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Rzeczowo i w przyjaznej atmosferze
3 grudnia 2015 roku Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej. O przebiegu
i kulisach tego spotkania dowiadujemy się z artykułu „PAKT DLA FARMACJI” autorstwa Grzegorza Kucharewicza, prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
To pierwsze, po objęciu urzędu przez ministra zdrowia, spotkanie z przedstawicielami samorządu aptekarskiego nie ograniczyło
się do kurtuazyjnych słów i gestów. W trakcie spotkania rozmawiano o konkretnych zagadnieniach dotyczących farmacji i aptekarstwa.
Pomimo, że sprawy, którymi się zajmowano nie należały do łatwych,
o czym przekonuje fakt, że nie udało się ich rozwiązać dotychczasowym gospodarzom pałacu Paca, to minister Radziwiłł i towarzyszący
mu podsekretarz stanu Krzysztof Łanda podjęli rękawicę, usiedli do
rozmowy i nakreślili budzący nadzieje plan realizacji postulatów legislacyjnych przedstawianych przez samorząd aptekarski.
– „Dyskusja była rzeczowa i toczyła się w przyjaznej atmosferze” – z satysfakcją pisze o tym spotkaniu prezes Kucharewicz.
Czytając artykuł prezesa ulegamy nastrojowi optymizmu, tym
bardziej, że sam autor ocenił, że jest „realna szansa na uzdrowienie
polskiego aptekarstwa i uporządkowanie rynku farmaceutycznego”.
•
„DOSTOJNOŚĆ ZANURZONA W TERAŹNIEJSZOŚCI” – to frapujący i budzący ciekawość tytuł dialogu toczonego pomiędzy Ewą Sitko
i Magdalena Bucior. Nie będziemy zdradzać, bo każdy może się sam
dowiedzieć, jakimi drogami biegła myśl autorek dialogu, który kończy
się taką puentą: – „Aptekarze teraźniejszości, aptekarze nowoczesnych i skomputeryzowanych wnętrz, aptekarze „cały czas dyspozycyjni” mają przed sobą wielkie zadanie – swoją postawą, kulturą osobistą, klasą, szlachetnością, językiem, którym się posługują, wzbogacać
przestrzeń apteki o element uroczystości i właśnie dostojeństwa”.
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•
10 stycznia 2016 roku w Krakowie, w teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się Noworoczny Koncert Aptekarzy zatytułowany
„MUSICALE ŚWIATA”.
Najpiękniejsze utwory i melodie z najbardziej znanych musicali
zaprezentują soliści Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie: Edyta
Krzemień, Anita Steciuk, Ewa Prus, Damian Aleksander, Tomasz Steciuk, Łukasz Talik, Jan Bzdawka i Jakub Szydłowski, którym towarzyszyć będzie znakomita orkiestra OBLIGATO pod dyrekcją Jerzego Sobeńko. Zapowiada się pełen atrakcji wieczór.
Organizatorem tego artystycznego wydarzenia jest Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego
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Pakt

dla farmacji
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej

3 grudnia 2015 roku mogłem
osobiście w imieniu polskich farmaceutów pogratulować dr. Konstantemu Radziwiłłowi objęcia
stanowiska ministra zdrowia. To
ważne, że tę zaszczytną funkcję
sprawuje lekarz zaprzyjaźniony
z naszym środowiskiem, długoletni działacz samorządu lekarskiego (były prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej), który ma bogate doświadczenie w kontaktach z rządem i Ministerstwem
Zdrowia.
4

My, przedstawiciele samorządów medycznych
zawodów zaufania publicznego, często doświadczaliśmy obojętności ze strony rządzących. Lekceważono uwagi samorządów zgłaszane w trakcie
opiniowania projektów aktów prawnych, odrzucano
poprawki wnoszone na posiedzeniach komisji zdrowia w Sejmie i Senacie, nie odpowiadano na pisma
z prośbą o spotkanie w celu wysłuchania naszych
propozycji. Tymczasem rzetelne tworzenie przepisów prawa wymaga udziału przedstawicieli samorządów zawodowych na nowych zasadach. Przede
wszystkim powinni być oni postrzegani przez polityków jako eksperci służący społeczeństwu specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem; także prawo, które dotyczy farmacji i aptekarzy, musi być tworzone
z nami, a nie przeciw nam czy obok nas!
W liście gratulacyjnym do ministra zdrowia
napisałem: „Jako długoletniemu działaczowi samorządu lekarskiego bliska jest Panu refleksja, że we
współczesnym państwie prawa musi być miejsce dla
silnego samorządu zawodu zaufania społecznego,
będącego ważną instytucją społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd aptekarski w szczególny sposób troszczy się o wzmocnienie pozycji apteki jako
placówki ochrony zdrowia publicznego. Wierzę, że
będzie Pan wspierał realizację postulatów środowiska aptekarskiego, wysuwanych w celu ratowania polskiego aptekarstwa i tworzenia warunków
umożliwiających właściwe wykonywanie zawodu
farmaceuty. Mam nadzieję, że popierając działania
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naszego samorządu zmierzające do zagwarantowania wszystkim aptekom stałego i równego dostępu
do leków refundowanych, stanie Pan po stronie aptekarzy i ich pacjentów. W imieniu samorządu aptekarskiego deklaruję gotowość do współpracy”.
Rozmowa przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej z ministrem zdrowia dr. Konstantym Radziwiłłem i podsekretarzem stanu dr. Krzysztofem
Łandą, która odbyła się 3 grudnia w Ministerstwie
Zdrowia, zapowiada dobrą zmianę. Cieszy nas pełne zrozumienie dla problemów polskich aptekarzy, które wymagają pilnego rozwiązania. Dyskusja
była rzeczowa i toczyła się w przyjaznej atmosferze. Nowemu ministrowi zdrowia przedstawiliśmy
pakiet najważniejszych spraw, wymagających zdecydowanych działań legislacyjnych, takich jak nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne, zmiana
ustawy o refundacji leków oraz uchwalenie ustawy
normującej kompleksowo zasady wykonywania zawodu farmaceuty. Nasze postulaty, dotyczące praw
polskich pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek
jako placówek ochrony zdrowia publicznego i zasad
wykonywania zawodu farmaceuty, nazwałem PAKIETEM DLA FARMACJI.
Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej
przedstawili ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi
najważniejsze propozycje samorządu aptekarskiego
i wskazali na konieczność wprowadzenia następujących regulacji prawnych:


Uchwalenie przepisów zapewniających polskim
pacjentom dostęp do leków refundowanych.



Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasady, że aptekę mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci lub spółki kontrolowane przez
farmaceutów.



Wprowadzenie Map Potrzeb Usług Farmaceutycznych, określających liczbę i rozmieszczenie
aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych,
które mogą być utworzone w danym województwie. Ustanowienie kryteriów demograficznych
i geograficznych, które powinny być uwzględniane przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej.



Uchwalenie ustawy normującej kompleksowo
zasady wykonywania zawodu farmaceuty oraz
funkcjonowanie izb aptekarskich.
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Wprowadzenie refundowanej opieki farmaceutycznej.



Zmiana sposobu ustalania urzędowej marży
detalicznej poprzez wprowadzenie zasady, że
marża naliczana jest od ceny hurtowej leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego albo wyrobu medycznego.



Wyeliminowanie obrotu lekami w sklepach ogólnodostępnych.



Rozwiązanie problemu zagospodarowania leków, które pozostają w aptece po wygaśnięciu
zezwolenia na jej prowadzenie.



Dostosowanie przepisów o obowiązku pełnienia
dyżurów przez apteki do podstawowych zasad
państwa prawa.



Doprecyzowanie i uszczelnienie regulacji dotyczących łączenia obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powiązanych.



Wprowadzenie przepisów wzmacniających rolę
apteki szpitalnej i farmaceutów wykonujących
zawód w tej aptece.



Przepis art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych dotyczący obowiązku zwrotu refundacji przez apteki powinien zostać wykreślony
z ustawy, ponieważ jest sprzeczny z pozostałymi
obowiązującymi przepisami prawa.

Ministrowi zdrowia przedstawiliśmy projekt
ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich, który udało się przygotować dzięki współpracy z okręgowymi izbami aptekarskimi. Długo dyskutowaliśmy w naszym środowisku na temat zasad
wykonywania zawodu farmaceuty w nowych warunkach prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Projekt uwzględnia dotychczasowy dorobek
samorządu aptekarskiego; zawiera on normy prawne uchwalone dzięki staraniom członków Naczelnej
Rady Aptekarskiej poprzednich kadencji.
Jednym z poruszonych problemów była bardzo trudna sytuacja finansowa aptek. Wskazaliśmy
na konieczność zmiany sposobu liczenia marży de- ►
talicznej i obowiązującej tabeli marż. Poinformo5
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waliśmy ministra zdrowia, że obecnie w wielu aptekach wydawanie leków refundowanych przynosi
straty. Zwróciliśmy też uwagę (vide pismo do ministra zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku) na brak
regulacji pozwalających aptekom rekompensować
szkody ponoszone w związku ze zmianami w wykazach leków refundowanych. Poprosiłem też ministra Konstantego Radziwiłła o pilne opublikowanie
obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przezna-

czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
który ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.
Minister zdrowia zapowiedział nowelizację
ustawy o refundacji leków (projekt pojawi się w przyszłym roku) i zmiany w ustawie – Prawo farmaceutyczne, uwzględniające propozycje samorządu aptekarskiego. PAKT DLA FARMACJI to realna szansa
na uzdrowienie polskiego aptekarstwa i uporządkowanie rynku farmaceutycznego. Nie wolno nam jej
zaprzepaścić! ■

Warto wiedzieć

Ustawa

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada
2015 roku, pozycja 1916 opublikowano ustawę
o zdrowiu publicznym uchwaloną 11 września
2015 roku.
Ustawa definiuje pojęcie i zakres zdrowia
publicznego jako zespół następujących zadań: 1)
monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa; 2) edukację
zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup
społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych; 3) promocję zdrowia; 4) profilaktykę chorób; 5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń
i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego
w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji; 6) analizę adekwatności i efektywności
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych
społeczeństwa; 7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie
zdrowia publicznego; 8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego; 9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych; 10) działania w obszarze
aktywności fizycznej.
„Ustawa o zdrowiu publicznym przyczyni się do poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa – przede
wszystkim poprzez ustanowienie Narodowego Programu Zdrowia, który będzie dokumentem strategicznym dla
zdrowia publicznego. Pierwszy NPZ obejmie lata 2016 – 2020.
Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej w obszarze
zdrowia, określa źródła finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego i wskazuje sposób wyłaniania realizatorów tych zadań. Przewiduje ona możliwość powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zdrowia Publicznego, który będzie koordynował, inicjował i monitorował realizację przepisów przewidzianych ustawie. Utworzone zostaną
również Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia (w jego skład wejdą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie zadań określonych w NPZ) oraz Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, odpowiedzialna
za planowanie i monitorowanie zadań prowadzonych w zdrowiu publicznym”1.
W składzie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego, którą powoła Minister Zdrowia zarezerwowane jest miejsce dla przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej.

o zdrowiu
publicznym

1
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W Aptece

Dostojność zanurzona

Fot. Fotolia.com

w teraźniejszości

(Ewa Sitko) Pani Magdo, niedawno zwiedzałam muzeum
aptekarstwa. We wnętrzach
emanujących – szukam
słowa – dostojnością wyobrażałam sobie nie tylko
aptekarzy sprzed stuleci,
ale także i tych, którzy wykonywali swój zawód kilkadziesiąt lat temu.
(Magdalena Bucior) O! Przywołuje Pani współcześnie
rzadko używane słowo: dostojność. Ciekawa jestem,
gdzie Pani widzi źródło odczucia dostojności. Czy to
wystrój wnętrz, kolor mebli,
solidność ich wykonania czy
jeszcze coś innego?
(E) Zachęca mnie Pani do głębszej refleksji. Wystrój dawnych aptek na pewno miał
jakiś wpływ na „odczytyAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

wanie” klimatu miejsca, ale
myślę, że to nie wszystko.
Szukam dalej źródła swoich
odczuć i muszę na tej drodze najpierw poszukać odpowiedzi na pytanie, czym
jest dostojność. W aspekcie filozoficznym dostojność jest postawą wobec
życia, w której wyraża się
przekonanie człowieka, że
podejmowane przez niego
działania są właściwe i dobre (1). Jeżeli tak, to widzę,
że na moje myślenie mają
wpływ tzw. społeczne dowody słuszności. To w przekonaniu większości farmaceuta jest tym, „który wie”
i ja się podświadomie z tym
przekonaniem identyfikuję,
a otaczająca mnie w muzeum dystynkcja i elegancja
(chociażby mebli) tylko to
odczucie potęguje.

(M) Jak rozumiem, chciałby Pani,
aby każdy aptekarz był takim
nimbem dostojeństwa otoczony. Ja jednak chcę zwrócić uwagę, iż teraźniejszość
aptek, pod kątem tego, co
zewnętrzne (meble, kolorystyka, komputer) zasadniczo
odbiega od dostojeństwa.
Nie mówiąc już o sposobie
wykonywania zadań. Obecnie, w ciągu kilkudziesięciu
sekund, aptekarz profesjonalista zyskuje dostęp do
wszystkich potrzebnych informacji – i organizacyjnych
(zasoby apteki, dostępność
leku w hurtowni) i prawnych, i medycznych (skład
leku, sposób jego działania,
interakcje). Nowoczesne teorie związane z organizacją
przestrzeni i technologie na
pewno zmieniają funkcjono►
wanie aptek.
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(E) W to nie wątpię, ale… czy
zmieniają i czy powinny
zmieniać funkcjonowanie
aptekarzy?
(M) Myślę, że zmieniają, a czy powinny zmieniać? Tego nie
jestem już tak pewna. Myślę
przede wszystkim o młodych aptekarzach. Wpisują
się oni w pokolenie opisywane jako pokolenie Y. Jego
przedstawicieli cechuje aktywne korzystanie z technologii i mediów cyfrowych,
duża pewność siebie i dążenie do wysokiej jakości życia. Według badań przeprowadzonych w University of
New Hampshire – także wysokie mniemanie o swoich
umiejętnościach, przekonanie o własnej wyjątkowości, nadmierne oczekiwania
oraz silna awersja wobec
krytyki. Czy to nie zmienia
funkcjonowania? Czy nie
utrudnia bycia dostojnym?
Współczesność, między innymi nowoczesne
technologie, wpłynęły na
rozumienie tego, czym
jest na przykład czas pracy
i odpoczynku. Chociażby
sieć internetowa – zmieniła
proporcje pomiędzy czasem wolnym a czasem pracy. Po pierwsze, umożliwiła
przenoszenie pracy do domu. Kierownik apteki może
podejmować wszystkie najważniejsze, dotyczące apteki, decyzje nie wychodząc
z domu. Po drugie – rozmyły się granice pomiędzy
domem a apteką.
Współczesny farmaceuta ciągle jest on-line.
Mówi się o „czasie wolnym rozsypanym”. Ob-
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serwujemy także zjawisko
odwrotne – wkradania się
prywatności do czasu pracy. Młodzi ludzie, dla których technologie to chleb
powszedni, czasami już
podczas pierwszych godzin pracy piszą prywatne
maile (oczywiście, żeby to
zrobić, nie muszą korzystać z służbowych komputerów) lub wchodzą na
portale społecznościowe.
Nie dostrzegają ograniczeń
wypływających z tej dwoistości – wręcz przeciwnie,
traktują ją jako „przewietrzenie głowy”. Dzięki nowoczesnym technologiom
miejsce pracy nie stało
się już tak usztywnione
– w każdym tego słowa
znaczeniu. Aptekarz może
w każdej chwili skorzystać
z merytorycznej podpowiedzi kolegi po fachu lub
sprawdzić każdą informację we wspomnianych już
zasobach internetowych
(oczywiście mamy na myśli wyłącznie profesjonalne
publikacje). Rozwój transportu przyczynił się między
innymi do migracji zarobkowych – w obecnej chwili
możemy codziennie pracować w miejscu oddalonym
o kilkadziesiąt kilometrów
od miejsca zamieszkani Ci,
z którymi pracujemy, nie
muszą znać, i często nie
znają, naszego prywatnego oblicza. Zanika sprzężenie zwrotne pomiędzy
rodzajem wykonywanego
zawodu a sposobem spędzania wolnego czasu, doborem przyjaciół, społecznego obrazu, który chcemy
stworzyć.

(E) Ciągnę dalej myśl o tym, że
miejsce pracy nie jest już
tak usztywnione jak dawniej. Sięgnijmy myślą chociażby 50 lat wstecz. Małe
lokalne społeczności, których aptekarz był ważną
postacią i, jak już wielokrotnie pisałyśmy, ważnym
filarem. Współtworzył obowiązujące w niej standardy.
Współtworzył, czyli wyznaczał. Oczekiwano od niego,
że jako osoba, którego profesja służy ratowaniu ludzkiego życia, będzie także
i swoimi prywatnymi wyborami odpowiadał na wysokie oczekiwania. Aptekarz
musiał zachowywać się dostojnie. Stawał się człowiekiem dostojnym to znaczy:
pełnym powagi, rozsądku
i rozwagi.
Dzisiejsze standardy
są inne. W dalszym ciągu
oczekujemy od aptekarza
pełnego profesjonalizmu.
Fachowość wciąż jest bardzo cenioną wartością. Jednak już opisywanie relacji
z pacjentem jako dostojnej
wydaje się być anachronizmem. Wręcz zaleca się, aby
była to relacja, która przełamuje konwencję usztywnienia, nadmiernej powagi. Aptekarz musi umieć spotkać
się z pacjentem, być empatycznym, otwartym, unikać
wznoszenia barier. Nie chcę
użyć słowa „rozluźnionym”,
bo przywodzi mi ono na
myśl sztuczną lekkość. Ale
z całą pewnością nie może
być tutaj nadmiaru powagi
i podniosłości. No i oczywiście – nikt już nie oczekuje
dostojeństwa w jakichkolwiek prywatnych wyborach.
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

W Aptece
A więc, czy to oznacza, że
dostojeństwo w XXI wieku
w żaden sposób nie może
zaistnieć?

Filozoficzne ujęcie, do którego się przed chwilą odniosłam, opisujące dostojność
jako postawę wobec życia
nie wyklucza ujęcia językowego. Pośród wielu synonimów słowa „dostojny” znalazłam chociażby takie, które i w dzisiejszych czasach
warte są uwzględnienia: pełen godności osobistej, uroczysty, szlachetny, skupiony,
godny szacunku, wzbudzający respekt i godny.
(E) Moja myśl biegnie do określenia „uroczysty”. Myślę,
że opisanie, jakie treści
niesie ze sobą to słowo,
jeszcze bardziej przybliży
nas do rozumienia pojęcia „dostojeństwo”. Wizy-
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(M) Dostojny, czyli „w pełni samodzielny intelektualnie.
Nie wymaga ukierunkowania w życiu. Wie, jakie
obrać drogi życiowe, które
często są nowe. Nieustannie zmienia siebie i stara
się wpływać pozytywnie na
otoczenie. Jest krytyczny
w stosunku do ugruntowanego rozumienia miłości,
współczucia, litości i pomocy. Człowiek dostojny jest
indywidualnością, jak każdy
z nas, z tym, że on szuka
drogi do własnej osobowości, co korzystnie wpłynie na

jej proces rozwoju i ukształtowania się. Świadomość
człowieka dostojnego mówi mu, że pod względem
rozwoju osobowości reprezentuje on poziom wyższy
od przeciętnego, wcale nie
redukuje u niego właściwych odruchów w aspekcie
niesienia pomocy potrzebującym. Jego pomoc nie
polega na biernym współczuciu, ale jest radosnym
aktem, pełnym aktywnej
reakcji. Możliwość udzielenia pomocy jest dla niego
wysoce satysfakcjonująca.
Stara się w znaczący sposób
zmienić położenie osób potrzebujących (2). Jak widać –
w XXI wieku można i należy
zachowywać się dostojnie.

