PCB, WWA,
pozostałości chemicznych środków ochrony roślin (ΣHCH, HCB,
ΣDDT), związków cynoorganicznych (TBT) czy substancji weterynaryjnych (np. chloramfenikolu,
nitrofuranu i jego metabolitów).
PCB (polichlorowane dibenzo-p-dioksyny) należą do trwałych
hepatotoksycznych, immunotoksycznych i kancerogennych
związków organicznych, które
powstają jako produkty uboczne
procesów spalania. W zbiornikach
wodnych gromadzą się w osadach dennych, a ze względu na
swój lipofilny charakter kumulują
się w tkankach zwierząt wodnych.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, PAH),
stanowią dużą grupę związków
organicznych charakteryzujących
się obecnością dwóch lub więcej
sprzężonych pierścieni aromatycznych w cząsteczce. Źródłem
ich występowania jest najczęściej
proces niecałkowitego spalania
lub pirolizy materii organicznej.
Komitet Naukowy ds. Żywności
podaje, iż 15 związków z tej grupy
może być uważane za potencjalnie genotoksyczne i rakotwórcze
dla ludzi. Często zdarza się, że
WWA znajdują się w tkance mięśniowej ryb wędzonych metodą
tradycyjną, która ze względu na
swój charakter jest niecałkowicie
26

kontrolowana. Trójpodstawione
związki cynoorganiczne (TBT)
od wczesnych lat sześćdziesiątych były stosowane w różnych
dziedzinach przemysłu i rolnictwa, najczęściej dodawano je
do farb przeciwporostowych na
statkach. Udowodniono, że mogą
powodować zmiany hormonalne
u organizmów wodnych, w 2003
roku na mocy Dyrektywy związki
te zostały zakazane do używania
na statkach, jednakże wciąż zdarzają się przypadki wykrywania
ich w rybach i bezkręgowcach
jadalnych przeznaczonych na
sprzedaż. Pestycydy w szczególności te dawniej stosowane, które
okazały się być wielce toksyczne
dla człowieka, produkcja ich została zakazana – niestety te jak
DDT, HCH, HCB, mają tak długi
czas rozkładu, że wciąż można
odnaleźć je lub ich metabolity
w środowisku, a co za tym idzie,
również w rybach i bezkręgow-

cach jadalnych. Dość istotnym
problemem stało się w ostatnich
czasach nagłośnione szczególnie
w mediach napromieniowanie
ryb i bezkręgowców jadalnych.
Udowodniono, iż stada ryb, które żerują na obszarach skażonych
mogą uleć skażeniu wtórnemu,
a połów ich w celu przeznaczenia do późniejszej konsumpcji,
nawet na oddalonych terenach
niesie realne zagrożenie. Mimo
funkcjonowania w wielu krajach
inspekcji radiologicznej, występowania kontroli, w wielu krajach,
zdarzają się pojedyncze przypadki przedostawania się skażonych
produktów do sieci handlowych.
Kolejnym, potencjalnym zagrożeniem związanym z konsumpcją
ryb i organizmów wodnych mogą
być również materiały budowlane
zawierające Radon.
Należy także podkreślić, że
pomimo wysokiej wartości odżywczej mogą być one również
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ment prozdrowotnego żywienia.
Należy mieć jednak świadomość,
iż miejsce pochodzenia, sposób
przechowywania, przetwarzania
mają wpływ na wartość odżywczą tychże produktów. A potencjalne ryzyko jakie niesie ze sobą
spożywanie ryb i organizmów
wodnych jest zwykle minimalizowane, poprzez przestrzeganie
ogólnych zasad, kontrole na etapie przetwarzania, magazynowania, etc. Zatem zdecydowanie
warto włączyć zarówno ryby jak
i bezkręgowce jadalne do swojej
diety, a najlepiej świeże, prawidłowo przygotowane będą cieszyć
zarówno podniebienia jak i przyczynią się do polepszenia funkcjonowania i utrzymania homeostazy naszego organizmu. ■
mgr Michał Stawarczyk
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źródłem metylortęci, arsenu, rtęci czy ołowiu i kadmu. Co istotne coraz częściej notowane są
na świecie alergie na mięso ryb.
Według danych szczególnie uczula mięso śledzia, makreli, łososia.
Osoby wrażliwe na alergeny rybne często reagują również na alergeny w mięczakach, skorupiakach,
jak również w mięsie zwierząt do
paszy których dodawano mączkę
lub półprodukty rybne. W krajach, gdzie spożywa się duże
ilości owoców morza, dochodzi
czasami do zatruć tzw. „morskimi
biotoksynami”, które odkładają
się w żywych małżach, szczególnie wskutek spożywania przez nie
planktonu zawierającego toksyny.
Główne biotoksyny spotykane
w mięczakach (shellfish marine
biotoxins) to: PSP – paraliżujce,
NSP – neurotoksyny, ASP – anamnestyczne, DSP – wywołująca
biegunki oraz AZA (kwas azaspirowy) powodujący biegunki.
Ryby stanowią bardzo wartościową strawę, obecnie wraz
ze wzrostem świadomości konsumentów związanej z relacjami
między tym, co znajduje się u nas
na talerzu a tym, jak się czujemy, pojawiają się coraz częściej
w naszym jadłospisie jako ele-
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Studnia nadziei

– refleksje na czas wyborów
(Ewa Sitko) Pani Magdo, jak zwykle to, co niesie codzienne
życie, stało się inspiracją
do naszych kolejnych rozważań. Za nami wybory
parlamentarne, i, mam nadzieję, świadome refleksje
dotyczące własnych wyborczych preferencji, oczekiwań
w stosunku do wskazanych
kandydatów, wreszcie własnego udziału w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego. Dla aptekarzy te refleksje są cały czas aktualne
– przed nimi bowiem wybory. Upływa VI kadencja organów Samorządu Aptekarskiego i w styczniu nastąpi
wyłonienie nowych władz.
Dlaczego warto brać
udział w wyborach, jakie
mechanizmy rządzą naszymi indywidualnymi wyborami, czy rzeczywiście
jesteśmy w tych wyborach
autonomiczni – dzisiaj pytam o to i siebie, i panią.
28

(Magdalena Bucior) Spójrzmy
najpierw na zagadnienie
w szerszej perspektywie.
Kolejne statystyki dotyczące frekwencji przy urnach
wyborczych i badania naukowe obrazują, że Polacy
nieszczególnie interesują
się wyborami. W 1995 roku Mirosława Grabowska
i Tadeusz Szawiel przeprowadzili badania, w których
respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące postaw wobec wyborów
ogólnopolskich. Badania te
zostały powtórzone 15 lat
później przez prof. Jacka
Raciborskiego [1]. Na przestrzeni lat wzrosła liczba
respondentów, którzy zadeklarowali swoją obojętność wobec wyborów oraz
tych, którzy uważają, że są
one grą pozorów i mydleniem oczu (odpowiednio
40 i 56 procent). Już tylko

55 procent w porównaniu
z wcześniejszymi 67 uważa,
że wybory są najlepszym
sposobem wyłaniania rządzących. Badania prof.
Raciborskiego pokazują
także, że nawet jeśli idziemy do wyborów – robimy
to bezrefleksyjnie. Tylko
około 20 procent głosujących to wyborcy którzy
znają partie polityczne,
analizują ich programy,
chcą uczestniczyć w spotkaniach przedwyborczych.
Pozostali to tzw. wyborcy
rytualni, którzy głosują
pod naciskiem otoczenia,
mediów. Jak widać tylko
nieliczni przeżywają udział
w wyborach jako wyraz
obywatelskiego zobowiązania. I choć taka postawa
jest niezaprzeczalnie cenna, to przygnębiająca jest
jednak zaznaczająca się
w tym bezrefleksyjność.
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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(E) Mam wrażenie, że opisane postawy dotyczą zarówno wyborów ogólnopolskich, jak
i korporacyjnych lub środowiskowych. Zastanawiam się
nad przyczyną tego stanu.
Ja również odniosę się szerzej do rzeczy. Dostrzegam
uwarunkowania historyczne
– 123 lata niewoli, opisywany jako „stracony” XIX wiek.
W innych krajach europejskich było to stulecie dynamicznego, choć niełatwego,
kształtowania się przekonań
obywatelskich i społecznych. Ich pokłosiem jest
chociażby przekonanie, że
warto budować państwo,
które odpowiada na potrzeby obywateli, że warto o to
zabiegać i że warto dążyć
do tego, aby mechanizmy
działania państwa, organizacji, partii, stowarzyszeń
(na wszystkich szczeblach
i poziomach) były transparentne.
(M) Ooo!, do transparentności
w Polsce daleko. Przywołam
ponownie stanowisko prof.
Jacka Raciborskiego. Twierdzi on, że w wyniku różnych
uwarunkowań (skromna infrastruktura społeczeństwa oby watelskiego,
wspomniane uwarunkowania historyczne) wbrew
głoszonym deklaracjom
partie (ale przenieśmy to
na organizacje) nie otwierają się na nowych członków. Spostrzegane są jako
grupy ludzi, którzy budują
sieć wzajemnych układów
i ugruntowują nepotyzm.
W powszechnej opinii brakuje im świeżości. [1]
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(E) Wymowne spostrzeżenia. Ja
chciałabym wierzyć, że za
deklaracjami idą prawdziwe
potrzeby. I kiedy w piśmie
Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie czytam, że „wybory do władz
samorządu aptekarskiego
to wielka szansa dla wszystkich” [2] to tak dosłownie
chcę to rozumieć.
(M) W tym miejscu pojawia się
pytanie, które w kontekście wyborów wydaje mi się
szczególnie ważne – pytanie o własną gotowość do
tego rodzaju aktywności
i jej osobiste uwarunkowania. Jakie mechanizmy
rządzą naszymi wyborami
– w mikro- i w makroskali? Zadając to pytanie, nawet nie próbuję odnaleźć
wyczerpującej odpowiedzi,
bo wiem, że mnogość tych
mechanizmów jest nie do
opisania w objętości, którą
dysponujemy.
Jako ciekawostkę mogą przytoczyć wyniki badań nad zagadnieniem, jak
poszczególne części mowy
kształtują spostrzeganie
danej osoby. Okazuje się,
że na przykład większą moc
wyjaśniającą mają rzeczowniki niż czasowniki lub przymiotniki. „Polski aptekarz”
a „aptekarz Polak” – pozornie ta sama treść. Jednak
okazuje się, że doprecyzowanie z użyciem rzeczownika (Polak zamiast polski)
automatycznie uruchamia
myślenie kategorialne, czy
myślenie o ludziach przez
pryzmat grupy do której
należą. Użycie rzeczowników uruchamia w nas ten-

dencje do podziału otoczenia na kategorie, ogniskujące się wobec „nas” i „ich”.
Przeprowadzone badania
pokazują, że rzeczowniki
w wielu europejskich językach wyostrzają podziały
grupowe. W sytuacji eksperymentalnej zapytano
o preferencje dotyczące
dwu abstrakcyjnych obrazów. Ich autorów przedstawiono jako malarzy duńskich, polskich, niemieckich
itd. Oraz jako malarzy Duńczyków, Polaków, Niemców… Ci, którym narodowość malarza przedstawiono za pomocą rzeczownika
(malarz Duńczyk, malarz
Polak…) znacznie częściej
niż druga grupa (malarz
duński, malarz polski, niemiecki itd.) wybierali jako
wartościowy obraz swojego rodaka, a nie obraz malarza z innego kraju. Użycie
rzeczownika wyostrzyło
przeżywanie podziału grupowego, w tym przypadku
zbudowane wokół przynależności narodowościowej.
Podana ciekawostka pokazuje, jak wiele w budowaniu naszego odniesienia
do drugiej osoby (w tym
wypadku kandydata, którego chcemy wesprzeć)
zależy od czynników, ba,
nawet drobiazgów, na które nawet nie zwrócilibyśmy
uwagi… Po raz kolejny okazuje się, że wiedza na temat
mechanizmów wybierania
pozwala nam stawać się
świadomym, refleksyjnym
wyborcą.
(E) Ja chciałabym zatrzymać się
►
przy tych atrybutach do29
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brego wyboru, które z całą
pewnością nie powinny
uwadze tego świadomego
wyborcy umykać: nadziei
i zdrowym rozsądku, rozumianym jako osadzenie tejże nadziei w realiach, możnościach i innych rygorach.
Zatrzymajmy się więc
najpierw przy nadziei.
Psychologia uważa ją za
podstawową zmienną
motywacyjną, czyli od jej
poziomu zależy gotowość
do podejmowania wysiłków [3]. Jeżeli myślę o aptekarzach, to widzę, że nadzieja na dobrą zmianę powinna uruchomić potrzebę
wykorzystania szansy, jaką
jest udział w wyborach do
samorządu i później praca
na rzecz społeczności.
Jeszcze mocniej wybrzmiewa rola nadziei, jeżeli za Frommem przyjmiemy, iż jest ona kluczowym
czynnikiem samorealizacji
i warunkiem prawdziwie
ludzkiego życia [3]. Nie tak
dawno podkreślałyśmy, jak
ważne jest, aby społeczność aptekarska na wszystkich szczeblach posiadała
sprawnych reprezentantów
i jak ważne jest przekonanie,
że swoim zaangażowaniem
mogą oni realnie wpływać
na przykład na regulacje
prawne, budujące ramy
funkcjonowania aptek.
(M) Jeżeli zestawię to, co Pani
mówi o nadziei, z wynikami
powyżej cytowanych badań, to wypadałoby wypowiedzieć mało pokrzepiające zdanie: Coraz mniej nadziei w społeczeństwie.
Coraz mniej nadziei jako
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motoru do podejmowania
wysiłku na rzecz danej społeczności.
(E) Pani refleksja wpisuje się bardzo mocno w myśl znanej
francuskiej intelektualistki, filozofa polityki, Chantal Delsol [4]. Na opisanie
współczesnej kondycji nadziei używa ona następującego obrazu – Jeżeli nadzieja jest studnią w ogrodzie,
można odnieść wrażenie, że
ta studnia została zatruta –
autorka twierdzi, iż jest to
wynikiem zaprzeczenia koncepcji człowieka jako „wrażliwego podmiotu”, który ma
poczucie odpowiedzialności
za siebie, ale i za innych i zorientowany jest na wartości
wpisane w tę postawę.
(M) Aż boję się pytać dalej, bo ponownie się okazuje, że proste działania (branie udziału
w wyborach, zatroszczenie
się samodzielnie o własne
interesy) tylko pozornie są
proste.
(E) Oczywiście, że to tylko złudzenie. Świadomy, refleksyjny,
pełen nadziei, gotowy do
oddolnej aktywności obywatel jest „efektem” długiego procesu szeroko rozumianego wychowania.
Chantal Delsol pisze również: „Odrzucenie nadziei
przejawia się w dwóch
postawach umysłowych.
Po pierwsze, w postawie
buntu wobec rzeczywistości, która wydaje się nieuchronna po upadku totalitarnych utopii; skoro wiek
XX nie zdołał stworzyć doskonałego społeczeństwa,

skoro ludzkie społeczeństwo po kres czasów musi
pozostać niedoskonałe, to
żadna nadzieja nie ma sensu: utopia albo nic! Po drugie, w woli nieruchomego
trwania w sytuacji swobodnego dobrobytu, jaka
przypadła nam w udziale,
i unikania formułowania
oczekiwań, które tak czy
owak okazałyby się czcze
i niebezpieczne [4].
(M) Można więc postulować, aby
wszyscy wyborcy budowali
postawę nadziei, mimo powszechnie prezentowanej
braku nadziei.
(E) Tak, bo najważniejszym w nadziei jest przekonanie,
wiara w powodzenie działań, w uzyskanie dobrych
ich następstw i szansa na
rozwiązanie napotykanych
trudności i co najważniejsze, przekonanie o pozytywnych cechach i możliwościach człowieka, tak
w jednostkowej, jak i społecznej skali. W rozważaniach o nadziei warto sobie zadać pytanie, co na
przestrzeni lat tę nadzieję w nas pomniejszało. To
oczywiste, że i wspomniana już rzeczywista hermetyczność przede wszystkim partii, ale i organizacji
i stowarzyszeń, a drugiej–
odczuwany i na poziomie
krajowym i lokalnym nepotyzm, nierówność prawa,
a także – brak otwartości na
twórczy spór, na rzeczową
dyskusję. Poruszająco także
wybrzmiewają słowa o wychowaniu do roli świadomego, refleksyjnego, krytyczAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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nego wyborcy – musimy
zadawać sobie pytanie, czy
rzeczywiście wychowujemy
do trudu wyboru, czy raczej wzmacniamy postawę
konformizmu, wygody, odcięcia od ponoszenia odpowiedzialności także i w tym
wymiarze („I tak nic się nie
zmieni, a więc nie będę się
angażować”).

