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25 czerwca 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017
roku o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Można się spodziewać, że
wśród farmaceutów treść tej ustawy jest dobrze znana. Tym niemniej do
płynnego jej wdrożenia do porządku prawnego niezbędne jest podjęcie akcji promującej treść nowego prawa. Kierując się tym wskazaniem
redakcja Aptekarza Polskiego przedstawia analizę prawniczą tej ustawy
autorstwa mecenasa Krzysztofa Baki. „Apteka dla pacjenta” – takim tytułem obdarzył autor tę analizę. Tytuł jest wymowny, gdyż zwraca uwagę
na kierunek przyjętych przez Ustawodawcę rozwiązań. Ich beneficjentem
będą pacjenci.
Już na początku tekstu czytamy, że „ustawa wprowadza bardzo istotne
zmiany dotyczące prowadzenia działalności w formie apteki ogólnodostępnej”, co naszym zdaniem jest wystarczającą zachętą do zapoznania się
z ustawą w świetle wywodów mecenasa Baki.
•
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych farmakoterapii pacjentów w wieku senioralnym. „Jedną z charakterystycznych cech pacjenta
w wieku podeszłym jest wielochorobowość, która z kolei wiąże się z wieloma
przyjmowanymi lekami. Przy kilku, kilkunastu preparatach przyjmowanych
przez pacjenta a ordynowanych przez lekarzy, jeżeli weźmiemy jeszcze pod
uwagę preparaty dostępne bez recepty – bardzo łatwo o groźne dla zdrowia
i życia interakcje lekowe. Dlatego ważne jest, aby zarówno osoby ordynujące, jak i wydające leki miały znajomość interakcji, które są tak częste przy
stosowaniu wielu preparatów” – takim wstępem rozpoczyna się artykuł autorstwa doktora Roberta Błaszczaka zatytułowany „Błędne koło ordynacji
lekarskiej – kaskada przepisywania leków u pacjentów geriatrycznych
ze schorzeniami wielu układów”.
•
Otaczająca nas roślinność jest w pełnym rozkwicie. Mamy przyjemność gościć na naszych łamach profesora Łukasza Komstę, który zgodził
się podzielić z czytelnikami Aptekarza Polskiego wiedzą i doświadczeniami
związanymi z fotograficznym dokumentowaniem roślin.
– „Świat roślin i ziół jest bliski każdemu farmaceucie. Jeszcze do niedawna rozeznanie w tej dziedzinie wymagało studiowania trudno dostępnej
drukowanej literatury oraz nie mogło się obyć bez własnego zielnika (chociażby synoptycznego). Obecnie w literaturze mamy coraz więcej sugestii, że
dobrze wykonane cyfrowe odwzorowanie żywego okazu może stanowić dokumentację niewiele ustępującą zasuszonemu okazowi zielnikowemu. Jeśli
dodamy do tego mnogość informacji internetowej o roślinach (w tym grupy
dyskusyjne) oraz powszechność aparatów o wysokiej rozdzielczości w telefonach, każdy farmaceuta ma wystarczające wyposażenie do dokumentowania napotkanych roślin”. Jak to robić, dowiecie się Państwo z artykułu
„Fotografia ziół – kilka przemyśleń”.
– „Zachęcam – pisze Autor – do fotografowania mijanych na spacerach dzikich roślin. Oprócz odświeżenia naszej farmaceutycznej wiedzy
o wyglądzie gatunków leczniczych, wiele osób doświadczy jeszcze innej
przyjemności – zwrócenia uwagi na to, że przy zwykłej drodze można spotkać tak wiele ciekawych roślin, których do tej pory po prostu się nie zauważało”.
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„Apteka dla pacjenta”
– ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
W dniu 25 maja 2017 r. została opublikowana
w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1015 ustawa z dnia
7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 25 czerwca 2017 r.
Ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany dotyczące prowadzenia działalności w formie apteki
ogólnodostępnej. Przede wszystkim, prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiadać będzie wyłącznie:
1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich,
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie
4

aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.
Ustawa potwierdza zasadę, że do zezwoleń na
prowadzenie apteki nie stosuje się art. 494 § 2 k.s.h.
oraz art. 531 § 2 k.s.h. Są to przepisy dotyczące łączenia i podziału spółek handlowych, a więc: spółki
jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej,
spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Zasadą jest, że
spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz
ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może
jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo
zawiązaną (vide: art. 491 § 1 k.s.h.). Jak wiadomo,
połączenie spółek może być dokonane:
1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziaAptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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ły lub akcje, które spółka przejmująca wydaje
wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się
przez przejęcie);
2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą
przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się
przez zawiązanie nowej spółki).
W obu formach łączenia spółek obowiązuje
zasada, zawarta w art. 492 § 2 k.s.h., że na spółkę
przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia zezwolenia, które zostały
przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek
ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej
spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej. Dotychczas przedsiębiorcy tworzący sieci aptek prezentowali stanowisko, że
zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
należy do kategorii zezwoleń, które ex lege przechodzą na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną i nie ma ustawy, która stanowiłaby inaczej. Pogląd ten był i jest konsekwentnie podważany przez
Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej, które wywodzi, że jeszcze przed omawianą zmianą ustawy
– Prawo farmaceutyczne, charakter decyzji, jaką jest
zezwolenie oraz szereg przepisów ustawy – Prawo
farmaceutyczne „stanowiły inaczej”, tzn. wyłączały
przejście zezwoleń na spółkę przejmująca lub spółkę nowo zawiązaną. Po wejściu w życie nowelizacji
zasadą będzie, że na spółkę przejmującą albo spółkę
nowo zawiązaną nie przechodzą z dniem połączenia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,
które zostały przyznane spółce przejmowanej albo
którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Analogiczna sytuacja dotyczyć
będzie podziału spółek i wyłączenia stosowania art.
531 § 2 k.s.h.
Polskie prawo spółek handlowych przewiduje
różne przypadki przekształceń. Spółka jawna, spółka
partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana)
może być przekształcona w inną spółkę handlową
(spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być
przekształcona w spółkę handlową. Spółka cywilna
może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym
umowa spółki jawnej nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga
zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich
wspólników. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek
wspólny wspólników.
Istnieje także przypadek, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym
imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (przedsiębiorca przekształcany) może
przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).
Generalnie obowiązuje zasada, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności
zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane
spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa
lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo
ulgi stanowi inaczej. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017
r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przyjmuje zasadę odwrotną w odniesieniu do zezwoleń
na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, to znaczy – w przypadku przekształcenia spółki cywilnej
w spółkę handlową oraz w przypadkach przekształcenia spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej (spółka przekształcana) w inną spółkę handlową
spółka przekształcona nie zachowa zezwolenia na
prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Wyjątkowo,
w przypadku, gdy spółka cywilna lub spółka handlowa zostanie przekształcona w spółkę jawną lub
spółkę partnerską, której przedmiotem działalności będzie wyłącznie prowadzenie aptek, i w której
wspólnikami (partnerami) będą wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, to spółka ta zachowa zezwolenie na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej.
Regulację dotyczącą przekształceń uzupełnia
nowy przepis art. 104 ust. 1 pkt 4 Pr. farm., zgodnie
z którym zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa
w przypadku przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż wskazany w art.
99 ust. 4 pkt 2, a więc w inny niż spółka jawna lub
spółka partnerska, której przedmiotem działalności
jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.
Nowelizacja nie narusza ograniczeń wynikających z art. 99 ust. 3 Pr. farm. (tzw. limit 1% w województwie i zakaz łączenia hurtowni z apteką). Usta►
wa wprowadza nowe ograniczenia. Zezwolenia nie
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będzie się wydawać, jeżeli wnioskodawca, wspólnik
lub partner spółki będącej wnioskodawcą:
1) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub
spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4
apteki ogólnodostępne lub
2) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne
albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni,
w szczególności podmiot lub podmioty zależne
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji
i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki
ogólnodostępne, lub
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
której członkowie prowadzą łącznie co najmniej
4 apteki ogólnodostępne, lub
4) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie
produktami leczniczymi.
W konsekwencji zmian w art. 99 rozszerzono wymagania dotyczące wniosku o wydanie
zezwolenia. Stosownie do nowego art. 100 ust. 1
pkt 9 Pr. farm., wniosek będzie zawierał „wskazanie
liczby prowadzonych aptek przez podmioty, o których
mowa w art. 99 ust. 3a”.
Do wniosku będą załączane dodatkowe dokumenty:
1) oświadczenie o liczbie prowadzonych aptek na
podstawie udzielonych zezwoleń (art. 100 ust. 2
pkt 8 Pr. farm.);
2) zaświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę
prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wydane przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której
farmaceuta jest członkiem, w trybie określonym
w art. 4g ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – jeżeli dotyczy (art. 100 ust.
2 pkt 9 Pr. farm.);
10) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi
– w przypadku, gdy w skład jej organów wchodzi
wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą (art. 100 ust. 2 pkt 10 Pr. farm.).
W przypadku, gdy wniosek składać będzie
spółka jawna lub partnerska, oświadczenia i zaświadczenie, o których mowa w art. 100 ust. 2 pkt
6–9 Pr. farm., składać będą także wszyscy wspólnicy
6

i partnerzy. W oświadczeniu, o którym mowa w art.
100 ust. 2 Pr. farm.:
1) pkt 6 (oświadczenie o podmiotach kontrolowanych w sposób bezpośredni lub pośredni,
w szczególności o podmiotach zależnych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) – będą wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera
w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów
o ochronie konkurencji i konsumentów;
2) pkt 7 (oświadczenie o podmiotach będących
członkami grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)
– będą wymieniane wszystkie podmioty będące
członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której
członkiem jest wspólnik lub partner;
3) pkt 8 (oświadczenie o liczbie prowadzonych aptek) – będą wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera w sposób
bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, a także wszystkie
podmioty będące członkami grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Wszystkie ww. oświadczenia składane będą
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233
§ 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny. Składający oświadczenie obowiązany będzie
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępować
będzie pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Zgodnie z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego,
kto, składając oświadczenie mające służyć za dowód
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, oświadcza nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
Ustawa wprowadza także tzw. kryteria demograficzne i geograficzne przy otwieraniu nowych aptek ogólnodostępnych. Zezwolenie na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydawane
będzie, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia, spełnione będą łącznie dwa warunki:
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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1) liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosić będzie co najmniej 3000 osób oraz
2) odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej (ważne zezwolenie na prowadzenie apteki),
wynosi co najmniej 500 metrów.
Odległość pomiędzy aptekami liczona będzie
pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek
w linii prostej, Liczbę mieszkańców na dzień złożenia
wniosku określa się na podstawie aktualnych danych
Głównego Urzędu Statystycznego, tj. ustalonej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego liczby
ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej
gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym podmiot ubiegający
się o zezwolenie apteki złożył wniosek o zezwolenie.
Jednakże, zezwolenie będzie wydawane niezależnie od liczby mieszkańców w danej gminie,
w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną,
jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, odległość od miejsca planowanej lokalizacji
apteki do najbliżej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej
1000 metrów.

Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

Kryteria demograficzne i geograficzne nie
będą stosowane, gdy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia wystąpi podmiot, który nabędzie całą
aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, od
spadkobiercy podmiotu posiadającego zezwolenie
i adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.
Dodatkowo, ustawa przewiduje szczególny
tryb wydawania zezwoleń bez stosowania tzw. kryteriów demograficznych i geograficznych. Minister
właściwy do spraw zdrowia będzie mógł, uwzględniają ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych,
wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem
ograniczeń, o których mowa w art. 99 ust. 3b (tzw.
kryteria demograficzne i geograficzne). Przed wydaniem zgody, muszą być wydane pozytywne opinie
w zakresie zasadności pominięcia ww. ograniczeń
(kryteriów) przez:
1) wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
oraz
2) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanej lokali►
zacji apteki.
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Wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązany będzie wydać opinię w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wniosku przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Niewyrażenie opinii w tym
terminie będzie równoznaczne z opinią negatywną
w przedmiocie pominięcia ograniczeń (kryteriów).
Minister zdrowia wyraża zgodę lub odmawia
jej wyrażenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
pozytywnych opinii przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Ustawa dodaje nową przesłankę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny będzie cofał
obligatoryjnie w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnika
lub partnera spółki, o której mowa w art. 99 ust. 4
pkt 2 Pr. farm., jeśli spowoduje to brak możliwości
prowadzenia apteki przez ten podmiot. Powyższa
przesłanka cofnięcia zezwolenia, ma zastosowanie
do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 25 czerwca br.
Ustawa wprowadza szczegółową regulację
dotyczącą tzw. dziedziczenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
W art. 104 ust. 1 a, 1b i 1c Pr. fam. wyróżnia się
trzy kategorie spadkobierców osoby fizycznej prowadzącej na podstawie zezwolenia aptekę ogólnodostępną:
1) spadkobiercy (wszyscy), którzy nie spełniają wymagań, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt
1, ust. 4a, 4b i art. 101 pkt 2–5 Pr. farm.; nie „dziedziczą zezwolenia”, wygasa ono z chwilą śmierci
zezwoleniobiorcy;
2) spadkobiercy (chociażby jeden), którzy spełniają wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3,
3a, 4a, 4b i art.101 pkt 2–5 Pr. farm.; zezwolenie
na prowadzenie apteki nie wygasa przez okres
24 miesięcy od dnia śmierci, chyba, że nie złożą
wniosku w ciągu 12 miesięcy;
3) spadkobiercy (chociażby jeden) spełniają wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt
1, ust. 4a, 4b i art. 101 pkt 2–5 Pr. farm. [1] – zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa.
Spadkobierca albo spadkobiercy osoby fizycznej obowiązani są, w terminie 12 miesięcy od dnia jej
śmierci, złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmiany w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu posiadającego
8

zezwolenie i wskazać spadkobierców, spełniających
odpowiednio wymagania – o których mowa w ust.
1a pkt 1 albo pkt 2 – jako zezwoleniobiorcę.
W przypadku, gdy spadkobierca albo spadkobiercy nie wystąpią o dokonanie zmiany w zezwoleniu wygasa ono z dniem następującym po ostatnim
dniu terminu na złożenie wniosku.
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, po
rozpatrzeniu wniosku o dokonanie zmiany w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu posiadającego
zezwolenie:
1) zmienia zezwolenie w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie – w przypadku,
gdy wskazany jako zezwoleniobiorca spadkobierca spełnia wymagania, o których mowa w art. 104
ust. 1a pkt 1 Pr. farm., w tym wymóg bycia farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu;
2) zmienia zezwolenie w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie oraz określa termin
ważności zezwolenia, zgodnie z wnioskiem, nie
dłuższy jednak niż 24 miesiące od dnia śmierci –
w przypadku, gdy wskazany jako zezwoleniobiorca spadkobierca spełnia wymagania, o których
mowa w art. 104 ust. 1a pkt 1 Pr. farm., z wyjątkiem wymogu bycia farmaceutą posiadającym
prawo wykonywania zawodu.
Bardzo ważna norma dodana została w art.
104 Pr. farm. zgodnie z nowym ust. 5, w decyzji
stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać
zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej,
apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia.
Decyzja zawierać będzie wykaz produktów
leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego
produktu: 1) nazwę; 2) dawkę; 3) wielkość opakowania; 4) liczbę opakowań; 5) postać farmaceutyczną; 6)
kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN; 7) numer serii oraz 8) datę ważności.
Całkowitym novum jest instytucja przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, który wydał
zezwolenie przeniesie je na inny podmiot, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) zbywcą zezwolenia jest podmiot, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie (posiada zezwolenie);
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2) nabywcą zezwolenia jest podmiot, który nabył
całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art.
551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1;
3) nabywca apteki spełnia wymagania, o których
mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4–4b i art. 101 pkt 2–5
Pr. farm., tj.;
a) nie prowadzi i nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub
b) nie prowadzi na terenie województwa więcej
niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty
zależne w rozumieniu przepisów o ochronie
konkurencji i konsumentów, nie prowadzą
łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
c) nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na
terenie województwa więcej niż 1% aptek
ogólnodostępnych;
d) nie jest wspólnikiem, w tym partnerem,
w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub
e) nie prowadzi co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych albo podmiot lub podmioty przez
niego kontrolowane w sposób bezpośredni
lub pośredni, w szczególności podmiot lub
podmioty zależne w rozumieniu przepisów
o ochronie konkurencji i konsumentów, nie prowadzą co najmniej 4 aptek ogólnodostępne, lub
f) nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie
co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
g) nie wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
h) jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu, prowadzącym jednoosobową
działalność gospodarczą albo spółką jawną
lub spółką partnerską, której przedmiotem
działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są
wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu;
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

i) zatrudnia osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki;
j) w przypadku, gdy jest lekarzem lub lekarzem
dentystą przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza;
k) w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku
nie cofnięto mu zezwolenia na wytwarzanie
lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, lub
w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku
nie został skreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;
l) nie prowadzi i nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import
produktów leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie hurtowni, i zajmuje się pośrednictwem w obrocie
produktami leczniczymi;
m) daje rękojmi należytego prowadzenia apteki,
n) w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku
nie nałożono kary pieniężną na podstawie art.
127, art. 127b lub art. 127c;
4) nabywca apteki przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu;
5) adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia są podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną oraz podmiot, na rzecz którego zostało
wydane zezwolenie. Za przeniesienie zezwolenia
pobierana będzie opłata w wysokości 20% kwoty,
o której mowa w ust. 1.
Ustawa zawiera ważny przepis przejściowy.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 omawianej ustawy, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków
o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe. Norma ta oznacza,
że wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie
apteki, które spowodowały wszczęcie postępowań
administracyjnych przed 25 czerwca 2017 r. będą
rozpatrywane według przepisów, które nie przewidują m.in. ograniczeń demograficznych i geograficznych, a także nie stawiają wymogu posiadania prawa
wykonywania zawodu farmaceuty wobec wnioskodawcy albo jego wspólników.
Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólno►
dostępnych wydane przed dniem wejścia w życie
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ustawy zachowują ważność. Zasada ta nie oznacza,
że zezwolenia, które zostały nabyte z naruszeniem
prawa, np. z przekroczeniem limitu 1% aptek w skali województwa, nie będą mogły być uchylone lub
nie będzie mogła być stwierdzona ich nieważność.
Przepis ten oznacza jedynie, że ustawa nowelizująca
nie wymaga uzyskiwania nowych zezwoleń według
zmienionych kryteriów. Z pewnością ustawa nie
wprowadza abolicji w stosunku do zezwoleń nabytych z naruszeniem prawa. ■
Krzysztof Baka
Radca prawny
Koordynator
Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Przypisy:
1. Spadkobierca musi spełniać następujące wymagania:
a) nie prowadzi i nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub
b) nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób
bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, nie
prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
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l)

m)
n)

nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych;
nie jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub
nie prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot
lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub
pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, nie prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie
co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
nie wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą;
zatrudnia osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której
mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki;
w przypadku, gdy jest lekarzem lub lekarzem dentystą przedstawi
oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza;
w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nie cofnięto mu zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub
produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub
hurtowni farmaceutycznej, lub w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nie został skreślony z Krajowego Rejestru Pośredników
w Obrocie Produktami Leczniczymi;
nie prowadzi i nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
wytwarzanie lub import produktów leczniczych albo produktów
leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie hurtowni, i nie zajmuje
się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
daje rękojmię należytego prowadzenia apteki;
w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nie nałożono kary
pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c;
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Maści
jako półstała forma
leku recepturowego
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P

odczas przygotowań do egzaminu specjalizacyjnego, zwłaszcza do części praktycznej
pewnie dochodzimy do wniosku, że wiele
postaci leku, jak na przykład maści już robiliśmy
wielokrotnie w naszej praktyce recepturowej i powtórka wiadomości z tej dziedziny będzie stratą
czasu. Jednak należy sobie zdać sprawę, że chociaż
na pewno nie będziemy mieć większych problemów
z samym wykonaniem postaci leku, to musimy jeszcze wypełnić protokół z jej wykonania i pamiętać, że
wszystkie części protokołu są ważne i punktowane.
Jeśli to zlekceważymy i nie przygotujemy się do dokładnego wypełnienia poszczególnych jego części,
to może się okazać, że wynik egzaminu jest słaby.
Powinniśmy też uważnie opisywać sposób wykonania leku, ponieważ wszystkie czynności są brane pod uwagę i oceniane. Przyjrzyjmy się temu na
przykładzie recepty:
Rp.
Hydrocortisoni
1,0
Ureae
10,0
1% Sol. Acidi borici
Eucerini
aa ad 100,0
M.f. ung.
Musimy się na początku zdecydować, którym
sposobem wykonamy maść: przy pomocy moździerza czy w unguatorze.
Protokół sporządzania leku recepturowego
zwykle zawiera następujące części ( jest przykładowy, nie musi dokładnie odpowiadać egzaminacyjnemu):
1. Recepta: Opis według obecnej nomenklatury
W tym punkcie należy wpisać receptę stosując
obecnie obowiązującą zasadę tworzenia nazw środków farmaceutycznych według zaleceń farmakopealnych. Jak widać z powyższej recepty zasady te są
zachowane i możemy ją po prostu przepisać:
Rp.
Hydrocortisoni
Ureae
1% Sol. Acidi borici
Eucerini
M.f. ung.

1,0
10,0
aa ad 100,0

2. Postać farmaceutyczna
i fizykochemiczna leku
Maść, półstała forma o charakterze emulsji w/o.
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3. Synonimy składników leku
Ureum – Urea pura, Carbamidum, Elacutan
Eucerinum – Maść eucerynowa
4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP,
przeliczenie dawek, korekta):
Obliczenie ilości 3% roztworu kwasu borowego:
Z recepty wynika, że potrzeba 44,5g 1% roztworu
kwasu borowego. W takiej ilości występuje 0,445 g
kwasu borowego. W celu uzyskania tej ilości substancji musimy wziąć 14,8g 3% roztworu kwasu borowego. Wody do rozpuszczenia mocznika pozostaje 29,7g, bo 44,5-14,8 =29,7.
Dawki
Hydrocortisonum. Według FP X dawka jednorazowa
i dobowa zwykle stosowana i maksymalna: w maściach: 0,25%-2,5%. Stężenie hydrokortyzonu w recepcie: 1%.
Ureum. Według FP X dawka jednorazowa i dobowa
zwykle stosowana i maksymalna: maść – 10%-30%.
Stężenie mocznika w maści: 10%.
Acidum boricum. Według FP X dawka jednorazowa
i dobowa zwykle stosowana i maksymalna: maść
– 1,0%-3,0%. Stężenie kwasu borowego w maści:
0,445%.
Wnioski:
Dawki jednorazowe i dobowe substancji czynnych
przepisanych w recepcie nie zostały przekroczone.
5. Odważenie składników:
Nazwa substancji i ilość
[g]
Hydrocortisonum 		
1,0
Ureum
		
10,0
3% Sol. Acidum boricum
14,8
Aqua purificata
29,7
Eucerinum
		
44,5

[mg]
1000
10000
14800
29700
44500

6. Opakowanie leku
Pudełko plastikowe o pojemności 100 mL.
7. Opis wykonania leku
Na wytarowanej kliszce lub folii odważyć 44,5g euceryny. Na wytarowanym krążku pergaminowym
odważyć 1g hydrokortyzonu, wsypać do moździerza i ucierać z niewielką ilością euceryny, a następnie dodawać porcjami resztę euceryny za każdym
razem ucierając. Odważyć w wytarowanej zlewce
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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29,7g wody oczyszczonej i rozpuścić w niej 10g
mocznika odważonego na wytarowanym krążku.
Do gotowego roztworu doważyć 14,8g 3% roztworu kwasu borowego, zamieszać. Uzyskany roztwór
dodawać porcjami do moździerza i mieszać z pozostałymi składnikami maści do uzyskania jednolitej
konsystencji. Za pomocą kliszki przenieść zawartość
moździerza do pudełka będącego opakowaniem
leku, zakręcić nakrętką i dołączyć odpis recepty na
pomarańczowej sygnaturze.
8. Procesy technologiczne podczas
wykonania leku
Ważenie, rozpuszczanie, rozdrabnianie, mieszanie,
emulgowanie.
9. Działanie leku
Przeciwzapalne, przeciwalergiczne, zmiękczające,
nawilżające, słabo odkażające.
10. Trwałość i warunki przechowywania
Przechowywać do 30 dni.
11. Zalecenia dla pacjenta
Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Chronić przed dziećmi. Stosować według zaleceń
lekarza.
W tym momencie należałoby zastanowić się,
jak opisać wykonanie maści w przypadku przyrządzania w unguatorze. W punkcie 7 należałoby napisać, że w wytarowanym pudełku będącym opakowaniem maści należy odważyć 44,5g euceryny i dokładnie rozprowadzić ją na dnie pudełka. Następnie
należy odważyć 1g hydrokortyzonu, rozetrzeć z niewielką częścią podłoża, przenieść do pudełka, po
czym dołączyć odpowiedniej wielkości mieszadło
i wlać przygotowany roztwór wodny. Pudełko zakręcić, umocować w unguatorze i włączyć unguator na
5 minut i 5 poziom obrotów. Po zakończonym cyklu
wyjąć mieszadło i dołączyć małą zakrętkę na wieczko pudełka oraz odpis recepty na pomarańczowej
sygnaturze.
Może być jeszcze wątpliwość odnośnie tego,
czy nie można byłoby przygotować samemu 1%
roztworu kwasu borowego. Należy przypomnieć, że
3% roztwór kwasu borowego jako roztwór zapasowy powinien znajdować się w recepturze i na pewno prościej jest posłużyć się gotowym roztworem,
niż przygotowywać go ex tempore przez odważanie
składnika stałego, rozpuszczanie w gorącej wodzie
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