►
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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Aptekarze teraźniejszości, aptekarze
nowoczesnych i skomputeryzowanych
wnętrz, aptekarze „cały czas dyspozycyjni”
mają przed sobą wielkie zadanie –
swoją postawą, kulturą osobistą, klasą,
szlachetnością, językiem, którym się
posługują, wzbogacać przestrzeń
apteki o element uroczystości i właśnie
dostojeństwa.
ta w aptece nazwijmy to
„dawnej przestrzeni” była
czymś uroczystym. Bardzo
lubię bywać w aptekach,
umiejscowionych w starych,
krakowskich kamienicach,
bo zachowana tradycyjna
aranżacja wnętrza sprzyja
swoistej podniosłości chwili.
Ale „uroczysty” nie odnosi
się wyłącznie do tych zewnętrznych wyznaczników.
To my, swoim przeżywaniem, nadajemy chwilom
uroczysty charakter.
(M) Więc najpierw jest ta uroczystość we wnętrzu, a potem
dopiero nadajemy tej wewnętrznej uroczystość zewnętrzny wyraz?
(E) Niekoniecznie – staranna
oprawa, dbałość o najdrobniejszy szczegół budują
i w nas poczucie uroczystej
chwili. Ale nie ma prawdziwego święta i prawdziwej
uroczystości bez spotkania
się tych dwu wyznaczników – zewnętrznej oprawy
i wewnętrznego przekonania, że uczestniczymy
w czymś szczególnym, waż10

nym, mającym znaczenie.
Nowoczesne apteki dążą do
jak najbardziej profesjonalnej, ergonomicznej i przyjaznej pacjentowi aranżacji
wnętrza. Nierzadko budują
to wnętrze przy pomocy
specjalistów i dbają o wyeksponowanie detali, które
to poczucie profesjonalizmu wzmacniają. Czy jest
to przestrzeń uroczysta?
Myślę, że dla większości pacjentów – nie. Ale może stać
się uroczysta dzięki tej, opisanej już powyżej, dostojnej
postawie farmaceuty– intelektualnej samodzielności,
dobrego wpływu i aktywnej
reakcji.
(M) Zastanawiam się, z którymi
z przymiotów dostojeństwa,
wskazanych przez dra Sławomira Letkiewicza, farmaceuci identyfikowaliby się
najchętniej?
(E) Myślę, że najprzyjemniej przypisywać jest sobie to, co
szlachetne: aptekarz nieustanie dba o własny rozwój, pozytywnie wpływa
na otoczenie, z satysfakcją

udziela pomocy, dba, aby
pomóc tym, którzy najbardziej pomocy potrzebują.
Czuje jednak (wyobrażam
sobie, że to mnie dotyczy,
że jestem aptekarzem) niepewność, zażenowanie, kiedy ma utożsamić się z atrybutem osobowości, której
rozwój wyrasta ponad przeciętność. Zadaję sobie pytanie – skąd te uczucia? Czy
to następstwo obawy przed
posądzeniem o pychę? Czy
może coś innego?
(M) Tak, skromność rozumiana
często jako niedocenianie
siebie jest społecznie bardziej pożądana niż opisywanie siebie jako kogoś
„wyższego”. Bardzo delikatna jest granica między prawdziwą a fałszywą
skromnością. Myślę jednak,
że ludzkość rozwijała się
i rozwija dzięki tym, którzy byli i są „wyżej”, byli i są
dostojni. Dążenia do tak
rozumianej „wyższości” nie
należy się wstydzić. Aptekarze teraźniejszości, aptekarze nowoczesnych i skomputeryzowanych wnętrz,
aptekarze „cały czas dyspozycyjni” mają przed sobą wielkie zadanie – swoją
postawą, kulturą osobistą,
klasą, szlachetnością, językiem, którym się posługują,
wzbogacać przestrzeń apteki o element uroczystości
i właśnie dostojeństwa. ■
Ewa Sitko
Magdalena Bucior

Przypisy:
1. Za: dr n. med., dr n. hum. (filozofia) Sławomir Letkiewicz
2. Lekarz – istota dostojna dr n. med., dr
n. hum. (filozofia) Sławomir Letkiewicz
Przegląd Urologiczny 2007/6 (46)
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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Nanoproszki
diamentowe jako
nośniki leków
Nanotechnologia jest obecnie najintensywniej rozwijającą się nauką łączącą osiągnięcia
wielu dziedzin z pogranicza medycyny i inżynierii materiałowej. Istnieje wiele nanomateriałów, z którymi wiąże się duże nadzieje na
możliwość ich zastosowania w terapii. Na uwagę zasługuje między innymi diament, a ściślej
mówiąc nanoproszek diamentowy.

F

ascynacja diamentem jako
kamieniem jubilerskim istnieje od wielu lat. Kryterium wartości diamentu jest jego
wielkość, wygląd i stopień czystości. W XVIII wieku odkryto,
że diament to również węgiel,
a dokładniej jego jedna z krystalicznych odmian alotropowych.
Wysoka cena diamentu wynika
nie tylko z jego wyglądu, ale również z ograniczenia dostępności.
Większość złóż diamentów znajduje się na terenie zaledwie pięciu krajów: Rosja, Botswana, Ka-
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nada, RPA oraz Angola – to 83%
światowego rynku. Ograniczenia
te spowodowały, że rozpoczęto
poszukiwania możliwości uzyskiwania sztucznych diamentów.
Obecnie można pozyskać specjalnymi metodami sztuczne diamenty, lecz ich wytwarzanie okazało
się niezwykle trudne i kosztowne.
Wynika to między innymi z tego,
że jako monotropowa odmiana
węgla jest on odmianą nietrwałą termodynamicznie. Przy okazji dążenia do wytworzenia jak
największych diamentów, oka-

zało się, że równolegle w procesie syntezy powstaje duża ilość
proszków diamentowych o zróżnicowanej wielkości.
Nowa technologia w postaci nanotechnologii pozwoliła
opracować techniki wytwarzania
proszków diamentowych tak, aby
stały się one tanie i łatwo dostępne. Jednocześnie uzyskano bardzo małe rozmiary cząstek rzędu
nanometrów, tzw. nanoproszki.
Nanoproszki diamentowe wytwarzane są metodą detonacyjną
(metoda wybuchowa V. Danilenko)
oraz metodą RF PA CVD (metoda
chemicznego osadzania z plazmy
aktywowanej o częstotliwości
radiowej – metoda plazmochemiczna (Radio Frequency Plasma
Activated Chemical Vapour Deposition) i RF/MW PACVD (metoda
dwuczęstotliwościowa: radiowa
i mikrofalowa – Microwave/Radio Frequency Plasma Activated
Chemical Vapour Deposition) [1].
Taka postać diamentu okazała
►
się bardzo przydatna w różnych
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dziedzinach nauki. Szczególnie,
że dzięki swoim rozmiarom, nanoproszek diamentowy może być
wykorzystywany w badaniach na
poziomie in vitro. Można sprawdzać oddziaływanie z komórkami
„eucaryota”, „procaryota”, a także
na poziomie molekularnym. Natomiast w badaniach in vivo daje
cenne informacje na temat oddziaływania na organizmy żywe.
Dlatego proszek diamentowy
pozyskiwany zarówno z naturalnych diamentów, jak i wytwarzany
sztucznie, jest dzisiaj najważniejszą formą stosowania tego unikalnego materiału.
Wynika to również z jego
charakterystycznych właściwości
optycznych i biologicznych. Okazało się, że nanoproszki diamentowe posiadają właściwości zupełnie
inne od ich odpowiedników makroskopowych. Przede wszystkim
posiadają aktywną powierzchnię
dzięki licznym grupom funkcyjnym. Z uwagi na istnienie na powierzchni nanoproszków diamentowych różnego rodzaju grup
funkcyjnych, np. –COOH, –OH,
–H, C=O, a także grup eterowych,
pojawia się możliwość ich modyfikacji poprzez celowe przyłączenie
dodatkowych grup, które stanowić
mogą leki np. antybiotyki czy leki
przeciwnowotworowe. Dzięki modyfikacjom, nanoproszek otrzymuje nowe właściwości. Proszki
diamentowe modyfikowane są za
pomocą metod chemicznych, mechanicznych oraz plazmowych [2].
Taka funkcjonalizacja powierzchni
nanoproszków stwarza możliwość
zastosowania ich jako nośniki leków (ang. drug delivery).
Przyczepione powierzchniowo grupy funkcjonalne wprowadzane są do zmienionego chorobowo miejsca, gdzie następuje
proces uwalniania się leku, aż do
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całkowitego przeniknięcia do tkanek. Wykorzystany do transportu
proszek diamentowy, pozostaje
w miejscu zapalnym i w dalszym
ciągu podtrzymuje działanie
przeciwzapalne. Jest on jedynym
w swoim rodzaju, nierozpuszczalnym aktywnym nośnikiem,
który może skutecznie zapobiegać mutacji zdrowych komórek
i zmniejszać nawroty nowotworów. Ogromną zaletą stosowania
proszków jest możliwość precyzyjnego sterowania uwalnianiem
leków i ich efektywnego kierowania w chore miejsca. Pozwala to
na zaplanowanie zarówno dawek,
jak i czasu ich przenikania do chorych komórek [3].
Większość stosowanych leków należy do związków o małej
wybiórczości w działaniu. Ich wadami są również szybki metabolizm i szybkie wydalanie z organizmu. Ponadto większość z nich
posiada niekorzystną biodystrybucję. Dlatego poszukuje się nowych preparatów o bardziej wybiorczym działaniu albo stosuje
się nośniki leków.
Dobór nośników ma duże

znaczenie dla uzyskania właściwego efektu terapeutycznego.
Obecnie do nanoproszków diamentowych przyłączane
są oprócz antybiotyków i leków
przeciwnowotworowych, również
leki przeciwzapalne, a także trwają
prace nad przyłączaniem insuliny.
Opracowano mechanizm adsorpcji insuliny do nanoproszków diamentowych w wodzie i desorpcję
w obecności NaOH. Insulina wiąże się z powierzchnią proszków
w wodzie za pomocą oddziaływań
elektrostatycznych. Przejście do
środowiska alkalicznego zmienia
właściwości powierzchni, co powoduje uwalnianie insuliny z powierzchni nanoproszków. W ten
sposób nanoproszek może być
nośnikiem nawet tak dużej cząsteczki, jaką jest insulina.
Bardzo ważnym kierunkiem
w zastosowaniu nanoproszków
diamentowych jest onkologia.
Przeprowadzono już wstępne badania w klinikach onkologicznych
w Rosji i Białorusi, które wykazały
poprawę stanu zdrowia u pacjentów cierpiących na raka żołądka,
jelit i piersi w IV stadium choroby.
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Rynek leków
w terapii genowej umożliwiają wprowadzenie do komórek
dodatkowej, prawidłowej kopii
genu, który może zastąpić gen
o nieprawidłowej sekwencji leżący u podłoża danej choroby.
W chwili obecnej prowadzone są
liczne badania nad zastosowaniem terapii genowej w leczeniu
wielu chorób genetycznych oraz
chorób o charakterze nabytym,
jak np. chorób nowotworowych
czy neurodegeneracyjnych [4].
Dodatkowo nanoproszki
diamentowe posiadające na swojej powierzchni m.in. grupy karboksylowe (-COOH) mają zdolność wyłapywania wolnych rodników, przez co mogą działać jako
przeciwutleniacze. Istnieją badania potwierdzające ich antyoksydacyjne działanie. Nanoproszki
jako antyoksydanty mogą stać się
składnikami leków wykorzystywanych w leczeniu różnych chorób,

takich jak: choroby neurodegeneracyjne, choroba Alzheimera,
choroba Parkinsona, cukrzyca,
niewydolność oddechowa (ARDS),
astma oskrzelowa, azbestoza, RZS
(reumatoidalne zapalenie stawów), przewlekła choroba ziarniniakowa, choroby układu krążenia
czy wspomniane już choroby nowotworowe [5].
Zaletami nanoproszku diamentowego jest również antybakteryjność, antyalergiczność
czy działanie przeciwzapalne
[6]. Dzięki takim właściwościom,
mogą być one składnikami kremów, maści lub innych postaci
leków. Jako nośniki substancji
aktywnych stają się dla nich doskonałym „środkiem transportu”,
jednocześnie działając przeciwzapalnie i antyalergicznie. Badania biologiczne potwierdzają ich
wpływ na przyspieszenie gojenia
się ran. Okazało się, że aplikacja
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Podawanie zawiesiny nanoproszków diamentowych spowodowało znaczące zmniejszenie bólów,
zdecydowany wzrost aktywności
pacjentów, poprawę funkcjonowania jelit, przywrócenie apetytu,
a z punktu widzenia parametrów
biochemicznych, stwierdzono poprawę wskaźników biochemicznych krwi (tworzenie czerwonych
krwinek).
Jest to osiągnięcie na skalę światową, chociaż trudno tutaj
mówić o nanoproszkach diamentowych jako o lekach przeciwnowotworowych. Nie zlikwidowały
one choroby, a jedynie poprawiły pewne parametry. W efekcie
przyczyniły się do poprawy jakości życia pacjentów z chorobą
nowotworową.
Spore nadzieje wiąże się
także z aplikacjami nanoproszków jako nośników DNA w terapii genowej. Techniki stosowane

►
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W chwili obecnej prowadzone są
liczne badania nad zastosowaniem
terapii genowej w leczeniu wielu chorób
genetycznych oraz chorób o charakterze
nabytym, jak np. chorób nowotworowych
czy neurodegeneracyjnych.

stała się obiektem badań wielu
ośrodków naukowych na całym
świecie. Ten niezwykły nanomateriał znalazł zastosowanie nie
tylko w farmacji i medycynie, ale
również w przemyśle inżynieryjskim np. w elektronice (sensory),
w biologii (wzrost aktywności
biologicznej) oraz w wielu innych
dziedzinach.
Diament w postaci nanoproszków pokazał, że jest niezwykle interesującym i wciąż zaskakującym materiałem do badań. ■
dr n. med. Beata Skibska
Katedra Farmacji Stosowanej,
Zakład Farmacji Aptecznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

preparatów z proszkami przyspiesza ten proces.
Również coraz częściej ich
właściwości są wykorzystywane
w przemyśle kosmetycznym, a nanoproszek diamentowy występuje w preparatach kosmetycznych
pod różnymi nazwami: zmikronizowane kryształy diamentu, proszek diamentowy, diamentowy
pył, pokruszone i wypolerowane
diamenty.
Producenci przypisują mu
następujące działanie i właściwości:
1. składnik o wysokiej wartości
mineralnej;
2. rozprasza światło, rozświetla
skórę nadając jej piękny, świeży, młody, wypoczęty wygląd,
zapewnia poranny blask zmęczonej cerze;
3. poprawia koloryt skóry;
4. ma działanie złuszczające,
usuwa martwe komórki naskórka, przywraca skórze właściwą strukturę, odsłaniając jej
gładką i bardziej elastyczną
warstwę;
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5. jest antyoksydantem – substancją neutralizującą (wychwytującą) wolne rodniki,
które odpowiedzialne są za
starzenie się skóry, wzmacnia
odmładzające działanie preparatów;
6. zmiękcza;
7. wygładza;
8. wzmacnia kompleksowe działanie preparatów [7].
Węgiel określany biomateriałem, wykorzystywany jest również jako biozgodna bariera dla
jonów metali uczulających, na powierzchniach implantów medycznych. Świadczy to o wyjątkowej
zdolności organizmu człowieka
do jego tolerancji. Nanoproszki
diamentowe posiadają również
taką cechę.
Dlatego są to atrakcyjne
materiały z punktu widzenia dużej
biozgodności, większej nawet niż
w przypadku innych nanomateriałów węglowych, a także małej
cytotoksyczności z komórkami
biologicznymi [8].
Z tego powodu powierzchnia nanoproszków diamentowych
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Zaburzenia czynności
przewodu pokarmowego
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– objawy i leczenie

Część II: choroba wrzodowa, odbijanie
i wzdęcia, kamica żółciowa i zapalenie trzustki

Z

azwyczaj jesteśmy świadomi zaburzeń związanych
z odżywianiem, pasażem
treści pokarmowej i wypróżnieniami. Tego typu nieprawidłowościom często towarzyszy ból
brzucha. Powinniśmy pamiętać,
że jeżeli dodatkowo występują
gorączka, biegunka lub uporczywe zaparcia, pojawia się krew
w stolcu, nudności, wymioty lub
żółtaczka zawsze wymagana jest
konsultacja lekarska. Ból brzucha może pochodzić z różnych
narządów i tkanek znajdujących
się w obrębie jamy brzusznej.
Impulsy pochodzące, na przykład z klatki piersiowej, pleców
lub miednicy mogą być czasami
interpretowane jako pochodzące
z brzucha. Przykładowo, pacjenci
z zawałem serca częściej uskarżają
się na ból w nadbrzuszu niż ból
w klatce piersiowej.
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

Choroba wrzodowa
Nazwą „wrzód trawienny”
określa się ubytki śluzówki żołądka, którym towarzyszy naciek zapalny i martwica. Przyczyną rozwoju tej choroby jest zaburzenie
równowagi pomiędzy czynnikami
drażniącymi (kwas solny, pepsyna) i ochronnymi (prawidłowo
ukrwiona, pokryta śluzem błona
śluzowa) przewodu pokarmowego. Wrzody trawienne pojawiają
się w obrębie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Pacjent
może mieć w tym samym czasie
wrzody żołądka i dwunastnicy.
Objawy
U wielu osób cierpiących
na chorobę wrzodową nie obserwujemy żadnych objawów. Inni
uskarżają się na bóle brzucha,

zlokalizowane w nadbrzuszu. Spożycie posiłku może łagodzić lub
zaostrzyć te dolegliwości. Wrzodom trawiennym mogą towarzyszyć również takie objawy jak
nudności, wymioty, wzdęcia czy
uczucie pełności. Najbardziej niebezpiecznymi objawami wrzodów
są krwawienia. Mogą one być powolne i niezauważalne, ale mogą
też powodować zagrażające życiu
krwotoki. Powikłaniem wrzodów,
które krwawią powoli może być
anemia, z towarzyszącym jej zmęczeniem, osłabieniem, bladością
skóry. Z krwawieniem gwałtownym
mogą pojawić się smoliste stolce
z dużą ilością krwi. U osób z krwawiącymi wrzodami mogą występować również wymioty koloru czerwonego lub wyglądem przypominające fusy. Objawy gwałtownego
krwawienia wymagają natychmia►
stowej pomocy medycznej.
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►