(E) A co po stronie tych, którzy
wybierają i oceniają pracę
innych?
(M) Zdrowy rozsądek, który idzie
w parze z nadzieją. Rzeczywistość bardzo pożądana.
Nadzieja, urzeczywistniana
w akcie wskazania konkretnego kandydata, ale i zdroworozsądkowa ocena jego
pracy. Unikanie nieuzasadnionej podejrzliwości. Jako
wybierający także zatruwamy „studnię nadziei” – jesteśmy niecierpliwi, łatwo
formułujemy oskarżenia,
unikamy zaangażowania,
które polega na rzetelnym
sprawdzeniu efektów pracy naszego przedstawiciela, boimy się odważnie, ale
rzeczowo i spokojnie mówić

o swoich oczekiwaniach,
budujemy nierealistyczne
oczekiwania.
(E) Rozumiem, iż wzmacnianie
„studni nadziei” to zadanie
dla wszystkich podmiotów
aktu wybierania.
(M) Oczywiście, że tak, a miara zdrowego rozsądku
nie do przecenienia. Przy
czym chcemy o nim myśleć
w znaczeniu klasycznym jako sensus communis, czyli
zmysł wspólny budowany
na wspólnym człowieczeństwie i wrażliwości. ■
Ewa Sitko
Magdalena Bucior
Piśmiennictwo:
1. Raciborski J., „Obywatele rytualni” W:
„Poradnik Psychologiczny” POLITYKI,
tom 18
2. www.warszawa.oia.org.pl
3. Jakubczyk A., Łapiński M., Szustrowa T.
(Tłum. zb.): Współczesne teorie motywacji. PWN, Warszawa 1980.
4. Delsol Ch.: Esej o człowieku późnej nowoczesności. Tłum. M. Kowalska. Wyd.
Znak, Kraków 2003.
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(M) To, co w wyborach nazywamy więc „wielką szansą dla
wszystkich” powinno być
odczytane wielostronnie:
to wielka szansa dla tych,
którzy kandydują – aby
urzeczywistnili swoje nadzieje, aby doświadczyli
własnej skuteczności. Ale
to także (a dla mnie przede wszystkim) szansa dla
organizacji: na wykorzystanie tego nowego spojrzenia, na otwartość na
nową osobę, na przyjęcie
jej krytycyzmu i pomysłu

na stworzenie nowej jakości. Nawet chciałbym mocno zaznaczyć: to nie tylko
szansa, to zobowiązanie.

Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

31

Historia farmacji – Aptekarskie tradycje

Jak
najpożyteczniejsze
wyzyskanie
czasu studyów
uniwersyteckich

P

rzyzwyczajeni jesteśmy
do kolejnych budujących
wiadomości, związanych
z działalnością stowarzyszenia
„Młoda Farmacja”. Blisko tysiąc
studentów wydziałów farmaceutycznych z całej Polski bierze regularnie udział w konferencjach,
kongresach, uczestniczy w warsztatach i twórczych spotkaniach…
Być może dla członków „Młodej
Farmacji” zaskoczeniem będzie
fakt, że także przed kilkudziesięciu laty działała Młoda Farmacja.
Takim właśnie wspólnym, nieformalnym mianem, określano stowarzyszenia studentów farmacji,
aktywne w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Jedną z najstarszych tego
typu organizacji było Koło Farmaceutów Uniwersytetu Jagiellońskiego, powstałe w roku 1912
z inicyatywy słuchaczów II. roku
farmacyi. Przed pierwszą wojną
światową dorobek organizacyjny
Koła był jeszcze skromny, mimo
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zaszczytnych celów, które definiowano jako pogłębianie wiadomości przy pomocy odczytów, biblioteki i stosownych czasopism. Dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu władz uniwersyteckich
oraz organizacji aptekarskich odbywały się wykłady, głoszone zarówno przez studentów, jak i pracowników uczelnianych. Działalności kół studenckich bacznie
przyglądała się prasa farmaceutyczna, chwaląc najdrobniejsze
nawet sukcesy. W roku 1913 redakcja „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego”
z uznaniem zauważyła, że odczyty studenckie są formą jaknajpożyteczniejszego wyzyskania czasu
studyów uniwersyteckich. Dopiero jednak w dwudziestoleciu międzywojennym uczestnictwo w kołach studentów farmacji stało się
dla polskiej młodzieży prawdziwą
lekcją: patriotyzmu, samorządności, społecznego zaangażowania, etosu zawodu aptekarskiego

i oczywiście: pogłębionej wiedzy,
dzięki której członkowie organizacji studenckich stawali się nie tylko elitą wśród działaczy zawodowych, ale także – najlepszymi zawodowcami.
Już sama struktura kół studenckich i ich codzienna działalność była dla członków okazją do
przyswojenia sobie zasad odpowiedzialności i współpracy społecznej, demokracji, dyskutowania, godzenia przeciwstawnych
zdań i wspólnego dochodzenia
do twórczych wniosków. Uczestnictwo w pracach kół studenckich uczyło terminowości i troski o wspólne dobro. Koła studenckie posiadały najczęściej: corocznie wybieranego prezesa, jednego
lub dwóch wiceprezesów, sekretarza, zastępcę sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika, bibliotekarza, zastępcę bibliotekarza. Częstokroć powoływano sekcje tematyczne. Np. przy Kole Farmaceutów Studentów Uniwersytetu
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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Poznańskiego, w roku 1933, działała Sekcja Naukowa, Sekcja Personalna, Sekcja Pomocy Koleżeńskiej, Sekcja Pracy i Sekcja Towarzyska. Starsi studenci opiekowali się młodszymi, organizowali informacyjne „Wieczorki zapoznawcze” (obowiązkowo z częścią muzyczno-wokalną), a w siedzibie kół
pełnili dyżury, nie tylko w czasie
nauki, ale nawet w okresie wakacyjnym! Uczestnictwo w działalności kół było niepowtarzalną okazją do bliższego kontaktu
z wybitnymi profesorami, których
władze uczelni powoływały na kuratorów. Prowadzili oni posiedzenia kół, czuwając by miały odpowiedzialny i twórczy charakter.
W przypadku Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowały się
protokoły z takich właśnie posiedzeń, dzięki którym możemy dowiedzieć się, czym żyła ówczesna
młodzież farmaceutyczna i jakimi
problemami się zajmowała. Studenci dyskutowali nie tylko na temat zreformowanych studjów farmaceutycznych, ale reagowali także na najdrobniejsze objawy braku szacunku wobec zawodu aptekarskiego, choćby ze strony prasy codziennej, która ośmieliła się
wypowiedzieć w krytyczny sposób przeciwko starszym, pracującym już w aptekach kolegom. Potępiano także i inne formy braku szacunku, jak np. spóźnienia
członków na posiedzenia Koła.
Tematem spotkań były najczęściej
sprawy przyziemne: bardzo często
występowano do władz z prośbą
o wydanie podręczników, skryptów, względnie dofinansowanie
ich zakupu przez biedniejszą młodzież. Uczono szacunku dla książki: Koło dysponowało własną biblioteką, a kary za zniszczenie lub
niezwrócenie książki były wysoAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

kie. Publicznie ponadto za takie
przewinienia piętnowano. Uczestnictwo w Kole było także wspaniałą okazją do pierwszych lekcji gospodarowania zdobytymi
środkami finansowymi. Przychody Koła stanowiły składki członkowskie, dochody z wypożyczanych w bibliotece Koła książek,
dochody z zabaw i ze sprzedaży
skryptów. Dyskutowano więc zawzięcie, jak pozyskane środki finansowe powinny być wydawane.
Zwykle przeznaczano je na druk
kolejnych skryptów, prenumeratę
czasopism, pożyczki dla najuboższych studentów i wsparcie akcji
charytatywnych i społecznych, takich jak choćby budowa Biblioteki Jagiellońskiej i cele Ligi Ochrony Przyrody. Zdarzały się jednak
i poważniejsze inwestycje, jak
choćby założenie pod patronatem Koła „sklepiku”, który niestety wbrew zamierzeniom, przyniósł
więcej strat niż zysków! Uczestnictwo w pracach Koła było więc
otwartym polem do pierwszych
dojrzałych sukcesów, ale także
i pierwszych bolesnych zapewne
życiowych porażek…

Rozmach i dojrzałość działalności kół studenckich niejednokrotnie zdumiewały. Koło Farmaceutów Studentów Uniwersytetu
Poznańskiego, jedno z najaktywniejszych w Polsce, w roku 1936
organizowało szeroko komentowany na łamach prasy aptekarskiej Tydzień Propagandy Nauk
Farmaceutycznych pod hasłem
„Rozwój nauk pożyteczny – rozwój farmacji konieczny”. „Wiadomości Farmaceutyczne” relacjonowały, że w tygodniu tym Koło chce
dotrzeć do najszerszych warstw
społeczeństwa, aby uświadomić,
czym jest farmacja, jak ogromne zasługi położyli farmaceuci na
polu naukowym, chce wykazać, że
farmacja nie jest rzemiosłem, jak
to licznie nieświadomi mniemają, lecz że farmacja oparta jest na
szeregu nauk przyrodniczych. Na
akcję miały się składać odczyty
profesorów Uniwersytetu Poznańskiego i audycje radiowe, w aptekach zaś, na czas „Tygodnia”, planowano urządzenie wystaw propagandowych. Redakcja „Wiadomości Farmaceutycznych” z uznaniem podkreślała, że akcja podjęta

Ilustracja 1
Członkowie Koła Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w czasie wycieczki
do warszawskich fabryk chemiczno-farmaceutycznych. Na zdjęciu - goszczeni
przez warszawski Oddział Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników RP.
"Kronika Farmaceutyczna" 1937, nr 4, s. 44.
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przez Koło jest akcją prowadzoną
po raz pierwszy w Polsce.
O głębokiej zawodowej odpowiedzialności członków kół studenckich świadczyć może działalność warszawskiego studenckiego
Koła Farmaceutów. W roku 1932
członkowie Koła złożyli na ręce
dziekana Wydziału Farmaceutycznego niezwykle ciekawą rezolucję,
wystosowaną przez uczestników
wiecu, który odbył się 10 grudnia
1931 jako wyraz sprzeciwu wobec krzywdzących treści, zawartych w projekcie ustawy aptekarskiej. Pisano w niej, że jedynie farmaceuci są powołani do wykonywania zawodu aptekarskiego, oni
zaś, jako przyszli członkowie zawodu, żądają, aby w ustawie aptekarskiej były całkowicie zagwarantowane prawa aptek jako jedynych instytucyj upoważnionych do
wydawania i sprzedawania leków.
W szczególności występują przeciw (…) zezwalaniu na sprzedaż leków poza apteką i przekreśleniu
tem samem wyłączności zawodowej. Ustawa w brzmieniu obecnem
przyczyniałaby się niewątpliwie
do upadku zawodu aptekarskiego
i tem samem wyrządziłaby krzywdę młodzieży odbywającej obecnie
trudne i wysoko pod względem naukowym postawione studja farmaceutyczne. Retoryka dalszej części rezolucji była jeszcze ciekawsza: w trosce o przyszłość zawodu
i swój byt zebrani zwracają się do
PP. Profesorów Wydziału, jako do
opiekunów młodzieży studjującej,
z prośbą o wzięcie ich w obronę,
energiczne poparcie słusznych żądań i zareagowanie u czynników
miarodajnych. W kilka lat później,
w roku 1937, wystosowało warszawskie Koło Farmaceutów nie
mniej interesujący memoriał. Postulowano w nim utworzenie zakładu chemii fizjologicznej, co da34

wałoby farmaceutom prawo wykonywania analiz lekarskich, wprowadzenie wykładów z gazów bojowych i obrony przeciwlotniczo-gazowej, uzyskanie prawa do praktyki wakacyjnej przez studentów
i wyznaczenie przez Wojewódzki
Urząd Zdrowia w porozumieniu
z władzami uniwersyteckimi aptek, które mogłyby przyjmować na
praktyki wakacyjne.
Koła studenckie nie tylko inspirowały, ale także wychowywały i studziły gorącą, młodą krew.
W „Księdze protokołów” posiedzeń Walnych Zebrań i zebrań
Zarządu Koła Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaprotokołowano szereg komicznych sytuacji. Studenci kłócili się,
obrażali się wzajemnie, wreszcie
dzięki usilnym staraniom kolegów
podawali sobie wreszcie rękę. Na
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Koła farmaceutów 16 marca
1933 roku, po kilkugodzinnej dyskusji, jeden z uczestników prostodusznie stwierdził: Kończmy, chce

mi się spać! Wywołało to ogromne oburzenie, a wypowiedź ta została zaprotokołowana i potępiona przez prezesa. Młodzież, zrzeszona w kołach studenckich, niejednokrotnie dawała powody do
dumy, ale i wywoływała zarówno
uśmiech, jak i w pełni uzasadnione oburzenie! Np. w roku 1932,
pomimo niełatwych i szeroko komentowanych wysiłków dziesiątków naukowców i działaczy zawodowych, studenci farmacji ubolewali nad nieukazaniem się dotychczas II Farmakopei Polskiej
i jednocześnie zwracali się z gorącą prośbą do czynników miarodajnych o przyśpieszenie wydania
drugiej Farmakopei Polskiej… Studenci potrafili jednak dyscyplinować się: znamienne było, że referaty i posiedzenia naukowe przypadały najintensywniej… w czasie
sesji egzaminacyjnych! W roku
1931 „Wiadomości Farmaceutyczne” pisały: z zadowoleniem podkreślić należy, że Koło Warszawskie, organizując w okresie przed-