i studzenie roztworu. Należy pamiętać, że na przygotowanie leku i opis protokołu jest określony czas.
Poza tym przy zdawaniu preparatu należy być
przygotowanym na omówienie wiadomości z zakresu maści – na przykład przez podanie definicji,
podziału maści, podziału i charakterystyki podłóż
maściowych. W przypadku tej konkretnej recepty
zapewne mogłoby paść pytanie szczegółowe o eucerynę. Warto przypomnieć, że według FP X są dwa
rodzaje podłóż eucerynowych różniących się składem: Unguentum Eucerini I (Alcohol cetylicus et stearylicus 0,5; Alcoholes adipis lanae 6,0; Vaselinum
album 93,5) oraz Unguentum Eucerini II (Alcohol
cetylicus 3,0; Cholesterolum 2,0; Vaselinum album
95,0).
Poniżej kolejny przykład recepty.
1. Recepta: Opis według obecnej nomenklatury
Rp.
Balsami peruviani
Paraffini liq.		
aa 1,0
Vaselini albi		
ad 80,0
M.f. ung.
2. Postać farmaceutyczna
i fizykochemiczna leku
Maść, półstała forma na podłożu lipofilowym bezwodnym, węglowodorowym.
3. Synonimy składników leku
Paraffinum liquidum – Petrolatum liquidum, Oleum
minerale album, Parafina ciekła, Olej parafinowy
Vaselinum album – Petrolatum album, Wazelina biała
4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP,
przeliczenie dawek, korekta):
Według FP X: Balsamum peruvianum, droga podania: zewnętrznie, dawki zwykle stosowane i maksymalne: maść: 5,0%-10,0%. Stężenie w recepcie:
1,25%.
Wniosek: dawki balsamu peruwiańskiego nie
są przekroczone.
Ze względu na to, że w składzie recepty występuje balsam peruwiański, który nie miesza się
z olejami tłustymi, należy zmieszać go w równych
częściach z olejem rycynowym i wymieszać z podłożem maściowym.
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5. Odważenie składników:
Nazwa substancji i ilość
[g]
Balsamum peruvianum
1,0
Ricini oleum
1,0
Vaselinum album
		
78,0

[mg]
1000,0
1000,0
78000,0

6. Opakowanie leku
Pudełko plastikowe o pojemności 100,0 mL.
7. Opis wykonania leku
Zmieszać w moździerzu 1g balsamu peruwiańskiego
i 1g oleju rycynowego, po czym dodawać porcjami
odważoną wcześniej w ilości 78g wazelinę białą. Po
uzyskaniu jednorodnej maści należy przenieść ją do
pudełka i dołączyć odpis recepty na pomarańczowej sygnaturze, uwzględniając zamianę składnika:
parafiny płynnej na olej rycynowy.
8. Procesy technologiczne podczas
wykonania leku
Ważenie, mieszanie składników.
9. Działanie i zastosowanie składników
i całego leku
Odkażające.
10. Trwałość i warunki przechowywania
Przechowywać do 30 dni.
11. Zalecenia dla pacjenta
Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Chronić przed dziećmi. Stosować według zaleceń
lekarza.
Należy przypomnieć, że balsam peruwiański
zawiera 45-70% estrów, głównie benzoesanu benzylu i cynamonianu benzylu, jest nierozpuszczalny
w wodzie i nie miesza się z olejami tłustymi, z wyjątkiem oleju rycynowego, dlatego zalecane jest dodawanie go w maściach do balsamu peruwiańskiego,
zwykle w proporcji 1:1.
Podczas wykonywania maści pamiętać trzeba o dodawaniu substancji lewigujących (pomocniczych), do których należy wymieniony wcześniej
olej rycynowy, ale także parafina ciekła, glicerol,
glikol propylenowy, PEG 400, Polisorbat 80. W powyższej recepcie zamieniono jedną ciecz lewigującą
(parafinę płynną) na inną (olej rycynowy), ale zasadą
jest, że ilości dodawanych cieczy powinny być odej-
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mowane od ilości podłoża, tak, aby końcowa masa
leku nie uległa zmianie, czyli aby stężenie substancji
czynnych pozostało bez zmian. Ciecze lewigujące
lub niewielkie ilości podłoża dodaje się do niektórych substancji stałych w celu ułatwienia procesu
rozdrabniania, a poza tym zwilżają one rozdrobnione cząstki stałe i ułatwiają ich równomierne wymieszanie z podłożem. Składniki lewigujące pełnią
też funkcję poślizgową, ponieważ podczas łączenia
składników stałych z podłożem niezbędny jest odpowiedni nakład energii, a dodatek cieczy znacznie
ułatwia ten proces. Przykładem zastosowania takich
substancji jest stosowanie dodatku parafiny ciekłej
do rozcierania tlenku cynku w proporcji 0,5:1, Polisorbatu 80 do smoły z węgla kamiennego 0,5:1, parafiny ciekłej lub części podłoża (wazeliny białej) do
ucierania kwasu salicylowego w proporcji 1:1, glicerolu lub maści miękkiej lub euceryny do zmieszania
z ichtamolem bądź tumenolem w proporcji 1:1.
Ogólna zasada jest taka, że olej mineralny dodaje się do maści na podłożach lipofilowych, węglowodorowych, absorpcyjnych lub o charakterze
emulsji w/o, natomiast glicerol dodaje się do maści na podłożach zmywalnych lub rozpuszczalnych
w wodzie. Jeśli w skład maści wchodzą substancje
rozpuszczalne w wodzie lub innym zapisanym w recepcie rozpuszczalniku, należy ją rozpuścić przed
wprowadzeniem do podłoża. W przypadku gdy
wody w recepcie nie zapisano, a substancja jest
bardzo łatwo rozpuszczalna, można wodę dodać,
odejmując tę ilość od podłoża. W przypadku mocznika i kamfory, które są substancjami krystalicznymi, trudnymi do sproszkowania, należy je rozpuścić
odpowiednio – mocznik w wodzie (1:1,5), a kamforę
w etanolu, oleju lub podłożu.
Na pewno warto przejrzeć sobie przed egzaminem różne recepty i zastanowić się czy szybko
i dobrze moglibyśmy je wykonać i opisać. ■
dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Specjalista Farmacji Aptecznej
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska X. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, PTF Warszawa 2014.
2. Jachowicz R. (red.). Receptura apteczna. Podręcznik dla studentów
farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 2008, 2015.
3. Krówczyński L., Jachowicz R. (red.). Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
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ordynacji lekarskiej
– kaskada przepisywania leków
u pacjentów geriatrycznych
ze schorzeniami wielu układów
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Jedną z charakterystycznych cech pacjenta
w wieku podeszłym jest wielochorobowość,
która z kolei wiąże się z wieloma przyjmowanymi
lekami. Przy kilku, kilkunastu preparatach
przyjmowanych przez pacjenta a ordynowanych
przez lekarzy, jeżeli weźmiemy jeszcze pod
uwagę preparaty dostępne bez recepty – bardzo
łatwo o groźne dla zdrowia i życia interakcje
lekowe. Dlatego ważne jest, aby zarówno osoby
ordynujące, jak i wydające leki miały znajomość
interakcji, które są tak częste przy stosowaniu
wielu preparatów.

P

ostęp medycyny, poprawa
warunków życia sprawia,
że średnia długość życia
ulega zwiększeniu, a wydłużenie się życia człowieka dotyczy
przede wszystkim okresu starości. W tym okresie kumulują się
schorzenia z lat wcześniejszych,
które często ulegają zaostrzeniom. Zaledwie 10% osób w wieku
podeszłym może powiedzieć, że
czuje się zdrowo i nie ma żadnych
dolegliwości. Charakterystyczne
dla pacjenta w wieku podeszłym
jest współistnienie kilku przewlekłych procesów chorobowych,
tzw. wielochorobowość. Prowadzi
to do wielu niekorzystnych następstw: bardzo często zacierają
się różnice pomiędzy objawami
spowodowanymi starzeniem się
i współistniejącymi chorobami ze
względu na nakładanie się zmian.
Z tego powodu też pojawiają się
trudności diagnostyczne, opóźnienie właściwego rozpoznania,
a tym samym wdrożenia właściwego leczenia i gorsze rokowanie co
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do wyleczenia. Wielochorobowość
jest także przyczyną przyjmowania przez seniorów nadmiernej
liczby leków, przyjmowania leków
niezgodnie z zaleceniami lekarza
lub też bez wskazań lekarskich
preparatów dostępnych bez recepty.
Ponad połowa osób starszych cierpi z powodu trzech
lub więcej chorób przewlekłych,
których kumulacja składa się na
indywidualny obraz chorobowy
pacjenta. Wiara pacjentów w wieku podeszłym w skuteczność farmakoterapii skutkuje najczęściej
wizytami u rożnych specjalistów,
to sprzyja natomiast przyjmowaniu dużej liczby rożnych leków.
Jeżeli dodamy jeszcze do tego
leki powszechnie dostępne bez
recepty to okaże się, że nasz pacjent przyjmuje kilkanaście tabletek w ciągu dnia. Dlatego też
u pacjentów w wieku podeszłym
mamy zjawisko wielolekowości
– charakterystyczne dla tej grupy chorych ze względu na wiele

schorzeń i nadmierną ilość wizyt
u lekarzy specjalistów.
Z przyjmowaniem tak dużej
liczby leków przez osoby starsze
w dodatni sposób koreluje duża
częstość zjawiska polipragmazji,
czyli zażywania przez chorego
wielu leków równocześnie bez
znajomości mechanizmów ich
działania i występujących między nimi interakcji. Dotyczy to
również zjawiska przepisywania
nadmiernej liczby leków bez wyraźnej potrzeby. Leków, które – co
należy podkreślić – nie tylko nie
uzupełniają się i nie wzmacniają
wzajemnie efektu terapeutycznego, ale znacznie zwiększają ryzyko
wystąpienia polekowych działań
niepożądanych.. Istnieje związek
między liczbą lekarzy wypisujących recepty, a polipragmazją
wieku podeszłego.
Pacjent w wieku podeszłym
– i nie tylko – przyjmując kilka
leków jest narażony na ryzyko
działań niepożądanych. Szacuje
się, że 10-20% wszystkich hospitalizacji u osób powyżej 65 roku
życia jest spowodowanych działaniem ubocznym leków. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań
niepożądanych występuje u 4%
pacjentów przyjmujących 5 leków, u 10% pacjentów przyjmujących 6-10 leków, u 28% pacjentów
przyjmujących 11-15 leków i u 54%
pacjentów przyjmujących ponad
15 różnych leków dziennie. Przyczyny działań niepożądanych to:
• polipragmazja;
• stosowanie leków bez wyraźnych wskazań;
• samodzielne przyjmowanie
leków przez chorych (najczęściej przyjmowane są leki
nasenne, niesteroidowe leki
przeciwzapalne i środki przeczyszczające);
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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brak wiedzy na temat starzejącego się organizmu (zmian
w procesach wchłaniania,
transportu, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji leków);
niedokładne przekazanie zaleceń i/lub niewłaściwe zrozumienie zaleceń przez chorego;
niemożność wykonania zaleceń przez chorego: niedostępność leku, niepełnosprawność chorego, nakładanie się
ostrych schorzeń i wahań stanu zdrowia na choroby przewlekłe;
brak kontroli przyjmowanych
leków i bieżącej oceny stanu
zdrowia pacjenta.