Przyczyny
Istnieje wiele możliwych przyczyn bólu odczuwanego
w obrębie jamy brzusznej, zaliczamy do nich między innymi:
1) Przyczyny neurologiczne:
a) półpasiec;
b) podrażnienie nerwów.
2) Owrzodzenia:
a) choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
3) Stany zapalne:
a) zapalenie przełyku;
b) zapalenie błony śluzowej żołądka;
c) zapalenie trzustki;
d) zapalenie pęcherzyka żółciowego;
e) zakażenie lub zapalenie wątroby;
f) zapalenie uchyłków jelita grubego;
g) zapalenie wyrostka robaczkowego.
4) Zaburzenia funkcjonalne przewodu pokarmowego:
a) dyspepsja;
b) dysfunkcja zwieracza Oddiego;
c) zespół jelita drażliwego.
5) Nowotwory:
a) rak wątroby;
b) rak trzustki;
c) rak żołądka.
6) Problemy sercowo-naczyniowe:
a) zawał mięśnia sercowego;
b) niewydolność naczyń krezkowych;
c) tętniak aorty brzusznej.
7) Niedrożność jelit:
a) zrosty pooperacyjne;
b) stan zapalny;
c) rak jelita grubego.
8) Problemy układu moczowego:
a) kamienie nerkowe;
b) zakażenia dróg moczowych;
c) nowotwory nerki i pęcherza.
9) Ginekologiczne:
a) torbiele jajników;
b) infekcja jajowodu;
c) ciąża pozamaciczna;
d) nowotwory złośliwe macicy lub szyjki macicy;
e) endometrioza
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Głównymi przyczynami rozwoju choroby wrzodowej są: zakażenie Helicobacter pylori i stosowanie leków z grupy niesteroidowych leki przeciwzapalne (NLPZ).
Helicobacter pylori to bakteria bytująca w żołądku. Zrozumienie, że
może powodować owrzodzenia
było jednym z najważniejszych
odkryć medycznych pod koniec
XX wieku. Dr Barry Marshall i dr
J. Robin Warren otrzymali w 2005
roku Nagrodę Nobla w dziedzinie
medycyny właśnie za to odkrycie.
Osoby zakażone H. pylori są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania na wrzody trawienne.
Obecnie pacjent z rozpoznaniem
choroby wrzodowej może wykonać testy w kierunku stwierdzenia
obecności H. pylori. Ma do dyspozycji szereg nieinwazyjnych testów, także dostępnych w aptece.
Należą do nich test oddechowy,
testy z krwi oraz test wykrywający antygeny H. pylori w kale. Farmakoterapia takiego zakażenia
powinna być przeprowadzona
z wykorzystaniem kilku preparatów. Stosuje się leki hamujące
wydzielanie kwasu żołądkowego,
najczęściej z grupy inhibitorów
pompy protonowej (IPP) wraz
z terapią antybiotykową. Najczęściej stosowanym schematem jest:
IPP + amoksycylina + metronidazol (lub klarytromycyna) przez
10–14 dni, co pozwala na skuteczną eradykcję H. pylori.
NLPZ są grupą leków, zwykle stosowanych w leczeniu bólu
różnego pochodzenia. Wchodzą
one także w skład w niektórych
leków łączonych. Stosowanie,
a wręcz nadużywanie NLPZ jest
bardzo powszechne, ponieważ
wiele z tych leków jest dostępnych
bez recepty. NLPZ mogą powodoAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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wać owrzodzenia, zaburzając naturalną barierę ochronną żołądka
i dwunastnicy, chroniącą przed
działaniem soku żołądkowego.
Działają również przeciwzakrzepowo, co jest niebezpieczne przy
krwawiących owrzodzeniach. Pacjenci przyjmujący leki z tej grupy
długotrwale lub w wysokich dawkach mają większe ryzyko rozwoju
choroby wrzodowej. Dlatego korzystne może jest włączenie do
terapii IPP.
Diagnoza
Najważniejszym obecnie
badaniem, wykorzystywanym do
rozpoznania choroby wrzodowej jest badanie endoskopowe
– gastroskopia. Pozwala ona na
potwierdzenie choroby, wykrycie
obecności H. pylori i pobranie wycinków do dalszych badań.
Leczenie
Farmakoterapia choroby
wrzodowej polega przede wszystkim na zobojętnieniu działania
kwasu żołądkowego. Najczęściej
stosowane są leki z grupy IPP.
Omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, esomeprazol, należące do
tej grupy hamują produkcję kwasu solnego przez pompę protonową znajdującą się w komórkach
okładzinowych błony śluzowej
żołądka. 30-60 minut po zażyciu
leku pacjent powinien spożyć posiłek. Pominięcie zaplanowanego
posiłku może osłabić efektywność
leku. W terapii choroby wrzodowej stosowane są także preparaty zobojętniające działanie kwasu
żołądkowego, osłaniające niszę
wrzodową lub antagoniści receptora H2, zmniejszający spoczynkową produkcję kwasu solnego
(ranitydyna, famotydyna).
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

Większość wrzodów trawiennych po zastosowaniu odpowiedniej i konsekwentnej terapii
ulega wyleczeniu. Czasami konieczne jest dodatkowo kontrolne badanie gastroskopowe po
6-8 tygodniach od zakończenia
terapii. Podczas zakażeni H. pylori
bardzo istotne jest przyjęcie całej,
zaleconej przez lekarza dawki antybiotyku, w celu uniknięcia rozwoju lekooporności.
Istnieje wiele mitów na temat powstawania wrzodów trawiennych. Jednakże trzeba zaznaczyć, że wrzody nie są spowodowane przez negatywne emocje
czy pokarm. Niektóre produkty
mogą podrażniać wrzód, który
już istnieje, jednak jedzenie pikantnych potraw nie jest bezpośrednią przyczyną jego powstania.
Stres, alkohol, ostre przyprawy,
picie kawy mogą sprzyjać rozwojowi choroby, jednak nie są uważane za jej przyczyny.
Odbijanie i wzdęcia
Problem gazów jelitowych
jest często problemem wstydliwym,
aczkolwiek dotyczącym większości
z nas. Powstają one jako produkt
uboczny rozkładu węglowodanów
i mogą przyczynić się do poczucia
wzdęcia, odbijanie, skurczów brzucha i wiatrów. Objawy te są zazwyczaj krótkotrwałe i mijają po uwolnieniu gazów w postaci odbijania
lub wiatrów. Odbijanie jest procesem fizjologicznym wynikającym
z uwolnienia połkniętego powietrza gromadzącego się w żołądku.
Wzdęcia odczuwane są jako uczucie pełności w przewodzie pokarmowym, mogące wynikać również
z nagromadzenia gazów lub treści
pokarmowej. Gazy gromadzące
się w prawej górnej części jelita
mogą powodować bóle sugeru-

jące zaburzenia funkcji pęcherzyka żółciowego. Z kolei gaz, który
gromadzi się w lewej, górnej części
jelita może promieniować do klatki
piersiowej i naśladować ból serca.
Przyczyny
Wszyscy połykamy powietrze podczas jedzenia. Jednakże
proces ten może być nasilony
podczas żucia gumy, picia napojów gazowanych czy używaniem
źle dopasowanych protez zębowych. Może być również związany ze schorzeniami przewodu
pokarmowego, takimi jak: refluks,
celiakia czy zespół jelita nadwrażliwego. Niektóre oligosacharydy zawarte w fasoli, brokułach,
brukselce, kapuście, kalafiorach
nie ulegają strawieniu w jelicie
cienkim i docierają do okrężnicy,
gdzie są metabolizowane przez
bakterie do wodoru i dwutlenku
węgla powodując tym samym
wzdęcia. Wielu pacjentów odczuwa również dyskomfort po
spożyciu mleka czy serów. Wynika on z braku enzymu - laktazy,
która jest niezbędna w procesie
trawienia laktozy zawartej w mleku. Stan ten określany jest nazwą nietolerancji laktozy. Innymi
przyczynami wzdęcia i gazów
mogą być: nadmierny rozwój
bakterii fizjologicznie bytujących
w jelicie grubym lub chroniczne
zaparcia.
Leczenie
Pacjenci powinni wyeliminować z diety napoje gazowane,
kalafior, brokuły, kapustę, fasolę,
otręby i produkty mleczne. Do
złagodzenia objawów może przyczynić się zastosowanie produktów zawierających simetikon lub
►
dimetikon.
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►
Kamienie żółciowe
W skład kamieni żółciowych wchodzi cholesterol i sole
żółciowe, tworzące złogi w pęcherzyku żółciowym lub w przewodach żółciowych. Mogą one
powodować zablokowanie wspomnianych przewodów. W sporadycznych przypadkach mogą
blokować przepływ enzymów
trawiennych z trzustki, ponieważ
przewód żółciowy wspólny i przewód trzustkowy łączą się i żółć
oraz sok trzustkowy dostają się
do dwunastnicy w jednym miejscu tworząc bańkę wątrobowo-trzustkową (zwaną bańką Vatera),
utrzymywaną przez zwieracz Oddiego. Blokada ta może powodować zapalenie trzustki. Niedrożności dróg żółciowych towarzyszą
objawy takie jak: ból brzucha,
nudności i wymioty lub żółtaczka. Ból zwykle zlokalizowany jest
w górnej części brzucha, ale może
promieniować do innych tkanek
i narządów. Trwa zazwyczaj od
30 minut do godziny, towarzyszą
mu pocenie się, nudności, wymioty. Atak kamieni żółciowych może
również powodować ból w klatce
piersiowej, odczuwany jako ból
serca. Stan zapalny pęcherzyka
żółciowego, zapalenie dróg żółciowych lub kamica trzustkowa
(gdy kamień blokuje odpływ soku
trzustkowego) może spowodować
gorączkę, dreszcze, silny ból brzucha lub żółtaczkę, co wymaga natychmiastowej wizyty u lekarza.
Czynnikami usposabiającymi do rozwoju kamieni żółciowych
są: płeć żeńska, podeszły wiek,
otyłość, wysoki poziom cholesterolu we krwi, podawanie leków
zawierających estrogeny, szybka
utrata masy ciała, cukrzyca i ciąża.
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Leczenie
Jeśli dolegliwości pęcherzyka żółciowego przytrafiają się
sporadycznie i nie są silne, można ratować się środkami rozkurczającymi oraz żółciopędnymi
i przeciwzapalnymi. Jeżeli bóle
nawracają i długo się utrzymują,
wymagają konsultacji lekarskiej.
Szybkiej wizyty u specjalisty wymaga także pojawienie się żółtaczki (świadczy ona o poważnych zaburzeniach pracy wątroby). Natomiast, jeżeli napad
kolki trwa dłużej niż trzy godziny,
trzeba natychmiast wezwać pogotowie, bowiem utrzymujące
się ostre zapalenie pęcherzyka
może doprowadzić do groźnych
powikłań, np. zapalenia trzustki
czy otrzewnej.
Ostre i przewlekłe
zapalenie trzustki
Ostre zapalenie trzustki powstaje w wyniku nadmiernej aktywacji enzymów trzustkowych,
których fizjologiczną rolą jest
trawienie pokarmów. W efekcie
może dochodzić do samotrawienia i zniszczenia trzustki oraz okolicznych tkanek. Jednocześnie
rozwija się silna reakcja zapalna
zarówno miejscowa, jak i uogólniona. Najczęstszymi przyczynami
rozwoju tej choroby są kamienie
żółciowe lub nadmierne spożycie
alkoholu, ale może być to również: hiperlipidemia, niektóre leki
czy urazy jamy brzusznej. Objawem ostrego zapalenia trzustki
jest silny ból brzucha, u niektórych promieniujący do pleców lub
opasujący. Mogą mu towarzyszyć
gorączka, tachykardia, porażenie
perystaltyki, żółtaczka lub duszności.

Z kolei przewlekłe zapalenie
trzustki jest chorobą w przebiegu
której dochodzi do nieodwracalnych zmian w obrębie tego narządu. Jej najczęstszą przyczyną
jest nadużywanie alkoholu i palenie papierosów. Objawem jest
ból brzucha, pojawiający się po
posiłku lub niezależnie od jedzenia i jak w przypadku ostrego zapalenia może być promieniujący,
trwający nawet wiele lat i często
towarzyszy mu chudnięcie i biegunka.
Charakterystyka bólu brzucha jest bardzo istotna dla odpowiedniego zdiagnozowania jego
przyczyny. Rodzaj bólu (ostry,
tępy, skurcze, palący, przenikliwy), jego położenie i zależność
od posiłku, częstotliwość wypróżnień są ważnymi informacjami,
które należy przekazać lekarzowi.
Istotny jest również czas trwania
bólu, promieniowanie do innych
obszarów ciała i związek z objawami, takimi jak żółtaczka, nudności, wymioty, krwawienia, biegunki lub zaparcia. Na podstawie
historii i badania fizycznego lekarz
może mieć jasne pojęcie o przyczynie bólu, więc stawiana jest
diagnoza, a leczenie może być
natychmiast rozpoczęte. W innych
okolicznościach wykorzystywane
są testy diagnostyczne, badania
laboratoryjne i badania obrazowe
w celu ustalenia przyczyny bólu
brzucha. ■

dr n. farm. Barbara Budzyńska
Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Piśmiennictwo u autorki
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Stałe postaci leku
w renesansowym
lecznictwie

M

aści to jedna z powszechniej stosowanych sposobów podania leku do stosowania zewnętrznego. Tłuste podłoże (euceryna,
wazelina, lanolina, parafina) pełni
funkcje odżywcze oraz jest bazą
dla zawieszonej lub zemulgowanej w nim jednej lub więcej substancji leczniczych. Maści dostępne są jako produkty fabryczne, ale
również bardzo często przygotowywane w recepturze. Kolejną
postacią zewnętrznego podania
leku, przygotowywaną niegdyś
również w recepturze są plastry
lecznicze. Obecny rozwój technologii przyczynił się do tego, że plastry znacznie łatwiej dostępne są
w produkcji fabrycznej, a ponadto
zaczynają odgrywać coraz większą
rolę w przezskórnym podawaniu
substancji o działaniu ogólnym
(transdermalne systemy tera-
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peutyczne). Wymienione postaci
leku obecne są już długo w historii lecznictwa, choć nieco inne
były niegdyś zarówno podłoża jak
i substancje lecznicze. Odmienny
charakter preparatyki galenowej
możemy prześledzić studiując renesansowe zielniki, które w szczegółowy sposób przedstawiają, jak
przygotowywane były leki w XVI
i XVII wieku.
Unguenta
Maści (unguenta) to jedna
z najstarszych postaci leków znanych ludzkości. Używano ich już
w Asyrii 5000-3000 lat przed naszą
erą. Pozostałości maści znalezione w grobach królewskich Egiptu wskazują, że podłożami maściowymi były przede wszystkim
tłuszcze zwierzęce. W papirusie
Ebersa z 1600 roku, jako podłoża

wymienione są: wosk, olej, tłuszcze zwierzęce i żywice. W okresie
renesansu i późniejszym, jak wynika to z lektury zielników Stefana Falimirza (1534 rok), Hieronima
Spiczyńskiego (1542 rok), Marcina Siennika (1568 rok), Marcina z Urzędowa (1595 rok) oraz
Szymona Syreniusza (1613 rok),
jako podstawy do przygotowania
maści najczęściej służyły tłuszcze
zwierzęce. Wykorzystywano smalec lub sadło: wieprzowe, kokosze,
gęsie, kacze, psie, niedźwiedzie, osłowe, lisie i zajęcze oraz łój: jeleni,
kozłowy, bykowy, owczy, cielęcy.
Z tłuszczów roślinnych używano
oliwę. W skład podstaw maściowych wchodziły niekiedy: masło,
miód, woski, żywice, gumożywice, terpentyna, mydła, jaja kurze, szpik zwierzęcy, strój bobrowy. Skład ówczesnych podstaw
►
maściowych był niekiedy bardzo
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złożony, nadawały one nie tylko
odpowiednią konsystencję maści,
lecz wykazywały również swoiste
działanie lecznicze.
Weźmi sadła kapłoniego
i kokoszego, gęsiego i kaczego
– każdego z nich 5 dragm, olejku różanego – 4 dragmy, masła
– pół uncyjej. Mieszaj to u ognia
aż się rozpuszczą. Potym przecedź
a przyłóż ktemu styraksu rzadkiego
6 dragm, wosku czerwonego – półtrzeci dragmy; zmieszaj to dobrze,
a będzie maścią, którą rozgrzawszy pomazuj na chustę, przyłóż na
bolący członek – będziesz zdrów
– czytamy w „Herbarzu” Marcina
Siennika.
Maści posiadały niekiedy
płynną konsystencję, co ciekawe
stosowane były do leczenia narządów wewnętrznych, mimo, że
podawane były zewnętrznie, jak
np. maść przygotowana z korzenia tataraku, która miała służyć
na dolegliwości śledziony i wątroby: maść z tatarskiego ziela na
zatwardzenie śledziony i wątroby
tym sposobem może być działana:
wziąć soku z korzenia tatarskiego
ziela z półtora funta, oliwy trzy
łoty, octu winnego kwarte, amoniaku cztery łoty, serapium dwa
łoty. To wszystko przez noc na
wolnym occie winnym moczyć po
tym przydać korzenia ziela tatarskiego, co namielej utartego ileby
było potrzeba, a wespół co najlepiej umieszawszy tą maścią prawy i lewy bok nacierać – czytamy
u Szymona Syreniusza. Ta postać
leku mogła posłużyć również do
przygotowania plastra przez dodanie wosku: a gdyby plastr chciał
mieć przydać wosku do tego ile potrzeba.
Przygotowanie maści, jak
ilustrują powyższe przepisy było
procesem złożonym. W porównaniu ze współczesną receptu20

rą, renesansowe maści zawierały
o wiele więcej składników będących podłożami, więcej składników czynnych, a ponadto zdarzało się, że czas przygotowania
maści nie zamykał się w jednym
lub dwóch dniach, ale był to proces kilkumiesięczny. Przykładem
może być tutaj maść topolowa,
której przygotowanie trwało pięć
miesięcy. Zebrane wczesną wiosną pączki topoli, rozgniatane były
ze smalcem wieprzowym i przechowywane pod szczelnym zamknięciem do czasu aż pojawiły
się inne potrzebne do przygotowania tej maści zioła. W zielniku
Stefana Falimirza, odnajdujemy
następujący przepis na maść topolową stosowaną w przypadku
trudno gojących się ran: weźmi
piąpia topolowego skoro się pocznie pukać na wiosnę, a stłucz
je z nowem smalcem, a tak schowaj – zakrywszy czyście, by nie
zwietrzało (ale to masz schować
w naczyniu śklanem). Potym, gdy
przydą zioła weźmiesz liścia bilonowego, rzepakowego, babczynego, sporzyszu, konikowego, szańty,
bazylijej, miętki ogrodnej i wodnej
– tych wszystkich ziół po garści
bierz, wszystkich pod jedną miarą
(…). Ty wszytki zioła stłucz a włóż
w wino, daj tak stać aż wymokną
z swej moczy do kęsa, bo mocz
gich zostanie w winie. Potym je
wyżmi z onego wina, włóżże w to
wino ono pąpie stłuczone z smalcem, zmieszaj społem, a włóż
w małą panewkę a smaż. Potym
wylej na chustę – przecedź a daj
ochłodnąć, a to będzie maść.
Receptura maści ocznych ze
względu na wymaganą aseptykę
bardzo rzadko prowadzona jest
obecnie w aptekach. W okresie
renesansu pojecie jałowości było
nieznanym terminem, a przepisy
na maści oczne w czasach, gdy

nie było syntetycznych antybiotyków znacznie różniły się od tych,
które dziś znamy: maść oczom.
Wziąć nasienia prawie dobrze
dojrzałego tego kminku polnego
z pół funta i namielej go utrzeć
jeno tak żeby zapachem mocy na
ten czas nie utracało, w szklenice
wsypać i wódki różanej we trójnasób to jest półtora funta nalać: co
najpilniej zatkać i w gnój koński
przez trzydzieści dni zagrzebszy
chować. Po wyszciu tego czasu
na toż nakładać różanego octu
w dziesiecioronasób, akwawitej
z wina distilowanego dwadziestokroć więcej i dobrze zmieszać po
tym przez płaty gęste przecedzić
i mocno wyżąć i tak długo warzyć
aż zgęstnieje jako maść. Po tym
do tej maści tak zgęszczonej, do
każdych dwóch łotów przydać po
kwincie abo po ćwierci łota sadła
prawie chędogiego [słowo nieczytelne], i znowu przy wolnym
ogniu warzyć, ustawicznie mieszając. Tak będzie maść przystojna i bardzo użyteczna na gorące
płynienie oczu – taki oto przepis
podaje Szymon Syreniusz.
Emplastra
Plastry (emplastra) to postać leku, której na recepturze
obecnie nie przygotowujemy.
Monografię plastrów odnajdujemy jeszcze w farmakopeach
z minionego wieku: Farmakopea
Polska III (1954 rok) oraz Farmakopea Polska IV (1965 rok). Jak
podaje Farmakopea IV: plastry
to preparaty złożone, w temperaturze pokojowej stałe, mniej lub
więcej plastyczne, mięknące i lepkie w temperaturze 37oC – przeznaczone wyłącznie do stosowania zewnętrznego. W Farmakopei Polskiej IV przedstawione są
sposoby przygotowania plastra
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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nostrzykowego (Emplastrum Meliloti) w skład którego wchodzą
oprócz ziela nostrzyku, kalafonia, wosk żółty, olej rzepakowy
i spirytus oraz plastra ołowianego (Emplastrum Plumbi Simplex),
którego receptura oparta jest na
tlenku ołowiawym, smalcu wieprzowym oraz oleju rzepakowym.
Monografia plastra nostrzykowego znajduje się również w Farmakopei Polskiej VI (2002 rok), zaś
plaster ołowiany, to jedna z najstarszych postaci leku, wprowadzona do lecznictwa (w znacznie bogatszym niż współcześnie
składzie) w 14 roku naszej ery
przez Menekratesa, przybocznego lekarza i aptekarza cesarza
Tyberiusza.
W XVI wieku plastry lecznicze były bardzo popularną
postacią leku, stosowaną w chorobach dermatologicznych, a ponadto przypisywano im działanie
na narządy wewnętrzne np. plastry na bóle brzucha, nerek, plastry na robaki lub poprawiające
wzrok. Bardzo często wskazania
do stosowania danego plastra
były wielokierunkowe np. plaster
z kminkiem, piołunem i terpentyną, pomocny miał być w przypadku boleści płuc, jak i w „boleniu
boków”. Sposób przygotowania
plastra kminkowego przedstawia
Szymon Syreniusz, pisząc: Płucom bolejącym jest lekarstwem
wziąwszy go sześć łotów [kminku],
piołunu po cztery łoty: to miałko
utłukłszy, przydaj do tego ośrodki
białego chleba sześć łotów, miodu
surowego, to jest nieprzewarzanego ośm łotów, terpentyny cztery
łoty: to wespół w białym winie warzyć, dotąd aby wino wywrzało: to
na piersi i na plecy najcieplej pla-
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strować dwakroć przez dzień odnawiając. Też ten plastr piersiom
jest użyteczny, ciężkiemu tchnieniu, także bolenie boku któregokolwiek uśmierza przykładając go.
W powyższym przepisie
mamy do czynienia z tzw. plastrem rzekomym, który zaliczyć
można również do kataplazmów,
przykładanych bezpośrednio na
skórę. Plastry właściwe, podzielić można na pięć grup w zależności od stosowanego surowca,
nadającego im twardość: ołowiane, woskowo-żywiczne, gumożywicze, woskowe oraz swoiste.
Plastry właściwe przykładano na
skórę w postaci cienkich plasterków wykrawanych nożem lub
ugniecionych w palcach. Najczęściej substancje lecznicze podawane były po rozsmarowaniu
na chustach z płótna lub kawałkach skóry, pergaminu lub sukna.
Plastry przygotowywane były na
ciepło poprzez stopienie podłoża
plastrowego i dodanie substancji leczniczych lub na zimno poprzez utarcie podłoża plastrowego z surowcami leczniczymi. Jako
podstawy do plastrów stosowane
były: wosk, żywice, gumożywice, balsamy, tłuszcze zwierzęce,
tłuszcze roślinne, miód, soki roślinne, octy.
Plastry stosowano nie tylko
w celach leczniczych, ale również
kosmetycznych: krosty pod oczyma białe spędza plastr z mąki
tego nasienia [lnu] z mirry, z kadzidła czyniony – podaje Szymon
Syreniusz. Z kolei u Szymona
Siennika, odnajdujemy przepis na
plastry do depilacji: Plastr, który
włosy wyciąga i niszczy: weźmi
terpentyny 2 uncyje, wosku białego 0,5 uncyjej i belzoinu, styra-