Ilustracja 2
Spotkanie członków Koła Farmaceutów studentów Uniwersytetu Warszawskiego
z członkami warszawskiego Oddziału Związku Zawodowego Farmaceutów
Pracowników RP. "Kronika Farmaceutyczna" 1937, nr 4, s. 48.
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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egzaminacyjnym referaty z różnych dziedzin nauki farmaceutycznej, - rozszerza zasób wiadomości naukowych swych członków,
ułatwiając zarazem przygotowanie
się do egzaminów.
Bardzo istotną częścią działalności kół studenckich w okresie
dwudziestolecia międzywojennego była integracja z środowiskiem
aptekarskim. Odbywała się ona
w najprzyjemniejszej z możliwych
form, mianowicie jako spotkania
towarzyskie, spotkania opłatkowe, czy wreszcie zabawy taneczne.
Przebieg jednego z takich spotkań, zorganizowanego przez warszawskie Koło jako bal karnawałowy w roku 1929, opisywały „Wiadomości Farmaceutyczne”: bal (…)
wypadł pod każdym względem
wyśmienicie. 7-my z kolei bal studentów farmacji stał się balem tradycyjnym, na który śpieszy nie tylko młodzież, studjująca farmację
i starsze pokolenie aptekarzy, - ale
i szersze sfery obywatelskie, szukając miłej i godziwej rozrywki. Bal
rozpoczęty polonezem przez Dziekana Koskowskiego (…), przy niesłabnącem uczestnictwie 200 par,
zakończył się dopiero o 9-tej rano.
Z kolei członkowie Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu
Poznańskiego organizowali bale
karnawałowe wspólnie z miejscowymi organizacjami aptekarskimi, tzn. Okręgiem Poznańskim
Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz
Oddziałem Poznańskim Związku
Zawodowego Farmaceutów Pracowników. Koło to było także organizatorem tradycyjnego marcowego „Śledzia farmaceutów”.
Z kolei warszawskie Koło Farmaceutów słynęło z „Reprezentacyjnych Czarnych Kaw”, organizowanych często w godzinach późnowieczornych, będących okazją do
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

swobodnej dyskusji w gronie nie i zawodowych, głoszonych zarówtylko warszawskich aptekarzy, ale no przez studentów, jak i profetakże najznamienitszych przed- sorów. Częstokroć zjazdy te były
stawicieli świata polskiej farmacji okazją do wyrażenia wspólnego
z profesorem Bronisławem Ko- zdania przez polskich studentów
skowskim na czele. Dochód z tych farmacji, jak np. w roku 1932, gdy
spotkań przeznaczany był każdo- V Zjazd Kół Farmaceutycznych
razowo na cele naukowe i samo- Polskiej Młodzieży Akademickiej
pomocowe Koła. Niezwykle cieka- oświadczył w oficjalnym stanowiwy sposób na zacieśnienie kon- sku, że wprowadzenie pracy magitaktów ze środowiskiem apte- sterskiej da studentowi pole do sakarskim i farmaceutycznym zna- modzielnej pracy naukowej. Przyleźli studenci z Warszawy, orga- gotowani w ten sposób farmaceunizując w roku 1930 „szopkę far- ci mogą przyczynić się do zasilenia
maceutyczną”, której celem było szeregu badaczy nauki polskiej.
ukazanie w „krzywem zwierciad- Dlatego uważa za stosowne, aby
le” znanych i popularnych w za- w programie studjów farmaceuwodzie farmaceutycznym osobi- tycznych było obowiązkowe wykostości. Jako kolejną ciekawą formę nywanie pracy magisterskiej. Koła
integracji można wymienić regu- studentów farmacji aktywnie dzialarne uczestnictwo prezesów
kó ł s t u d e n ckich w posiedzeniach „dorosłych” organizacji aptekarskich, dzięki
któremu młodzież mogła
wypowiadać
się np. na temat praktyk aptekarskich.
Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX
wieku organizowano kilkudniowe zjazdy
Kół Farmaceutycznych Polskiej Młodzieży Akademickiej, których
programy pełne
Ilustracja 3
były bardzo inteMuzeum Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego
przy Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu
resujących refePoznańskiego. "Kronika Farmaceutyczna" 1937, nr 3, s. 20.
►
ratów naukowych
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łały także i na szerszym forum, tj.
Ogólnopolskim Związku Akademickich Kół Naukowych. W roku
1932, w czasie VII Zjazd Ogólnopolskiego Związku Akademickich
Kół Naukowych, przyszli aptekarze wprowadzili na forum publiczne największe bolączki polskiego
aptekarstwa, dyskutując np. nad
możliwością prowadzenia przez
apteki analiz chemicznych i bakteriologicznych. Młodzież farmaceutyczna potrafiła wówczas zabrać głos także i na tematy bolesne, bardzo kontrowersyjne, sprzeciwiając się np. nostryfikacjom dyplomów obcych uniwersytetów.
Stanowisko to motywowano dwojako: poziom studjów farmaceutycznych na niektórych Uniwersytetach zagranicznych jest niższy
od poziomu studjów na Uniwersytetach polskich, z drugiej strony, w okresie grożącej nam nadprodukcji farmaceutów, udzielanie masowej nostryfikacji jest rzeczą wysoce krzywdzącą magistrów
Farmacji i kończących zreformowane studja w Polsce.
Przez krótki czas młodzież
farmaceutyczna posiadała swoje
czasopismo akademickiego, zatytułowane „Młoda Farmacja”. Formalnie było ono organem prasowym Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych,

na którego łamach podejmowano tematykę zawodowo-społeczną, naukową i kronikarsko-informacyjną. Czasopismo ukazywało
się jednak tylko przez dwa lata,
pod egidą warszawskich „Wiadomości Farmaceutycznych” i dzięki wsparciu redaktora tego czasopisma, magistra farmacji Franciszka Heroda.
Uczestnictwo w pracy kół
studenckich nie było jedyną okazją, by młodzież farmaceutyczna podnosiła swoje kwalifikacje.
Uczelnie farmaceutyczne organizowały m.in. wizyty w fabrykach
farmaceutycznych czy wycieczki botaniczne. Starano się wszelkimi metodami o praktyki wakacyjne, nierzadko w bardzo atrakcyjnych dla studentów miejscach.
W roku 1938 jedna ze studentek
warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego otrzymała praktykę
w Bułgarii w laboratorium analitycznym Banku Rolnego przy badaniu olejku różanego. Zakład
Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Poznańskiego stworzył dla
młodzieży studjującej Muzeum
Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego, którego – jak podawały „Wiadomości Farmaceutyczne” – zadaniem było zbieranie
nowoczesnych wyrobów przemysłu chemiczno-farmaceutycznego,

jak i kolekcjonowanie starych preparatów dla celów dydaktycznych
i historycznych.
Aktywne uczestnictwo młodzieży akademickiej w organizacjach studenckich w okresie dwudziestolecia między wojennego znalazło swoje ukoronowanie
w postaci całej rzeszy odpowiedzialnych, gotowych do poświęceń działaczy zawodowych. Byli
oni twórcami i członkami polskiego samorządu aptekarskiego w latach 1945-1951, samorządu, którego osiągnięcia – jak pamiętamy z licznych artykułów zamieszczanych w „Aptekarzu Polskim” – były wiekopomne. Prezesi i inni młodzi działacze przedwojennych kół farmaceutycznych
stali się po II wojnie światowej
prezesami i działaczami okręgowych izb aptekarskich, a także
twórcami Naczelnej Izby Aptekarskiej. Historia pokazuje nam
zatem, że u podstaw każdej dojrzałej i twórczej organizacji, leżą
zdobyte w czasie młodości doświadczenia jej członków. Dbajmy
zatem i troszczmy się o młodzież
akademicką, gdyż to ona za lat kilka będzie budować przyszłość naszego zawodu i kraju! ■
dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora

Warto wiedzieć
Pielęgniarki i położne będą wystawiać recepty
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 października 2015 roku (poz. 1739) opublikowano rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu
badań diagnostycznych.
Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych
przez pielęgniarki i położne. Rozporządzenie to czeka na publikację.
Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12273901
36

Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

Fot. Fotolia.com

Barometr PharmaExperta

Wrzesień 2015: +0,91%
I-III kwartał 2015: +5,29%
Rynek apteczny we wrześniu 2015 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 451 mln
PLN. Jest to o 22 mln PLN (+0,91%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku. Natomiast w porównaniu do sierpnia
2015 r. wartość sprzedaży zwiększyła się aż
o 273 mln PLN (+12,53%).

Wrzesień jest kolejnym miesiącem, dla którego również zachowany został trend wzrostowy
rynku względem analogicznego okresu ub. r. Trend
ten jest od kwietnia br. spadkowy, tj. każdy następny miesiąc ma niższą różnicę wartości sprzedaży
względem wyniku analogicznego okresu ub.r. Wartość sprzedaży rynku aptecznego liczona od początku roku była o 1 103 mln PLN wyższa od analogicznego okresu ub. r. (średniomiesięczny wzrost
wyniósł 122,6 mln PLN). Rynek apteczny osiągnął
wzrost w tym okresie o 5,29%.

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2014

►
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Statystyczna apteka
We wrześniu 2015 r. wartość sprzedaży
dla statystycznej apteki wyniosła 169,0 tys. PLN.
Wartość sprzedaży statystycznej apteki była niższa
o 3,0 tys. PLN (-1,74%) od wartości z września 2014 r.
Natomiast względem sierpnia 2015 r. nastąpił wzrost
o 18,5 tys. PLN (+12,29%).
Po trzech kwartałach roku średniomiesięczny
wzrost wartości sprzedaży statystycznej apteki wyniósł 1,89 tys. PLN i był o 1,13% większy wobec takiego samego okresu ub. r. Analogicznie dla całego
rynku wzrost ten wyniósł 5,29%.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptekach we wrześniu 2015 r. wyniosła 17,02 PLN.
W porównaniu do września 2014 r. cena wzrosła
o 3,58%, a wobec poprzedniego miesiąca bieżącego
roku zwiększyła się o 0,33%. Od początku obecnego
roku średnia cena dla statystycznej apteki wzrosła
o 3,56% wobec średniej ceny z trzech kwartałów
ubiegłego roku.
Marża apteczna była o 0,64 pp niższa od marży
z września 2014 r. Względem sierpnia br. marża natomiast wzrosła o 0,38 pp. Średnia marża w okresie od
stycznia do września br. była na poziomie 25,91%, tj.
o 1,32 pp mniej od marży za analogiczny okres 2014 r.
W przypadku marży aptecznej utrzymuje się trend,

iż w każdym dotychczasowym miesiącu br. marża
apteczna była niższa od marży w analogicznym
miesiącu ub. r.

Pacjent
We wrześniu 2015 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 490 pacjentów. To tyle samo,
co w analogicznym okresie ub. r. Liczba pacjentów
była natomiast wyższa o 10,79% niż przed miesiącem. Średnia za trzy kwartały bieżącego roku to
3 407 pacjentów na miesiąc. Była ona niższa o 1,48%
od średniej liczby pacjentów odwiedzających apteki
w analogicznym okresie ub. r.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła w sierpniu 48,42 zł i była o 1,74%
niższa niż we wrześniu ubiegłego roku (49,28 zł).
Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku
(47,78 zł) wartość ta wzrosła o 1,35%. Średnia wartość sprzedaży na pacjenta za okres od stycznia do
września 2015 r. była wyższa o 2,59% wobec analogicznego okresu 2014 r.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane we wrześniu br. wyniósł 29,26%. Wskaźnik ten był mniejszy o 0,96 pp niż w sierpniu 2015r.
Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był o 2,01 pp większy niż w analogicznym miesiącu 2014 roku.

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2014

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014
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Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2014

We wrześniu pacjenci wydali na leki refundowane 266,5 mln PLN, tj. o 13,2 mln PLN więcej niż
miesiąc wcześniej oraz o 24,3 mln PLN więcej niż we
wrześniu 2014 r.
We wrześniu pacjenci zapłacili 73,32% z 2 451
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze
strony Państwa). Względem sierpnia 2015 r. udział
ten wzrósł o 0,56 pp, a wartościowo wydatki pacjentów zwiększyły się wobec poprzedniego miesiąca
o 213,39 mln PLN. We wrześniu pacjenci wydali na
wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach
ponad 1 807 mln PLN. To o 24,2 mln PLN więcej niż
w analogicznym okresie 2014 r. Udział pacjentów
w zapłacie za leki był o 0,33 pp wyższy od udziału
z września 2014 r.

w aptece pacjent wyda podczas jednej transakcji
49,49 PLN (+1,2%), a za jedno opakowanie zapłaci
16,87 PLN, tj. o 2,2% więcej niż ubiegłym roku.
Prognozowana marża apteczna wyniesie na
koniec roku 26,36% i będzie o 1,6% niższa od marży
za rok 2014. ■
dr Jarosław Frąckowiak
Prezes PharmaExpert

Prognoza
Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2015 roku wyniesie (prognoza) prawie 29,8 mld PLN i będzie wyższa o 4,5% względem wyniku jaki osiągnął rynek w 2014 r. Natomiast
przewidywana wartość refundacji leków na koniec
2015 r. wyniesie ponad 7,9 mld PLN, tj. o 4,3% więcej
niż wartość refundacji za poprzedni rok.
Prognozowana ilość pacjentów jaka odwiedzi
statystyczną aptekę w roku 2015 to 41 639. Będzie
ich o 0,3% mniej niż w ub. r. Średnio (prognoza)
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Nowe rejestracje – PL – SIERPIEŃ 2015
W sierpniu 2015 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 74 pozwolenia na dopuszczenie
produktów leczniczych do obrotu w Polsce, obejmujące 29 jednostek
klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład).
Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych
już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu
preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery
pozwoleń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które
uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w sierpniu 2015 r.” został opublikowany przez
Urząd 11 września 2015.

A – Przewód pokarmowy
i metabolizm

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne;
A01AD – Inne środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej
Benzydamine: Septolux (PharmaSwiss) w postaci tabletek do ssania oraz roztworu do stosowania w jamie ustnej to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej aerozolu do
stosowania w jamie ustnej i gardle oraz tabletek
do ssania wytwarzanych przez ICN Polfa Rzeszów. Zarejestrowane są 4 marki benzydaminy.
Na rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept
(Hasco-Lek), Septolux (PharmaSwiss), Tantum
Verde (Angelini) i Uniben (Unia). W sprzedaży
pojawiły się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum Verde, od grudnia 2006 Septolux
i od maja 2011 Uniben, aerozole w dawce
0,3% Tantum Verde Forte i od października
2013 Hascosept forte, płyny 0,15% Hascosept
i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum Verde smak miętowy (wprowadzone na
rynek pod wcześniejszą nazwą Tantum Verde
P), tabl. do ssania Septolux, pastylki Tantum
Verde smak cytrynowy (wprowadzone na rynek
od grudnia 2008 pod nazwą Tantum Lemon),
od czerwca 2012 pastylki Tantum Verde smak
40

miodowo-pomarańczowy i od grudnia 2013 pastylki Tantum Verde smak eukaliptusowy. Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15%
mają głównie wskazania stomatologiczne. Nie
pojawił się jeszcze na rynku preparat Hascosept Dental (Hasco-Lek).
Skreślono z Rejestru: Septolux (ICN Polfa Rzeszów).
Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci
aerozoli oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle w nieprzewidzianej przez WHO
dla benzydaminy klasie: R02/R02A – Preparaty
stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki.
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B
– Leki obniżające poziom glukozy we
krwi, z wyłączeniem insulin; A10BA – Pochodne biguanidu
Metformin: Sophamet (Sopharma) to 18. zarejestrowana marka metforminy. Na rynku pojawiło się 10 marek: Glucophage i Glucophage
XR (Merck Santé), Metfogamma (Wörwag),
Metformax (Teva), Metformin Galena, Metifor
(Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007 Formetic (Polpharma), od maja 2010
Metformin Bluefish, od sierpnia 2010 Etform
(Sandoz) i od września 2010 Avamina (Bioton).
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Diamed (Medreg), Langerin (Zentiva),
Metformin-1A Pharma, Metformin Aurobindo
(Aurobindo), Metformin SR Actavis, Metformin
USV (USV Europe), Metformin Vitabalans.
Skreślono z Rejestru: Glumetsan (Pro.Med.
CS), Insustim (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metformin ESP Pharma),
Metformin Teva, Metral (Polfa Warszawa; lek
był obecny na rynku od maja 2008), Mylformet
(Generics), Normaglic (Jelfa).