Czynnikiem, który dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leków
u starszych osób jest stosowanie
ich niezgodne z zaleceniami. Starsi
pacjenci mogą mieć trudności ze
zrozumieniem skomplikowanych
schematów leczenia lub z powodu zaburzeń pamięci zapominać
o braniu leków lub przyjmować
lek po raz kolejny nie pamiętając,
że już go zażyli. Zdarza się również, że nie przyjmują zaleconych
leków, gdy swoje złe samopoczucie lub niekorzystne objawy (np.
nietrzymanie moczu) wiążą z lekiem bądź gdy czują się dobrze
i nie widzą powodu kontynuowania terapii (np. mają prawidłowy
pomiar ciśnienia tętniczego). Stąd
też niewskazane jest stosowanie
u tej grupy pacjentów leków, które mogą powodować niekorzystne objawy w wyniku nagłego odstawienia lub mają wąski indeks
terapeutyczny i przyczyniają się
do wystąpienia objawów toksycznych przy niewielkim przekroczeniu dawki.
W celu uniknięcia działań
niepożądanych powinniśmy paAptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

miętać, aby nie łączyć leków nasilających wzajemnie wywoływane
przez nie objawy niepożądane.
Np. łączenie niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ)
z lekami przeciwzakrzepowymi
lub glikokortykosteroidami grozi
zwiększonym ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego.
Łączenie dwóch antybiotyków
wywołujących działanie nefrotoksyczne (aminoglikozydy, wankomycyna lub chinolony) może
spowodować uszkodzenie nerek. W przypadku antybiotykoterapii powinniśmy wiedzieć, że
u niektórych chorych leczonych
chinolonami, fluorochinolonami
i NLPZ występują objawy neurotoksyczności w postaci drgawek.
Związane jest to z tym, że NLPZ
nasilają wychwyt fluorochinolonów do OUN, które mają zdolność antagonistycznego wpływu
na receptor GABAa szczególnie
u chorych w podeszłym wieku
z uszkodzonym OUN. NLPZ, które
nie wykazują tego typu działania
to diklofenak i piroksykam.
Antybiotyki makrolidowe –
szczególnie erytromycyna i klaritromycyna mają zdolność do
wydłużania odstępu QT i wywoływania arytmii, szczególnie w sytuacji blokowania ich metabolizmu.
Antybiotyki makrolidowe mogą
nasilać działanie digoksyny, ze
względu na eradykację drobnoustrojów rozkładających w jelicie
tę substancję czynną, co może
doprowadzić do zwiększenia dostępności digoksyny z przewodu
pokarmowego. Metronidazol ma
zdolność do hamowania metabolizmu karbamazepiny oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych.
Doustne penicyliny stosowane u chorych przyjmujących
doustne leki przeciwzakrzepowe
mogą zwiększyć ryzyko krwa-

wień. Interakcje penicylin z innymi
lekami mogą zachodzić na etapie
wydalania przez nerki i tak na
przykład kwas acetylosalicylowy,
sulfonamidy, diuretyki tiazydowe
i pętlowe hamują wydzielanie kanalikowe penicyliny G i wydłużają
jej biologiczny okres półtrwania.
Zwiększenie ryzyka wystąpienia
neurotoksyczności obserwuje się
przy stosowaniu cefalosporyn
z aminoglikozydami i diuretykami pętlowymi. Nie można łączyć
cholestyraminy z warfaryną lub
digoksyną. Należy unikać łączenia antybiotyków bakteriostatycznych z antybiotykami bakteriobójczymi (tetracyklin i penicylin),
ponieważ antybiotyki bakteriostatyczne osłabiają działanie antybiotyków bakteriobójczych.
Łączenie leków powodujących hipokaliemię lub hiperkalcemię z glikozydami nasercowymi
powoduje znaczne nasilenie toksyczności glikozydów nasercowych.
W przypadku leków stosowanych w leczeniu chorób
układu sercowo-naczyniowego
powinniśmy mieć na uwadze, że
powinno się unikać łącznego stosowania inhibitorów konwertazy
angiotensyny z NLPZ, ponieważ
mechanizm interakcji związany
jest z zahamowaniem syntezy
prostaglandyn rozszerzających
naczynia, która zachodzi przy
udziale cyklooksygenazy-1 (COX1) hamowanej przez NLPZ. Stosowanie inhibitorów ACE oraz NLPZ
upośledza filtrację nerek i może
zaburzać wydalanie leków przez
nerki. Skojarzenie takie może
zwiększyć ryzyko hipoglikemii
u chorych leczonych pochodnymi
sulfonylomocznika i metforminą.
Skojarzenie inhibitor ACE z diuretykiem pętlowym i NLPZ w znacz►
nym stopniu zwiększa ryzyko
17

Wszechnica aptekarska
►

wystąpienia niewydolności nerek
u pacjentów w wieku podeszłym.
Dużym zagrożeniem dla
życia szczególnie u osób w wieku podeszłym jest wystąpienie
polekowych zaburzeń rytmu,
szczególnie wydłużenie odstępu
QT i ryzyko powstania arytmii
torsade de pointes. Bardzo prawdopodobne wystąpienie takich
zaburzeń jest podczas stosowania
leków: amiodaron, dizopyramid,
prokainamid, chinidyna, sotalol,
natomiast możliwe jest wystąpienie takich zaburzeń rytmu serca
podczas stosowania leków takich
jak erytromycyna, klaritromycyna, chlorpromazyna, haloperidol,
olanzapina, risperidon, amitryptylina, sertralina czy też wenlafaksyna – czyli leków, które często są
stosowane u pacjentów w wieku
podeszłym.
Przykład interakcji lekowych
i działań niepożądanych: pacjent
leczony z powodu przewlekłej
niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków, choroby niedokrwiennej
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serca, cukrzycy, po przebytym
udarze niedokrwiennym mózgu z niedowładem połowiczym
lewostronnym. Stosowane leki:
torasemid, peryndopril, amlodypina, warfaryna, metformina
i glimepiryd – po wprowadzeniu
do leczenia z powodu bóli neuropatycznych kończyn dolnych
w przebiegu polineuropatii cukrzycowej preparatu tramadol +
paracetamol oraz karbamazepiny
możemy zaobserwować narastające cechy niewydolności krążenia,
zmienne wartości INR oraz epizody hipoglikemii. W tym przypadku
za niepowodzenia terapeutyczne
odpowiedzialna jest karbamazepina, która zmniejsza skuteczność
warfaryny, glimepirydu oraz amlodypiny i częściowo tramadolu.
Z uwagi na indukcję enzymatyczną podczas stosowania karbamazepiny należy rozważyć stosowanie innego leku. Tramadol może
wywołać hipoglikemię, wskazana jest ocena wydolności nerek
w celu modyfikacji dawki tramadolu stosowanego przewlekle.

Interakcji lek-lek jest bardzo
wiele i przy stosowaniu więcej
niż dwóch leków jednocześnie,
prześledzenie ich często bywa
niemożliwe. Dlatego też należy
unikać podawania preparatów
o nieudowodnionej skuteczności, ograniczyć liczbę leków do
najniezbędniejszych i stosować
je przez możliwie najkrótszy czas
oraz przed wprowadzeniem nowego leku dokonać weryfikacji
dotychczasowej farmakoterapii.
Bardzo ważnym zagadnieniem w farmakoterapii pacjentów
w wieku podeszłym, z którym
często spotykamy się w geriatrii
ze względu na wielochorobowość są interakcje lek-choroba,
które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu chorego. Przykładowo zastosowanie
u chorych z nadciśnieniem tętniczym niesteroidowych leków
przeciwzapalnych, które hamują
syntezę prostacykliny, skutkuje pogorszeniem regulacji ciśnienia. Leki przeciwdepresyjne,
które podwyższają poziom no-
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radrenaliny nie powinny być lekami pierwszego rzutu u osób
z depresją i cukrzycą, ponieważ
noradrenalina pogarsza kontrolę poziomu glukozy w surowicy
(poprzez wpływ na glikogenolizę
w wątrobie, mięśniach i tłumienie
produkcji insuliny). Nieselektywne
b-blokery nie powinny być stosowane u chorych na cukrzycę, ponieważ nasilają objawy hipoglikemii i maskują jej objawy. Innymi
przykładami są zwiększenie ryzyka upadków w czasie stosowania
leków przeciwpsychotycznych
(w wyniku ich działania sedatywnego, wywoływania objawów
pozapiramidowych i ortostatycznych spadków ciśnienia) lub leków
moczopędnych (sprzyjających hipowolemii, zaburzeniom elektrolitowym, zwiększających parcie na
mocz, co z kolei wymusza częste,
a czasem i szybkie udawanie się
do toalety) czy zwiększenie ryzyka krwawienia w czasie przyjmowania inhibitorów wychwytu
zwrotnego serotoniny z powodu
zablokowania wychwytu zwrotnego serotoniny przez płytki, co
prowadzi do wyczerpania w nich
zapasu serotoniny i ich dysfunkcji.
Częstym zjawiskiem u pacjentów w wieku podeszłym jest
powstanie geriatrycznego zespołu jatrogennego – czyli wystąpienia upośledzenia funkcji organizmu osoby w podeszłym wieku
na skutek pojawienia się nowej
choroby, która powstała w związku z niewłaściwym leczeniem innych zdiagnozowanych chorób.
Najczęstszym powodem wystąpienie zespołu jatrogennego jest
przypisanie pacjentowi zbyt dużej dawki leków, które wchodzą
ze sobą w interakcje (jatrogenny
zespół lekowy). Lecząc pacjenta
w wieku podeszłym powinniśmy
mieć cały czas na uwadze, że orAptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

ganizm osób starszych reaguje
na leki inaczej niż organizm osób
młodych – u pacjentów w wieku
podeszłym zmniejszone jest tzw.
okno terapeutyczne – czyli stężenie leku we krwi, po przekroczeniu którego ujawniają się jego
efekty uboczne. Bardzo często
już małe dawki leków u pacjenta w wieku podeszłym mogą
powodować reakcje toksyczne.
Leki najczęściej odpowiedzialne
za poważne działania uboczne
u osób starszych to: benzodiazepiny długo działające, trójcykliczne leki antydepresyjne, leki
rozkurczające mięśnie, starego
typu leki przeciwnadciśnieniowe
(metylodopa), leki antyalergiczne
(tzw. H1 blokery), teofilina, disopyramid, naparstnica i sterydy
podawane w dużych dawkach,
niesterydowe leki przeciwzapalne, doustne leki przeciwcukrzycowe, pridinol, metoclopramid.
Część z wymienionych preparatów osłabia produkcję i przekaz
mózgowych neurotransmiterów
odpowiedzialnych za pamięć, nastrój i aktywność ruchową, które
z wiekiem słabną w drodze naturalnego starzenia. Obniżenie
u starszej osoby przez podanie
leku z wymienionej wcześniej listy, mózgowej produkcji acetylocholiny, serotoniny czy dopaminy
sprowokuje u dużej części pacjentów obraz niewydolności mózgu.
Inną przyczyną wystąpienia jatrogennego zespołu lekowego jest
niewłaściwe zażywanie leków (np.
pomijanie kolejnych dawek, mylenie dawek oraz zmiana pór przyjmowania kolejnych leków). Osoby
starsze przyjmują również wiele
preparatów ziołowych wierząc
w ich skuteczność. Nie pamiętają
przy tym, że część z nich wpływa negatywnie na skuteczność
zażywanych lekarstw. Wybrane

preparaty ziołowe stosowane
przez pacjentów w wieku podeszłym to np. preparaty miłorzębu japońskiego czy też czosnku
pospolitego, które nasilają lub
wydłużają czas krwawienia, szczególnie przy równocześnie stosowanych lekach z grupy NLPZ lub
też leków przeciwpłytkowych lub
przeciwkrzepliwych. Miłorząb
japoński zmniejsza także stężenie omeprazolu, zwiększa stężenie diltiazemu i nifedypiny. Ziele
dziurawca natomiast zmniejsza
stężenia w osoczu amitryptyliny,
alprazolamu, midazolamu, werapamilu i hamuje działanie leków
przeciwpłytkowych. Stosowanie preparatów aloesu, korzenia
kruszyny, korzenia rzewienia lub
preparatu senesu może nasilać
hipokaliemię, zwłaszcza jeżeli
równocześnie stosowane są leki
diuretyczne. Preparaty żeń-szenia
hamują działanie leków odwadniających.
W wyniku jatrogenii lekowej
osoby starsze doznają takich dolegliwości jak:
• pogorszenie sprawności psychicznej (majaczenie, depresja, nadmierna senność, pseudootępienie);
• gwałtowne spadki ciśnienia
z zasłabnięciem i upadkami
(hipotonia ortostatyczna);
• zaburzenia rytmu serca na
skutek wahania stężenia elektrolitów;
• krwawienia z przewodu pokarmowego;
• utrata apetytu z nadmiernym
chudnięciem;
• incydenty hipoglikemii.
W przypadku osób doświadczających jatrogenii lekowej,
o ile nie dojdzie do jej rozpoznania, kolejne leki będą zapisywane
na objawy spowodowane wcześ►
niej zażywanymi lekami, a nie
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Farmakoterapia u naszych pacjentów
geriatrycznych – zaznaczmy skuteczna farmakoterapia – jest możliwa pod warunkiem,
że znamy odmienną farmakodynamikę i farmakokinetykę leków u pacjentów w wieku
podeszłym.
chorobami – powstanie błędne koło. W konsekwencji osoba
u której zdiagnozowano zespół
jatrogenny nie tylko nie jest skutecznie leczona na żadną z chorób których doświadcza, ale dodatkowo jej życie jest zagrożone
poprzez nasilenie skutków ubocznych leków wchodzących ze sobą
w interakcje. I tak na przykład,
w przypadku wystąpienia objawów dyspeptycznych pacjenci
w wieku podeszłym bardzo często
mają przepisywany metolcopramid, który przy długotrwałym
stosowaniu powoduje objawy ze
strony układu pozapiramidowego,
które bardzo często rozpoznawane są jako zespół parkinsonowski
i wdrożone zostaje odpowiednie
leczenie.
Duży wpływ na powstawanie zespołów jatrogennych mają
też reklamy preparatów leczniczych dostępnych bez recepty –
zarówno suplementów diety jak
i leków np. silnych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych.
Seniorzy ze zmniejszonym krytycyzmem, wierząc w tekst reklamy
nie oceniają jej faktycznych przesłanek, nie konsultują ich przyjmowania z lekarzem prowadzącym, bardzo często pomijając fakt
przyjmowania takich preparatów
podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Stosowanie np. jonów
wapnia w dużej dawce może być
20