ku trzciannego – każdego z tych
po trosze. Naprzód wosk rozpuść
u ognia, potym belzoin z styrakiem włóż. Na ostatek przyłóż terpentyny z trochą mastyki i blajwasu, stłukłszy – zmieszaj; niechże ta maść ani gęsta ani rzadka
nie będzie. Uczynisz płatek jako
wielki chcesz, a rozciągnąwszy go
na stole rozmazuj maść tę nań
– ciepło. A gdy oschnie przyłóż
plastr tak aby wszędy przylgnął –
póki ciepły. Nazajótrz go po lekku
zdzieraj: ano za nim włosy pójdą,
a skóra piękna, jasna będzie, na
której jeśliby maści co przylgnęło
– ciepłą wodą z otrębami chustą
ocierając. Potym omyj gorzałką
dobrą albo winem białym, albo
wódką malonową, abo baniową;
potym możesz omywać jaką wódką chcesz.
Powyższe przykłady receptur maści i plastrów ukazują jak
skomplikowane i czasochłonne było niegdyś przygotowanie
wymienionych postaci leku. Wymagało od osoby wykonującej
dany specyfik znajomości identyfikacji wielu surowców leczniczych, a także ich właściwości.
Ponadto trudno nam dziś farmaceutom, a także pacjentom
nawet sobie wyobrazić, że na
lek robiony mielibyśmy czekać
kilka dni, tym bardziej, że większość stosowanych w lecznictwie
preparatów produkowanych jest
obecnie fabrycznie. Nie należy
jednak zapominać, że to właśnie samodzielne wykonanie leku
recepturowego w dalszym ciągu
można zaliczyć do aptekarskich
kunsztów. ■
mgr farm. Joanna Typek
Piśmiennictwo u autorki
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to „tylko”
złamanie!
Kości są najbardziej odpornymi na zgniatanie i zginanie narządami organizmu, o budowie gwarantującej największą wytrzymałość
przy najmniejszej ilości budulca. Ich kształt
jest uwarunkowany funkcją, którą spełniają
– podporową, ochronną, amortyzacyjną. Jest
to tkanka żywa, biorąca udział w przemianie
materii, posiadająca zdolność regeneracji oraz
ciągłego przebudowywania się w odpowiedzi
na nieustannie zmieniające się obciążenia, na
które jest narażona.

Z

łamanie to uraz polegający na przerwaniu ciągłości
tkanki kostnej, połączony z bolesnością, ograniczeniem
funkcji i zmianą kształtu kości.
W zależności od stopnia uszkodzenia tkanek oraz lokalizacji
złamania, leczenie może być
nieskomplikowane lub stwarzać
więcej problemów, wiążąc się
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z długotrwałym leczeniem i rehabilitacją. Złamania powodują
jednocześnie wtórne uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł,
nerwów i naczyń.
Najbardziej niebezpieczne ze względu na swoje konsekwencje wydają się być złamania
kręgosłupa. W przypadku złamań
bez ucisku na rdzeń kręgowy do

unieruchomienia chorego stosuje się gorset gipsowy lub ortopedyczny. Złamania z uszkodzeniem
rdzenia wiążą się z porażeniem
spastycznym, zależnym od wielkości uszkodzenia lub niedowładem.
Początkowo występuje ból
i obrzęk. Po złamaniu mięśnie ulegają skurczowi na drodze odruchu obronnego. Powstaje krwiak
międzyodłamkowy na bazie którego tworzy się kostnina pierwotna, potem ostateczna i zrost.
W złamaniach kości długich, bez powikłań, połączenie
odłamków z ziarniną trwa około
3 tygodni, dalej następuje zrost
pierwotną tkanką kostną, a pełna
konsolidacja po 4-5 miesiącach.
Nawet u osób w zbliżonym wieku,
złamania tego samego typu mogą
się goić niejednakowo szybko.
Opatrywanie złamań
Bez względu na rodzaj
złamania najlepszym sposobem
szybkiego gojenia się złamań
jest dokładne nastawienie i unieAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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Nie łam się,
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ruchomienie odłamków na odpowiednio długi czas.
Leczenie bólu
Złamaniom kości naturalnie
towarzyszy ból, tym silniejszy, im
poważniejszy uraz, w zależności
od lokalizacji złamania, uszkodzenia okolicznych tkanek w tym
nerwów. W przypadku większości złamań nieoperacyjnych zalecane jest ewentualne stosowanie
doraźnie paracetamolu, leków
z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych lub tramadolu,
uwzględniając przy wyborze indywidualne przeciwwskazania.
W temacie złamań istotne
jest jednak omówienie leczenia
bólu przy złamaniach szyjki kości
biodrowej, kości przedramienia
i kręgów w przebiegu osteoporozy. Osteoporoza jest chorobą
układu kostnego charakteryzująca się zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej i spadkiem
jej masy, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonej podatności
na złamania. Złamania kręgów
mogą wystąpić już we wczesnym
stadium choroby czemu towarzyszy tępy ból pleców przechodzący
w ból przewlekły. Powtarzające
się kompresyjne złamania kręgów prowadzą do postępującej
niesprawności, depresji i zaburzeń równowagi. W skład złożonego leczenia osteoporozy
wchodzi suplementacji witaminą
D i wapniem, oraz leki hamujące dalszą utratę tkanki kostnej –
bisulfoniany, raloksyfen, ranelinian
strontu, kalcytonina łososiowa,
hormonalna terapia zastępcza.
Leczenie bólu oparte jest
na trójstopniowej drabinie analgetycznej. Paracetamol w dawce
do 4 gramów na dobę jako lek
z wyboru, NLPZ możliwie jak naj24

krócej, słabe opioidy w połączeniu z lekami z pierwszego stopnia lub samodzielnie (tramadol,
dihydrokodeina), silne opioidy
– morfina, fentanyl – szczególnie
u pacjentów ze świeżymi złamaniami niereagującymi na powyższe leczenie.
Profilaktyka
przeciwzakrzepowa
Urazy, zwłaszcza złamania
miednicy, kości długich kończyn
dolnych i długotrwałe unieruchomienie należą poza szeregiem
innych, do przyczyn wystąpienia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻchZZ), czyli zakrzepicy żył
głębokich. Jest to choroba, której
najgroźniejszym powikłaniem, jak
i pierwszym objawem może być
zgon spowodowany wystąpieniem zatorowości płucnej. Stosowanie profilaktyki ŻChZZ, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia
choroby. Zaleca się, aby każdy
szpital posiadał wewnętrzne procedury oceny ryzyka, profilaktyki i leczenia ŻChZZ. Dobór leku
uzależniony jest od cech osobniczych i stanu klinicznego pacjenta. W przypadku unieruchomienia
kończyny dolnej sugerowane jest
stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w dawkach według
zaleceń producenta. ŻChZZ u pacjentów, u których zastosowano
profilaktykę występuje o połowę
rzadziej. U chorych po operacjach
aloplastyki stawu biodrowego
lub operacjach złamania odcinka bliższego kości udowej zaleca
się stosowanie profilaktyki przez
35dni w postaci heparyny drobnocząsteczkowej (enoksaparyna
– Clexane) dalteparyna – Fragmin,
nadroparinum – Fraxiparine), heparyny niefrakcjonowanej (Heparinum, Calciparine), antagonisty wi-

taminy K (acenokumarol, warfaryna) lub fondaparynuksu (Arixtra).
Rehabilitacja
W celu złagodzenia dolegliwości bólowych, szczególnie
w początkowej fazie rehabilitacji
stosuje się preparaty o działaniu
przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym, głównie w postaci maści i żeli na skórę.
Możliwe jest też wprowadzenie, przez nieuszkodzoną
skórę, za pomocą prądu galwanicznego jonów leków ulegających dysocjacji elektrolitycznej
w wodzie. Do leków stosownych
w jonoforezie należą przykładowo naproksen, salicylany, hydrokortyzon, stosowane jako środki
przeciwbólowe i przeciwzapalne
lub hialuronidaza, Contratubex,
używane w celu rozmiękczenia
tkanki bliznowatej.
Zrastaniu się kości znacząco sprzyja rehabilitacja z użyciem
pola magnetycznego lub laseroterapia. Biostymulacja działa korzystnie na powstanie kostniny
poprzez pobudzanie procesu
oddychania komórkowego i regeneracji tkankowej.
Już w okresie unieruchomienia kończyny można rozpocząć masaż kontralateralny, to
znaczy masaż na odpowiedniej
części kończyny zdrowej. Oddziaływanie masażem na zdrową
kończynę aktywizuje przepływ
krwi i bodźców nerwowych, za
pośrednictwem skrzyżowań naczynioruchowych odruchów fizjologicznych, na stronie przeciwnej
w około 30%. Masaż przeprowadza się z dużą siłą, wykorzystując techniki masażu klasycznego,
głównie rozcieranie, ugniatanie
i oklepywanie w celu poprawienia krążenia w kończynie unieruAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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przy złamaniu obojczyka konieczne jest stosowanie ćwiczeń.
Szczególnie uwagę należy zwrócić na staw nadgarstkowy i ruchy chwytne ręki. Przeprowadza
się ćwiczenia bierne w pozycjach
izolowanych, stopniowo wprowadzając odwodzenie i przywodzenie oraz ruchy rotacyjne, a dalej
ćwiczenia czynne oraz czynne
z oporem dostosowanym do
możliwości pacjenta.
Dodatkowo wspomagająco
w rekonwalescencji po złamaniach można zastosować saunę,
promieniowanie podczerwone,
leczenie zimnem, jonoforezę,
elektrostymulację, prądy interferencyjne. Odpowiednio prowadzona przez specjalistę rehabilitacja oraz determinacja pacjenta
jest najlepszym gwarantem powrotu do pełnej sprawności.
Czy można uniknąć złamań?
Warunkiem posiadania
zdrowego układu kostnego jest
prawidłowe odżywianie. Konieczna jest podaż pełnowartościowego białka, soli mineralnych i witamin w odpowiedniej do wieku

ilości. Ponieważ za gospodarkę
mineralną w organizmie odpowiedzialny jest układ hormonalny, dlatego jego sprawne funkcjonowanie jest niezbędne do
zachowania homeostazy w tym
zakresie.
Wpływ na utrzymanie równowagi wapniowo-fosforanowej
w ustroju ma między innymi – tak
popularna ostatnio – witamina D.
Głównym jej źródłem u człowieka
jest synteza skórna. Jednak nawet u 50-80% polskiej populacji
w wyniku badań wykazano niedobory tej witaminy we krwi. Poza
szeregiem innych funkcji jakie
przypisuje się witaminie D, warto podkreślić, że hipowitaminoza
w tym zakresie, zwiększa ryzyko
niskoenergetycznych załamań
szkieletu, a znaczne niedobory
mogą objawiać się krzywicą i osteomalacją. Dla uzyskania wymaganego zaopatrzenia w witaminę
D wystarczy codzienna ekspozycja na światło słoneczne skóry
twarzy i przedramion, bez filtra,
przez około 20 minut. Aktywne
metabolity kalcyfediol i alfakalcydol nie są zalecane do suplementacji w zdrowej populacji, a tylko
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chomionej. Można też prowadzić
masaż odsłoniętej części kończyny chorej na przykład punktową
techniką tonizującą.
Po usunięciu unieruchomienia stosuje się masaż powyżej
miejsca złamania w celu zlikwidowania obrzęku. Przykładowo po
złamaniu stopy masuje się podudzie, staw kolanowy i udo; przy
złamaniu ramienia – staw ramienny, kark i obręcz barkową. Utrzymujące się długotrwale obrzęki
są wskazaniem do zastosowania
drenażu limfatycznego. Początkowe masaże prowadzone muszą być łagodnie, przy dużej ilości preparatów natłuszczających
na wysuszoną pod opatrunkiem
gipsowym skórę. W kolejnych
etapach przystępuje się do intensywnego masażu głównie mięśni
antagonistów w celu zlikwidowania przykurczy mięśniowych. Generalnie działanie masażu polega
na miejscowym pobudzaniu przekrwienia i regeneracji komórek
w tkance kostnej oraz na neuroodruchowym wpływie na narządy
wewnętrzne.
W przypadku unieruchomienia całej obręczy, na przykład

►
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pacjentom z upośledzeniami hydroksylacji nerkowej lub wątrobowej witaminy D. Ewentualne
suplementy diety zaleca się przyjmować z posiłkiem, w okresie od
października do marca, w dawce
800-2000 j.m na dobę (zależnie
od masy) w postaci cholekalcyferolu (witaminy D3).
Bodźcem do wzmacniania
kości i odkładania się soli mineralnych jest przerywany ucisk mechaniczny i rozciąganie zachodzące podczas ruchu. Podczas systematycznie uprawianych ćwiczeń
fizycznych w tkance kostnej następuje ustawiczna przebudowa
zależna od potrzeb i obciążenia
narządu ruchu. Trening przyspiesza i reguluje prawidłowy rozwój
kości. Zarówno nadmierny ucisk,
jak i jego brak powodują zahamowanie wzrastania kości.

Podsumowując – wiadomo,
że na wypadki losowe nie mamy
wpływu, ale musimy mieć świadomość, że najlepszym sposobem prewencji złamań jest zbilansowana dieta i dostosowana
do możliwości pacjenta regularna
aktywność fizyczna. ■
mgr farm. Agata Luboińska
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Warto wiedzieć

13th Annual Congress of International Drug Discovery Science
& Technology, Therapy and EXPO-2015
W dniach 20-22.10.2015 r. odbyła się międzynarodowa konferencja w Chinach, w Pekinie poświęcona odkryciom z dziedziny technologii i terapii lekowej. W konferencji uczestniczyło 350 naukowców z 40 krajów z całego
świata. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dotyczący zastosowania nanomedycyny do walki z rakiem.
Nowoczesne technologie pozwalają dotrzeć do komórek nowotworowych nie uszkadzając zdrowych tkanek. Wykłady
przedstawiane były w formie prezentacji multimedialnych, które prezentowały również nowoczesne postaci leków.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się
również naukowcy z Polski: farmaceutka Agata
Kowalczyk z Katedry Fizjologii Doświadczalnej
i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
dr Beata Skibska z Katedry Farmacji Stosowanej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i kierownik
apteki „Medicus” oraz prof. Lech Kozerski z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
Pełni wrażeń z tego niezwykłego kraju
i egzotycznych miejsc, naukowcy wynieśli nie tylko wspaniale wspomnienia, ale przede wszystkim
bogatą wiedzę i nawiązali liczne kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą. Udział w tak prestiżowej
konferencji udowadnia, że farmaceuci dbają o rozwój swojej dziedziny nauki i są widoczni na arenie międzynarodowej.
Beata Skibska
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Czy
opakowania
są bezpieczne?
W

obecnych czasach
bardzo ciężko wyobrazić sobie powszechną
sprzedaż towarów bez opakowań.
Blisko 99% wszystkich produktów
sprzedawanych w sieciach handlowych wymaga opakowania,
a więcej niż 60% z nich używa
się do pakowania artykułów spożywczych. Według definicji opakowanie jest to gotowy wytwór,
zazwyczaj mający odpowiednią
konstrukcję, którego celem jest
ochrona opakowanego wyrobu
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych
(lub odwrotnie – ochrona otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem wyrobu), umożliwiający
przemieszczanie wyrobów podczas magazynowania, transportu,
sprzedaży i użytkowania, informujący o zawartości, oddziałujący na
kupującego dzięki swej estetyce
oraz podnoszący walory ekonomiczne.
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

Wiele z nich wytwarzanych
jest obecnie z materiałów kompleksowych tj. takich, w których
skład wchodzą różne (dwa lub
więcej) komponenty np. wielowarstwowe kartony do pakowania typu tetra pack. Współczesnemu konsumentowi nie zawsze
odpowiada „pasywna” rola wyżej
wymienionych tradycyjnych opakowań. Z tego też względu w latach 80-tych XX wieku rozpoczęto badania nad nowymi opakowaniami aktywnymi (AP – Active
Packaging), wpływającymi na jakość i bezpieczeństwo produktu.
Według PN opakowanie aktywne jest opakowaniem, w którym
zastosowano substancje adsorbujące tlen lub dwutlenek węgla, albo etylen lub parę wodną,
względnie generujące dwutlenek
węgla lub zawierające materiały
umożliwiające miejscowy wzrost
temperatury podczas ogrzewania.
Ze względu na sposób funkcjono-

wania dużą rodzinę opakowań aktywnych dzieli się na dwie główne
grupy. Pierwsza z nich to grupa
pochłaniaczy (mają za zadanie
na stałe usunąć szkodliwe gazy),
druga – emiterów. Ten rodzaj opakowań zawiera substancje zdolne
do migracji wewnątrz i opóźniania niekorzystnych procesów. Zastosowanie AP umożliwia między
innymi regulowanie zawartości
wody w atmosferze opakowania,
tj. wilgotności względnej (opakowania warzyw), zapobieganie
namnażaniu się niepożądanych
mikroorganizmów oraz zepsuciom bakteryjnym (środki przeciwbakteryjne). Kolejną grupę innowacyjnych opakowań stanowią
opakowania inteligentne (intelligent packaging; smart packaging).
Są to opakowania, w których dodatkowy element, cecha materiału opakowaniowego lub efekt
interakcji między materiałem
►
opakowaniowym a produktem,
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►
Według różnych kryteriów, opakowania można podzielić na wiele grup. Mianowicie, w zależności od zasadniczej funkcji pełnionej w dystrybucji, normy dzielą je na:
yy jednostkowe (zawiera wewnątrz jedną sztukę towaru lub
określoną ściśle ilość, jest przeznaczone do sprzedaży detalicznej);
yy zbiorcze (zawiera wewnątrz kilka sztuk opakowań jednostkowych);
yy transportowe (zawiera kilka sztuk opakowań zbiorczych
w celu ułatwienia transportu).
pozwalają na kontrolowanie stanu bezpieczeństwa asortymentu
żywnościowego w czasie przechowywania i na przekazanie tej
informacji konsumentowi. Zwykle
zawierają wtopione elektroniczne
mikroczujniki chemicznych zmian
przechowalniczych lub wskaźniki informujące o nieszczelności
opakowania czy o zwiększaniu
się populacji drobnoustrojów.
Opakowania tego typu zawierają
także często unieruchomione enzymy (np. rozkładające cholesterol, wiążące tlen) lub substancje
zapachowe uwalniane w czasie
przechowywania albo obróbki
żywności wygodnej. Ważną rolę
w technologii produkcji i opakowalnictwie mają obecnie biodegradowalne polimery, ulegające
rozkładowi pod wpływem czynników środowiskowych. Do tego
typu opakowań należy między innymi kopolimer kwasów hydroksymasłowego i hydroksywalerianowego (Biopol) – otrzymywany
w procesie fermentacji cukru
otrzymanego z buraka cukrowego
w obecności bakterii, przetwarzających glukozę na polimer. Istotne
nowości w tej dziedzinie to także
wykorzystanie nanomateriałów,
wielowarstwowych butelek PET
28

o wysokiej barierowości, cienkościennych butelek szklanych czy
też cienkościennych puszek aluminiowych.
Podstawowa funkcja, jaką
od dawna pełnią opakowania to
ochrona produktu przed czynnikami mogącymi wpłynąć na obniżenie jego jakości, takimi jak
światło, dostęp tlenu, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, czynniki
chemiczne czy też uszkodzenia

mechaniczne. Opakowania spełniają także funkcję informacyjną.
Zawierają niezbędne wiadomości potrzebne do podjęcia decyzji o zakupie. Funkcję tę spełnia
odpowiednio zaprojektowana
etykieta zawierająca między innymi dane na temat składu produktu, jego wartości odżywczej,
jak i sposobu przechowywania
i przygotowania. Opakowania
służą także do ułatwienia transportu i magazynowania towarów
poprzez znormalizowany system,
który ujednolica kształty, wymiary, pojemność. Dzięki temu towar
można układać w stosy, formować
w jednostki zbiorcze ułatwiające
transport, dystrybucję i organizację pracy. Opakowanie jest także
ważnym elementem marketingowym – pełniącym funkcję promocyjno-reklamową w stosunku
do towaru i producenta. Poprzez
znaki graficzne (logo), kształt, kolorystykę i szatę graficzną, materiał, kupony promocyjne, systemy
jakości – opakowanie wpływa na