C – Układ sercowonaczyniowy

C10 – Środki wpływające na stężenie
lipidów; C10A - Środki wpływające na
stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A
Rosuvastatin: Rosucard (Zentiva) w dawce 5
mg to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej wyższych dawek tego leku. Zarejestrowano 18 marek rosuwastatyny. Na rynek
wprowadzono 13 marek: Crestor (AstraZeneca;
lek oryginalny), od czerwca 2010 Zaranta (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2010 Rosucard (Zentiva) i Suvardio (Sandoz), od grudnia
2010 Zahron (Adamed), od maja 2011 Rosuvastatin Teva, od października 2011 Roswera
(Krka), od grudnia 2011 Romazic (Polpharma),
od marca 2013 Ridlip (Ranbaxy), od lipca 2013
Crosuvo (PharmaSwiss) i Rosuvastatin Ranbaxy (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę
Pharma-EU pod nazwą Rosuvastatin Pharma),
od marca 2014 Rosutrox (Biofarm) i od lipca
2014 Rosuvastatin Krka.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Actarosin (Actavis), Ivirosina (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rosuvastatin
Sigillata), Rossta (Tchaikapharma High Quality
Medicines), Rosugen (Generics), Rosuvastatin
Aurobindo.
Skreślono z Rejestru: Arterios (Farma-Projekt),
Rosuvastatin Medana (Medana Pharma), Rosuvastatin Pfizer, Rosuvastatin-Ratiopharm
(lek był obecny na rynku od października 2012),
Surval (Glenmark), Tintaros (Actavis), Uwatin
(+Pharma).
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

D – Leki stosowane
w dermatologii

D08/D08A – Środki antyseptyczne i odkażające; D08AJ – Czwartorzędowe związki
amoniowe; D08AJ57 – Oktenidyna w połączeniach
Octenidine+phenoxyethanol:
Linoseptic
(Wolff) w postaci aerozolu i nowej dla tego zestawienia substancji czynnych postaci żelu na
skórę to 2. zarejestrowana marka preparatów
o podanym składzie. Na rynek wprowadzono
Octenisept (Schülke & Mayr).

G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie;
G03AA – Progestogeny i estrogeny, preparaty jednofazowe; G03AA10 – Gestoden i etinylestradiol
Gestodene+ethinylestradiol:
Nobabelle
i Nobabelle Daily (Egis) to 18. zarejestrowana
marka środków o podanym składzie, w 2 zestawieniach dawek (Nobabelle Daily z placebo).
Na rynek wprowadzono 5 środków doustnych
zawierających 75 mcg gestodenu i 20 mcg
etinylestradiolu: Harmonet (Pfizer), Logest
(Bayer), od maja 2008 Kontracept (Polfa Pabianice), od kwietnia 2009 Sylvie 20 (SymPhar)
i od kwietnia 2013 Artilla (Zentiva; środek wprowadzony od października 2010 pod nazwą
Artizia). Do sprzedaży wprowadzono także 2
środki zawierające 75 mcg gestodenu i 30 mcg
etinylestradiolu: Femoden (Bayer) i od kwietnia
2009 Sylvie 30 (SymPhar).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty:
Lisvy (Bayer; system transdermalny uwalniający w ciągu doby 60 mcg gestodenu i 13 mcg
etinylestradiolu, zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą apleek), Axonella (Axxon), Juliperla
(Actavis) i Kostya (Gedeon Richter Polska)
zawierające 75 mcg gestodenu i 20 mcg etinylestradiolu, Lindynette (Gedeon Richter),
Sofiperla (Actavis) i Zulfija (Gedeon Richter
Polska) zawierające 75 mcg gestodenu i 30
►
mcg etinylestradiolu, a także Gestodene/
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Ethinylestradiol Actavis w obu zestawieniach
dawek. Nie pojawiły się także w sprzedaży preparaty zawierające w zestawie (28 tabl. powl.)
- 60 mcg gestodenu i 15 mcg etinylestradiolu
(24 tabl. powl.) oraz placebo (4 tabl. powl.):
Ditinell (Egis), Gefemin (Temapharm) i Vendiol
(Gedeon Richter Polska).
Skreślono z Rejestru: Femipol (Polfa Pabianice;
preparat był obecny na rynku od maja 2008),
Minulet (Pfizer; preparat był obecny na rynku),
Mirelle (Bayer; preparat był obecny na rynku).
G03AC – Progestogeny
Desogestrel: Seculact (Zentiva) to 12. zarejestrowana marka preparatów dezogestrelu.
Do obrotu wprowadzono 7 środków: Cerazette
(Organon), od maja 2008 Azalia (Gedeon Richter), od czerwca 2012 Ovulan (Polfa Pabianice)
i Symonette (SymPhar), od lipca 2013 Dessette Mono (Sun-Farm), od sierpnia 2013 Limetic
(Polpharma) i od kwietnia 2014 Diamilla (Actavis). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży
preparaty: Desirett (Temapharm), Dezogestrel
Besins, Dezogestrel Famy Care, Lemena
(Axxon). Skreślono z Rejestru: Suzette (Teva).
G03C – Estrogeny; G03CA – Estrogeny
naturalne i półsyntetyczne, leki proste
Estradiol: Lenzetto (Gedeon Richter Polska)
w postaci aerozolu przezskórnego to 12. zarejestrowana marka estradiolu. Na rynek wprowadzono żele Divigel (Orion) i Estreva (Theramex), tabl. dopochwowe Vagifem (Novo Nordisk) oraz preparaty doustne Estrofem i Estrofem mite (Novo Nordisk) oraz Progynowa 21
(Bayer). Na rynek wprowadzono 6 preparatów
w postaci systemów transdermalnych: Climara
(Bayer), Estraderm MX (Novartis), Estroplast
(Adamed), Fem 7 (Theramex), Oesclim (BGP
Products Poland) i Systen (Janssen-Cilag).
Skreślono z Rejestru krążek dopochwowy
Estring (Pfizer), tabl. Progynowa 21 mite (Bayer), systemy transdermalne Dermestril (Rottapharm; lek był obecny na rynku) i Dermestril-Septem (Rottapharm), Estraderm TTS (Novartis; lek był obecny na rynku), Estrapatch (Pierre
Fabre Medicament) i Estrium (Hexal Polska).
G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki
stosowane w częstomoczu i nietrzymaniu
moczu
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Solifenacin: Solifenacin Sandoz to 5. zarejestrowana marka solifenacyny. Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Vesicare (Astellas). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Belsanor (Gedeon Richter Polska), Solifenacin
PMCS (Pro.Med.CS) i Vesisol (G.L. Pharma).
G04C – Leki stosowane w łagodnym
przeroście gruczołu krokowego; G04CA –
Antagoniści receptora α-adrenergicznego
Tamsulosin: Fokusin SR (Zentiva) w postaci
tabletek o przedłużonym uwalnianiu to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej
kapsułek Fokusin o zmodyfikowanym uwalnianiu. Zarejestrowano 21 marek tamsulozyny.
Na rynek wprowadzono 16 leków: Omnic i od
lipca 2006 Omnic Ocas (Astellas; lek oryginalny), Tanyz i Tanyz Eras (Krka), od marca 2006
Uprox (Recordati) oraz Bazetham i Bazetham
Retard (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 preparaty: Miktosan (Sandoz), Omi-Tam
(+Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Tamsulosin +Pharma), Omnitamgen
(Mylan), Solesmin (Cipla), Tamsulosin Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Tamsulosin Aurobindo), Uprox XR
(Recordati).
Skreślono z Rejestru: Flosin (Menarini; lek zarejestrowany wcześniej przez firmę Kiron pod
nazwą Tamsulijn), Omipro (Jelfa), 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).
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z wyłączeniem hormonów
płciowych i insulin
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H01 – Hormony przysadki i podwzgórza
oraz ich analogi; H01B – Hormony tylnego
płata przysadki; H01BA – Wazopresyna
i analogi
Desmopressin: Adin (Ferring-Léčiva) w postaci liofilizatu doustnego to aktualnie 2. zarejestrowana marka dezmopresyny. Na rynku dostępny jest preparat Minirin (Ferring) w postaci
aerozolu, kropli do nosa, iniekcji oraz tabletek
(2 dawki), a od sierpnia 2008 jako liofilizat doustny Minirin Melt (Ferring-Léčiva). Nie pojawiły
się jeszcze w sprzedaży i Skreślono z Rejestru:
krople do nosa Desmopryn (Medana Pharma),
tabletki Desmoperil (Medis), Desmotev (Teva)
i Noctissin (Actavis) oraz aerozole do nosa Nocutil (Biofarm) i Presinex (PH & T).

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające
ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne, penicyliny; J01CR – Połączenia
penicylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy; J01CR02 – Amoksycylina i inhibitor
enzymatyczny
Amoxicillin+clavulanic acid: Hiconcil combi
(Krka) to 11. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono
8 marek: Amoksiklav (Sandoz), Augmentin
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Forcid
(Yamanouchi), Ramoclav (Ranbaxy), Taromentin (Polfa Tarchomin), od sierpnia 2007
Amoclan (Hikma Farmaceutica), od sierpnia
2014 Auglavin (Polpharma; tabl. powlekane
zostały zarejestrowane pierwotnie pod nazwą
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo) i od
grudnia 2014 Co-amoxiclav Bluefish (Bluefish
Pharmaceuticals). Nie pojawiły się jeszcze na
rynku: Afreloxa (Actavis), Amoclan BID (Hikma
Farmaceutica) i Amoxicillin/Clavulanic Acid
Kabi (Fresenius Kabi). Skreślono z Rejestru:
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Claviratio (Ratiopharm), Curam (1A Pharma;
lek był obecny na rynku), Klavocin (Teva Kraków), Recute (Pfizer; lek był obecny na rynku
od lutego 2013).
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DD – Cefalosporyny
trzeciej generacji
Ceftazidime: Ceftazidim MIP Pharma to 4.
zarejestrowana marka ceftazydymu. Do sprzedaży wprowadzono 3 leki: Biotum (Polpharma),
Fortum (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od
października 2011 Ceftazidime Kabi (Fresenius
Kabi). Skreślono z Rejestru: Ceftagen (Stragen; lek był obecny na rynku od kwietnia 2010),
Ceftazidime Pfizer, Mirocef (Teva Kraków),
Zefadym (Actavis; lek był obecny na rynku od
września 2010).
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XA – Glikopeptydy przeciwbakteryjne
Vancomycin: Vancomycin Actavis to 9. zarejestrowana marka wankomycyny. Do obrotu
wprowadzono 3 leki: Edicin (Sandoz), Vancomycin-MIP (MIP Pharma) i od lutego 2012 Vancomycin Kabi (Fresenius Kabi). Nie pojawiły się
jeszcze na rynku preparaty: Vancomycin CNP
Pharma, Vancomycin FarmaPlus, Vancomycin
Mylan, Vancomycin Sandoz (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Vancomycin Billev)
i Vancomycinum NRIM. Zarejestrowane są
obecnie tylko postaci iniekcyjne.
Skreślono z Rejestru: Acviscin (Actavis; lek był
obecny na rynku od grudnia 2011), Vancomycin PharmaSwiss, Vancotex (Pharmatex; lek
był obecny na rynku).
J05 – Leki przeciwwirusowe działające
ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające
leki przeciwwirusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy
Saquinavir: Saquinavir Sandoz to 1. zarejestrowany lek generyczny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Invirase (Roche).
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połączenia;
J05AR10 – Lopinawir i ritonawir
Lopinavir+ritonavir: Lopinavir + Ritonavir
Sandoz to 2. zarejestrowany lek o tym składzie.►
Na rynek wprowadzono Kaletra (AbbVie).
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L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X
– Inne leki przeciwnowotworowe; L01XX
– Inne leki przeciwnowotworowe
Bortezomib: Vortemyel (Alvogen) i Bortezomib
Glenmark to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka bortezomibu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Velcade (Janssen-Cilag).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bortezomib
Accord (Accord Healthcare) i Bortezomib Adamed.