przyczyną zmniejszenia wchłaniania lewotyroksyny nawet do
50%. Przy kontrolnych badaniach
hormonów tarczycy lekarz może
zdecydować o zwiększeniu dawkowania lewotyroksyny Jednak
w przypadku odstawienia preparatów wapnia przez pacjenta może wystąpić nadczynność
tarczycy pozostająca w związku
z prawidłowym już procesem
wchłaniania wyższej dobowej
dawki lewotyroksyny, a będąca
zagrożeniem dla życia.
Najważniejszą zasadą farmakoterapii pacjenta w podeszłym wieku jest stosowanie tylko leków wyraźnie wskazanych,
w dawkach skutecznych. Jeśli to
możliwe, należy wybierać leki oddziaływujące na więcej niż jedno
schorzenie. Powinniśmy dokładnie
poinformować pacjenta (rodzinę,
opiekuna) o sposobie przyjmowania leków – najlepiej przygotować
pisemną instrukcję ich przyjmowania. Należy stale kontrolować

leczenie, ze względu na możliwość
wystąpienia nagłych zmian i konieczność modyfikacji w ostrych
stanach. Sytuacja, w której pacjent miesiącami lub latami ma
„automatycznie” przedłużane leczenie i wypisywane recepty, jest
niebezpieczna i niedopuszczalna.
Okresowo należy prosić pacjenta,
by przynosił wszystkie swoje leki
do lekarza. Z wyjątkiem sytuacji
nagłych (np. antybiotykoterapia)
należy stopniowo dochodzić do
docelowych dawek leków, zgodnie z zasadą „start low, go slow”. ■
dr n. med. Robert Błaszczak
Kierownik Klinicznego Medycznego
Centrum Seniora USK
i.m. WAM-CSW w Łodzi
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PREBIOTYKI

Część I
– Historia, mechanizmy działania,
wymagania, efekty zdrowotne
Żywność bogata w substancje prebiotyczne była stosowana
już w czasach prehistorycznych. Ślady archeologiczne znalezione w suchych jaskiniach w północnej części pustyni Chihuahua
wskazują na intensywne wykorzystywanie przez człowieka roślin pustynnych bogatych w inulinę, jeden z najpopularniejszych
współcześnie prebiotyków. Analiza dobrze zachowanych koprolitów sugeruje, że spożycie inuliny w diecie typowego dorosłego
myśliwego (mężczyzny) wynosiło około 135 g/dobę.
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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I

stotną częścią mechanizmu
działania prebiotyków jest
proces fermentacji w jelicie
grubym oraz zmiany zachodzące
w obrębie mikroflory jelitowej.
Ludzka okrężnica jest jednym
z najintensywniej kolonizowanych przez drobnoustroje oraz
metabolicznie aktywnych organów w całym ciele. Znajduje się
w nim ponad 1000 różnych gatunków bakterii z populacjami liczącymi do 1011-1012 j.t.k./g treści
pokarmowej. Środowisko jelita
grubego jest korzystne dla wzrostu drobnoustrojów ze względu na stosunkowo wolne tempo
pasażu jelitowego, odpowiedni
odczyn oraz niemalże nieograniczony dostęp do substancji
odżywczych. Tak więc bakterie
posiadające praktycznie wyłącznie metabolizm sacharolityczny
(czyli pozbawione aktywności
proteolitycznej), mogą być uznane za potencjalnie korzystne dla
organizmu człowieka. Taki profil
metaboliczny jest charakterystyczny właśnie dla bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus) oraz
bifidobakterii (Bifidobacterium).
Wraz z systemem odpornościowym jelit, mikroflora jelitowa stanowi barierę zapobiegającą przedostawaniu się bakterii
chorobotwórczych do przewodu pokarmowego oraz hamuje
jego kolonizację przez patogeny.
Głównym źródłem pożywienia dla
mikroflory jelitowej jest śluz przewodu pokarmowego oraz węglowodany pochodzące z diety, które
nie zostały strawione w jego górnym odcinku. Są to m.in. skrobia,
polisacharydy nieskrobiowe (celuloza, hemiceluloza, pektyny), alkohole cukrowe oraz oligosacharydy
niepodlegające trawieniu. Głównym szlakiem metabolicznym mikroflory jelit jest rozkład heksoz
22

nietrawionych węglowodanów do
pirogronianów. Wykorzystuje ona
wiele enzymów hydrolizujących
węglowodany z wytworzeniem
wodoru, metanu, dwutlenku węgla, mleczanów oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych
(KKT). Składniki odżywcze, które
stymulują proces fermentacji powodują przyrost masy bakteryjnej,
a co się z tym wiąże – masę oraz
objętość kału, wpływając pozytywnie na pasaż jelitowy. Szacuje
się, że ok. 30 g bakterii jest w stanie przefermentować 100 g węglowodanów. Proces fermentacji,
a zwłaszcza produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych
jest niezwykle istotny zarówno dla
pracy jelit, jak i funkcjonowania
całego ustroju. Komórki nabłonkowe jelita grubego preferują pochodne kwasu masłowego jako
źródło energii, nawet jeśli dostępne są takie substraty jak glukoza
czy glutamina. Maślany są uważane za kluczowe składniki odżywcze determinujące aktywność metaboliczną i wzrost kolonocytów
i przypuszcza się, że mogą stanowić jeden z głównych czynników
ochronnych przed chorobami
okrężnicy. Procesy fermentacyjne
i produkcja KKT hamują również
wzrost i rozwój drobnoustrojów
chorobotwórczych, głównie poprzez zmniejszenie pH kału, co
zmniejsza aktywność szkodliwych
enzymów proteolitycznych patogenów. Kwaśny odczyn zmniejsza
również degradację peptydów,
w związku z czym powstaje mniej
potencjalnie toksycznych substancji takich jak amoniak, aminy oraz
związki fenolowe.
Szereg czynników może
wpływać na skład mikroflory jelitowej. Jest to między innymi
stan fizjologiczny gospodarza
(stres, wiek, płeć, stan zdrowia,

styl życia), skład ilościowy oraz
jakościowy diety, warunki środowiskowe, warunki higieniczne czy
w końcu stosowane leki (antybiotyki, środki przeczyszczające lub
zapierające, leki regulujące pracę
jelit, inhibitory pompy protonowej
itd.). Uznanie pozytywnego wpływu niektórych drobnoustrojów na
zdrowie człowieka wprowadziło
wiele zmian w dietetyce oraz rzuciło nowe światło na dotychczasowe metody żywienia człowieka.
Termin prebiotyk został
zaproponowany w 1995 roku
i zdefiniowany jako niestrawione
składniki żywności, które pozytywnie wpływają na organizm
gospodarza przez wybiórczą stymulację wzrostu bądź aktywności
jednego lub kilku rodzajów bakterii zasiedlających jelito grube.
Definicję tę zaktualizowali w 2004
roku jej pierwotni autorzy Gibson
i Roberfroid określając prebiotyk
jako wybiórczo fermentowany
składnik żywności powodujący
swoiste zmiany w składzie i/lub
aktywności drobnoustrojów przewodu pokarmowego o działaniu
korzystnym na stan zdrowia i samopoczucie gospodarza. Obowiązującą definicją formalną jest
termin z 2007 roku opracowany
przez WHO oraz FAO, charakteryzujący prebiotyk jako „niezdolne
do życia składniki pokarmowe,
które wywierają korzystny wpływ
na zdrowie gospodarza w związku z modulacją zespołu mikroorganizmów jelitowych”. W związku z dynamicznym rozwojem tej
dziedziny nauki możemy się jednak spodziewać dalszego rozwoju
terminologii dotyczącej prebiotyków.
Podobnie jak w przypadku probiotyków, aby móc opisać
dany składnik żywności, produkt
lub preparat handlowy terminem
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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prebiotyk, musi on wykazywać
pewne określone właściwości. Po
pierwsze prebiotyk ma za zadanie wybiórczo stymulować rozwój
oraz aktywność wybranych szczepów drobnoustrojów posiadających pozytywny wpływ na stan
zdrowia, wykazując jednocześnie
bezpośrednie korzystne działanie
miejscowe w obrębie docelowego
odcinka przewodu pokarmowego
człowieka ( jelita grubego). Stymulacja ta musi wykazywać charakter selektywny, dotyczący wyłącznie jednego lub większej ilości
ściśle określonych pożytecznych
szczepów bakterii zasiedlających
okrężnicę. Jako że prebiotyk powinien pozostać niestrawiony (lub
jedynie częściowo strawiony),
musi być on odporny na hydrolizę oraz bezpośrednie działanie
enzymów trawiennych zawartych
w przewodzie pokarmowym, nie
ulegać wchłanianiu we wcześniejszych jego odcinkach oraz
być trwały i stabilny w produkcji
oraz przetwórstwie spożywczym.
Wskazane jest również, by obniżał
pH treści jelitowej, utrudniając tym
samym kolonizację przez szczepy
patogenne. Wraz z przedstawieniem definicji w 2007 roku FAO/
WHO, ustalono również oficjalne
wymagania pozwalające zakwalifikować substancję jako prebiotyk oraz dopuścić ją do obrotu.
Przede wszystkim należy scharakteryzować samą substancję pod
względem fizykochemicznym,
podając jej skład chemiczny, budowę i strukturę, czystość, źródło
oraz pochodzenie. Prebiotyk nie
może być organizmem żywym
(w odróżnieniu od probiotyków),
nie może być również lekiem. Jest
to najczęściej składnik żywności,
którego właściwości biologiczne
zostały udowodnione w badaniach in vitro, w których określono
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

schemat dawkowania i stosowane
stężenie. Ponadto wymagane są
badania toksykologiczne określające bezpieczeństwo stosowania
danej substancji, wykonywane
na zwierzętach lub ludziach (tzw.
badania pierwszej fazy), o ile badany produkt nie znajduje się już
na liście substancji zaliczanych
do bezpiecznych (lista GRAS).
Ostatnim etapem kwalifikacji są
podwójne zaślepione, randomizowane badania kontrolowane
na ludziach (RTC) wystarczające,
aby potwierdzić skuteczność produktu. Jeśli w toku tych badań nie
stwierdzono krytycznych przeciwskazań do stosowania przez ludzi, dokładnie scharakteryzowano
działania niepożądane, określono
dawkowanie i wykluczono trwały
lub negatywny wpływ na mikriobiotę człowieka, dana substancja
lub produkt może zostać zaklasyfikowany jako prebiotyk.
Jedną z miar pozwalających
dość precyzyjnie scharakteryzować prebiotyk w kierunku selektywności stymulacji drobnoustrojów jest tzw. indeks prebiotyczny,

który definiuje się jako zmianę
proporcji korzystnych bakterii (z rodzajów Bifidobacterium
i Lactobacillus) i tych uważanych
za niepożądane (bakterie z rodzajów Clostridium i Bacteroides) oraz
oblicza zgodnie ze wzorem:
To właśnie wspomniane
rodzaje Bifidobacterium oraz
Lactobacillus są głównym „punktem uchwytu” dla prebiotyków.
Zazw yczaj zmiany ilościowe
w większej części dotyczą Bifidobacterium, co ma związek z tym,
że znajduje się ich więcej w przewodzie pokarmowym człowieka,
w porównaniu do bakterii z rodzaju Lactobacillus. Dodatkowo
bifidobakterie wykazują preferencje pokarmowe w kierunku
oligosacharydów, które są jednymi z najczęściej stosowanych
substancji prebiotycznych.
Dane medyczne dotyczące
spożycia prebiotyków są wciąż
dość ograniczone. Sugeruje się
jednak, że prebiotyki mogą znacznie zmniejszać częstotliwość oraz
czas trwania zakaźnych oraz poantybiotykowych biegunek, zapo-

►
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...spożycie prebiotyków może korzystnie
przyczynić się do poprawy zdrowia i kondycji
człowieka, jak również wspomóc w walce z coraz częstszymi chorobami cywilizacyjnymi.
biegać i leczyć zaparcia, zmniejszać stan zapalny oraz objawy
związane z chorobami zapalnymi
jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego), wywierać działanie ochronne w kierunki zapobiegania nowotworom jelita grubego. Wywołują uczucie sytości,
mogą przyczyniać się do utraty
wagi i prewencji otyłości. Zwiększają biodostępność i stopień
pobierania składników mineralnych z pokarmu, w tym magnezu,
wapnia oraz żelaza. Przyczyniają
się także do zmniejszenia niektórych czynników ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych takich jak
nadciśnienie tętnicze. Znacznie
zwiększają efektywność układu
odpornościowego, zapobiegając
również jego nadreaktywnoś-
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ci objawiającej się np. alergiami
dziecięcymi. Prebiotyki mogą
również pozytywnie wpływać
na gospodarkę cholesterolową
organizmu, służąc prewencyjnie
w miażdżycy. Zaobserwowano
również łagodzenie objawów nietolerancji laktozy podczas stosowania prebiotyków.
Jak widać spożycie prebiotyków może korzystnie przyczynić
się do poprawy zdrowia i kondycji
człowieka, jak również wspomóc
w walce z coraz częstszymi chorobami cywilizacyjnymi. Na rynku
dostępne są również synbiotyki,
czyli produkty będące połączeniem probiotyku oraz prebiotyku. Wraz z rosnącym trendem
poszukiwania przez społeczeństwo zdrowej, ekologicznej żyw-

ności obserwuje się znaczny rozwój rynku żywności funkcjonalnej
skupionej na prebiotykach, co
z pewnością pozytywnie wpłynie
nie tylko na zdrowie, ale również podniesienie komfortu życia
znacznej części populacji. ■
mgr farm. Michał Tułaza,
dr n. farm.
Aleksandra Karmańska,
dr hab. prof. UM
Bolesław Karwowski
Zakład Bromatologii, Uniwersytet
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Wpływ mikroflory
jelit na nasze
zdrowie.
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Część II: Cechy funkcjonalne
i technologiczne probiotyków.