Opakowania dzieli się również ze względu na materiał
z którego są wykonane, tu wyróżnia się:
yy opakowania szklane – 15% ogółu;
yy drewniane (drewno sosny, jodły, świerku, dębu, łuszczka
drzewna);
yy metalowe – 27% (blacha aluminiowa, blacha stalowa czarna lub ocynkowana);
yy z tworzyw sztucznych aż 30%, a w Europie zachodniej stanowią blisko 38% wszystkich stosowanych opakowań (polietylen – PE, polipropylen – PP, polichlorek winylu – PVC,
politereftalan etylenu – PET, poliamid – PA);
yy opakowania z tkanin (np. tkaniny jutowe, lniane, konopne,
bawełniane), ceramiczne, papierowe – 28% (papier, karton,
tektura, masa papierowa).
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chęć nabycia danego produktu. ziom świadomości na temat mi- i materiały z których wykonane są
Kolejną z funkcji opakowania jest gracji jest bardzo dobry. Na py- opakowania. Najczęściej wyróżnia
zapewnienie wygody użytkowania tanie, czy ankietowani kiedykol- się dwa rodzaje migracji – globaltowaru, z uwzględnieniem warun- wiek podczas robienia zakupów ną i specyficzną. Migracja globalków przechowywania, sposobu pakowanej żywności zastanawiali na charakteryzowana jest jako
łatwego otwierania, jak i możliwo- się nad możliwością migracji sub- sumaryczna ilość substancji, nieści zastosowania obróbki termicz- stancji chemicznych z opakowań koniecznie rozpoznanych, przeninej w opakowaniu lub też kon- do żywności, większość osób kających z opakowania do żywsumpcji produktu bezpośrednio (54%) odpowiedziało, że nigdy ności w ściśle określonych warunz opakowania. W ostatnim czasie tego nie robiło, a 46% ankietowa- kach. Jako migrację specyficzną
coraz większą uwagę zwraca się nych przyznało, iż czasem się nad określa się natomiast przenikanie
także na problem wielokrotnego tym zastanawiało. Niestety, może ściśle określonej, zidentyfikowazastosowania opakowań, a kiedy zdarzyć się, iż opakowanie w du- nej substancji, w zdefiniowanych
jest to niemożliwe, wówczas na
warunkach czasu i temperatury
możliwość kasacji zużytych maz opakowania do żywności. Proteriałów. Stąd też ważna funkcesy omawianej migracji uzaNa pytanie, czy
cja recyklingowo-kasacyjna,
leżnione w głównej mierze
ankietowani kiedykolwiek
zapewniająca ochronę
są od temperatury, czasu
środowiska i wpływająca
kontaktu, powierzchni
podczas robienia zakupów
na maksymalne ograkontaktu opakowania
niczenie powiększania
pakowanej żywności zastanawiali się z zawartością oraz
wysypisk odpadów
samego składu chenie podlegających
micznego produktu.
nad możliwością migracji substancji
biologicznemu rozWedług literatury,
chemicznych
z
opakowań
do
żywności,
kładowi.
najmniejsze zagroRo b i ą c c o żenie dla konsuwiększość osób (54%) odpowiedziało, menta na polu midzienne zakupy, nabywając zapakowany
gracji stwarzają opaże nigdy tego nie robiło, a 46%
asortyment spożywczy
kowania naturalne,
ankietowanych przyznało,
przeważnie nie zastanaa największe – opakowiamy się czy opakowawania syntetyczne. Nieiż czasem się nad tym
nie jest „bezpieczne”. Fakt
stety także te naturalne byten potwierdzają wyniki bawają wzbogacane preparatami,
zastanawiało.
dań Ciecierskiej z 2014 roku, któktóre mają zwiększać odporność
ra badała poziom świadomości
na czynniki biotyczne, zmniejszać
konsumentów na temat migracji żym stopniu wpływa szkodliwie na palność, etc. Przeważnie są one
do żywności niepożądanych sub- zawarty w nim produkt. Bądźmy także barwione, lakierowane lub
stancji chemicznych z opakowań świadomi faktu, iż opakowanie, też zadrukowywane. Substancjai materiałów będących w kontak- a w sumie jego rodzaj ma bardzo mi mogącymi stwarzać problem
cie z żywnością. Najwięcej osób istotny wpływ na umieszczony z punktu widzenia migracji z opa(49%) oceniło jako średni swój wewnątrz artykuł żywnościowy, kowań do pożywienia są dioksyny,
poziom świadomości na temat a materiał stanowiący wierzchnią będące ubocznymi produktami
migracji niepożądanych substan- warstwę może stwarzać zagroże- reakcji chlorowania. Stwierdzono
cji chemicznych z opakowań do nie dla zdrowia konsumenta, po- np. przenikanie z bielonej tektużywności. Dobry poziom świado- przez migrację (przenikanie) do ry polichlorodibenzi-p-dioksyny
mości na ten temat zadeklarowa- żywności wielu substancji. Duża (PCDD). Są to niebezpieczne
ło w tych badaniach jedynie 25% liczba związków chemicznych, związki, kumulujące się w orgarespondentów, 13% określiło go które są powszechnie uznane za nizmie, wpływające na szereg rejako niski, 10% − jako znikomy. niebezpieczne dla człowieka i śro- akcji immunologicznych, syntezę
►
Jedynie 4% stwierdziło, że ich po- dowiska buduje często surowce kwasów nukleinowych, syntezę
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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węglowodanów i lipidów, gospodarkę hormonalną i płodność.
Wykazano również ich działanie
kancerogenne. W naturalnych
opakowaniach problemem jest
także potencjalna migracja stosowanych składników farb drukarskich. Skażenie produktów
żywnościowych może być spowodowane migracją z nadruku przez
materiał, lub też konsekwencją
tzw. efektu odbicia występującego w zrolowanym materiale.
W naturalnych materiałach opakowaniowych mogą także występować rozpuszczalniki, pochodzące głównie z farb w nadruku na
opakowaniach (octan izopropylu,
izobutylu, 2-metoksymetanol,
2-butoksyetanol). Badania prowadzone w roku 2009 przez FSA
(Food Standard Agency) udowodniły, że poziom benzofenonu (BF)
i 4-metylobenzofenonu (4-MBP),

pochodzących z farb drukarskich
stosowanych w opakowaniach
i w różnego rodzaju produktach
żywnościowych, w znacznej liczbie produktów dostępnych na
rynku przekraczał zalecany limit
w żywności wynoszący 0,6 mg/
kg. W 2005 roku podano do wiadomości publicznej stwierdzenie
obecności ITX (2-izopropylotioksantonu) w mleku dla niemowląt i innych produktach na bazie
mleka, zapakowanych w kartony
tetra pak zadrukowane farbami
utrwalanymi UV. Wykazano także
migracje diizopropylonaftalenu,
dodatku do farb i plastyfikatora
używanego w trakcie produkcji
tekturowych opakowań. Największe zagrożenie zanieczyszczeniem
żywności pochodzącym z przechodzenia z materiału opakowaniowego upatruje się w tworzywach sztucznych. Zwykle same

tworzywa nie są niebezpieczne
pod kątem toksykologicznym,
jednakże te przeznaczone na
opakowania, aby spełniać wymogi, najczęściej uszlachetniane
są poprzez dodatek pigmentów,
stabilizatorów czy na przykład
napełniaczy. Do tzw. pomocniczych środków modyfikujących
stosowanych podczas produkcji
opakowań z tworzyw sztucznych,
mogących przenikać do żywności
zalicza się między innymi antyutleniacze i stabilizatory ultrafioletu (np. pochodne fenoli, tioestry,
związki fosforu trójwartościowego), środki antystatyczne (np. pochodne amin, estry kwasów tłuszczowych, alifatyczne sulfoniany),
plastyfikatory (np. ftalany, głównie dizooktylu oraz diizobutylu)
i środki poślizgowe (np. amidy
nienasyconych kwasów tłuszczowych, kopolimery octanu winylu,

Fot. Fotolia.com
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alkiloaminy). Istotnym jest również fakt, iż w opakowaniu z tworzyw sztucznych mogą znajdować
się śladowe ilości monomeru
z którego ono powstało. Dzieje
się tak w momencie zastosowania np. chlorku winylu, z którego
wytwarza się PCW. Styren i etylobenzen są składowymi naczyń
polistyrenowych. Oba te związki mogą migrować do żywności
z kubków jednorazowych, pojemników na lody, jogurty, margaryny,
mają wielce szkodliwy wpływ na
zdrowie człowieka. Styren wpływa
negatywnie na działanie centralnego układu nerwowego, nerek
i układu oddechowego. Do związków nieorganicznych występujących w opakowaniach, mogących
nieść zagrożenie dla człowieka
należą również metale ciężkie
lub ich związki. Najbardziej narażona jest żywność o niskim pH,
przetwory owocowe i warzywne,
w tym soki. Ołów, kadm, rtęć czy
chrom, mogą przechodzić z opakowań metalowych, ceramicznych,
rzadziej tekturowych i z tworzyw
sztucznych lub też występować
w żywności dzięki zanieczyszczeniu samych surowców używanych
do przerobu. Udowodniono, że
źródła metali ciężkich w opakowaniach mogą również stanowić
katalizatory, smary, barwniki i pigmenty, stabilizatory, inicjatory, wypełniacze, substancje i materiały
wykończeniowe jak farby do druku, emalie dekoracyjne do szkła,
materiały nawierzchniowe do
opakowań stalowych, powłoki antykorozyjne, uszlachetniające czy
impregnaty. Kolejne źródła metali
w pożywieniu to także elementy
dodatkowe opakowań do których
należą zamknięcia, uszczelniacze,
kleje, etykiety, taśmy, gwoździe
czy zszywki.
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Ważny aspekt z punktu widzenia przechodzenia szkodliwych
substancji z opakowań do żywności stanowi również sam sposób
jej przygotowania. Notowany jest
wzrost popularności wygodnej
żywności (convenience food). Ze
względu na łatwość i szybkość
obróbki oraz bardzo szeroką
gamę tego typu produktów, dań
gotowych, które przygotowuje się
w opakowaniach w mikrofalówce
lub też takich, które pakowane „na
wynos” stanowią podstawę jadłospisu coraz to większej liczby konsumentów. Żywność taka poddawana jest obróbce mikrofalowej
w opakowaniu. Udowodniono, że
poziom migracji globalnej z tworzywa opakowaniowego do płynów modelowych jest kilkukrotnie
wyższy po ogrzewaniu mikrofalowym w czasie 3 minut i mocy 800
W, niż po podgrzewaniu tradycyjnym przez okres 30 minut, w temperaturze 80°C dla PVC i PP. Inne,
prezentowane w literaturze wyniki badań dowodzą, że poziom
przenikania z polipropylenowego
opakowania do oliwy wzrasta, po
kolejnym ogrzewaniu mikrofalami, nawet czterokrotnie w odniesieniu do pierwszego. W ostatnich
latach wykonano również wiele

analiz na temat poziomu migracji
bisfenolu A (BPA), związku używanego podczas produkcji poliwęglanowych tworzyw sztucznych,
jak również stanowiącego wypełnienie wnętrza puszek aluminiowych. BPA, związek dla którego
udowodniono negatywny wpływ
na układ hormonalny, antyandrogenne działanie, wpływ na działanie komórek tłuszczowych, czy
występowanie zmian nowotworowych, najprędzej uwalniany jest
z tworzywa głównie w momencie
podgrzewania (zwłaszcza w kuchence mikrofalowej), wówczas
to przenika do pokarmu, razem
z którym dostaje się do wnętrza
naszego organizmu. Duże zagrożenie do 2005 roku związane
było z podgrzewaniem mleka dla
niemowląt za pomocą mikrofal,
z tego też względu na większości naczyń przeznaczonych dla
najmłodszych obecnie widnieją
napisy „BPA free” lub „BPA 0%”,
i takich właśnie należy używać!
Istotne w temacie migracji
jest również pochodzenie opakowanego produktu żywnościowego. W tych importowanych
często stwierdza się uchybienia.
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAAs) – bardzo szkodliwe

...opakowania stanowią nieodzowny
element w nowoczesnym obrocie
towarowym. Roczne zużycie
materiałów opakowaniowych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wynosi około 250 kg w USA,
►

150 kg w Japonii i 120 kg w Europie.
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Wszechnica aptekarska
substancje, wykrywane są w opakowaniach jako pozostałości
monomerów, elementy rozkładu
barwników azowych lub wytwory
hydrolizy izocyjanianów w wielowarstwowych laminatach z tworzyw sztucznych. Wyniki analiz
dowodzą, iż PAAs uwalniają się
w większej ilości do produktów
żywnościowych w przypadku wyrobów importowanych z Dalekiego Wschodu, głównie Chin. Sytuacja ta opisana jest na przykład
w odniesieniu do narzędzi kuchennych wykonanych z czarnego
nylonu jak łyżki, widelce, łopatki,
chochelki i ubijaki. Również aldehyd mrówkowy (formaldehyd),
szkodliwy, cytotoksyczny związek stwierdzany jest w wyrobach
z melaminy (miski, kubki, talerze),
najczęściej pochodzących właśnie
z Chin.
Podsumowując, opakowania stanowią nieodzowny element
w nowoczesnym obrocie towarowym. Roczne zużycie materiałów
opakowaniowych w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wynosi
około 250 kg w USA, 150 kg w Japonii i 120 kg w Europie. Materiały opakowaniowe powinny być
nie tylko atrakcyjne, wielobarwne,
ładne, o ciekawym kształcie, lecz
przede wszystkim dla świadomego konsumenta – winny gwarantować bezpieczeństwo, pożądaną
zaporę wobec czynników biotycznych i abiotycznych. Zwracajmy
więc uwagę na jakość materiałów
opakowaniowych, to w jaki sposób są skonstruowane i baczmy
na fakt gdzie i przez kogo asortyment został wyprodukowany
i pakowany. Dobra jakość produktu powinna iść w parze z dobrą
jakością zastosowanego materiału opakowaniowego. Bacznie
obserwujmy także zmiany, które
mogą pojawić się w produkcie,
32

świadczące o zaistnieniu problemu migracji substancji z opakowania. Pamiętajmy także o tym, że
udowodnione zostało, iż poziom
„wędrówki” chemicznej z komponentów opakowaniowych do
żywności rośnie wraz ze wzrostem
zawartości tłuszczu, czasem przechowywania, temperaturą przechowywania i w trakcie procesów obróbki. Trzeba więc unikać
przetrzymywania wysokotłuszczowych produktów żywnościowych w opakowaniach z tworzyw
sztucznych, starać się wyeliminować wpływ wysokiej temperatury
w trakcie obróbki termicznej lub
– jeżeli jest to niemożliwe – prowadzić ten proces jak najkrócej.
Z drugiej strony należy jednak
mieć świadomość, że nie zbadane
są wszystkie substancje, które potencjalnie mogą przechodzić do
żywności i negatywnie wpływać
na zdrowie człowieka. Aczkolwiek
postęp w technologii przetwórstwa, nowe metody produkcji,
poszerzanie wiedzy towaroznawczej, rozwój metod i technik badawczych, jak również większa
świadomość i wiedza o skutkach
wynikających z migracji z materiałów opakowaniowych do żywności powodują ciągłą aktualizację,
poszerzenie przepisów, uchwala-

nie nowych aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa po to, by
przede wszystkim chronić zdrowie
nabywcy – konsumenta. ■
mgr Michał Stawarczyk
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N a st rój tak
podnios ł y
i uro czysty…
Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” przyzwyczajeni są już do
lektury artykułów historycznych,
pokazujących dawnych farmaceutów walczących z ciągłymi przeciwnościami losu, a mimo to potrafiących zdobyć się na nadludzki nierzadko wysiłek działalności
społecznej, samorządowej, patriotycznej. Działalność tę, związaną
nierzadko z całymi latami osobistych wyrzeczeń, dawni aptekarze
dedykowali ukochanemu zawodowi: aptekarstwu, ad gloriam pharmaciae. Możemy jedynie domyślać się, ile poświęceń kosztowało
naszych poprzedników dwukrotne
budowanie od podstaw gmachu
polskiej farmacji: w okresie dwudziestolecia międzywojennego
i w okresie powojennym…
Bywały jednak w życiu środowiska aptekarskiego chwile radosne. Były to zjazdy, aptekarskie
uroczystości i jubileusze. Zapominano wówczas o nieprzychylności władz państwowych, o zadrach
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

z lekarzami, o konkurencji ze strony drogerii i składów aptecznych,
nie pamiętano o niekulturalnych
pacjentach, o znachorach handlujących lekami w czasie cotygodniowych targów, o zawyżanych
przez hurtownie farmaceutyczne
cenach, o nadmiernych wreszcie
podatkach jakie od aptekarzy egzekwowało państwo. W jednym
rzędzie, w pełnej zgodzie, zasiadali wówczas właściciele i pracownicy aptek, inspektorzy farmaceutyczni i szeregowi aptekarze,
wreszcie przedstawiciele poróżnionych organizacji: Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników
w Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszenia „Nowa Farmacja”…
Czytając relacje z tych uroczystości, zamieszczane na łamach czasopism farmaceutycznych, z zaskoczeniem stwierdzamy, że aptekarze, poświęcający się na co
dzień ciężkiej pracy i działalności

zawodowej, potrafili gratulować,
wznosić kwieciste toasty, oddawać wyrazy hołdu zasłużonym,
wreszcie – bawić się do samego
rana… Dopiero te właśnie zjazdy,
fety i uroczystości pokazywały,
jak bardzo zżyte i solidarne było
nasze środowisko przed II wojną
światową!
Regularnie obchodzone
były jubileusze organizacji zawodowych, przybierając najczęściej
– i celowo! – stosunkowo skromną formę. W relacji z jubileuszu
sześćdziesięciolecia Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (29 grudnia 1932), na łamach
„Wiadomości Farmaceutycznych”
można było przeczytać: strona
zewnętrzna, dekoracyjna obchodu stała na poziomie, jakiego nie
należy przekraczać w obecnych
ciężkich czasach przesileniowych.
Natomiast stronie istotnej, wewnętrznej, która z serc ludzkich
bierze początek i serca ludzkie
►
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Ilustracja 1
„Uczestnicy obchodu 60-lecia Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1933, nr 2, s. 18.