M – Układ mięśniowoszkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki
przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu octowego
i związki o podobnej budowie
Diclofenac: Viklaren (PharmaSwiss) to 14.
zarejestrowana w tej klasie marka diklofenaku.
Na rynek wprowadzono 12 marek diklofenaku,
w różnych postaciach: Cataflam (Novartis),
Diclac i Diclac Duo (Sandoz), Dicloberl i Dicloberl Retard (Berlin-Chemie), DicloDuo (PharmaSwiss), Diclofenac GSK (GlaxoSmithKline,
Poznań), Dicloratio i Dicloratio Retard (Ratiopharm), Dicloreum i Dicloreum Retard (Alfa Wassermann), Majamil prolongatum i Majamil PPH
(Polpharma; preparat zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Diclofenac Polpharma), Naklofen
inj. i Naklofen Duo (Krka), Olfen i Olfen SR
(Mepha) oraz Olfen Uno (Ratiopharm; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Dicloratio Uno),
lek oryginalny Voltaren, Voltaren Acti, Voltaren
Acti Forte, Voltaren Express, Voltaren SR, od
marca 2012 Voltaren Express Forte (Novartis)
i od kwietnia 2015 Dicuno (Vitabalans).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie Akis (IBSA)
w 3 dawkach iniekcyjnych.
Do sprzedaży wprowadzono 5 preparatów
zawierających sól potasową diklofenaku: od
stycznia 1996 Cataflam (Novartis), od listopada 2002 Voltaren Acti (Novartis), od kwietnia
2010 Voltaren Express i Voltaren Express
Forte (Novartis), od listopada 2010 Voltaren
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Acti Forte (Novartis; preparat zarejestrowany
początkowo pod nazwą Voltaren Acti Extra)
i od kwietnia 2015 Dicuno (Vitabalans). Inne
preparaty zawierają sól sodową diklofenaku.
Postaci iniekcyjne to 5 marek: Akis, Diclac, Dicloreum, Naklofen i Voltaren. Postaci doodbytnicze to 6 marek: Diclac, Dicloberl, Diclofenac
GSK, Dicloratio, Olfen i Voltaren. Postaci doustne dojelitowe to 5 marek: Diclac, Dicloreum, Majamil PPH, Viklaren i Voltaren. Postaci doustne
o tradycyjnym uwalnianiu to 4 marki: Cataflam,
Dicuno, Olfen oraz Voltaren Acti, Voltaren Acti
Forte, Voltaren Express i Voltaren Express
Forte. Postaci doustne o przedłużonym uwalnianiu to 6 marek: Dicloberl Retard, Dicloratio
Retard, Dicloreum Retard, Diclotard, Olfen SR
i Olfen Uno oraz Voltaren SR. Postaci doustne
o jednoczesnym tradycyjnym i przedłużonym
uwalnianiu to 3 marki: Diclac Duo, DicloDuo
i Naklofen Duo. Postać doustna dojelitowa
o przedłużonym uwalnianiu to 1 marka: Majamil prolongatum.
Skreślono z Rejestru: Dicloratio tabl. 25 mg i 50
mg (Ratiopharm), Difadol inj. (Polfa Warszawa), Rapidus (Tabuk Poland), Voltaren tabl. 25
mg (Novartis), Vostar (Actavis; lek był obecny
na rynku od czerwca 2012).
M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ubinalfen (Stasisport Pharma) tabletki powlekane to 39. zarejestrowana marka
ibuprofenu, a zawiesina Ifenin dla dzieci (Actavis) to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej tabletek powlekanych Ifenin i Ifenin
Forte.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostało
wprowadzonych 20 marek: Ibum, Ibum Forte
(Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice),
Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen Polfarmex,
Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom Max (US
Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt
Benckiser) oraz wprowadzone od maja 2006
Ibuprom Sprint Caps (US Pharmacia), od lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana
nazwy preparatu na Opokan Express, po czym
w lutym 2012 zmiana powrotna na Ibuprofen
Aflofarm), od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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Express (Reckitt Benckiser), od listopada 2009
MIG (Berlin-Chemie), od stycznia 2010 Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Benckiser;
preparat został wprowadzony we wrześniu
2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte), od
maja 2010 Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony wcześniej
pod nazwą Nurofen Menstrual), od grudnia
2010 Spedifen (Zambon), od stycznia 2011
Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011 Ibufen
Junior (Polpharma), od maja 2011 Ibumax
(Vitabalans) oraz Ifenin forte (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin forte),
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od
lipca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od
lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma),
od lipca 2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium
Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod
nazwą Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki
(Aflofarm), od stycznia 2013 czopki Ibum dla
dzieci (Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen
Express Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen Express
KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadzenie
na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od lipca
2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra
Forte rozpuszczalny), od grudnia 2013 Ibum
Forte Minicaps (Hasco-Lek; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Forte Hasco,
w maju 2015 zmiana nazwy na Ibum Express,
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił
się w sprzedaży), od września 2014 Ibuprofen
Dr. Max, od stycznia 2015 Ibuprofen Generics
i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek wprowadzony na rynek od września 2009 przez firmę
Polfarmex pod nazwą Aprofen) oraz od marca
2015 Ibufen Mini Junior (Polpharma).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku
malinowym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku truskawkowym (Medana Pharma;
lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod
nazwą Ibufen D), Ibum o smaku malinowym
(Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci zawiesina 2%
(o smaku pomarańczowym i truskawkowym;
Reckitt Benckiser), od marca 2009 Kidofen
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(Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik 2% i 4%
(Teva; preparat zarejestrowany wcześniej jako
Ibusir), od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva;
zmiana nazwy na Modafen Baby, ale lek pod
nową nazwą jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte
zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), od czerwca
2011 Ibufen dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierpnia
2011 Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla
dzieci Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser;
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4%
truskawkowy), od października 2011 Milifen
(Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG
dla dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina 2% (BGP Products
Poland), od września 2012 Ibum forte o smaku
malinowym (Hasco-Lek), od maja 2013 Ibum
forte o smaku bananowym (Hasco-Lek), od
sierpnia 2013 MIG dla dzieci forte o smaku
truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie),
od lipca 2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku
malinowym (Polpharma) oraz od sierpnia 2015
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy (Reckitt
Benckiser).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek:
Abfen (BGP Products Poland; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen
Rockspring), Brufen granulat musujący (BGP
Products Poland), Brufen Forte zawiesina
(BGP Products Poland), Buscofem (Boehringer
Ingelheim), Galprofen i Galprofen Max (APC Instytut), Ibalgin Rapid i Ibalgin Rapid Forte (Zentiva), Ibufarmalid (Teva), Ibuprofen 123ratio (lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Mepha
pod nazwą Irfen), Ibuprofen APC i Ibuprofen
APC Max (APC Instytut), Ibuprofen Banner,
Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare),
Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Galpharm
(Galpharm Healthcare), Ibuprofen Liderfarm
(Farmalider), Ibuprofen Lysine InnFarm (Inn-Farm), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wrafton),
Ibuprom dla dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom
dla dzieci Forte (US Pharmacia), Modafen Ju►
nior (Zentiva), Tesprofen (APC Instytut).
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Skreślono z Rejestru: Aprofen forte (Polfarmex;
lek był obecny na rynku od września 2009), Brufen tabl. powl. (Abbott; lek był obecny na rynku
od sierpnia 2011), Brufen retard (Abbott), Ibufen Total (Polpharma; lek był obecny na rynku),
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Ibuprofen Alchemia),
Ibuprofen Banner Pharmacaps, Iburion (Orion;
lek był obecny na rynku od października 2009),
Nurofen Express Tab 200 mg (preparat został
wprowadzony na rynek w listopadzie 2008 pod
pierwotną nazwą Nurofen Migrenol), Nurofen
Forte Caps, Nurofen Topss, Nurofen Ultrafast,
Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania (Reckitt
Benckiser), Pabi-Ibuprofen tabl. powl. 400 mg
(Polfa Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmithKline).
M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach
Ibuprofen+paracetamol: Valcomb (PharmaSwiss) to 4. zarejestrowany lek o podanym
składzie. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki:
Metafen (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen Ultima (Reckitt Benckiser) i od sierpnia
2013 Kidofen Duo (Aflofarm).
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej; M04AC – Leki nie wpływające na
metabolizm kwasu moczowego
Colchicine: Rixcol (Actavis) to 3. zarejestrowana marka preparatów kolchicyny. Na rynek
wprowadzono Colchicum Dispert (Pharmaselect). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży
Colchican (Polfarmex).
Kolchicynę według wskazań pozarejestracyjnych stosuje się także, obok standardowej
farmakoterapii, w nawracającym zapaleniu
osierdzia, co pozwala ograniczyć liczbę i częstość występowania nawrotów i skrócić czas
trwania objawów.

N – Układ nerwowy

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe;
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe
Pregabalin: Egzysta (Adamed) i Preglenix
(Glenmark) to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowana marka pregabaliny. Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Lyrica (Pfizer).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty:
Pragiola (Krka), Pregabalin Mylan (Generics),
Pregabalin Mylan Pharma (Generics), Prega46

balin Pfizer, Pregabalin Sandoz, Pregabalin
Sandoz GmbH, Pregabalin Zentiva oraz zarejestrowany centralnie w UE także w sierpniu
2015 Pregabalin Accord (Accord Healthcare).
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona;
N04B – Leki dopaminergiczne; N04BA –
Dopa i jej pochodne; N04BA03 – Lewodopa, inhibitor dekarboksylazy i inhibitor
COMT
Levodopa+carbidopa+entacapone: Padovel
(SVUS) w 4 zestawieniach dawek (4 różne
zestawienia dawek lewodopy i karbidopy + 200
mg entakaponu) to 5. zarejestrowany lek o tym
składzie. Do sprzedaży wprowadzono Stalevo
(Orion). Nie pojawiły się jeszcze na rynku
preparaty: Levodopa/Carbidopa/Entacapone
Orion, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz (Orion) i Tadoglen (Glenmark).
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX –
Inne leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Apra (Adamed), Aripilek (Lekam),
Restigulin (Gedeon Richter Polska) i Lemilvo
(Actavis) to odpowiednio 10., 11., 12. i 13.
zarejestrowana marka arypiprazolu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Abilify (Otsuka; lek
oryginalny) w postaci iniekcji o standardowym
uwalnianiu oraz postaci doustnych, od września 2014 Abilify Maintena w postaci iniekcji
o przedłużonym uwalnianiu, od kwietnia 2015
Aryzalera (Krka) i od sierpnia 2015 Aribit (Medana Pharma). Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Aripiprazole Zentiva, Aripiprazole Pharmathen,
Aripiprazole SymPhar, Arypiprazol Glenmark,
Asduter (Vipharm) oraz Aripiprazole Sandoz
zarejestrowany centralnie w UE także w sierpniu
2015.
N05B – Leki przeciwlękowe; N05BB – Pochodne difenylometanu
Hydroxyzine: Hydroxyzinum Hasco (Hasco-Lek) w postaci tabletek powlekanych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej
syropu. Zarejestrowano 8 marek hydroksyzyny.
Na rynek wprowadzono 7 marek: Atarax (UCB;
lek oryginalny) w postaci doustnej jednodawkowej (2 dawki) i wielodawkowej (syrop), Hydroxyzinum Teva inj., Hydroxyzinum Biogened
syrop, Hydroxyzinum VP (PharmaSwiss) tabl.
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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powlekane i syrop, Hydroxyzinum Espefa
tabl. powlekane i od listopada 2008 syrop Hydroxyzinum Espefa, od września 2008 syrop
Hydroxyzinum Aflofarm i od marca 2015 syrop
Hydroxyzinum Hasco (Hasco-Lek). Nie pojawił
się jeszcze w sprzedaży syrop Hydroxyzinum
Polfarmex. Skreślono z Rejestru: Atarax (UCB)
w postaci iniekcyjnej (preparat był obecny na
rynku).

R – Układ oddechowy

R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki;
R02AA20 – Różne
Benzydamine+cetylpyridinium
chloride:
Septolete ultra (Krka) w postaci pastylek i aerozolu do stosowania w jamie ustnej to nowe zestawienie substancji czynnych.
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu
i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych
zawierających środki przeciwkaszlowe;
R05CA – Leki wykrztuśne
Hederae helicis folii extractum: Hedussin
(Phytopharm Klęka) to 9. zarejestrowany preparat z wyciągiem z liści bluszczu pospolitego.
Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Hedelix
(Kreuwel Meuselbach), Hederasal (Herbapol
Wrocław), Hederoin tabl. (Herbapol Wrocław),
PiniHelix (Apipol-Farma), Prospan (Engelhard),
od stycznia 2015 Herbion na kaszel mokry
(Krka; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Herbion Hedera helix, a następnie Herbion Ivy)
i od sierpnia 2015 HeliPico (Medana Pharma;
lek wprowadzony pierwotnie do sprzedaży pod
nazwą Helical). Nie pojawił się jeszcze na rynku Tuspan (Sopharma). Skreślono z Rejestru:
Bronchopect (Herbapol Poznań).
R05CB – Leki mukolityczne
Ambroxol: Omnisolvan mini i Omnisolvan max
(Actavis) to 22. zarejestrowana marka ambroksolu. W postaci doustnej wielodawkowej
(roztwór i syrop) do sprzedaży wprowadzono
11 marek: Ambroksol Takeda (preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Ambroksol
Nycomed), Ambrosol Teva (Teva; poprzednia
nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin
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syrop (PharmaSwiss) i od grudnia 2013 Deflegmin płyn (PharmaSwiss; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Mukambro), Entus Junior
i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed (Berlin-Chemie),
Mucosolvan i Mucosolvan Mini (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), od października 2011
Ambrotaxer (Sopharma), od sierpnia 2012
Envil kaszel i Envil kaszel junior (Aflofarm; lek
wprowadzony wcześniej na rynek przez Polfę
Grodzisk pod nazwą Mukobron, a następnie
przez Aflofarm pod nazwą Ambroxol Aflofarm),
od października 2013 Ambroxol 123ratio, od
kwietnia 2015 Medox (Zentiva) oraz od lipca
2015 Ambroksol Hasco i Ambroksol Hasco
Junior (Hasco-Lek). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Ambrosolvan (Teva), Ambroxol
hydrochloride Cyathus (Cyathus Exquirere
Pharmaforschungs), Ambroxoli hydrochloridum Fontane (Berlin-Chemie), Flavamed Max
(Berlin-Chemie).
W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ambro (1A Pharma),
AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.
Med.CS), Deflegmin (PharmaSwiss), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan (Boehringer
Ingelheim; lek oryginalny), Tussal Expectorans
(Biofarm), od sierpnia 2012 Envil kaszel (Aflofarm; lek wprowadzony wcześniej na rynek
przez Polfę Grodzisk pod nazwą Mukobron,
a następnie przez Aflofarm pod nazwą Entus
Max) i od kwietnia 2015 Medox (Zentiva). Nie
pojawił się jeszcze na rynku: Neo-Bronchol
(JPZ Firma Doradcza).
W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 2
leki: Aflegan (PharmaSwiss) i AmbroHexal
(Sandoz).
W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do
sprzedaży wprowadzono preparat Mucosolvan
inhalacje (Boehringer Ingelheim).
Skreślono z Rejestru: Ambro tabl. (1A Pharma), Ambro S (1A Pharma), Flavamed Max
krople (Berlin-Chemie; lek był obecny na rynku
od listopada 2010), Medox krople (Zentiva;
poprzednia nazwa preparatu: Mucosin), Mucosolvan granulat (Boehringer Ingelheim) i iniek-►
cyjny Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim).
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S – Narządy zmysłów

S01 – Leki oftalmologiczne;
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające
źrenice; S01EC – Inhibitory anhydrazy
węglanowej
Dorzolamide: Dorzolamide Genoptim (Synoptis) to 11. zarejestrowana marka kropli do
oczu z dorzolamidem. Do obrotu wprowadzono
9 preparatów: lek oryginalny Trusopt (Merck
Sharp & Dohme), od września 2008 Rozalin
(Adamed), od listopada 2010 Dorzolamid Teva,
od lutego 2011 Dorzostill (Bruschettini), od
września 2011 Oftidor (PharmaSwiss), od marca 2012 Dropzol (S-Lab), od maja 2012 Nodom (Polfa Warszawa), od października 2013
Dorzolamid Stada i od kwietnia 2015 Dolopt
(Sandoz; wcześniejsza nazwa: DorzoLek).
Nie został jeszcze wprowadzone preparat Rozdol (Sun-Farm).
Skreślono z Rejestru: Adolamid (Blau Farma
Group; lek był obecny na rynku od czerwca
2011), Bador (Mann), Dorzogen (Generics),
Dorzolamid-1A Pharma (wcześniejsza nazwa: Dorzolamide Hexal), Dorzolamid Axxon,
Dorzolamid Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Dozopres (ICN Polfa Rzeszów), Glautic
(Polpharma).