Stan w jakim znajduje się mikroflora jelit ma niekwestionowany wpływ
na nasze zdrowie. Toteż powinniśmy wspomagać i uzupełniać naszą mikroflorę jelitową probiotykami, ale posiadającymi odpowiednie cechy funkcjonalne i spełniającymi określone kryteria technologiczne, gdyż tylko takie
przyniosą korzyść dla zdrowia.
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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wyniku przeprowadzanych badań klinicznych
na ludziach i zwierzętach poznawano mechanizmy
warunkujące właściwości probiotyczne wybranych szczepów
i określono parametry niezbędne
do uzyskania odpowiednich korzyści prozdrowotnych. Dowiedziono, że szczepy probiotyczne
przywracają fizjologiczny, właściwie funkcjonujący skład flory
jelitowej, hamują rozwój wielu
patogennych mikroorganizmów,
zmniejszają częstość występowania i łagodzą przebieg „biegunek
podróżnych”, biegunek bakteryjnych, wirusowych, popromiennych i poantybiotykowych, a nawet obniżają poziom cholesterolu.
Obecnie rynek zalewany
jest produktami noszącymi miano
probiotycznych. Szczepy bakterii
probiotycznych są stosowane jako
dodatki do żywności lub w postaci preparatów farmaceutycznych,
suplementów diety czy też preparatów specjalnego medycznego przeznaczenia. Jednak znaczna
część tych preparatów nie spełnia
stawianych im wymogów. Dobre
probiotyki powinny spełniać kryteria, określone przez FAO/WHO.
Najważniejsze z tych kryteriów
omówione są w niniejszym artykule.
Drobnoustroje o działaniu
probiotycznym
Do drobnoustrojów o działaniu probiotycznym należą przede wszystkim bakterie z rodzaju
Lactobacillus i Bifidobacterium
z grupy bakterii kwasu mlekowego, których wspólną cechą jest
zdolność beztlenowego rozkładu
węglowodanów na drodze fermentacji mlekowej. Oprócz nich
do bakterii kwasu mlekowego zaliczane są także mikroorganizmy
26

z rodzaju Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus,
Enterococcus, Carnobacterium,
Oenococcus, Tetragenococcus, Vagococcus i Weissella, Bacillus spp.,
niektóre szczepy Escherichia coli
(np. E. coli Nissle 1917) oraz Propionibacterium spp., jak również
drożdżaki z rodzaju Saccharomyces (np. S. boulardii). Do produkcji
żywności funkcjonalnej i preparatów probiotycznych najczęściej
stosuje się bakterie z rodzaju Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus i Streptococcus.
Identyfikacja drobnoustrojów
probiotycznych
Precyzyjne zdefiniowanie szczepu drobnoustroju jest
najistotniejszą charakterystyką
probiotyku, gdyż w danym rodzaju występuje wiele gatunków,
a każdy z nich może mieć inne
działanie.
Drobnoustrój probiotyczny
zastosowany w produkcie, powinien być opisany według następującego wzorca:
• rodzaj (np. Lactobacillus);
• gatunek (np. acidophilus);
• szczep – nazwa składająca się
z oznaczenia literowo-cyfrowego (np. LA201).
Niestety, częstą praktyką
jest podawanie przez producenta
wyłącznie rodzaju zastosowanych
drobnoustrojów.
Pochodzenie szczepu
Szczepy stosowane w preparatach probiotycznych dla ludzi
powinny pochodzić z mikrobiomu
człowieka. Probiotyki pochodzenia jelitowego uzyskuje się przez
selekcjonowanie szczepów bakterii wyizolowanych z przewodu pokarmowego zdrowych noworodków. W przypadku probiotyków

dopochwowych, szczepy powinny
być izolowane z układu moczowo-płciowego zdrowych, młodych
kobiet. Selekcja szczepów o najkorzystniejszych właściwościach
probiotycznych odbywa się wielokierunkowo. Jedną z istotnych
cech probiotyków są ich właściwości przeciwbakteryjne, skierowane
przeciwko patogenom przewodu
pokarmowego lub układu moczowo-płciowego kobiet. Probiotyki
wywierają bezpośredni wpływ
na wzrost bakterii chorobotwórczych. Wywierają również pośredni wpływ, wytwarzając substancje
o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, np. bakteriocyny czy
kwasy organiczne. W warunkach
in vivo wymienione czynniki działają jednocześnie i często synergistycznie. Wykazano wyższą
efektywność działania preparatów
wieloszczepowych w porównaniu
do pojedynczych szczepów. Należy jednak pamiętać, że szczepy
użyte do produkcji preparatu probiotycznego wieloszczepowego
nie mogą wykazywać względem
siebie właściwości antagonistycznych.
Według zaleceń Światowej
Organizacji Zdrowia, bakterie probiotyczne powinny produkować
kwas mlekowy, z tym, że produkcja izomeru L(+) kwasu mlekowego powinna wynosić powyżej 50%
całkowitej ilości produkowanego
kwasu. Kwas ten, jako identyczny
z powstającym w mięśniach, jest
w pełni metabolizowany przez
człowieka, a zakwaszenie treści
jelitowej sprzyja utrzymaniu równowagi mikrobiomu jelita grubego. Niektóre bakterie mlekowe
wytwarzają także kwas octowy,
który łatwo wnika do wnętrza
komórek i hamuje rozwój mikroorganizmów znacznie silniej niż
kwas mlekowy. Istotnym jest, że
bakterie kwasu mlekowego toleAptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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rują niskie pH (ok. 3–4). Podczas
hodowli bakterii kwasu mlekowego w mleku, podstawowym substratem fermentacji jest laktoza,
która jest rozkładana na glukozę
i galaktozę. Zdolność rozkładania
laktozy przez dany szczep jest
bardzo ważna, ze względu na
możliwość stosowania probiotyków przez pacjentów z nietolerancją laktozy.
Adhezja do komórek
epithelium jelitowego
Z punktu widzenia skuteczności probiotyku, istotna jest
ocena jego zdolności przylegania
do komórek nabłonka jelit lub pochwy oraz żywotności w miejscu
docelowym. Konkurencja in vivo
o adhezję do powierzchni nabłonka między mikrobiomem probiotycznym i komensalnym z jednej
strony, a mikroorganizmami chorobotwórczymi z drugiej, decyduje
o utrzymaniu odpowiednich relacji między tymi populacjami i tym
samym ma zasadniczy wpływ na
zdrowie człowieka. Zdolność do
adhezji jest cechą indywidualną
poszczególnych szczepów bakterii. Siła adhezji możne decydować
o właściwościach probiotycznych
danego szczepu. Podczas przesuwania się masy pokarmowej
w kierunku odbytnicy następuje oderwanie słabo przytwierdzonych bakterii oraz skrawków
nabłonka wraz z zasiedlonymi
tam bakteriami. W ten sposób
tworzy się nowa powierzchnia
do zasiedlenia przez bakterie.
Proces ten jest jedną z przyczyn
zmian w składzie mikrobiomu
jelitowego. Wymiana gatunków
na powierzchni jelit oraz fakt,
że niektóre bakterie probiotyczne mogą mieć dłuższy kontakt
z organizmem ludzkim poprzez
silniejsze właściwości adhezyjne,
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

możne decydować o ich lepszej
skuteczności prozdrowotnej.
Przeżywalność w przewodzie
pokarmowym
Probiotyczne znaczenie
mają tylko te komórki bakterii,
które dotrą do miejsca oczekiwanego ich działania. W przypadku
szczepów, które są stosowane doustnie, selekcja musi obejmować
wybranie bakterii opornych na
działanie soku żołądkowego, wydzieliny trzustki i żółci, aby mogły
przetrwać pasaż przez przewód
pokarmowy. Wynik badania in
vitro powinien potwierdzać brak
lub minimalny spadek gęstości
badanego szczepu po inkubacji
ze sztucznym sokiem żołądkowym.
Ze względu na fakt, iż właściwości probiotyków są swoiste
dla danego szczepu, identyfikacja szczepu powinna następować
zarówno za pomocą metod fenotypowych jak i metod genotypowych. W preparatach probiotycznych korzystnie jest stosować
szczepy izolowane z populacji,
w której mają mieć później zastosowanie. Wiadomo bowiem,
że skład mikrobiomu człowieka
jest inny u mieszkańców rożnych
rejonów świata i zmienia się w zależności od diety i wieku.
Ilość bakterii
Przyjmuje się, że liczba mikroorganizmów probiotycznych
w preparatach farmaceutycznych
i probiotycznych suplementach
diety powinna wynosić około
1010-1011 komórek na 1 g produktu, w mleku w proszku dla niemowląt ok. 107 komórek na 1 g,
w produktach spożywczych natomiast ok. 108 komórek w 1 gramie, tak aby porcja 100 gramowa

dostarczyła około 1010 bakterii
probiotycznych. Poziom taki powinien być zachowany do końca
terminu przydatności produktu
do spożycia.
Bezpieczeństwo probiotyków
Stosowane w probiotykach
drobnoustroje nie mogą być patogenne, czyli powinny posiadać
status GRAS (generally recognized
as safe). W aspekcie toksyczności
ostrej i przewlekłej probiotyki są
uważane za bezpieczne. Zakłada
się, że bezpieczna dawka bakterii probiotycznych dla człowieka
o masie ciała 70 kg wynosi 35 g
suchej masy bakterii. Prowadzone badania nad ewentualną toksycznością przewlekłą bakterii
kwasu mlekowego nie wykazały
widocznych efektów toksycznych,
w tym zaburzeń funkcji wątroby
i śledziony. Dowiedziono także, ze
pałeczki kwasu mlekowego oraz
inne bakterie probiotyczne nie
wywołują efektów karcynogennych.
Otrzymywanie produktów
probiotycznych
Probiotyki stosowane profilaktycznie lub leczniczo są
najczęściej prz ygotow y wane
w postaci liofilizowanej biomasy
zamkniętej w szklanych fiolkach,
saszetkach lub kapsułkach twardych. Proces liofilizacji zapewnia
najlepsze parametry jakościowe
suchego preparatu bakteryjnego.
Większość bakterii probiotycznych jest wrażliwa na ogrzewanie
i ginie w temperaturze 60–85°C,
stąd suszenie sublimacyjne, które
można prowadzić długo i w niższych temperaturach, jest najszerzej stosowaną techniką produkcyjną dla otrzymania suchej
►
biomasy. Preparaty liofilizowane,
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dzięki dużej powierzchni cząstek,
odznaczają się na ogół dobrą
rozpuszczalnością, często są silnie higroskopijne. Technologia
produkcji liofilizowanych bakterii
probiotycznych pozwala na uzyskanie preparatów odznaczających się trwałością i cechujących
się wysokim poziomem żywotności podczas suszenia i przechowywania.
Rzadziej stosowaną metodą otrzymywania suchej biomasy
bakteryjnej jest suszenie rozpyłowe. Jednak podczas tego procesu często dochodzi do uszkodzenia komórek i utraty żywotności
kultur probiotycznych. Proszek
bakterii otrzymywany suszeniem
rozpyłowym ma złą zwilżalność,
utrudniającą rehydratację. Za stosowaniem suszenia rozpyłowego
do utrwalania biomasy przemawiają przede wszystkim względy
ekonomiczne, gdyż koszty tej
metody są sześć razy niższe niż
koszty liofilizacji.
Odporność na procedury
technologiczne i czas
konserwacji
Stabilność i przeżywalność
szczepów probiotycznych w formie suchej zależy od temperatury
przechowywania i zawartej w nich
wody, przy czym aktywność wody
jest tu funkcją temperatury. Stąd
trwają ciągle poszukiwania metod
temu przeciwdziałających. Szczególnie korzystnym nośnikiem
bakterii probiotycznych podczas
suszenia jest mleko. Mleko jest
naturalnym środowiskiem występowania bakterii kwasu mlekowego. Zapewnia buforowanie
treści żołądka i lepsze przeżycie
bakterii podczas pasażu przez
przewód pokarmowy, a zawarta
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w mleku laktoza stanowi substrat
wzrostowy dla bakterii. Przeżywalność podczas suszenia oraz
stabilność podczas przechowywania udaje się także poprawić,
dodając substancji o charakterze ochronnym, takich jak kwas
askorbinowy, glutaminian sodu,
ekstrakt drożdżowy, maltodekstryna, skrobia, guma arabska,
żelatyna lub jogurt.
Dla zapewnienia odpowiedniej żywotności bakterii w preparacie probiotycznym korzystne jest zapewnienie warunków
chłodniczych, niskiego poziomu
aktywnej wody oraz stosunkowo
krótkiego czasu trwałości (12–24
miesięcy). Jednakże produkt konfekcjonowany z niską zawartością
wody możne być przechowywany
w wyższej temperaturze (4-30°C).
Badania nad jakością produktów probiotycznych wykazują, że największym problemem
technologicznym jest zachowanie
wysokich stężeń bakterii probiotycznych podczas przechowywania i pasażowania przez żołądek.
Toteż pojawiły się nowe techniki przygotowania probiotyków,
z wykorzystaniem mikrokapsułek chroniących przed działaniem kwasu żołądkowego i żółci,
przez co wpływają na polepszenie przeżywalności w przewodzie
pokarmowym. Każda mikrokapsułka jest powleczona specjalną
polewą, zabezpieczającą ją przed
działaniem kwasu i temperatury.
W procesie mikrokapsulacji używa
się takich substancji jak alginiany,
gumy (żelatynowa i ksantanowa),
K-karagenian, ftalan octanu celulozy, chitosan, skrobia, żelatyna, białka mleka. Oprócz funkcji
ochronnych i kontrolujących reakcje oksydacyjne, mikrokapsułki pełnią także role maskowania