cić. Przeciwnie, podkreślić należy,
że rzadko zdarza się, aby wśród
uczestników obchodu panował
nastrój tak podniosły i uroczysty
– bez cienia zbędnej pompatyczności – a zarazem tak serdeczny, jak na uroczystości obchodu
Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele władz
państwowych, w tym Ministerstwa
Opieki Społecznej, władz miasta
Warszawy, posłowie, inspektorzy
farmaceutyczni, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych,
a także reprezentanci organizacji
aptekarskich z terenu całej II Rzeczypospolitej. Większość z nich
wystąpiła z okolicznościowymi
przemówieniami, a niebyły to słowa zdawkowe, które wygłasza się
z okazji przeróżnych uroczystości.
Relacje z omawianego obchodu
oraz jemu podobnych redagowane były w patetycznym tonie: nie
będziemy silić się odpowiedzieć na
pytanie, czemu to należy przypisywać (…) dość, że obchód pozostawił na wszystkich bez wyjątku
34

uczestnikach niezatarte wrażenie
i głębokie przekonanie, że sześćdziesięcioletnia działalność Towarzystwa, a zwłaszcza jego akcja
w ostatnich latach kilkunastu, wyorała głębokie bruzdy w nieuprawionej dotychczas roli obojętności
społeczeństwa na przeobrażenia,
jakie dokonywają się w zawodzie

farmaceutycznym i rzuciła w nie
nasiona, które dają już wspaniałe
owoce. Aptekarskie uroczystości
bardzo często posiadały oprawę
artystyczną. Także w czasie obchodów jubileuszu sześćdziesięciolecia Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego miał
miejsce krótki, lecz bardzo udatny koncert. Nie mogło zabraknąć
oczywiście poczęstunku: po koncercie w sali posiedzeń W.T.F., przekształconej tym razem na salę jadalną, odbyła się wspólna kolacja,
do której zasiadło około stu osób.
Wśród atmosfery serdeczności,
która zapanowała z miejsca wśród
biesiadników (…) wygłoszono około dwudziestu toastów.
Uroczystością, która pod
względem rozmachu i splendoru strony zewnętrznej przyćmiła wszelkie inne był I Zjazd Aptekarzy Słowiańskich. Obywał się
on w dniach 10-14 czerwca 1929
roku w Poznaniu i gościł farmaceutów przybyłych z Bułgarii,
ówczesnej Czechosłowacji i Jugosławii, zjednoczonych w chęci

Ilustracja 2
Prezydium I Zjazdu Aptekarzy Słowiańskich.
„Wiadomości Farmaceutyczne” 1929, nr 25, s. 318.
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Ilustracja 3
Uczestnicy I Zjazdu Aptekarzy Słowiańskich w czasie otwarcia obrad.
Sala Uniwersytetu Poznańskiego.
„Wiadomości Farmaceutyczne” 1929, nr 26, s. 334.

przeprowadzenia reform zasadniczych [aptekarstwa i farmacji],
odrodzenia w kierunku ożywienia
ruchu naukowego, usamodzielnienia na Uniwersytetach i urzędach,
– zawrócenia z mylnej drogi komercjalnej, przywrócenia aptekom
charakteru instytucji sanitarnej, –
oraz odnalezienia właściwej podstawy do służenia społeczeństwu
na zasadzie swych specjalnych
studjów. Wśród kilkuset uczestników znaleźli się wysocy dostojnicy
państwowi i wojskowi, przedstawiciele świata nauki, reprezentanci organizacji zawodowych, redaktorzy czasopism farmaceutycznych… Jak relacjonowały „Wiadomości Farmaceutyczne” zgodnie
z dawnym i pięknym zwyczajem
polskim rozpoczynania wszelkiej
pracy od modlitwy, I Zjazd Aptekarzy Słowiańskich rozpoczął się
uroczystem nabożeństwem w Kościele Farnym.
Na Zjazd, poza kilkudniowymi obradami, wypełnionymi referatami dotyczącymi głównie apAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

tekarstwa, farmaceutycznych studiów uniwersyteckich i przemysłu
farmaceutycznego, poza licznymi
podjętymi rezolucjami, złożyły się wycieczki. Zwiedzano m.in.
poznańską Powszechną Wystawę

Krajową, która wywołała entuzjastyczne uznanie ze strony naszych
gości, zadziwionych potęgą naszego dorobku kulturalnego i gospodarczego. Uczestnicy udali się także do Warszawy, gdzie zwiedzali
Zamek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza, a także laboratoria Państwowego Zakładu Higieny i Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Po
laboratorium Zakładu Farmacji
Stosowanej oprowadzał uczestników sam profesor Bronisław
Koskowski, podejmując jednocześnie czarną kawą, która przeciągnęła się do późnego wieczora
w nastroju niezwykle serdecznym
i miłym. W podejmowaniu gości
dopomagały wyjątkowo urodziwe
przedstawicielki młodzieży akademickiej, wnosząc do zebrania
wiele prawdziwe polskiego kobiecego wdzięku i czaru. Nie zabrakło
oczywiście uroczystych bankietów
z których najbardziej udany miał
miejsce 12 czerwca, a odbywał się

Ilustracja 4
Okolicznościowe tableau, przedstawiające władze Towarzystwa
„Farmakon”. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1937, nr 43, s. 581.
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Ilustracja 5
Żeton „L Annos In Labore Pro Aegroti
Bono”. Treść dyplomu wraz z którym
wręczano żeton głosiła: Czcigodnemu Panu … ku uczczeniu półwiekowej pracy zawodowej w służbie dla
zdrowia publicznego i na dowód
prawa używania załączonego przy
tem żetonu pamiątkowego niniejszy
dyplom ofiarowuje Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne.
„Wiadomości Farmaceutyczne” 1932,
nr 34, s. 446.

Ilustracja 6
Aptekarze pracujący w zawodzie pięćdziesiąt lat i więcej – uczestnicy uroczystości pierwszego wręczenia żetonów pamiątkowych „L Annos In Labore Pro
Aegroti Bono”. „Wiadomości Farmaceutyczne” 1931, nr 3, s. 32.

w „Białej Sali” poznańskiego Hotelu Bazarowego. Wzięli w nim
udział prawie wszyscy uczestnicy
Zjazdu w liczbie około 300 osób…
Jak relacjonowały „Widomości
Farmaceutyczne” od początku do
końca bankiet nacechowany był
niezwykłą wprost serdecznością
i ożywieniem, czego najlepszym
dowodem było 25 przemówień,
kończonych często powtarzane-
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mi hymnami narodowemi Polski
i krajów słowiańskich.
Okazją do spotkań aptekarzy z terenu całej Polski były
jednak przede wszystkim rocznice utworzenia towarzystw i organizacji zawodowych. 12 października roku 1937 obchodzono
srebrne gody istnienia Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń

od Ognia „Farmakon”. W czasie
ćwierćwiecza działalności „Farmakonu” dziesiątki farmaceutów, których apteki spaliły się
np. w czasie pożarów wsi i miasteczek, mogło bardzo szybko
odbudować swe warsztaty pracy
i wyposażyć apteki dzięki odszkodowaniom za straty pogorzelowe.
„Obchód 25-lecia Farmakonu” to
tytuł jednej z najobszerniejszych,
najbardziej drobiazgowych relacji,
które ukazały się na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”, warto zatem choć w dużym skrócie ją
przytoczyć: uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się nabożeństwem
w kościele Matki Boskiej Królowej
Polski, podczas której wykonane
zostały utwory solowe na skrzypcach i wiolonczeli. Po skończonym
nabożeństwie celebrujący ks. prałat Michalski wygłosił od ołtarza
krótkie przemówienie, w którym
złożył „Farmakonowi” życzenia
dalszej pomyślnej i owocnej pracy.
Obchody odbywały się w pięknie
przystrojonej zielenią i kwiatami
Sali Warszawskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, a wśród zaproszonych gości znaleźli się nie tylko członkowie organizacji zawodowych, ale także przedstawiciele
władz państwowych i innych instytucji ubezpieczających Polaków
różnych profesji. Historię i osiągnięcia „Farmakonu” podsumowali
prezes Rady Nadzorczej i prezes
Zarządu, zaś prezesi Polskiego
Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego i Warszawskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego
złożyli na ich ręce serdeczne gratulacje i podziękowania za działalność. Przemawiał także profesor
Koskowski, tradycyjnie popadając
w refleksje, tym razem dotyczące
zbytniej skromności aptekarstwa
i niechęci wychodzenia na szer-
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szą arenę. A zasług aptekarstwu
nie można przecież odmówić. Czy
to w dziedzinie nauki, czy pracy
społecznej, czy wreszcie polityczno-narodowej. Spotkanie zakończyło śniadanie w czasie którego
w miłym nastroju obecni spędzili
parę niefrasobliwych godzin.

Ilustracja 7
Zabawa choinkowa dla „Naszych milusińskich” w czasie której dzieci warszawskich aptekarzy otrzymały torby z łakociami, zwycięzcy w konkursie na
najpiękniejszy ukłon zostali wyróżnieni kolorowymi pieskami, zaś za wygłaszane wierszyki otrzymali kolorowe parasoleczki
(„Kronika Farmaceutyczna” 1939, nr 1-2, s. 13).

Ilustracja 8
Zabawa taneczna w dniu 1 lutego 1939, na której, jak zwykle, bawiono się
wesoło do białego rana („Kronika Farmaceutyczna” 1939, nr 4, s. 45).
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Hucznie obchodzono także uroczystości rocznicowe rozpoczęcia lub ukończenia studiów
uniwersyteckich. Po kilkudziesięciu latach od opuszczenia murów
uczelnianych spotykali się absolwenci studiów farmaceutycznych
w Krakowie, Warszawie, Lwowie…
Zazwyczaj takie „zjazdy koleżeńskie” poprzedzone były odezwami, publikowanymi na łamach
prasy farmaceutycznej. I tak np.
w roku 1938, aptekarze którzy
ukończyli studia uniwersyteckie
w Warszawie w 1898 roku planowali spotkać się w lokalu Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Miesiąc przed terminem Zjazdu, na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”, w notce zatytułowanej „Po 40 latach”
organizatorzy pisali: zjeżdżajcie
więc wszyscy, Kochani Koledzy,
gdziekolwiek żywi i zdrowi pracujecie dla dobra Ojczyzny. A jak
wyglądał sam zjazd? Dzięki relacji,
zamieszczonej na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych” mamy
możliwość poznania w szczegółach jego przebiegu. Z żyjących
21 kolegów na zjazd stawiło się
czternastu, pięciu zaś usprawiedliwiło niemożność przybycia, nadsyłając zebranym – depesze lub listy. Jak relacjonowano: z rana, po
krótkim posiedzeniu w lokalu Warszawskiego Towarzystwa Farma►
ceutycznego, koledzy wysłuchali
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Ilustracja 9
„Echa minionego karnawału”: grupa uczestników Dancing-Bridga’a
w dniu 26 lutego 1938 („Kronika Farmaceutyczna” 1938, nr 6, s. 84).

Mszy Św., odprawionej za duszę
śp. zmarłych kolegów w Kościele
O. O. Kapucynów, skąd na zaproszenie kol. E. Filleborna znaleźli się
pod jego dachem, gdzie herbatce
mile wspominano dawne czasy. Po
wspólnej fotografii zasiedli wszyscy przy jednym stole w saloniku
restauracji Hotelu Europejskiego,
gdzie wśród serdecznego nastroju
(…) spędzono resztę dnia do wieczora. Aptekarze wspominali trudne czasy studiów uniwersyteckich,
które przypadły na czasy najsilniejszego ucisku moskiewskiego i
reżymu apuchtinowskiego.
Ale uroczystości aptekarskie
miały nie tylko wymiar hucznych
zjazdów, w których uczestniczyły dziesiątki, a nawet setki osób,
ale także – uroczystości o charakterze indywidualnym. Przez cały
okres dwudziestolecia międzywojennego zarówno środowisko
właścicieli aptek, jak i ich pracowników, na łamach swych czaso-
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pism zawodowych, tj. „Wiadomości Farmaceutycznych” i „Kroniki
Farmaceutycznej” czciło swych
seniorów: farmaceutów, którzy
w aptekach pracowali już kilkadziesiąt lat. Najgłośniejszą akcję
prowadziło Polskie Powszechne
Towarzystwo Farmaceutyczne,
które począwszy od roku 1930
pamiątkowymi żetonami i dyplomami honorowało czcigodnych jubilatów, którzy ukończyli
50 lat pracy w zawodzie od chwili wstąpienia na praktykę (ilustracja 5). Z czasem dyplom i żeton
zaczęto określać wspólnym mianem nagrody „L Annos In Labore
Pro Aegroti Bono”. Uroczystości
wręczenia żetonów odbywały się
cyklicznie. Pierwsza z nich miała
miejsce w Warszawie 9 stycznia
1931 roku (ilustracja 6), kolejne
zaś w siedzibach Okręgów PPTF,
przybierając charakter pięknych
uroczystości. Ponadto, na łamach
„Wiadomości Farmaceutycznych”,

ukazywały się notki biograficzne,
opatrzone fotografiami bohaterów, w których nierzadko we
wzruszający sposób podsumowywano ich osiągnięcia zawodowe
i społeczne.
Wertując czasopisma aptekarskie z okresu dwudziestolecia
międzywojennego odnaleźć można liczne relacje nie tylko z pełnych patosu obchodów jubileuszowych, ale także z ujmujących
spotkań: choinkowych, Bożonarodzeniowych, sylwestrowych,
czy Wielkanocnych, na które farmaceuci przybywali wraz z całymi rodzinami. Życie społeczne
dawnych aptekarzy było bez porównania bogatsze, aniżeli ma to
miejsce obecnie. W samym tylko
przełomie 1938 i 1939 roku członkowie warszawskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej
spotkali się na imprezie choinkowej dla swoich dzieci, zabawie
sylwestrowej oraz kilku zabawach karnawałowych i „dancing-Bridge’ach”!
Fotografie reprodukowane w organach prasowych
polskich organizacji aptekarskich
z okresu dwudziestoleciami międzywojennego zdają się mówić
jedno: środowisko aptekarskie
było silnie zintegrowane, bez porównania bardziej, aniżeli ma to
miejsce obecnie, a członkowie organizacji zawodowych wykorzystywali każdą okazję do wspólnych spotkań i zabaw! ■
dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora
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Październik 2015:
rynek wciąż na plusie,
największy wzrost
wartości rynku od kwietnia br.
Rynek apteczny w październiku 2015 r.
zanotował sprzedaż na poziomie 2 698 mln
PLN. Jest to o 146 mln PLN (+5,72%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku. Natomiast w porównaniu do września
2015 r. wartość sprzedaży zwiększyła się aż
o 247 mln PLN (+10,06%).

P

aździernik utrzymał trend wzrostowy dla
rynku względem analogicznego okresu ub.
r. Wzrost ten był największy od kwietnia br.
Wartość sprzedaży rynku aptecznego liczona od
początku roku była o 1 249 mln PLN wyższa od analogicznego okresu ub. r. (średniomiesięczny wzrost
wyniósł 124,9 mln PLN). Rynek apteczny osiągnął
wzrost w tym okresie o 5,34%.

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
W październiku 2015 r. wartość sprzedaży
dla statystycznej apteki wyniosła 185,5 tys. PLN.
Wartość sprzedaży statystycznej apteki była wyższa
o 5,5 tys. PLN (+3,06%) od wartości z października
2014 r. Natomiast względem września 2015 r. nastąpił wzrost o 16,5 tys. PLN (+9,76%).
Po dziesięciu miesiącach bieżącego roku
średniomiesięczny wzrost wartości sprzedaży statystycznej apteki wyniósł 2,25 tys. PLN i był o 1,34%
większy wobec takiego samego okresu ub. r. Analogicznie dla całego rynku wzrost ten wyniósł 5,34%.
Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w październiku 2015 r. wyniosła 17,07
PLN. W porównaniu do października 2014 r. cena
wzrosła o 3,03%, a wobec poprzedniego miesiąca bieżącego roku zwiększyła się tylko o 0,28%.
Od początku obecnego roku średnia cena dla statystycznej apteki wzrosła o 3,51% wobec średniej
ceny z analogicznego okresu ubiegłego roku.
Marża apteczna była o 2,56 pp niższa od
marży z października 2014 r. Względem września
br. marża zmniejszyła się o 0,42 pp. Średnia marża w okresie od stycznia do października br. była
na poziomie 25,89%, tj. o 1,44 pp mniej od marży
za analogiczny okres 2014 r. W przypadku marży

aptecznej wciąż utrzymuje się trend, iż w każdym
dotychczasowym miesiącu br. marża apteczna była
niższa od marży z analogicznego miesiąca ub. r.

Pacjent
W październiku 2015 r. statystyczną aptekę
odwiedziło średnio 3 810 pacjentów. To o 4,67% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Liczba pacjentów była również wyższa i to znacznie, bo o 9,17%
niż w poprzednim miesiącu br. Średnia z dziesięciu
miesięcy bieżącego roku to 3 447 pacjentów na
miesiąc. Była ona niższa o 0,83% od średniej liczby
pacjentów odwiedzających apteki w analogicznym
okresie ub. r.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła w październiku 48,69 zł i była
o 1,54% niższa niż w październiku ubiegłego roku
(49,45 zł). Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku (48,42 zł) wartość ta wzrosła o 0,54%.
Średnia wartość sprzedaży na pacjenta za okres
od stycznia do października 2015 r. była wyższa
o 2,17% wobec analogicznego okresu 2014 r.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w październiku br. wyniósł 30,43%.
Wskaźnik ten był większy o 1,17 pp niż we wrześniu
2015 r. Udział pacjenta w dopłacie do leków refun-

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

dowanych był o 2,25 pp większy niż w analogicznym miesiącu 2014 roku. W październiku pacjenci
wydali na leki refundowane 304,4 mln PLN, tj. o 37,9
mln PLN więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 37,0
mln PLN więcej niż w październiku 2014 r.
W październiku pacjenci zapłacili 74,20% z 2
698 mln PLN, stanowiąceych całkowitą wartość
sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze strony Państwa). Względem września
2015 r. udział ten wzrósł o 0,48 pp, a wartościowo
wydatki pacjentów zwiększyły się wobec poprzedniego miesiąca o 194,8 mln PLN. W październiku
pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze
zakupione w aptekach blisko 2 002 mln PLN. To
o 131,6 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki był
o 0,91 pp wyższy od udziału z października 2014 r.

Prognozowana ilość pacjentów jaka odwiedzi
statystyczną aptekę w roku 2015 to 41 711. Będzie
ich o 0,1% mniej niż w ub. r. Średnio (prognoza)
w aptece pacjent wyda podczas jednej transakcji
49,63 PLN (+1,5%), a za jedno opakowanie zapłaci
16,89 PLN, tj. o 2,4% więcej niż ubiegłym roku.
Prognozowana marża apteczna wyniesie na
koniec roku 26,16% i będzie o 2,4% niższa od marży
za rok 2014. ■
dr Jarosław Frąckowiak
Prezes PharmaExpert

Prognoza
Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2015 roku wyniesie (prognoza) ponad 29,9 mld PLN i będzie wyższa o 5,1% 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 4,2% więcej
niż wartość refundacji za poprzedni rok.
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Nowe rejestracje – PL – PAŹDZIERNIK 2015
W październiku 2015 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 55 pozwoleń na dopuszczenie produktów
leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 54 pozwolenia dla nowych produktów leczniczych i 1 nowe pozwolenie dla produktu leczniczego już wcześniej zarejestrowanego
(Nasacort), które zostało pominięte w opracowaniu. Pozwolenia dla nowych produktów
leczniczych obejmują 28 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 październiku 2015 r.” został
opublikowany przez Urząd 10 listopada 2015.