S01G – Leki zmniejszające przekrwienie
i przeciwalergiczne; S01GX – Inne preparaty przeciwalergiczne
Cromoglicic acid: Alleoptical (Aventis) to
aktualnie 7. zarejestrowana marka kropli do
oczu zawierających kromoglikan sodowy. Do
sprzedaży wprowadzono 6 marek: Allergo-Comod (Ursapharm), Allergocrom (Ursapharm),
Cromohexal (Sandoz), Cusicrom (Alcon Cusi),
Polcrom (Polfa Warszawa), Vividrin (Mann).
Skreślono z Rejestru: Hay-Crom (Norton; lek
był obecny na rynku), Lecrolyn (Santen; lek
był obecny na rynku), Opticrom (Fisons; lek był
obecny na rynku), Vividrin Iso Edo (Mann)
2015-10-30

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 2015”, Oslo 2014; “ATC
Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi
zastosowanie od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych
i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy 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 publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Nowe rejestracje – PL – WRZESIEŃ 2015
We wrześniu 2015 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 40 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, obejmujących 21 jednostek
klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład).
Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już
na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń,
urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu we wrześniu 2015 r.” został opublikowany przez Urząd 12
października 2015.
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A – Przewód pokarmowy
i metabolizm
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A03 – Leki stosowane w czynnościowych
zaburzeniach
żołądkowo-jelitowych;
A03A – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych;
A03AD – Papaweryna i jej pochodne
Drotaverine: Novia Forte (Sun-Farm) to 4. zarejestrowana marka drotaweryny. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki Galospa (Galenus),
No-Spa tabl. (Sanofi-Aventis), No-Spa ampułki
(Chinoin), No-Spa Forte (Chinoin), od stycznia 2012 No-Spa Comfort (Sanofi-Aventis), od
grudnia 2012 No-Spa Max (Chinoin; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą No-Spa Forte) i od kwietnia 2015 Deespa (Polpharma; lek
wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą Desparin).

B – Krew i układ
krwiotwórczy

B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AB – Grupa heparyny
Dalteparin: Fragmin (Pfizer) w opakowaniach
wielodawkowych po 100000 j.m. to uzupełnienie w stosunku do wprowadzonych wcześniej
opakowań jednodawkowych w dawkach od
2500 j.m. do 18000 j.m.

D – Leki stosowane
w dermatologii

D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki
proste; D07AC - Kortykosteroidy silnie
działające (grupa III)
Mometasone furoate: Mometasone Sandoz
to 10. zarejestrowana w tej klasie marka mometazonu. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Elocom (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), Elosone krem i maść (PharmaSwiss;
maść została wprowadzona pierwotnie na rynek przez firmę Jelfa pod nazwą Momederm),
od listopada 2013 Eztom krem (Glenmark), od
grudnia 2013 Elitasone (Aflofarm), od stycznia
2014 Ivoxel (Almirall Hermal), od lutego 2014
Edelan (Polpharma), od września 2014 Momecutan (Sun-Farm; lek w postaci roztworu
na skórę zarejestrowany pierwotnie pod naAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

zwą Momekort) i od kwietnia 2015 Eztom maść
(Glenmark; lek zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Glenmark pod nazwą Eztom, po zmianie
nazwy na Momarid wprowadzony na rynek od
sierpnia 2010 przez Sanofi-Aventis, następnie
znów zmiana podmiotu odpowiedzialnego i nazwy preparatu na Eztom).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Momederm
(PharmaSwiss), Ovixan (Galenica).
Skreślono z Rejestru: Biometazon (Biomed
Warszawa).
D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10A Leki przeciwtrądzikowe stosowane miejscowo; D10AE – Nadtlenki
Benzoyl peroxide: Aquaclin (Galderma) to aktualnie 4. zarejestrowana marka preparatów
z nadtlenkiem benzoilu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Akneroxid (Almirall Hermal),
Benzacne (Takeda), Brevoxyl (Stiefel). Skreślono z Rejestru: Aknefug-Oxid (Dr. Wolff),
Ambix Acne Treatment Cream (Kato), Basiron
(Galderma), Clearasil Ultra (Boots), Lubexyl
(Magnapharma), Medigel (Clay Park), Oxy
(Mentholatum), Ultra Clearasil (Wick).

G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki
stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; G04CB – Inhibitory
5α-reduktazy testosteronu
Dutasteride: Dudactive (Actavis) to 6. zarejestrowana marka dutasterydu. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Avodart (GlaxoSmithKline). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży
preparaty: Dutasteride Teva, Dutasteride Teva
Pharma, Dutasteryd Regiomedica i Findarts
(Apotex).

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01C – Beta-laktamowe leki
przeciwbakteryjne, penicyliny;
J01CA – Penicyliny o szerokim zakresie
działania
Ampicillin: Ampicillin Mylan to aktualnie 2. za►
rejestrowana marka ampicyliny. Do sprzedaży
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wprowadzono Ampicillin TZF (Polfa Tarchomin). Obecnie zarejestrowane są tylko postaci
iniekcyjne ampicyliny – postaci doustne zostały
skreślone z Rejestru.
J01CR – Połączenia penicylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy;
J01CR01 – Ampicylina i inhibitor enzymatyczny
Ampicillin+sulbactam: Ampicillin + Sulbactam
Mylan to 2. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono
Unasyn (Polfa Tarchomin na licencji Pfizer).
J01CR05 – Piperacylina i inhibitor enzymatyczny
Piperacillin+tazobactam: Piperacillin/Tazobactam Stravencon to 6. zarejestrowana marka preparatów o podanym składzie. Na rynek
wprowadzono 4 leki: Tazocin (Pfizer), od października 2009 Tazacylin (Axxon), od grudnia
2010 Piperacillin/Tazobactam Kabi (Fresenius
Kabi) i od czerwca 2013 Piperacillin/Tazobactam Sandoz.
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Piperacillin/Tazobactam Noridem.
Skreślono z Rejestru: Piperacillin + Tazobactam Mylan, Piperacillin/Tazobactam Actavis
(lek był obecny na rynku od czerwca 2011), Piperacillin/Tazobactam Aurobindo, Piperacillin/
Tazobactam Milpharm, Piperacillin/Tazobactam Teva (lek był obecny na rynku od czerwca 2011), Piperato (Midas Pharma), Tazabax
(Ranbaxy), Tazopiperatio (Ratiopharm).
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Voriconazole: Voriconazole Pharmathen to
14. zarejestrowana marka worykonazolu. Do
sprzedaży wprowadzono 4 marki: Vfend (Pfizer; lek oryginalny), od września 2014 Voriconazole Accord (Accord Healthcare), od kwietnia
2015 Voriconazol Polpharma i od lipca 2015
Voriconazole Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Volric (Polpharma), Voriconazole
Glenmark, Voriconazole Hospira, Voriconazole
Mylan, Voriconazole Stada, Voriconazole Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Voriconazole Teva, Voriconazole Zentiva, Voricostad
(Stada).
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L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01D
– Antybiotyki cytotoksyczne i substancje
o zbliżonym działaniu; L01DB – Antracykliny i substancje o podobnej budowie
Mitoxantrone: Mitoxantron Accord (Accord
Healthcare) to 2. zarejestrowana marka mitoksantronu. Do sprzedaży wprowadzono Mitoxantron Ebewe (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Mitoxantron AP).

M – Układ mięśniowoszkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki
przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ibufen dla dzieci o smaku pomarańczowym (Medana Pharma) w postaci zawiesiny to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej innych postaci, dawek i smaków
marki Ifenin. Zarejestrowano 39 marek ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostało
wprowadzonych 20 marek: Ibum, Ibum Forte
(Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice),
Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen Polfarmex,
Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom Max (US
Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt
Benckiser) oraz wprowadzone od maja 2006
Ibuprom Sprint Caps (US Pharmacia), od lutego 2008 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana
nazwy preparatu na Opokan Express, po czym
w lutym 2012 zmiana powrotna na Ibuprofen
Aflofarm), od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte Express (Reckitt Benckiser), od listopada
2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycznia 2010
Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony we wrześniu
2007 pod nazwą Nurofen Migrenol Forte), od
maja 2010 Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen Menstrual), od grudAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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nia 2010 Spedifen (Zambon), od stycznia 2011
Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011 Ibufen
Junior (Polpharma), od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin forte),
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od
lipca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od
lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma),
od lipca 2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium
Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki
(Aflofarm), od stycznia 2013 czopki Ibum dla
dzieci (Hasco-Lek), od czerwca 2013 Nurofen
Express Femina (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen Express
KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadzenie
na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od lipca
2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra
Forte rozpuszczalny), od grudnia 2013 Ibum
Forte Minicaps (Hasco-Lek; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Forte Hasco,
w maju 2015 zmiana nazwy na Ibum Express,
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił
się w sprzedaży), od września 2014 Ibuprofen
Dr. Max, od stycznia 2015 Ibuprofen Generics
i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek wprowadzony na rynek od września 2009 przez firmę
Polfarmex pod nazwą Aprofen) oraz od marca
2015 Ibufen Mini Junior (Polpharma).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Ibufen dla dzieci o smaku
malinowym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku truskawkowym (Medana Pharma;
lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod
nazwą Ibufen D), Ibum o smaku malinowym
(Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci zawiesina 2%
(o smaku pomarańczowym i truskawkowym;
Reckitt Benckiser), od marca 2009 Kidofen
(Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik 2% i 4%
(Teva; preparat zarejestrowany wcześniej jako
Ibusir), od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva;
zmiana nazwy na Modafen Baby, ale lek pod
nową nazwą jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte
zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), od czerwca
2011 Ibufen dla dzieci forte o smaku truskawAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

kowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierpnia
2011 Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen
dla dzieci Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci
4% truskawkowy), od października 2011 Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG
dla dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina 2% (BGP Products
Poland), od września 2012 Ibum forte o smaku malinowym (Hasco-Lek), od maja 2013
Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-Lek),
od sierpnia 2013 MIG dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie),
od lipca 2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku
malinowym (Polpharma) oraz od sierpnia 2015
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy (Reckitt Benckiser).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek:
Abfen (BGP Products Poland; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Rockspring), Brufen granulat musujący (BGP Products
Poland), Brufen Forte zawiesina (BGP Products Poland), Buscofem (Boehringer Ingelheim),
Galprofen i Galprofen Max (APC Instytut), Ibalgin Rapid i Ibalgin Rapid Forte (Zentiva), Ibufarmalid (Teva), Ibuprofen 123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Mepha pod
nazwą Irfen), Ibuprofen APC i Ibuprofen APC
Max (APC Instytut), Ibuprofen Banner, Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibuprofen
Farmalider, Ibuprofen Galpharm (Galpharm
Healthcare), Ibuprofen Liderfarm (Farmalider),
Ibuprofen Lysine InnFarm (Inn-Farm), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wrafton), Ibuprom dla dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom dla dzieci Forte
(US Pharmacia), Ifenin dla dzieci (Actavis),
Modafen Junior (Zentiva), Tesprofen (APC Instytut), Ubinalfen (Stasisport Pharma).
Skreślono z Rejestru: Aprofen forte (Polfarmex;
lek był obecny na rynku od września 2009), Brufen tabl. powl. (Abbott; lek był obecny na rynku
od sierpnia 2011), Brufen retard (Abbott), Ibufen Total (Polpharma; lek był obecny na rynku),
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek zarejestrowa►
ny wcześniej pod nazwą Ibuprofen Alchemia),
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Ibuprofen Banner Pharmacaps, Iburion (Orion;
lek był obecny na rynku od października 2009),
Nurofen Express Tab 200 mg (preparat został
wprowadzony na rynek w listopadzie 2008 pod
pierwotną nazwą Nurofen Migrenol), Nurofen
Forte Caps, Nurofen Topss, Nurofen Ultrafast,
Nurofen Ultra Forte do rozpuszczania (Reckitt
Benckiser), Pabi-Ibuprofen tabl. powl. 400 mg
(Polfa Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmithKline).
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo
w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane miejscowo
Ketoprofen: Ketoprofen Ziaja żel 2,5% to 8.
zarejestrowana w tej klasie marka ketoprofenu. Na rynek wprowadzono 6 leków: Ketospray
forte 10% (Angelini; zarejestrowany wcześniej
jako Prontomeg) oraz 5 żeli 2,5%: Fastum (Menarini), Ketonal Lek (Sandoz), Ultrafastin (Medana Pharma), od sierpnia 2011 Ketoprofen
LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) i od
września 2012 Opokan-keto (Aflofarm; preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Opokanketo Pro).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Ketores
(PharmaSwiss) żel 2,5%.
Skreślono z Rejestru: Begsan (Grindex; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Health-Med pod nazwą Ketoprofen HM) żel 2,5%,
Keplat (Hisamitsu) w postaci plastra leczniczego zawierającego 20 mg ketoprofenu, Ketonal
krem 5% (Lek), Ketoprom (GlaxoSmithKline,
Poznań), Ketopronil (Unia), Ketores żel 2,5%
(PharmaSwiss), Profenid Gel (Sanofi-Aventis;
lek oryginalny, był obecny na rynku), Prontoket
5% spray (Medagro).
M05 – Leki stosowane w chorobach kości; M05B – Leki wpływające na strukturę
i mineralizację kości; M05BA - Bifosfoniany
Zoledronic acid: Zoledronic acid Claris (Claris
Lifesciences) to 30. zarejestrowana marka leków
z kwasem zoledronowym. Na rynek wprowadzono 17 leków, w tym 16 marek wskazanych
w zapobieganiu powikłaniom kostnym oraz
w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą
nowotworową: Zometa (Novartis Europharm),
od września 2012 Zomikos (Vipharm), od lutego
2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 2013
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Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis, od
października 2013 Osporil (Egis) i Symdronic
(SymPhar), od grudnia 2013 Acidum zoledronicum Medac i Zoledronic acid Zentiva, od stycznia 2014 Zoledronic acid Polpharma, od marca
2014 Zoledronic acid Sandoz, od czerwca 2014
Desinobon (Alvogen) i Zoledronic acid Fresenius
Kabi, od stycznia 2015 Zoledronic acid Accord
(Accord Healthcare), od maja 2015 Zendractin
(PharmaSwiss) i od czerwca 2015 Zerlinda
(Actavis). Do sprzedaży wprowadzono także
lek Aclasta (Novartis Europharm) stosowany
w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Zolako (Vipharm), Zoledronic acid Farmaprojects,
Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Mylan,
Zoledronic acid Neogen, Zoledronic acid Noridem (Noridem Enterprises), Zoledronic acid
Strides (Strides Arcolab), Zoledronic Fair-Med
o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa oraz Symblasta (SymPhar), Zoledronic acid
Agila (Agila Specialties), Zoledronic acid Hospira, Zoledronic acid Sandoz, Zoledronic acid
Teva Generics, Zoledronic acid Teva Pharma
i Zoledronic acid Zentiva o wskazaniach odpowiadających lekowi Aclasta.
Skreślono z Rejestru: Zolacitor (Chiesi),
Zoledronic acid Pfizer, Zoledronic acid Teva
Generics (Teva).