smaku, koloru i zapachu, zapewnienia trwałego i kontrolowanego
uwalniania, przedłużenia terminu
ważności i wiele innych.
Podsumowując powyższe
rozważania nasuwa się wniosek,
że obecnie probiotyki wykorzystywane są głównie do wspierania mikroorganizmów jelitowych
w ich walce z zakażeniami. Ale
coraz liczniejsze doniesienia naukowe wskazują, że mogą one też
być modyfikowane genetycznie
w celu otrzymywania szczepów
o ukierunkowanym działaniu terapeutycznym. Badania prowadzone w tym kierunku stwarzają nadzieję, że probiotyki będą
w niedalekiej przyszłości odgrywać znaczącą rolę w mikrobiologii
farmaceutycznej i lecznictwie. ■
dr Karol Adamkowski
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Chwila oddechu

Fotografia ziół
– kilka przemyśleń

Świat roślin i ziół jest bliski każdemu farmaceucie. Jeszcze do niedawna rozeznanie w tej dziedzinie wymagało studiowania trudno dostępnej drukowanej literatury oraz nie mogło się obyć bez własnego zielnika (chociażby synoptycznego). Obecnie w literaturze mamy coraz więcej sugestii, że dobrze wykonane cyfrowe odwzorowanie żywego okazu
może stanowić dokumentację niewiele ustępującą zasuszonemu okazowi
zielnikowemu. Jeśli dodamy do tego mnogość informacji internetowej
o roślinach (w tym grupy dyskusyjne) oraz powszechność aparatów o wysokiej rozdzielczości w telefonach, każdy farmaceuta ma wystarczające
wyposażenie do dokumentowania napotkanych roślin. Zachęcony przez
redakcję, dzielę się niniejszym własnymi przemyśleniami na ten temat.
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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obrze wykonanego zielnika nie jest w stanie
nic zastąpić i myliłby się ktoś, kto chciałby
przekonywać inaczej. Zielnik jest zawsze
najlepszym źródłem nauki o roślinach i w amatorskiej praktyce pełni głównie funkcję synoptyczną
– pozwala na porównanie niepewnego okazu do
tych oznaczonych już wcześniej. Na polskim rynku
mamy na ten temat wspaniałą książkę „Zielnik i zielnikoznawstwo” dr farm. Jacka Drobnika ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Jednak zielnik wymaga sporo pracy, odpowiednich warunków przechowywania okazów, dużego nakładu czasu na etapie suszenia, wreszcie
dokładnego i skrupulatnego numerowania i opisywania zbiorów. Delikatność zasuszonych roślin nie
pozwala w domowych warunkach na ich szybkie
przeglądanie. Wprawdzie zasuszone rośliny można
zeskanować płaskim skanerem lub też fotografować
je w odpowiednich warunkach oświetleniowych, co
rozwiązuje ten problem i pozwala na szybkie przeglądanie zdjęć w komputerze – ale taka archiwizacja
to kolejna czasochłonna praca.
Zdjęcie żywej rośliny w terenie jest doskonałą
alternatywą dla zielnika w przypadku amatorskiego
poznawania ziół. Kolekcję zdjęć można łatwo porządkować i długotrwale cyfrowo archiwizować. Ale
dokumentacja fotograficzna jest w stanie dostarczyć potrzebnych informacji tylko wtedy, jeśli przy
jej wykonywaniu będziemy przestrzegać pewnych
podstawowych zasad.
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Wbrew pozorom, zasady te są znacznie ważniejsze niż sprzęt do fotografowania. Fotografia roślin, o ile ma stanowić wyłącznie dokumentację botaniczną, nie wymaga zabierania w teren całej torby
sprzętu i długich chwil dobierania np. obiektywu do
konkretnego kadru. W wielu przypadkach rośliny
łatwiej fotografuje się telefonem, obserwując kadr
na wyświetlaczu. Zrobienie analogicznych zdjęć lustrzanką wymagałoby leżenia na ziemi – tylko wtedy
można zajrzeć do wizjera aparatu. Telefony komórkowe mają bardzo dobre matryce i nierzadko wbudowane programy np. zdjęć HDR, które uwypuklają
detale zarówno w jasnych, jak i ciemnych częściach
rośliny. Potrafią też ustawić ostrość na niewielką
odległość, która w przypadku lustrzanki nierzadko
wymaga stosowania akcesoriów do makrofotografii.
Absolutną koniecznością jest tutaj czysty obiektyw
w telefonie, bez najmniejszych zabrudzeń.
Fotografia telefonem daje możliwość kodowania współrzędnych geograficznych w zdjęciu (czyli geotagowania). To umożliwiają tylko najdroższe
lustrzanki i tu telefon ma kolejną przewagę. W ten
sposób nie musimy pamiętać, gdzie napotkaliśmy
sfotografowaną roślinę, gdyż miejsce, podobnie jak
data i godzina wykonania, są automatycznie zapamiętane wewnątrz zdjęcia. Należy pamiętać o odczekaniu na sygnał satelitarny GPS, inaczej aparat
zapisuje jedynie pobieżne współrzędne uzyskane
np. z położenia stacji bazowej GSM. A to potem rodzi wiele niejasności.
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Chwila oddechu
Telefon powinien być wyposażony albo
w manualne ustawienie ostrości, albo przynajmniej
w możliwość wskazania miejsca, na które ostrość
powinna być ustawiona. Chociaż głębia ostrości
w telefonach komórkowych jest dość duża, bardzo
często wynikiem mało przemyślanego zdjęcia jest
całkowicie nieostra roślina na tle ostrego trawnika
lub piasku. Takie zdjęcie nie ma widocznych detali
i bardzo często nie pozwala na dokładne rozpoznanie okazu, nie mówiąc już o znikomej wartości dokumentacyjnej.

5. Jeśli roślina ma kwiatostany, fotografujemy cały
kwiatostan.

Warto wykonać kilka zdjęć minimalnie różniących się kadrowaniem, za każdym razem łapiąc
ostrość od nowa na pożądane miejsce rośliny. Pozwoli to potem na wybranie najlepszego ujęcia.
Praktyka pokazuje, że telefon może czasem ustawić ostrość niedokładnie, co zobaczymy dopiero
w domu na dużym ekranie. Jeśli taka nieostrość będzie na jedynym zdjęciu, mamy problem.

7. W przypadku fotografii roślin z rodziny Apiaceae, zdjęcie baldacha powinno wyraźnie zawierać
obecność lub brak pokryw i pokrywek. Niekiedy
roślina ma trzy typy liści (odziomkowe, środkowe
i górne) – warto udokumentować wszystkie.

Najlepsze fotografie wychodzą w dzień słoneczny, ale nie przy ostrym słońcu (światło powinno
być lekko rozproszone). Aparaty w telefonach mają
stosunkowo szeroki zakres tolerowanego oświetlenia, jednakże po zachodzie słońca zdjęcia wychodzą
najczęściej poruszone lub zaszumione.

6. Pojedynczy kwiat (lub koszyczek w przypadku
roślin z rodziny Asteraceae) powinien być udokumentowany w widoku „z góry” (celem uchwycenia
np. liczby pręcików i znamienia słupka), „z boku”
(co pozwala na ocenę proporcji między częściami
kielicha i korony), a często jeszcze trzeba wykonać
dodatkowe zdjęcie prawie „z tyłu” ukazujące np.
układ listków okrywy koszyczka.

8. Rośliny z rodziny Brassicaceae fotografujemy, gdy
na roślinie znajdują się również owoce. Kształt
owocu jest konieczny do poprawnego oznaczenia
gatunku.

Uchwycenie na jednym zdjęciu wszystkich
istotnych taksonomicznie cech jest w zasadzie niemożliwe. Dlatego poprawna dokumentacja rośliny
wymaga najczęściej kilku albo całej serii zdjęć:
1. Zdjęcie całej rośliny. W kolekcji warto mieć zdjęcia
tych samych roślin w całości, zarówno w stadium
kwitnienia, jak i owocowania. Niekiedy roślina
charakterystycznie wygląda przed kwitnieniem,
w stadium pąków kwiatowych.
2. Zbliżenie łodygi, ukazujące ulistnienie (naprzemianległe, skrętoległe itd.). Jeśli ulistnienie
zmienia się wraz z wysokością, należy wykonać
kilka zdjęć.
3. Górna i dolna strona liścia – niekiedy dokumentacja wymaga oddzielnego zdjęcia (zwłaszcza np.
w przypadku krwawników).
4. Jeśli roślina posiada liście odziomkowe, należy
sfotografować je osobno. Bardzo często różnią się
one od reszty liści i stanowią istotną cechę diagnostyczną. Zgrubienie nasady łodygi przy ziemi
może być istotną cechą w przypadku jaskrów.
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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9. W przypadku roślin dwupiennych konieczne jest
uchwycenie płci okazu – nie jest to wcale łatwe,
gdy kwiaty bywają zamknięte, a cechy płciowe
są dopiero widoczne wewnątrz (np. lepnice
i bniece).
10. Wnętrze kwiatów dziewanny powinno pokazywać
kolor pręcików oraz kształt znamienia słupka,
a dodatkowo dokumentujemy zbiegającą nasadę
liścia – tylko wtedy jest możliwa pełna identyfikacja gatunku.
11. Dokumentując nawłocie, konieczne jest uchwycenie owłosienia łodygi lub jego braku.
Nie da się w krótkim artykule przekazać wszystkich zaleceń, a dodatkowo istnieją rośliny, których
oznaczenie co do gatunku nigdy nie będzie możliwe
na podstawie nawet najbardziej dokładnych zdjęć.
Czasem (np. mniszki) konieczna jest mikroskopowa
obserwacja dojrzałych nasion. Rumiany i rumianki
wymagają dokumentacji wnętrza koszyczka (obecność plewinek). Jeszcze inne rośliny mogą wymagać
obserwacji wielu detali morfologicznych, a liczba ich
bardzo podobnych gatunków jest ogromna (np. wiesiołek). W takim przypadku należy zabrać ze sobą
klucz i fotografować wszystkie detale sprawdzane
na etapie oznaczania, albo szczerze oznaczyć roślinę tylko z dokładnością do rodzaju, nie przejmując

się gatunkiem. Sporo wskazówek zawiera też wspomniana wyżej książka dra Jacka Drobnika.
Zdjęcia najlepiej umieszczać w folderach z nazwami odpowiadającymi łacińskiej nazwie gatunku.
Mimo rozwoju wolnego oprogramowania nie znalazłem dotychczas czegoś w rodzaju prostej, a wygodnej bazy danych ułatwiającej zarządzanie takimi
zdjęciami. Oczywiście przyjemność z robienia zdjęć
będzie tylko połowiczna, jeśli częścią z nich nie podzielimy się z innymi entuzjastami. A tutaj możliwości jest sporo – poza licznymi forami dyskusyjnymi
mamy również co najmniej dwie grupy na Facebooku – „Poszukiwacze roślin” oraz „Herbarium Polonicum”. Oprócz dzielenia się rozpoznanymi roślinami,
możemy tą drogą uzyskać pomoc w oznaczeniu napotkanego okazu.
Zachęcam do fotografowania mijanych na
spacerach dzikich roślin. Oprócz odświeżenia naszej
farmaceutycznej wiedzy o wyglądzie gatunków leczniczych, wiele osób doświadczy jeszcze innej przyjemności – zwrócenia uwagi na to, że przy zwykłej
drodze można spotkać tak wiele ciekawych roślin,
których do tej pory po prostu się nie zauważało. ■
Miłego polowania na ziołowe okazy życzy
prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta
Fot. Archiwum Autora
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Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