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
Pantoprazole: Gerdin Max (S-Lab) to 43. zarejestrowana marka pantoprazolu. Na rynek
wprowadzono 24 marki: Controloc i od czerwca
2009 Controloc Control (Takeda; lek oryginalny), od listopada 2006 Anesteloc (Adamed), od
listopada 2007 Contix (Lekam), od grudnia 2007
Nolpaza (Krka), od października 2008 IPP (Sandoz; iniekcje wprowadzono od listopada 2008
pod pierwotną nazwą Pantoprazol Sandoz) oraz
Noacid (Egis), od listopada 2008 Panzol (Apotex), od sierpnia 2009 Contracid (Recordati), od
marca 2010 Panprazox tabl. (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus jako
Zoramyl, po wprowadzeniu na rynek jako Panprazox skreślony z Rejestru; następnie przejęcie
leku Pantoprazole Phargem i zmiana nazwy na
Panprazox), od lipca 2010 Pantogen (Generics),
od sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Tifizol przez
firmę Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic (Teva;
lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Zipantola, a następnie wprowadzony na rynek
w listopadzie 2008 pod nazwą Pantoprazolum
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Farmacom), od października 2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca 2011 Contix ZRD (Lekam), od
czerwca 2011 Panrazol (Actavis), od października 2011 Prazopant (Actavis), od marca 2012
Pantopraz (Biofarm), od sierpnia 2012 Pantoprazol 123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie
przez firmę Pharmafile pod nazwą Neutroflux;
ostatnio zmiana nazwy na Pantoprazol Teva,
ale lek o nowej nazwie jeszcze nie pojawił się
na rynku), Pantoprazole Bluefish i Prazolacid
(PharmaSwiss), od września 2012 Pantoprazole
Reig Jofre, od października 2012 Ozzion (Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza Control (Krka; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Pharmaheads), od grudnia 2013 Panzol
Pro (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Pantoprazol Apotex), od kwietnia 2014
Pantoprazol Krka, od czerwca 2014 Pantoprazole Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Macleods)
i Pantoprazole Genoptim SPH (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharmafile
pod nazwą Prazafile), od sierpnia 2014 Pantopraz Bio (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie
przez firmę Pharmafile pod nazwą Zolepharm)
oraz od stycznia 2015 Pamyl (Mylan) i Ranloc
Med (Ranbaxy).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5
leków: Controloc (Takeda), IPP (Sandoz; lek
wprowadzony pierwotnie pod nazwą PantopraAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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zol Sandoz), Nolpaza (Krka), Pantoprazole Reig
Jofre i Prazopant (Actavis).
Bez recepty dostępnych jest 10 leków: Anesteloc Max (Adamed), Contix ZRD (Lekam), Controloc Control (Takeda), Nolpaza Control (Krka),
Pantopraz Bio (Biofarm), Pantoprazol 123ratio
(nowa nazwa: Pantoprazol Teva), Pantoprazole
Genoptim SPH (Synoptis), Panzol Pro (Apotex),
Prazolacid (PharmaSwiss), Ranloc Med (Ranbaxy).
Nie zostało jeszcze wprowadzonych do sprzedaży 15 preparatów doustnych: Acidwell (Sandoz), Gastrowell Control (Sun-Farm), Nelgast
(Glenmark), Panglen (Glenmark), Pantoprazol
Beximco, Pantoprazole Distriquimica (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Dialoc),
Pantoprazole Olinka (123ratio), Pantoprazole
Wockhardt, Pantoprazol Vitama, Surmera (Takeda), Tecta (Takeda), a także 4 leki OTC z centralnej rejestracji unijnej: Somac Control, Pantozol Control, Pantecta Control i Pantoloc Control
(wszystkie: Takeda).
W postaci iniekcji nie pojawiło się jeszcze
w obrocie 5 leków: Panprazox (Polpharma),
Pantoprazol Accord (Accord Healthcare), Pantoprazole Agila (Agila Specialties), Pantoprazol-Ratiopharm (Farmaprojects), Pantoprazol Sun
(Sun Pharmaceutical Industries).
Skreślono z Rejestru: Adozol (+Pharma), Dyspex (Takeda), Gastronorm (+Pharma), Gastropant (Mepha), Gastrostad Inj (Stada), Gastrowell
(Sun-Farm), Panogastin (PharmaSwiss; lek był
obecny na rynku od września 2008), Pantodia
(Diamed), Pantomed (Ratiopharm), Pantoprazol
BMM Pharma, Pantoprazole Arrow (Actavis; lek
był obecny na rynku od lutego 2012), Pantoprazol Mepha, Pantoprazol Polfa Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm tabl. (lek był obecny na rynku od
czerwca 2008), Pantul (Gerot), Pilopant (Tecnimede; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Pantoprazol Tecnimede), Pompec (Adamed),
Prasec (Ratiopharm; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Pantomol przez firmę Alfred E.
Tiefenbacher), Previfect (Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; lek zarejestrowany początkowo pod
nazwą Pantomol przez firmę Alfred E. Tiefenbacher, a następnie pod nazwą Prasec 20 mg
przez firmę Mepha), Zipantola inj. (Teva Kraków).
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

B – Krew i układ
krwiotwórczy

B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC – Inhibitory agregacji płytek
krwi (z wyłączeniem heparyny)
Acetylsalicylic acid: Lecardi (Espefa) to 12.
zarejestrowana w tej klasie marka preparatów
kwasu acetylosalicylowego. Na rynek wprowadzono 9 marek: Acard (Polfa Warszawa),
Acesan (Sun-Farm), Aspirin Cardio (Bayer; lek
wprowadzony wcześniej pod nazwą Aspirin Protect 100), Bestpirin (Teva), Encopirin Cardio 81
(Medicofarma), Polocard (Polpharma), Proficar
(Adamed), od lutego 2012 Aspifox (Actavis) i od
listopada 2013 Hascopiryn Cardio (Hasco-Lek).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Acetylsalicylic Acid Sandoz i Vasopirin (PharmaSwiss). Skreślono z Rejestru: Cardiopirin
(Colfarm; lek był obecny na rynku), Ratiocard
(Ratiopharm).
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B –
Witamina K i inne hemostatyki; B02BD
– Czynniki krzepnięcia krwi; B02BD01
– Czynniki krzepnięcia krwi IX, II, VII i X
w połączeniach
Coagulation factors IX+II+VII+X+protein
C+protein S (prothrombinum multiplex humanum): Octaplex (Octapharma) w dawce
1000 j.m. aktywności czynnika IX to rozszerzenie względem zarejestrowanej wcześniej dawki
500 j.m.. Na rynek wprowadzono 2 leki zawierające zespół osoczowych czynników krzepnięcia
grupy protrombiny: Octaplex (Octapharma) i od
grudnia 2013 Beriplex P/N (CSL Behring).
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów;
B05D – Płyny do dializy otrzewnowej;
B05DA – Roztwory izotoniczne
Extraneal Clear-Flex (Baxter) w workach to
rozszerzenie w stosunku do zarejestrowanych
wcześniej zestawów do dializy otrzewnowej Extraneal w pojemnikach Viaflex. Preparaty zawierają m.in. ikodekstrynę.
Preparaty są zalecane do zastąpienia raz na
dobę pojedynczej wymiany prowadzonej z użyciem płynu zawierającego glukozę w metodzie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej
(CADO) lub automatycznej dializy otrzewnowej►
(ADO), stosowanej w leczeniu przewlekłej nie43

►

Nowe rejestracje i nowości na rynku

wydolności nerek, szczególnie u pacjentów, którzy utracili zdolność ultrafiltracji przy stosowaniu
płynów z glukozą, ponieważ może przedłużyć
u tych pacjentów okres leczenia metodą CADO.
Ikodekstryna jest polimerem glukozy otrzymywanym ze skrobi, który działa jako czynnik
osmotyczny po podaniu dootrzewnowym w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO).
Roztwór 7,5% jest w przybliżeniu izoosmolarny
w stosunku do surowicy, lecz zapewnia stałą ultrafiltrację utrzymującą się przez okres do 12 godzin w CADO. Jednocześnie ładunek kalorii jest
mniejszy niż przy hiperosmolarnych roztworach
zawierających glukozę. Objętość wytworzonego ultrafiltratu jest podobna, jak objętość uzyskiwana w CADO przy zastosowaniu roztworów
zawierających glukozę w stężeniu 3,86%. Stężenia glukozy i insuliny we krwi pozostają bez
zmian. Ultrafiltracja pozostaje niezmieniona także w przypadku zapalenia otrzewnej.

C – Układ sercowonaczyniowy

C03 – Leki moczopędne; C03D – Leki
oszczędzające potas; C03DA – Antagoniści aldosteronu
Spironolactone: Spironol (Gedeon Richter Polska) w dawce 50 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej innych dawek
tego leku. Zarejestrowano 3 marki spironolaktonu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Spironol (Gedeon Richter Polska), Verospiron (Gedeon Richter) i od października 2013 Finospir
(Orion). Skreślono z Rejestru: Polspiron (Teva
Kutno), Spirogamma (Wörwag), Spironolacton
(Biofarm), Spironolacton Stada.
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny
II, leki proste
Telmisartan: Telmisartan Fair-Med (Fair-Med
Healthcare) to 25. zarejestrowana marka telmisartanu. Na rynek zostało wprowadzonych 15
leków: Micardis (Boehringer Ingelheim), Pritor
(Bayer), od października 2010 Tolura (Krka), od
lutego 2012 Tezeo (Zentiva), od kwietnia 2012
Telmizek (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Zmertan), od maja 2012 Actelsar
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(Actavis), od sierpnia 2012 Telmix (Biofarm), od
listopada 2012 Polsart (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Telmisartan Sigillata), Telmisartan Sandoz i Zanacodar (PharmaSwiss), od kwietnia 2013 Telmisartan Apotex,
od lipca 2013 Telmisartan Mylan, od sierpnia
2013 Telmisartan Egis, od kwietnia 2015 Telmisartanum 123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Telmisartan-Ratiopharm) i od
października 2015 Telmabax (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Telmisartan
Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Angioton
(M.R. Pharma), Dinortes (Liconsa), Kinzalmono
(Bayer), Telmisartan Actavis, Telmisartan M.R.
Pharma, Telmisartan Teva, Telmisartan Teva
Pharma, Telmisartan Torrent, Telmisartan Zentiva (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Telmisartan Renantos).
Skreślono z Rejestru: Mirpresoc (Liconsa), Tanydon (Gedeon Richter), Telmark (Glenmark),
Telmisartan Arrow (Arrow Poland), Telmisartan
+Pharma, Telmotens (Alvogen).
C09D – Antagoniści angiotensyny II w połączeniach; C09DA - Antagoniści angiotensyny II w połączeniach z lekami moczopędnymi;
C09DA03 – Walsartan w połączeniach
z lekami moczopędnymi
Valsartan+hydrochlorothiazide: Awalten (S-Lab) w 2 zestawieniach dawek to rozszerzenie w stosunku do trzech zarejestrowanych
wcześniej zestawień dawek. Zarejestrowano
19 marek preparatów o podanym składzie. Na
rynek wprowadzono 14 marek: Co-Diovan (Novartis), od września 2009 Tensart HCT (Egis),
od stycznia 2010 Co-Valsacor (Krka), od maja
2010 Co-Bespres (Teva; wcześniejsza nazwa
preparatu: Bespresco), od lipca 2010 Zelvartancombo (PharmaSwiss), od sierpnia 2010
Co-Nortivan (Gedeon Richter Polska), od listopada 2010 Valtap HCT (Zentiva), od maja 2011
Axudan HCT (Sandoz), od grudnia 2011 Valsotens HCT (Actavis), od stycznia 2012 Vanatex
HCT (Polpharma), od lutego 2014 ApoValsart
HCT (Apotex) i Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka, od maja 2014 Valsartan HCT Mylan
i od sierpnia 2014 Valsartan + hydrochlorothiaAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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zide Aurobindo (Aurobindo).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Avasart HCT (Polfarmex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Valsartan HCT Bluepharma), Awalten (S-Lab; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo), Valsartan HCT-1A Pharma,
Valsartan HCT Fair-Med, Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors (@visors).
Skreślono z Rejestru: Anartan HCT (Ratiopharm; lek był obecny na rynku od grudnia 2009),
Co-Diomef (Mepha), Valsanorm HCT (+Pharma), Valsartan HCT Genericon, Valsartan HCT
Ranbaxy, Valsartan HCT-Ratiopharm, Valsartan + HCT Arrow (Arrow Poland; lek był obecny
na rynku od maja 2012), Valsartan Hydrochlorothiazide Pliva (Teva), Valsavil HCT (Stada).
C09DA06 – Kandesartan w połączeniach
z lekami moczopędnymi
Candesartan+hydrochlorothiazide: Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama to 8. zarejestrowana marka leków o podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 4 marki: od września
2011 Karbicombi (Krka), od grudnia 2011 Candepres HCT (Sandoz), od grudnia 2012 Carzap
HCT (Zentiva) i od grudnia 2014 Candesartan
+ HCT Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Candesartan + Hydrochlorothiazide Liconsa).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Canderox HCTZ (Medicplast), Candesartan
HCT Pfizer, Candesartan HCT Teva.
Skreślono z Rejestru: Candertan HCT (Gedeon Richter Polska), Candesartan HCT Actavis,
Candesartan HCT-Ratiopharm, Candesartan/
HCT Teva, Candezek Plus (Adamed), Co-Akanid
(+Pharma), Kandesar Comp (Orion; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Kandesar HCT).
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10B - Środki wpływające na
stężenie lipidów w połączeniach; C10BX
- Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w innych połączeniach;
C10BX09 - Rosuwastatyna i amlodypina
Rosuvastatin+amlodipine: Rosudapin (Krka)
w 6 zestawieniach dawek to 1. zarejestrowana
marka leków o podanym składzie.
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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;
G03AA12 – Drospirenon i etinylestradiol
Drospirenone+ethinylestradiol: Lalea i Elda
(oba: Famy Care) to odpowiednio 36. i 37. zarejestrowana marka środków antykoncepcyjnych
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 20 marek tych środków: Yasmin (Bayer),
od stycznia 2007 Yasminelle (Bayer), od grudnia 2008 Yaz (Bayer), od lipca 2010 Asubtela
(Exeltis Poland), Midiana (Gedeon Richter Polska) i Naraya (Exeltis Poland), od lutego 2011
Lesine (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,03
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol) i Lesinelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02 mg zarejestrowany
wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Drosiol), od listopada 2011 Daylette (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2012 Vibin (Polpharma;
preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą
Subtelineight, a następnie Subteliv) i Vibin Mini
(Polpharma; preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą Narayeight, a następnie Naravela), od listopada 2012 Naraya Plus (Exeltis Poland), od czerwca 2013 Lesiplus (Teva; środek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Veyann),
od lipca 2013 Sidretella (Zentiva; środek zarejestrowany pierwotnie przez Leon Farma pod nazwą Pirestrol), od sierpnia 2013 Cortelle (Teva;
preparat w dawkach 3 mg + 0,03 mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą
Dronin), Teenia (Gedeon Richter Polska), Varenelle (Teva; preparat w dawkach 3 mg + 0,02
mg zarejestrowany wcześniej przez Leon Farma pod nazwą Dronin) i Vixpo (Polpharma), od
kwietnia 2014 Mywy (Zentiva), od grudnia 2014
Cleonita (Actavis) i Cleosensa (Actavis) oraz od
maja 2015 Cleodette (Actavis).
Nie ma jeszcze na rynku preparatów: Aliane (Bayer), Altforalle (Egis), Aneea (Gedeon
Richter), Baradly (Adamed), Belusha (Gedeon
Richter), Drosfemine, Drosfemine forte i Drosfemine mini (Sun-Farm), Femilux (Egis), Flexy-►
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ess (Bayer), Hastina 21 (Axxon), Hastina 21+7
(Axxon), Hastina 24+4 (Axxon), Hastina Forte
21 (Axxon), Hastina Forte 21+7 (Axxon), Linatera (Bayer; preparat zarejestrowany początkowo
pod nazwą Ethinylestradiol/Drospirenon Bayer),
Lulina (Gedeon Richter), Maginon (Medreg),
Modolew (Adamed), Palandra (Bayer), Xanthadu (Adamed).
Wszystkie środki zawierają 3 mg drospirenonu. Różnice dotyczą zawartości estrogenu oraz
obecności tabletek placebo w zestawie. Dawkę 0,02 mg etynylestradiolu zawierają: Aliane,
Altforalle (z placebo), Aneea, Belusha (z placebo), Cleodette, Cleonita (z placebo), Daylette
(z placebo), Drosfemine (z placebo), Drosfemine mini, Femilux (z placebo), Elda (Famy Care),
Flexyess, Hastina 21, Hastina 21+7 (z placebo),
Hastina 24+4 (z placebo), Lesinelle, Lesiplus
(z placebo), Linatera, Maginon (z placebo), Modolew, Mywy (z placebo), Naraya, Naraya Plus
(z placebo), Sidretella 20, Teenia, Varenelle
(z placebo), Vibin Mini (z placebo), Vixpo (z placebo), Xanthadu (z placebo), Yasminelle i Yaz
(z placebo). Dawkę 0,03 mg etynylestradiolu zawierają: Altforalle (z placebo), Asubtela, Baradly,
Cleosensa, Cortelle, Drosfemine forte, Hastina
Forte 21, Hastina Forte 21+7 (z placebo), Lalea
(Famy Care), Lesine, Lulina, Midiana, Palandra, Sidretella 30, Vibin (z placebo) i Yasmin.
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty stosowane
w zaburzeniach erekcji
Alprostadil: Vytaros (Recordati) w nowej postaci kremu to aktualnie jedyna zarejestrowana
w tej klasie marka alprostadilu. Skreślono z Rejestru: Caverject (Pfizer; lek był obecny na rynku), Edex (Schwarz Pharma), Muse (Meda).

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające
ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DE – Cefalosporyny
czwartej generacji
Cefepime: Cefepim MIP Pharma to 5. zarejestrowana marka cefepimu. Na rynek wprowadzono 2 marki: od stycznia 2012 Cefepime
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Kabi (Fresenius Kabi) i od lutego 2013 Critipeme (Sandoz). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Cefepime Hospira, Cefepime
Panpharma (Panmedica). Skreślono z Rejestru:
Maxipime (Bristol-Myers Squibb; lek oryginalny,
był obecny na rynku).
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy; J01FA – Makrolidy
Azithromycin: Macromax (PharmaSwiss)
w nowej postaci tabletek ulegających rozpadowi
w jamie ustnej i w nowych dawkach 20 mg i 100
mg to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej tabletek powlekanych. Zarejestrowano 20 marek azytromycyny. Na rynek wprowadzono 19 marek: Azibiot (Krka Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox i od marca 2014
Azitrox Z (Zentiva), Oranex (Teva), Sumamed
(Teva; lek oryginalny) i Sumamed forte (Teva),
Azithromycinum 123ratio (wprowadzony wcześniej na rynek: od grudnia 2006 pod nazwą
Azithromycin Teva i od maja 2008 pod nazwą
AziTeva), od sierpnia 2006 Macromax (PharmaSwiss), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz),
od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od czerwca
2008 Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008 Azitrin (Genexo), od września 2009
Zetamax (Pfizer), od listopada 2010 Canbiox
(Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Azimox), od marca 2011 Bactrazol
(123ratio), od lutego 2012 Azigen (Generics), od
grudnia 2012 Azithromycin Genoptim (Synoptis;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Azithromycin Advisors), od marca 2014 Azithromycin Actavis, od sierpnia 2014 Azix (Ethifarm; lek
wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą
Oranex, a jeszcze wcześniej pod nazwą Sumamed) i od września 2014 Azithromycin Krka.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Azytact
(Tactica Pharmaceuticals; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Azithromycin Advisors),
Bactrazol (Teva) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej.
Skreślono z Rejestru: Azitrogen (Generics), Azitro-Mepha (Mepha; lek był obecny na rynku od
października 2009), Azithromycin-1A Pharma
(zarejestrowany wcześniej jako AzitroHexal),
Azithromycin-Ratiopharm (lek był obecny na
rynku od lipca 2006).
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J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XX
– Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid: Natlinez (Hospira) to 10. zarejestrowana marka linezolidu, a Linezolid Polpharma
w postaci tabletek powlekanych to rozszerzenie
względem wprowadzonych wcześniej wlewów
dożylnych. Na rynek wprowadzono 5 marek:
Zyvoxid (Pfizer; lek oryginalny), od maja 2014
Dilizolen (Glenmark), od sierpnia 2014 Anozilad
(Actavis), od lutego 2015 Linezolid Polpharma
i od kwietnia 2015 Pneumolid (Alvogen). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży Linezolid Adamed (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Gramposimide), Linezolid Kabi (Fresenius Kabi),
Linezolid Sandoz i Linezolid Zentiva. Skreślono
z Rejestru: Linezolid Teva.
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Voriconazole: Vopregin (Egis) to 15. 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
Pharmathen, Voriconazole Stada, Voriconazole
Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Voriconazole Teva, Voriconazole Zentiva, Voricostad
(Stada).