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy opium
Oxycodone: Oxycodone hydrochloride Wockhardt to 10. zarejestrowana marka preparatów
oksykodonu. Na rynek wprowadzono 4 marki:
od czerwca 2008 OxyContin (Norpharma), od
listopada 2010 OxyNorm (Norpharma), od lipca 2013 Oxydolor (G.L. Pharma) i od grudnia
2014 Reltebon (Actavis).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży tabletki
o przedłużonym uwalnianiu Accordeon (Accord
Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Oxycodone hydrochloride Accord), Oxycodon Acino, Pancod (PharmaSwiss) i Xancodal (Sandoz), a także tabletki o standardowym
uwalnianiu Oxycodone Vitabalans.
Skreślono z Rejestru: Oxycodone hydrochloriAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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de Teva. Do 1997 r. Polfa Warszawa wytwarzała lek iniekcyjny Eucodalum.
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX –
Inne leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Explemed i Explemed Rapid (Proterapia) oraz Preheftari (Actavis) to odpowiednio
14. i 15. zarejestrowana marka arypiprazolu. Do
sprzedaży wprowadzono 4 marki: Abilify (Otsuka; lek oryginalny) w postaci iniekcji o standardowym uwalnianiu oraz postaci doustnych, od
września 2014 Abilify Maintena w postaci iniekcji
o przedłużonym uwalnianiu, od kwietnia 2015
Aryzalera (Krka), od sierpnia 2015 Aribit (Medana Pharma) i od września 2015 Apra (Adamed).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aripilek
(Lekam), Aripiprazole Zentiva, Aripiprazole
Pharmathen, Aripiprazole Sandoz, Aripiprazole SymPhar, Arypiprazol Glenmark, Asduter
(Vipharm), Lemilvo (Actavis), Restigulin (Gedeon Richter Polska).

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BB – Pochodne difenylometanu
Hydroxyzine: Hydroxyzinum Amara w postaci
syropu to 9. zarejestrowana marka hydroksyzyny. Na rynek wprowadzono 7 marek: Atarax
(UCB; lek oryginalny) w postaci doustnej jednodawkowej (2 dawki) i wielodawkowej (syrop),
Hydroxyzinum Teva inj., Hydroxyzinum Biogened syrop, Hydroxyzinum VP (PharmaSwiss)
tabl. powlekane i syrop, Hydroxyzinum Espefa
tabl. powlekane i od listopada 2008 syrop Hydroxyzinum Espefa, od września 2008 syrop
Hydroxyzinum Aflofarm i od marca 2015 syrop
Hydroxyzinum Hasco (Hasco-Lek). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Hydroxyzinum
Hasco (Hasco-Lek) w postaci tabletek powlekanych oraz syrop Hydroxyzinum Polfarmex.
Skreślono z Rejestru: Atarax (UCB) w postaci
iniekcyjnej (preparat był obecny na rynku).
N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki
przeciw otępieniu starczemu; N06DA –
Leki blokujące cholinoesterazę
Rivastigmine: Rivastigmine Sandoz i Rivastigmine Teva systemy transdermalne w dawce 13,3 mg/24 h to rozszerzenie względem
zarejestrowanych wcześniej niższych dawek.
Zarejestrowano 26 marek rywastygminy, w tym
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

14 marek transdermalnych. Do sprzedaży
wprowadzono 16 leków: Exelon (Novartis Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka),
od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm),
od sierpnia 2010 Ristidic (PharmaSwiss), od
stycznia 2011 Rivastigmin Orion, od marca
2011 Symelon (SymPhar; lek zarejestrowany
początkowo pod nazwą Rivaller), od czerwca
2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), Rivastigmine Teva system transdermalny i od lipca
2011 Rivastigmine Teva Pharma w kapsułkach,
od września 2011 Rivastigmine Mylan kapsułki,
od stycznia 2012 Signelon (Synteza), od lutego 2012 Rivastigmine Actavis, od października
2013 Permente (Alvogen), od stycznia 2014
Rywastygmina Apotex, od lipca 2014 Evertas
(Zentiva; lek zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Acino pod nazwą Werendi) i od października 2014 Rivastigmin NeuroPharma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Rywastygmina-neuraxpharm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Emerpand
(Actavis), Kerstipon (Pharmathen), Rilimeba
(Alchemia), Rivaldo TDS (Adamed), Rivalong
(Farma-Projekt), Rivamylan (Generics), Rivastigmin Cipla, Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Aurobindo, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine Mylan system transdermalny (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rivastigmine Acino), Rivastigmine Sandoz.
Skreślono z Rejestru: Ivagalmin (Genepharm),
Loristiven (Blau Farma Group), Resymtia (Abbott), Rivastigmin +Pharma, Rivastigmine 3M
Health Care Ltd., Rivastigmine Genthon, Rivastigmine Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm,
Rivastigmine Synthon, Rivastigmine Synthon
Hispania, Rivastigmine Teva kaps. (lek był dostępny na rynku od grudnia 2009), Rivastigmine Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Rivastigmine Torrent, Rivastigmin Stada (lek był
obecny na rynku od sierpnia 2011; zarejestrowany początkowo pod nazwą Niddastig), Rivastigmin Welding, Rivastin (Polpharma), Rivastinorm (+Pharma), Rivaxon (Biogened; lek
był obecny na rynku od stycznia 2011), Riveka (Unia; lek był obecny na rynku od stycznia
►
2011), Rivoder (Welding).
53

►

Nowe rejestracje i nowości na rynku
R – Układ oddechowy

R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki;
R02AA20 – Różne
Cetylpyridinium
chloride+lidocaine+zinc:
Envil gardło (Aflofarm) w postaci aerozolu
do stosowania w jamie ustnej to rozszerzenie względem tabl. do ssania, dostępnych od
września 2011 pod pierwotną nazwą Envix,
a od sierpnia 2012 pod nazwą Envil gardło.
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu
i przeziębieniach; R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki wykrztuśne;
R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe
Butamirate: Toselix i Toselix forte (Galena) to
7. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono 5 marek: Sinecod (Novartis; lek oryginalny), Supremin (Teva), od sierpnia 2011 Atussan i Atussan mite (Polfarmex),
od marca 2014 Butamid (PharmaSwiss) i od
czerwca 2014 Theraflu Kaszel (Novartis). Nie
pojawił się jeszcze na rynku Natussic (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Infectussic).
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe
działające ogólnie;
R06AE – Pochodne piperazyny
Levocetirizine: Levocedo (Polfarmex) to 18.
zarejestrowana marka lewocetyryzyny. Zastosowanie aktywnego izomeru cetyryzyny
umożliwia zmniejszenie o połowę stosowanych
dawek, a tym samym działań niepożądanych.
Na rynek wprowadzono 10 marek: Xyzal (Vedim; lek oryginalny), od stycznia 2010 Cezera
(Krka), od sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od
września 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 Contrahist (Adamed), od
stycznia 2013 Lirra Gem (Glenmark), od lutego 2013 Lecetax (Axxon), od marca 2013 Zyx
Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Levocetirizine-Biofarm), od maja
2013 Votrezin (Sandoz), od października 2013
Nossin (Apotex), od listopada 2013 Contrahist
Allergy (Adamed) i od marca 2014 Zilola (Gedeon Richter Polska).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist
(Generics), Cetilevo (Recordati; lek zarejestro54

wany pierwotnie pod nazwą Lewocetyryzyna
Glenmark Generics), Levocetirizine Bristol Laboratories, Levocetirizine dihydrochloride Zentiva, Levocetirizine Dr. Max, Levocetirizine Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levocetirizine dihydrochloride
Fair-Med), Medtax (Synthon). Bez recepty dopuszczone są 4 marki: Contrahist Allergy, Lirra
Gem, Zilola i Zyx Bio.
Skreślono z Rejestru: L‑Cetirinax (Actavis).
Uwaga: wprowadzonemu onegdaj na rynek
preparatowi Zyx 7 (Biofarm) zawierającemu
racemiczną cetyryzynę w lipcu 2008 zmieniono nazwę na Amertil Bio. Obecne aktualnie na
rynku preparaty Zyx i Zyx Bio zawierają lewocetyryzynę.
R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe
działające ogólnie
Desloratadine: Delortan Allergy (Polfa Warszawa) dostępny bez recepty to rozszerzenie
w stosunku do wprowadzonego wcześniej receptowego preparatu Delortan. Zarejestrowano
35 marek desloratadyny. Na rynku pojawiło się
18 leków: Aerius (Merck Sharp & Dohme), Azomyr (Merck Sharp & Dohme), od sierpnia 2012
Dehistar (Galena) i Deslodyna (Hasco-Lek),
od września 2012 Dynid (Glenmark), od października 2012 Suprodeslon (S‑Lab) i Symdes
(SymPhar), od grudnia 2012 Hitaxa (Adamed)
i Jovesto (Sandoz), od stycznia 2013 Delortan (Polfa Warszawa), od marca 2013 Dasselta (Krka), od kwietnia 2013 Goldesin (Tactica
Pharmaceuticals), od maja 2013 Desloratadine
Actavis, od lipca 2013 Desloratadine Mylan,
od listopada 2013 Desloratadyna Apotex, od
stycznia 2014 Clarderin (PharmaSwiss), od
lutego 2014 Aleric Deslo (US Pharmacia; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Krotex-Poland pod nazwą Metlox) i od kwietnia 2014
Teslor (Aflofarm).
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków: Denovals (Specifar), Desada (Adamed),
Desalergo (Medicplast), Deslix (Medana Pharma), Deslodyna pro (Hasco-Lek), Desloraphar
(Disphar), Desloratadine +Pharma, Desloratadine Labormed, Desloratadine Lupin (Dr. Max),
Desloratadine Peseri (Bio-Profil Polska i Peseri
Trading), Desloratadine Ratiopharm, Desloratadine Teva, Desloratadyna Ibermedgen, FlyniAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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se (Sigillata), Hitaxa Fast Junior (Adamed; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desada,
a następnie Hitaxa Fast), Lordestin (Gedeon
Richter Polska), Lorinespes (Specifar), Neoclarityn (Merck Sharp & Dohme), Pylodes (PharmaSwiss), Teslor fast i Teslor fast junior (Aflofarm).
Skreślono z Rejestru: Deloriar (Specifar), Desloratadine Arrow (Arrow Poland), Desloratadine Farmaprojects, Desloratadine PMCS (Pro.
Med.CS), Desloratadine Zentiva, Rodispes
(Specifar), Sigtalaz (Sigillata), Tahistol (Specifar), Yosqiero (Sandoz).

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 2015”, Oslo 2014; “ATC
Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi
zastosowanie od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych
i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy 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 publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje – UE – WRZESIEŃ 2015
We wrześniu 2015 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej
wydała 9 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych
przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 nowych substancji
czynnych (alirokumab, ceftolozan, kompleks koordynacyjny cytrynianu
żelazowego) oraz 6 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie (w
tym: idebenon oznaczony jako lek sierocy, guanfacyna i sufentanyl zarejestrowane w nowych
wskazaniach). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej
preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej
Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

C – Układ sercowonaczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E – Inne preparaty stosowane
w chorobach serca; C01EB – Inne preparaty stosowane w chorobach serca
Ivabradine: Ivabradine Anpharm to 3. zarejestrowana marka iwabradyny. Do sprzedaży
w Polsce wprowadzono Procoralan (Servier).
Nie pojawił się na rynku Corlentor (Servier).
Iwabradyna jest wskazana w leczeniu objawowym przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej
u dorosłych z chorobą niedokrwienną serca,
z prawidłowym rytmem zatokowym oraz z częAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

stością akcji serca ≥70 uderzeń na minutę. Iwabradyna jest wskazana u dorosłych z nietolerancją lub z przeciwwskazaniem do stosowania
beta-adrenolityków lub w skojarzeniu z beta-adrenolitykami u pacjentów niewystarczająco
kontrolowanych za pomocą optymalnej dawki
beta-adrenolityku. Ponadto iwabradyna jest
wskazana w przewlekłej niewydolności serca II
do IV stopnia według klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów
z rytmem zatokowym, u których częstość akcji
serca wynosi ≥75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym
►
z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta55
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-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie
jest tolerowane.
Iwabradyna jest lekiem o swoistym działaniu
zmniejszającym częstość pracy serca poprzez
wybiórcze i swoiste działanie na prąd If rozrusznika serca, który kontroluje samoistną depolaryzację węzła zatokowego w okresie rozkurczu
i reguluje częstość pracy serca. Lek działa wyłącznie na węzeł zatokowy i nie ma wpływu na
czas przewodnictwa w przedsionkach, węźle
przedsionkowokomorowym lub komorach serca ani na kurczliwość mięśnia sercowego lub
repolaryzację komory. Iwabradyna może mieć
wpływ na prąd Ih w siatkówce, który bardzo przypomina prąd If w sercu. Prąd ten uczestniczy
w uzyskiwaniu rozdzielczości czasowej układu
wzrokowego poprzez ograniczanie reakcji siatkówki na bodźce jasnego światła. W pewnych
okolicznościach (np. przy nagłych zmianach
natężenia światła), częściowe zahamowanie
prądu Ih przez iwabradynę stanowi przyczynę
zaburzeń widzenia, które mogą być w rzadkich
przypadkach odczuwane przez pacjentów. Zaburzenia widzenia są opisywane jako przemijające uczucie przejaśnienia w ograniczonym
obszarze pola widzenia.
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze
krwi; C02A – Leki antyadrenergiczne
działające ośrodkowo; C02AC – Agoniści
receptora imidazolinowego
Guanfacine: Intuniv (Shire) jest wskazany
w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention
Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, dla których leki stymulujące nie są odpowiednie, nie
są tolerowane lub okazały się nieskuteczne.
Produkt Intuniv może być stosowany wyłącznie
jako część kompleksowego programu leczenia
zespołu ADHD, który zazwyczaj obejmuje działania psychologiczne, edukacyjne i społeczne.
Guanfacyna jest wybiórczym agonistą receptora adrenergicznego α2A, wykazującym
15-20-krotnie wyższe powinowactwo do tego
podtypu receptora niż do podtypów α2B i α2C.
Guanfacyna jest lekiem niestymulującym. Mechanizm działania guanfacyny w zespole ADHD
nie został do końca ustalony. Badania przedkliniczne wskazują, że guanfacyna moduluje
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przepływ sygnałów w obrębie kory przedczołowej i jąder podstawy, na drodze bezpośredniej
modyfikacji transmisji synaptycznej noradrenaliny na receptorach adrenergicznych α2.
Guanfacyna jest znanym lekiem stosowanym
w chorobie nadciśnieniowej. Poprzez stymulację receptorów adrenergicznych α2A guanfacyna hamuje przepływ impulsów układu współczulnego od ośrodka naczynioruchowego do
serca i naczyń krwionośnych. Skutkiem tego
jest zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego, obniżenie ciśnienia tętniczego oraz
spowolnienie akcji serca.
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10A - Środki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AX – Inne
środki wpływające na stężenie lipidów;
Alirocumab: Praluent (Sanofi-Aventis) jest
wskazany do stosowania u dorosłych z hipercholesterolemią pierwotną (heterozygotyczną
rodzinną i nierodzinną) lub z dyslipidemią mieszaną, jako uzupełnienie diety: w skojarzeniu
ze statyną lub ze statyną stosowaną razem
z innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów, u których nie jest możliwe osiągnięcie docelowych wartości stężenia cholesterolu LDL
(LDL-C) po zastosowaniu maksymalnej tolerowanej dawki statyny; w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizującymi
u pacjentów z nietolerancją statyn lub u których
stosowanie statyn jest przeciwwskazane. Nie
określono wpływu produktu leczniczego Praluent na wskaźniki chorobowości i umieralności
związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Alirokumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem
monoklonalnym klasy IgG1 wytwarzanym metodą rekombinacji DNA w komórkach jajnika
chomika chińskiego (ang. Chinese Hamster
Ovary, CHO). Alirokumab wiąże się z dużym
powinowactwem i swoistością z proproteinową
konwertazą subtylizyny/keksyny typu 9 (ang.
proprotein convertase subtilisin kexin type 9,
PCSK9). PCSK9 wiąże się z receptorami lipoprotein o małej gęstości (LDLR) na powierzchni
hepatocytów, co stymuluje degradację receptorów LDLR w wątrobie. Receptor LDLR jest
podstawowym receptorem usuwającym krążący LDL-C, w związku z czym zmniejszenie
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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liczby receptorów LDLR przez PCSK9 prowadzi do zwiększenia stężenia LDL-C we krwi.
Alirokumab poprzez zahamowanie wiązania
się PCSK9 z receptorami LDLR, powoduje
zwiększenie liczby dostępnych receptorów
LDLR usuwających LDL, przez co zmniejsza
stężenie LDL-C. Receptory LDLR wiążą również bogate w triglicerydy lipoproteiny resztkowe VLDL i lipoproteiny o pośredniej gęstości
(IDL). W konsekwencji leczenie alirokumabem
może prowadzić do zmniejszenia stężenia tych
resztkowych lipoprotein, co wykazano na podstawie zmniejszania przez alirokumab stężenia
apolipoproteiny B (Apo B), cholesterolu frakcji lipoprotein nie-dużej gęstości (nie-HDL-C)
i triglicerydów (TG). Alirokumab prowadzi również do zmniejszenia stężenia lipoproteiny (a)
[Lp(a)], która jest formą LDL związaną z apolipoproteiną (a). Wykazano jednak, że receptory LDLR wykazują małe powinowactwo do
Lp(a), w związku z czym dokładny mechanizm
zmniejszania stężenia Lp(a) przez alirokumab
nie został w pełni wyjaśniony.
W badaniach genetycznych z udziałem ludzi
zidentyfikowano odmiany PCSK9 powstałe
w wyniku mutacji powodujących albo osłabienie (ang. loss of function), albo nasilenie intensywności jego działania (ang. gain of function).
Osoby z mutacją typu osłabienie intensywności
w pojedynczym allelu genu PCSK9 mają mniejsze wartości stężenia LDL-C, co jest powiązane z istotnie mniejszą częstością występowania zdarzeń choroby wieńcowej. Opisano jedynie kilka osób z mutacjami typu osłabienie intensywności PCSK 9 w obu allelach, u których
stwierdzono bardzo małe wartości stężenia
LDL-C, ze stężeniem HDL-C i TG w granicach
normy. Z drugiej strony, mutacje typu nasilenie
intensywności genu PCSK9 zidentyfikowano
u pacjentów ze zwiększonymi wartościami stężenia LDL-C i z rozpoznaniem klinicznym rodzinnej hipercholesterolemii.

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające
ogólnie; J01D – Inne beta-laktamowe leki
przeciwbakteryjne; J01DI – Inne cefaloAptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

sporyny i penemy; J01DI54 – Ceftolozan
i inhibitor enzymatyczny
Ceftolozane+tazobactam: Zerbaxa (Merck
Sharp & Dohme) jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych pacjentów:
powikłane zakażenia w obrębie jamy brzuszne, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
powikłane zakażenia dróg moczowych. Należy
uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące odpowiedniego stosowania produktów przeciwbakteryjnych.
Ceftolozan jest cefalosporyną i wykazuje aktywność bakteriobójczą poprzez wiązanie się
z białkami wiążącymi penicylinę (ang. PBPs,
penicillin-binding proteins), co prowadzi do zahamowania syntezy ściany komórkowej bakterii i w efekcie do śmierci komórki. Tazobaktam
jest beta-laktamem strukturalnie podobnym do
penicylin. Jest inhibitorem wielu beta-laktamaz
klasy molekularnej A, w tym enzymów CTX-M,
SHV i TEM. Mechanizmy oporności bakteryjnej
na ceftolozan z tazobaktamem obejmują: wytwarzanie beta-laktamaz, które mogą hydrolizować ceftolozan oraz których aktywność nie
jest hamowana przez tazobaktam; modyfikację
białek PBP. Tazobaktam nie hamuje aktywności wszystkich enzymów klasy A. Ponadto tazobaktam nie hamuje aktywności następujących rodzajów beta-laktamaz: enzymów AmpC
(wytwarzanych przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae); karbapenemaz serynowych
(np. karbapenemazy Klebsiella pneumoniae
[KPC]); metalo-beta-laktamaz (np. metalo-beta-laktamaza New Delhi [NDM]); beta-laktamaz
klasy D wg klasyfikacji Amblera (OXA-karbapenemazy).

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B –
Antymetabolity; L01BA – Analogi kwasu
foliowego
Pemetrexed: Pemetrexed Lilly (Eli Lilly) i Pemetrexed Sandoz to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowana marka pemetreksedu. Do sprzedaży
wprowadzono preparat Alimta (Eli Lilly).
►
Leki Pemetreksed Lilly i Pemetreksed Sandoz
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►
są wskazane do stosowania w leczeniu nieoperacyjnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej
oraz niedrobnokomórkowego raka płuca.
Pemetrexed to lek przeciwnowotworowy zaburzający podstawowe procesy metaboliczne
wykorzystujące folany niezbędne dla podziału
komórek. W badaniach in vitro wykazano, że
wielokierunkowe działanie pemetreksedu polega na hamowaniu syntazy tymidylowej (TS),
reduktazy dihydrofolanowej (DHFR) i formylotransferazy rybonukleotydu glicynamidowego
(GARFT), czyli podstawowych enzymów wykorzystujących folany, uczestniczących w biosyntezie de novo nukleotydów tymidynowych
i purynowych. Transport pemetreksedu do
wnętrza komórek odbywa się z udziałem systemu nośnika zredukowanych folanów i białka
błonowego wiążącego folany. W komórce pemetreksed jest szybko i wydajnie przekształcany w poliglutaminiany przez enzym syntetazę
folylpoliglutaminianową. Poliglutaminiany pozostają we wnętrzu komórki i wykazują jeszcze
silniejsze działanie hamujące TS i GARFT. Proces poliglutaminizacji, którego intensywność
zależy od czasu i stężenia, zachodzi w komórkach nowotworowych oraz w mniejszym stopniu w prawidłowych tkankach organizmu. Metabolity powstające w wyniku poliglutaminizacji
charakteryzują się przedłużonym okresem półtrwania wewnątrz komórki, co warunkuje dłuższe działanie leku w komórkach nowotworów
złośliwych.

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; N02AB – Pochodne fenylopiperydyny
Sufentanil: Zalviso (Grünenthal) jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego o nasileniu umiarkowanym do
silnego u dorosłych pacjentów. Produkt Zalviso tabletki podjęzykowe przeznaczony jest do
samodzielnego podawania przez pacjentów
za pomocą urządzenia do podawania Zalviso
w reakcji na ból. Urządzenie do podawania
Zalviso jest przeznaczone do podawania pojedynczej tabletki podjęzykowej zawierającej 15
µg sufentanylu, w sposób kontrolowany przez
pacjenta według potrzeby, przy minimalnym
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odstępie pomiędzy dawkami wynoszącym 20
minut (okres blokady), w okresie do 72 godzin,
który stanowi maksymalny zalecany okres leczenia. W przypadku powtarzającego się maksymalnego użycia produktu przez pacjenta jeden wkład wystarcza na 13 godzin i 20 minut.
W razie potrzeby można stosować dodatkowe
wkłady Zalviso.
Sufentanyl jest syntetycznym, silnym opioidem
wykazującym wysoce selektywne wiązanie
z receptorami µ-opioidowymi. Działa jako pełny
agonista receptorów µ‑opioidowych, nie indukuje uwalniania histaminy. Wszystkie działania sufentanylu można natychmiast całkowicie
zablokować, podając swoistego antagonistę,
takiego jak nalokson. Uważa się, że mediatorem działania przeciwbólowego wywoływanego przez sufentanyl jest aktywacja receptorów
µ-opioidowych, głównie w OUN, co zmienia
procesy wpływające na odczuwanie bólu oraz
na odpowiedź na ból. U ludzi jego siła działania jest 7–10 razy większa niż fentanylu oraz
500–1000 razy większa niż morfiny podawanej doustnie. Wysoka lipofilność sufentanylu
umożliwia jego podjęzykowe podawanie i uzyskanie szybkiego początku działania przeciwbólowego.
N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki
psychostymulujące, stosowane w zespole nadpobudliwości psychoruchowej
z deficytem uwagi (ADHD) i nootropowe;
N06BX – Inne leki psychostymulujące
i nootropowe
Idebenone: Raxone (Santhera Pharmaceuticals) jest wskazany do stosowania w leczeniu
zaburzeń widzenia u młodzieży i dorosłych
z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego
Lebera (ang. Leber’s Hereditary Optic Neuropathy, LHON).
Idebenon, krótkołańcuchowy benzochinon,
to przeciwutleniacz przypuszczalnie zdolny
do przenoszenia elektronów bezpośrednio
na kompleks III mitochondrialnego łańcucha
transportu elektronów, a tym samym do pominięcia kompleksu I i przywrócenia wytwarzania
energii w komórkach (ATP) w sytuacji braku
kompleksu I w warunkach doświadczalnych.
Podobnie u pacjentów z LHON idebenon może
przenosić elektrony bezpośrednio na kompleks
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015
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III łańcucha transportu elektronów przywracając wytwarzanie ATP w komórce, pomijając tym
sposobem kompleks I, który na skutek trzech
mutacji w mtDNA ulega uszkodzeniu, co prowadzi do dziedzicznej neuropatii nerwu wzrokowego Lebera. Zgodnie z tym biochemicznym
sposobem działania idebenon może przywrócić
czynność żywych, choć nieaktywnych komórek
zwojowych siatkówki (ang. retinal ganglion cell,
RGC) u pacjentów z LHON. W zależności od
czasu, jaki upłynął od wystąpienia pierwszych
objawów oraz odsetka nieaktywnych komórek
zwojowych siatkówki idebenon może pomóc
w przywróceniu zdolności widzenia u pacjentów z utratą wzroku.
Idebenon został 15 lutego 2015 oznaczony
przez Komisję Europejską jako lek sierocy,
a w okresie od 10 września 2015 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową. Preparat Raxone został zarejestrowany ze względu na istnienie w danym przypadku okoliczności wyjątkowych, polegających na tym, że przy
obecnym stanie wiedzy naukowej nie można
udzielić wyczerpującej informacji o skuteczności i bezpieczeństwie produktu leczniczego, o którym mowa, w normalnych warunkach
stosowania, które to okoliczności uzasadniają
uzależnienie wydania pozwolenia, o które złożono wniosek, od spełnienia pewnych wymagań, określonych w decyzji rejestracyjnej.

Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

V – Preparaty różne

V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AE – Leki stosowane
w hiperkalemii i hiperfosfatemii
Ferric citrate coordination complex: Fexeric
(Keryx Biopharma) jest wskazany do leczenia
hiperfosfatemii u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN).
Fexeric zawiera kompleks koordynacyjny
żelaza(III) cytrynianu jako substancję czynną.
W przewodzie pokarmowym żelazo z produktu reaguje z fosforanami pokarmu, wytrącając
je w postaci fosforanu żelaza. Związek ten jest
nierozpuszczalny i zostaje wydalony ze stolcem, co powoduje zmniejszenie ilości fosforanów wchłanianych z przewodu pokarmowego.
Poprzez wiązanie fosforanów w przewodzie
pokarmowym i zmniejszanie ich wchłaniania
Fexeric zmniejsza zawartość fosforu w surowicy. Po wchłonięciu cytrynian zostaje przekształcony w tkankach do wodorowęglanu.
2015-10-06

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 2015”, Oslo 2014; “ATC Index with
DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie
od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human
use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWOŚCI NA RYNKU – WRZESIEŃ 2015
We wrześniu 2015 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 13 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji

A02BC

Esomeprazole

Escid Control

Actavis

PL 04.2015

C03BA

Indapamide

Sophtensif

Sopharma

PL 01.2014

C09CA

Valsartan

Walsartan Krka

Krka

PL 08.2012

C09DA07

Telmisartan +
hydrochlorothiazide

Telmizek HCT

Adamed

PL 08.2013 Tegizide, zm.
01.2014 Telmizek Combi*,
zm. 05.2015 Telmizek HCT

D01AE

Ciclopirox

Axopirox

Axxon

PL 05.2015

D07CC

Betamethasone +
fusidic acid

Fucibet Lipid

Leo

PL 05.2015

J01DC

Cefuroxime

Furocef

Krka

PL 07.2015

J01MA

Levofloxacin

Levalox

Krka

PL 06.2015

L01XC

Nivolumab

Opdivo

Bristol-Myers
Squibb

UE 06.2015

L01XX

Bortezomib

Bortezomib Adamed Adamed

PL 07.2015

N02BA

Acetylsalicylic acid

Pyramidon Fast

Adamed

PL 04.2015

N02BE51

Paracetamol
+ caffeine
+ phenylephrine

Febrisan Zatoki

Takeda

PL 03.2008 Febrisan Tabs*,
zm. 08.2015 Febrisan
Zatoki

N05AX

Aripiprazole

Apra

Adamed

PL 08.2015

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto we wrześniu 2015 r. wprowadzono do
sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych
na rynku:
• R02AX, flurbiprofen – Strepsils Intensive
Direct (Reckitt Benckiser), PL 03.2015;
• R06AE, cetirizine – Cetirizine Genoptim
SPH (Synoptis), PL 07.2014 Cetirizinum FairMed, zm. 02.2015 Cetirizine Genoptim SPH.
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A – Przewód pokarmowy
i metabolizm

A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach
związanych z nadkwaśnością; A02B
– Leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym;
A02BC – Inhibitory pompy protonowej
Aptekarz Polski, 110(88e) październik 2015

C – Układ sercowonaczyniowy
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C03 – Leki moczopędne; C03B – Leki moczopędne niskiego pułapu, z wyłączeniem
tiazydów; C03BA – Sulfonamidy, leki proste
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny
II, leki proste
C09DA - Antagoniści angiotensyny II
w połączeniach z lekami moczopędnymi;
C09DA07 – Telmisartan w połączeniach
z lekami moczopędnymi

D – Leki stosowane
w dermatologii

D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze
stosowane miejscowo; D01AE – Inne leki
przeciwgrzybicze stosowane miejscowo
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07C – Kortykosteroidy w połączeniach z antybiotykami; D07CC – Kortykosteroidy silnie działające w połączeniach z antybiotykami

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji
J01M – Chinolony przeciwbakteryjne,
J01MA – Fluorochinolony

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe

N – Układ nerwowy

N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BA – Kwas salicylowy i pochodne
N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem leków
psychotropowych
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne

R – Układ oddechowy

R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AX – Inne preparaty stosowane w chorobach gardła
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny
2015-10-24

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 2015”, Oslo 2014; “ATC Index with
DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie
od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych
i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “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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