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01A –
Środki alkilujące; L01AA – Analogi iperytu
azotowego
Bendamustine: Ledufan (Egis) i Bendamustine Stada to odpowiednio 8. i 9. zarejestrowana
marka bendamustyny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: od marca 2011 Levact (Astellas)
i od lutego 2015 Bendamustine Accord (Accord
Healthcare). Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Bendamustine Actavis, Bendamustine Helm,
Bendamustine Intas, Lynetoril (Chiesi; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Helm pod
nazwą Bendinfus) i Rhomustin (Helm).
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N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki do znieczulenia ogólnego; N01AX – Inne
środki do znieczulenia ogólnego; N01AX63
– Podtlenek azotu w połączeniach
Nitrous oxide+oxygen: Entomix (Spawmet) to
3. zarejestrowany środek o podanym składzie,
zawierający po 50% podtlenku azotu i tlenu.
Wcześniej zarejestrowano preparaty: Entonox
(Aga), Kalinox (Air Liquide Sante).
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne
leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
N02BE – Anilidy
Paracetamol: Paracetamol Hasco o smaku
pomarańczowym (Hasco-Lek) to rozszerzenie
względem wprowadzonych wcześniej zawiesiny
o smaku truskawkowym i tabletek powlekanych.
Zarejestrowano 39 marek paracetamolu. Na rynek wprowadzono 29 marek o różnych drogach
podania (doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach),
jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol
i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia
2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia),
Calpol (McNeil), Codipar (Angelini), Efferalgan
i Efferalgan forte (Bristol-Myers Squibb), Etoran
(Polpharma), Gemipar (Biofaktor), Paracetamol
Aflofarm czopki (lek wprowadzony wcześniej
jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar,
a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm),
tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol Max (lek wprowadzony na rynek
od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol Filofarm, Paracetamol Galena,
Paracetamol Hasco (Hasco-Lek), Paracetamol
- Herbapol Wrocław, Paracetamol Marcmed,
Paracetamol Polfa-Łódź (Bio-Profil Polska) oraz
od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn) tabletki i Paracetamol
Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od
sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio, od stycz-►
nia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B.
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Braun, od lutego 2013 Paracetamol Actavis tabl.
powl. (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Paracetamol Sigillata), od lipca 2013 Paramax
Rapid (Vitabalans), od maja 2014 Paracetamol
Polpharma inj., od czerwca 2014 Paracetamol
Dr. Max, od sierpnia 2014 Paracetamol Apteo
Med (Synoptis) i od września 2014 Sinebriv inj.
(Actavis; lek wprowadzony od października 2011
pod nazwą Paracetamol Actavis).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap
Direct Max (US Pharmacia), Apap Fast (Accord
Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Paracetamol Accord), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline),
Panadol Novum (GlaxoSmithKline), Paracetamol Basi, Paracetamol Galpharm, Paracetamol
Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol
Rockspring (Angelini), Paracetamol Sandoz,
Paralen Sus (Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu
Grip Miód i Cytryna (Novartis).
Skreślono z Rejestru: Apap zawiesina (US
Pharmacia), Amipar (Amilek), Benuron (Bene),
Efferalgan Odis (Bristol-Myers Squibb), Grippostad (Stada; lek był obecny na rynku), Hascopar
(Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol (Polpharma), Paracetamol Hospira inj. (lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino
Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex),
Paracetamol Polfarmex (lek był obecny na rynku), Paracetamol Rubital (Gemi; lek był obecny
na rynku), Paracetamol Sandoz inj., Paracetamol syrop o smaku malinowym i o smaku truskawkowym (Unia), Paracetamol Teva inj., Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), Plicet syrop
(Teva Kraków), Tazamol (Polfa Tarchomin).
N02BG – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Flupirtine: Flupirtyna Generics w nowej postaci
tabletek o przedłużonym uwalnianiu to 2. zarejestrowana marka flupirtyny. Na rynek wprowadzono Katadolon (Teva). Skreślono z Rejestru:
Flupizen (Zentiva).
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe;
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe
Pregabalin: Pregamid (G.L. Pharma) to 12. zarejestrowana marka pregabaliny. Do sprzedaży
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wprowadzono 2 marki: Lyrica (Pfizer; lek oryginalny) i od października 2015 Pregabalin Zentiva. Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty:
Egzysta (Adamed), Pragiola (Krka), Pregabalin
Accord (Accord Healthcare), Pregabalin Mylan
(Generics), Pregabalin Mylan Pharma (Generics), Pregabalin Pfizer, Pregabalin Sandoz, Pregabalin Sandoz GmbH, Preglenix (Glenmark).
N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki
nasenne i uspokajające; N05CM – Inne
leki nasenne i uspokajające
Valerianae radicis extractum: Valdiextrakt
(Labofarm) to 6. zarejestrowana marka produktów leczniczych zawierających wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki: Relana forte (Pharbio Medical),
Valerin forte i Valerin max (Aflofarm), od maja
2010 Nervolek (Recordati; lek wprowadzony
wcześniej pod nazwą Nervostop) i od marca
2014 Valused Noc (Hasco-Lek).
Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Valerian 150 Diapharm.
Skreślono z Rejestru: Cikused (Roha; lek był
obecny na rynku), Nervostop (Ozone; lek był
obecny na rynku), Valdispert (Vemedia; lek był
obecny na rynku).
Na rynek zostały wprowadzone także 2 środki
spożywcze o tym składzie: Waleriana (Uniphar)
i Zioła w tabletkach Waleriana (Colfarm), ale
obecnie nie ma ich w sprzedaży.
N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki
przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego
wychwytu serotoniny
Escitalopram: Escitalopram Cipla to 25. zarejestrowana marka escytalopramu. Do sprzedaży
wprowadzono 22 marki: Lexapro (Lundbeck; lek
oryginalny), od stycznia 2010 Depralin (Polpharma), od lutego 2010 Elicea (Krka) i Mozarin
(Adamed), od czerwca 2010 Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon Richter Polska), od sierpnia 2010
Pramatis (Sandoz), od kwietnia 2011 Servenon
(Glenmark), od lipca 2011 Escitalopram Actavis
(lek zarejestrowany początkowo przez firmę Alchemia pod nazwą Escitalopram Alchemia), od
listopada 2011 Aciprex (Biofarm), od grudnia
2011 Nexpram (Lekam), od stycznia 2013 Escitalopram PharmaSwiss, od maja 2013 SymeAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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scital (SymPhar), od października 2013 Elicea
Q‑Tab (Krka) i Pralex (Orion), od grudnia 2013
Escipram (G.L. Pharma), od kwietnia 2014 Oroes (+Pharma), od czerwca 2014 Mozarin Swift
(Adamed), od sierpnia 2014 ApoEscitaxin Oro
(Apotex), Escitasan (Stada) i Savandra (BGP
Products Poland), od grudnia 2014 Betesda
(Axxon), od marca 2015 Escitalopram Zdrovit
(Natur Produkt Zdrovit) i od czerwca 2015 Escitalopram Bluefish.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty:
Benel (Farmalider), Depralin ODT (Polpharma),
Esciplex (Stada).
Skreślono z Rejestru: Andepram (Alchemia),
Deprigen (Biogened), Escertal (Zentiva; lek
zarejestrowany początkowo pod nazwą Esoprex), Escitactil (PharmaSwiss), Escitalopram-1A Pharma, Escitalopram Pfizer, Escitalopram
Teva (Teva; lek zarejestrowany początkowo
przez Vera Pharma pod nazwą Escitalopram
Vera), Esciteva (Teva), Esprolan (Medana Pharma), Laprides (Teva), Lexapro Meltz (Lundbeck;
lek był obecny na rynku od marca 2012), Miraklide (Vipharm), Pramogen (Generics).
N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
Hyperici herbae extractum: LAIF (Steigerwald)
to aktualnie 3. zarejestrowana w tej klasie marka wyciągów z ziela dziurawca. Do sprzedaży
wprowadzono: Deprim i Deprim Forte (Sandoz),
Silenil (Biofarm).
Skreślono z Rejestru: Apatinac (Herbapol Wrocław; lek był obecny na rynku), Deps (Polfa-Łódź),
Esbericum (Schaper & Brümmer), Felis (Biocur),
Hypercaps (Herbapol Kraków; lek był obecny na
rynku), Hypercin (Pharbio Medical), Hyperiforce
(Bioforce; lek był obecny na rynku), Hyperosedat
(Gal; lek był obecny na rynku), Noprim (Krotex),
Perhip (Hasco-Lek; lek był obecny na rynku),
Psychotonin Forte (Steigerwald), Remotiv (Ewopharma), Superoptim (Medana Pharma; lek był
obecny na rynku), Turineurin (Jenapharm).

R – Układ oddechowy
R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; R02AA – Antyseptyki;
R02AA20 – Różne
Amylmethacresol+dichlorobenzyl alcohol +
lidocaine: Gardocan o smaku miętowym, GarAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

docan o smaku pomarańczowym i Gardocan
o smaku miodowo-cytrynowym (Adamed) w postaci pastylek to 1. zarejestrowana marka leku
o podanym składzie.
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych
chorobach dróg oddechowych; R03D Inne leki do stosowania ogólnego w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
R03DC – Antagoniści receptora leukotrienowego
Montelukast: Montelukast LEK-AM (Lekam)
to 26. zarejestrowana marka montelukastu.
Do sprzedaży wprowadzono 16 leków: Singulair (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny),
od stycznia 2009 Astmirex (Exeltis Poland)
i Monkasta (Krka), od kwietnia 2009 Milukante
(Adamed) i Promonta (PharmaSwiss), od maja
2009 Asmenol (Polpharma), od listopada 2010
Symlukast (SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz i Spirokast (Zentiva), od lutego
2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012
Orilukast (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast
Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez
firmę Helm pod nazwą Montelukast Helm), od
lipca 2013 Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Teleact), od grudnia
2013 ApoMontessan (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Apotex),
od września 2014 Montelukast Aurobindo i od
kwietnia 2015 Montelukastum 123ratio (Teva;
lek wprowadzony na rynek od października
2008 pod pierwotną nazwą Drimon).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty:
Alvokast (Alvogen; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Farma pod nazwą Montekast), Asmenol Mini (Polpharma), Asmenol PPH
(Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Montelukast Polpharma), Miralust (Adamed), Montelukast Cinfa, Montelukast Fair-Med
(Fair-Med Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast PharOS), Montelukastum Synthon, Montelukastum Unimark
(Unimark Remedies), Montetrinas (Sigillata),
Montexal (PharmaSwiss), Telumyl (Generics).
Skreślono z Rejestru: Actamone (Actavis), Airuno (Blubit), Astmontex (Farma-Projekt), Brogalast (Galex d.d.), Elukan (Specifar), Eonic (Gedeon Richter; lek obecny na rynku od października
►
2009), Hardic (Teva; lek był obecny na rynku od
49

►

Nowe rejestracje i nowości na rynku

stycznia 2009), Lamoten (Polfa Pabianice), Montak (Glenmark), Monteflow (Sun-Farm; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Montelukast
Sunfarm), Montelak (Medreg; lek był obecny
na rynku od października 2009), Montelucast
123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Teva pod nazwą Drimon), Montelukast-1A
Pharma, Montelukast Accord (Accord Healthcare), Montelukast Arrow (Arrow Poland; lek obecny na rynku od lutego 2013), Montelukast Invent
Farma, Montelukast Miklich, Montelukast MSD
(Merck Sharp & Dohme), Montelukast Pfizer,
Montelukast-Ratiopharm, Montelukast Stada
(lek był obecny na rynku od października 2011),
Montelukastum Accord (Accord Healthcare),
Montenorm (+Pharma; lek był obecny na rynku
od listopada 2010), Montespir (Biofarm; lek był
obecny na rynku od czerwca 2010), Montessan
(Apotex; lek był obecny na rynku od grudnia
2009; zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Montekast), Montest (Genexo; lek obecny na
rynku od lutego 2009), Montulind (Sigillata), Polmonte (Merck Sharp & Dohme; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Airathon), Sigilukad
(Sigillata), Sitemortak (Sigillata), Telumantes (Sigillata), Vizendo (GlaxoSmithKline; lek był obecny na rynku od czerwca 2010, zarejestrowany
wcześniej przez Synthon pod nazwą MontSyn),
Zapetin (Pharmathen; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montelukast Pharmathen).
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu
i przeziębieniach; R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki wykrztuśne;
R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe
Butamirate: Omnitussin (Actavis) to 8. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży
wprowadzono 6 marek: Sinecod (Novartis; lek
oryginalny), Supremin (Teva), od sierpnia 2011
Atussan i Atussan mite (Polfarmex), od marca
2014 Butamid (PharmaSwiss), od czerwca 2014
Theraflu Kaszel (Novartis) i od października
2015 Natussic (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Infectussic). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Toselix i Toselix forte
(Galena).
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe
działające ogólnie; R06AX – Inne leki
przeciwhistaminowe działające ogólnie
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Desloratadine: Desloratadine Sopharma to 36.
zarejestrowana marka 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:
Delortan Allergy (Polfa Warszawa), 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, Flynise (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).

S – Narządy zmysłów

S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki
przeciw jaskrze i zwężające źrenice;
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej
Brinzolamide: Brinzapt (Teva) to 5. zarejestrowana marka brynzolamidu. Do sprzedaży wproAptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015
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wadzono 2 marki: Azopt (Alcon; lek oryginalny)
i od czerwca 2015 Brinzolamide Sandoz. Nie
pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Brizadopt (PharmaSwiss), Optilamid (Polpharma).
2015-11-27
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 – UE – PAŹDZIERNIK 2015
W październiku 2015 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej
wydała 1 decyzję o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych
przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczy ona 1 nowej substancji czynnej (izawukonazol – oznaczony jako lek sierocy). Produkt 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).

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Isavuconazole: Cresemba (Basilea Medical)
jest wskazany u osób dorosłych w leczeniu inwazyjnej aspergilozy oraz mukormykozy u pacjentów, u których leczenie amfoterycyną B nie
jest uznane za właściwe.
Izawukonazol jest substancją czynną powstałą
w wyniku doustnego lub dożylnego podania siarczanu izawukonazonium. Izawukonazol działa
grzybobójczo, blokując syntezę ergosterolu,
głównego składnika błon komórkowych grzyba,
w wyniku hamowania enzymu zależnego od
cytochromu P450, demetylazy 14α-lanosterolu,
odpowiadającej za przekształcenie lanosterolu
w ergosterol. Skutkuje to nagromadzeniem metylowanych prekursorów steroli oraz eliminacją
ergosterolu w błonach komórkowych, a tym samym osłabieniem budowy i czynności błony komórkowej grzyba.
Zmniejszona wrażliwość na leki przeciwgrzybicze z grupy triazoli jest związana z mutacjami
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

genów grzyba cyp51A i cyp51B, które kodują
białko docelowe demetylazę 14-α-lanosterolu,
biorące udział w biosyntezie ergosterolu. Odnotowano szczepy grzybów ze zmniejszoną wrażliwością in vitro na izawukonazol i nie można
wykluczyć oporności krzyżowej na worykonazol i inne leki przeciwgrzybicze z grupy triazoli.
Siarczan izawukonazonium został 4 czerwca
2014 oznaczony przez Komisję Europejską jako
sierocy produkt leczniczy w podanych wskazaniach, a w okresie od 19 października 2015 ma
zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 23 IX 2015 dotycząca wycofania,
na wniosek posiadacza z 11 IX 2015, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Biograstim
(AbZ-Pharma), zarejestrowanego 15 IX 2008
– substancja czynna: filgrastim, klasa L03AA.
2015-11-06
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

51

►

Nowe rejestracje i nowości na rynku
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.

NOWOŚCI NA RYNKU – PAŹDZIERNIK 2015
W październiku 2015 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 21 nowych marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

B05BB01

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

C02KX

Riociguat

C09BB04

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji

Fresenius Kabi

PL 06.2014 Płyn
wieloelektrolitowy
Fresenius, zm. 04.2015
Optilyte

Adempas

Bayer

UE 03.2014

Amlodipine +
perindopril

Vilpin Combi

Teva

PL 05.2014 Indix Plus*, zm.
09.2015 Vilpin Combi

C09CA

Telmisartan

Telmabax

Ranbaxy

PL 04.2013 Telmisartan
Ranbaxy, zm. 04.2014
Telmabax

C10AA

Atorvastatin

Atorvastatin Vitama Vitama

G03AA10

Gestodene +
ethinylestradiol

Lisvy

Gedeon Richter PL 12.2014 apleek, zm.
08.2015 Lisvy

G03DA

Progesterone

Crinone

Merck

PL 05.2015

J05AR14

Darunavir +
cobicistat

Rezolsta

Janssen-Cilag

UE 11.2014

J07BM

Papillomavirus
vaccine

Gardasil 9

Sanofi Pasteur
MSD

UE 06.2015

L01XC

Pembrolizumab

Keytruda

Merck Sharp &
Dohme

UE 07.2015

L01XE

Imatinib

Imatinib Medac

Medac

UE 09.2013

N01BA

Chloroprocaine

Ampres

Molteni

PL 08.2012

N02AA

Morphine

Morphini
hydrochloridum
Sopharma

Sopharma

PL 05.2013

N03AX

Pregabalin

Pregabalin Zentiva

Zentiva

UE 07.2015

N05AX

Aripiprazole

Aripiprazole Sandoz Sandoz

UE 08.2015

N05AX

Aripiprazole

Aripiprazole
SymPhar

PL 07.2015
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SymPhar

PL 12.2014
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N05AX

Aripiprazole

Arypiprazol
Glenmark

N05AX

Aripiprazole

N07BA
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Glenmark

PL 07.2015

Asduter

Vipharm

PL 07.2015

Nicotine

Niko-Lek Lemon
Niko-Lek Mint

US Pharmacia

PL 08.2014 Niccorex
Lemon* / Niccorex Mint*,
zm. 07.2015 Niko‑Lek
Lemon / Niko‑Lek Mint

R05DB

Butamirate

Natussic

Hasco-Lek

PL 02.2015 Infectussic, zm.
04.2015 Natussic

V03AF

Dexrazoxane

Cyrdanax

Pharmaselect

PL 06.2012

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w październiku 2015 r. wprowadzono do sprzedaży 4 nowe wersje marek już
obecnych na rynku:
• M01AE, ibuprofen – Brufen Forte (BGP
Products), PL 02.2013;
• N01BB, lidocaine – Lignox Spray (ChemaElektromet), PL 04.2015;
• N07CA, betahistine - Betaserc ODT (BGP
Products), PL 02.2015;
• R01AA, xylometazoline – Sudafed XyloSpray dla dzieci (McNeil), PL 07.2015.

B – Krew i układ
krwiotwórczy

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

C – Układ sercowonaczyniowy

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach; C09BB - Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z blokerami kanału wapniowego;
C09BB04 – Peryndopryl i amlodypina
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny
II, leki proste
Aptekarz Polski, 111(89e) listopad 2015

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

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
G03D – Progestogeny; G03DA – Pochodne pregnenu(4)

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV,
połączenia; J05AR14 – Darunawir i kobicystat
J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wirusowe; J07BM - Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego; {J07BM03 Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (podtypy 6, 11, 16, 18, 31, 33,
45, 52, 58) [klasa będzie obowiązywać od ►
roku 2016]}
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L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

M – Układ mięśniowoszkieletowy

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE
– Pochodne kwasu propionowego

N – Układ nerwowy

N01 – Środki znieczulające; N01B - Środki do
znieczulenia miejscowego;
N01BA - Estry kwasu aminobenzoesowego
N01BB – Amidy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;
N02AA – Naturalne alkaloidy opium
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX
– Inne leki przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy;
N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień;
N07BA – Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny

N07C/N07CA – Preparaty stosowane
w zawrotach głowy

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa;
R01A – Środki udrożniające nos i inne
preparaty stosowane miejscowo do nosa;
R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05D – Leki przeciwkaszlowe,
z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki wykrztuśne; R05DB –
Inne leki przeciwkaszlowe

V – Preparaty różne

V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AF – Środki odtruwające stosowane podczas chemioterapii
przeciwnowotworowej. ■
2015-11-24

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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