Prof. dr hab. farm.
Wojciech Roeske
(1916 – 2001)

Prof. dr hab. Wojciech Roeske był wybitnym historykiem farmacji, pierwszym w Polsce
doktorem habilitowanym w tej dyscyplinie oraz
zasłużonym nauczycielem akademickim. Przez
wiele lat kierował Muzeum Farmacji w Krakowie,
nadając mu charakter naukowy i wysoką rangę
w skali europejskiej. Swoimi pionierskimi publikacjami z zakresu muzeologii farmaceutycznej, stworzył podstawy tej dziedziny w naszym
kraju. Jako pierwszy historyk farmacji z Polski
i zarazem z Europy został odznaczony medalem Georga Urdanga za całokształt osiągnięć
w światowej historiografii farmaceutycznej.
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

Profesor Wojciech Roeske
urodził się 9 lutego 1916 roku
w Trzemesznie (Wielkopolska),
jako jedno z pięciorga dzieci
kupca bławatnego Kazimierza
Roeske i Bernardy z Pacanowskich. W 1936 r. ukończył gimnazjum staroklasyczne w rodzinnym mieście i w tym samym roku
rozpoczął studia na Oddziale
Farmaceutycznym Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Poznał
tam wielu wybitnych profesorów
oddanych naukom farmaceutycznym: Jana Dobrowolskiego
– botanika, Wacława Strażewicza – farmakognostę, wybitnego
specjalistę w zakresie ziołolecznictwa oraz Konstantego Hrynakowskiego i Franciszka Adamanisa – chemików. Równocześnie ze
studiami praktykował w aptekach
swoich trzech stryjów: w Ostrze►
szowie, Janowcu Wielkopolskim
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i w Praszce nad Prosną. W chwili
wybuchu drugiej wojny światowej
był studentem trzeciego roku farmacji.
W pierwszych miesiącach
wojny został wysiedlony wraz
z rodziną do Generalnej Guberni.
Do końca okupacji hitlerowskiej
pracował jako pomocnik aptekarski w kilku małopolskich aptekach; początkowo w Żabnie pod
Tarnowem, a następnie w Myślenicach i Rabce. Niezależnie od
pracy zawodowej, pogłębiał swoje zainteresowania i umiejętności
zielarskie. Studiował podręczniki
znanego polskiego aptekarza
i zielarza Jana Biegańskiego, odbywał wycieczki florystyczne. Uzyskana przez niego w tym czasie
wiedza botaniczne zaowocowała
w pierwszych latach po zakończeniu wojny.
W 1945 r. Wojciech Roeske
zaliczył na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) ostatni rok studiów,
zdał końcowe egzaminy i uzyskał dyplom magistra farmacji.
Niespełna rok później rozpoczął
pracę w Ogrodzie Botanicznym
UJ, gdzie na stanowisku starszego
asystenta prowadził badania na-

ukowe pod kierunkiem wybitnego
polskiego botanika prof. Władysława Szafera. W Ogrodzie Botanicznym zaprojektował i założył
odrębny dział roślin leczniczych.
Zgodnie z jego koncepcją, rośliny
sadzono stosując podział według
występujących w nich chemicznych grup związków czynnych.
W 1949 roku uzyskał na Wydziale
Farmaceutycznym UJ stopień naukowy doktora w dziedzinie leku
roślinnego na podstawie rozprawy
pt. „Antagonizm między niektórymi roślinami z rodziny krzyżowych
(Cruciferae) i psiankowatych (Solanaceae)“. W tym samym roku
został powołany do służby zawodowej w Korpusie Sanitarnym
Wojska Polskiego. Po uzyskaniu
stopnia porucznika otrzymał skierowanie do Marynarki Wojennej
w Gdańsku – Oliwie, gdzie jako
doktor farmacji pracował w aptece tamtejszego Szpitala Marynarki
Wojennej.
W 1950 r. został przeniesiony do Okręgowego Szpitala
Wojskowego w Krakowie. Jednocześnie awansował na stanowisko
szefa apteki szpitalnej w randze
podpułkownika. W czasie dwu-

Zarząd Sekcji Historii Farmacji PTFarm, 1956 r.
Od lewej: Wojciech Roeske, Leszek Krówczyński, Witold W. Głowacki
(wiceprzewodniczący), Robert Rembieliński (przewodniczący), Stanisław Proń.
Ze zbiorów Muzeum Farmacji UM w Łodzi.
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Wojciech Roeske w czasie służby
w Marynarce Wojennej, lata 50.
Wojciech Roeske: Z polską farmacją
przez życie. Pamiętniki.
Poznań 1999, s. 105.

nastoletniej służby wojskowej
opracował i wydał bardzo cenny
wówczas podręcznik pt. „Zarys
fitoterapii. Farmakologia i receptura ziół leczniczych” (1955).
Było to pierwsze w powojennej
Polsce kompendium wiedzy w tej
dziedzinie, przeznaczone przede
wszystkim dla lekarzy. Wkrótce
zmienił jednak swoje zainteresowania naukowe, przenosząc je na
historię farmacji. Czas wolny od
pracy w aptece spędzał w bibliotekach i archiwach, gromadząc
materiały historiograficzne dotyczące farmacji. Utrzymywał też
stały kontakt z naukowym środowiskiem farmaceutycznym. Przez
10 lat był sekretarzem Oddziału
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm),
a także założycielem i wieloletnim
przewodniczącym Sekcji Historii
Farmacji tego Oddziału.
W 1957 roku zorganizował Koło Naukowe Farmaceutów
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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Rozprawa habilitacyjna
Wojciecha Roeske
– „Ignacy Łukasiewicz
1822 – 1882” Warszawa 1974

Wojskowych WOW Południe. Ze
służby wojskowej został zwolniony w 1961 roku ze względu na
zły stan zdrowia i zaraz po tym
rozpoczął pracę na Wydziale Farmaceutycznym AM we Wrocławiu,
gdzie prowadził wykłady dla studentów z historii farmacji i deontologii farmaceutycznej. W 1964
roku habilitował się w łódzkiej
Akademii Medycznej na podstawie dysertacji pt. „Ignacy Łukasiewicz 1822 – 1882”.
Warto podkreślić, że była
to pierwsza w Polsce praca habilitacyjna z zakresu historii farmacji. Rok później został powołany
przez władze AM w Krakowie na
stanowisko dyrektora Muzeum
Farmacji. Od 1971 roku jako starszy wykładowca prowadził też
wykłady z historii farmacji, propedeutyki i deontologii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
AM w Krakowie. W 1972 roku
awansował na stanowisko docenta i kierownika Zakładu Historii
Farmacji w Międzywydziałowej
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

Katedrze Historii Medycyny i Farmacji tej uczelni. Profesorem nadzwyczajnym został w 1982 roku.
Cztery lata później przeszedł na
emeryturę. Wprawdzie w latach
1987 – 1996 ponownie pracował
w Muzeum Farmacji w Krakowie,
ale już w niepełnym wymiarze godzin, jako konsultant w sprawach
organizacyjnych tej placówki oraz
wykładowca historii farmacji dla
studentów Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ.
Jego wykłady, podobnie jak we
wcześniejszych latach, cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem
i niemal stuprocentową frekwencją. O ich znaczeniu w kształtowaniu tożsamości zawodowej farmaceutów wypowiadało się wielu
byłych studentów prof. Wojciecha
Roeske, m.in. mgr farm. Anna Bryła – Walz, podczas sesji naukowej
poświęconej pamięci profesora w 2002 roku powiedziała tak:
„Profesor przekonywał do farmacji wpajając szacunek do zawodu
i poczucie własnej wartości. Określał nasze miejsce w zawodach
medycznych, mawiał” Pharmacia
soror medicinae non ancilla” (farmacja siostrą medycyny, a nie słu-

Exlibris prof. Wojciecha Roeske,
autorstwa Krzysztofa Kmiecia
Wojciech Roeske: Z polską farmacją
przez życie. Pamiętniki. Poznań
1999, s. 119.

żebnicą)”. Był promotorem pięciu
prac doktorskich i opiekunem 21
prac magisterskich.
Prof. Wojciech Roeske
wniósł duży wkład w rozwój Muzeum Farmacji w Krakowie. Nadał
tej placówce charakter instytucji
naukowej, priorytetowej w kraju
i równorzędnej w skali międzynarodowej. Tym samym przyczynił
się do rozwoju polskiego muzealnictwa farmaceutycznego, co
szeroko omówiła mgr farm. Iwona
Dymarczyk podczas uroczystości
60. lecia krakowskiego Muzeum
Farmacji w 2007 r. I tak w latach
1965 – 1986, dzięki staraniom
profesora, Muzeum znacznie powiększyło swoje zbiory. Napłynęły
dary i depozyty od osób prywatnych i różnego rodzaju instytucji
zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
W sumie pozyskano prawie 3 tys.

Prof. dr hab. Wojciech Roeske,
dyrektor krakowskiego Muzeum
Farmacji w latach 1965 – 1986.
Iwona Dymarczyk: Historia
krakowskiego Muzeum Farmacji: lata
1965 – 1986. Sesja z okazji 60 – lecia
Muzeum Farmacji, Kraków 6.III.2007.
Program i teksty referatów,
Kraków 2007.
►
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eksponatów z ponad 3 tys. woluminów. Przybyło też ponad 200
tek archiwalnych. W tym czasie
rozwinięto akcję dotyczącą ratowania polskich zabytków farmaceutycznych, m.in. poczyniono
zabiegi w sprawach zabezpieczenia stylowych mebli likwidowanej
apteki przy Placu Trzech Krzyży
w Warszawie, fresków o tematyce farmaceutycznej na łysej Górze
(Góry Świętokrzyskie) oraz witraży
aptecznych w Lipnie (woj. kujawsko – pomorskie). Prowadzono
również szeroką działalność kulturalno – oświatową. Prof. Roeske opracował scenariusze dwóch
filmów popularno – naukowych:
„Domus Hygeae” (1980) i „Pod
godłami dawnych polskich aptek” (1982). W Muzeum nagrano
kilka audycji radiowych i telewizyjnych, takich jak: „Czym się
dawno leczono” (1968), „Alembik”
i „Lekarze czarownicy” (1971). Wypożyczano eksponaty do filmów,
w tym do historycznego obrazu
Jerzego Hoffmana pt. „Pan Wołodyjowski”. Organizowano też okolicznościowe spotkania naukowe,
np. uroczystości upamiętniające
120. rocznicę zapalenia pierwszej
lampy naftowej skonstruowanej przez Ignacego Łukasiewicza
(1975). Z tej okazji wydano afisz
i w wielu polskich aptekach zapalono lampy naftowe. Profesor Roeske wygłosił, a następnie opublikował kilkanaście opracowań
na temat życia i osiągnięć tego
zasłużonego aptekarza. Z inicjatywy i według projektu profesora
powstał obraz pt. „Ignacy Łukasiewicz w aptecznym laboratorium”,
autorstwa prof. Mieczysława Wątorskiego, wykładowcy Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Należy nadmienić, że profesor Roeske był pomysłodawcą wybicia
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medalu im. Ignacego Łukasiewicza, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w uznaniu zasług dla polskiej
farmacji. Jego wielkim sukcesem
było uzyskanie dla szybko powiększających się krakowskich zbiorów
muzealnych nowego, większego
i znacznie odpowiedniejszego lokalu. W 1978 roku w wyniku licznych wniosków, podań i innych
starań profesora, władze Krakowa przydzieliły Muzeum Farmacji zabytkową kamienicę przy ul.
Floriańskiej 25 tuż obok historycznego Traktu Królewskiego (dawna
siedziba – ul. Basztowa 3). Wskutek wielu trudności związanych
z remontem kamienicy, jej wyposażeniem i kosztownymi pracami
konserwatorskimi zabytkowych
mebli aptecznych, uroczyste otwarcie nowej ekspozycji nastąpiło dopiero 13 lat później, w 1991
roku. W tym czasie profesor był
już na emeryturze.

Promesa przydziału kamienicy przy
ul. Floriańskiej 25 w Krakowie dla
Muzeum Farmacji.
Iwona Dymarczyk: Historia
krakowskiego Muzeum Farmacji lata
1965 – 1986, op.cit.

Prof. Wojciech Roeske zostawił po sobie bogaty dorobek
naukowy z dziedziny historii farmacji i muzeologii farmaceutycznej. Znalazło się w nim blisko
300 publikacji, w tym 8 książek,
17 broszur, 140 haseł encyklopedycznych i wiele artykułów
ogłoszonych w czasopismach
polskich i zagranicznych. Opublikował bardzo pożyteczną dla
historyków farmacji „Bibliografię
polskiej historiografii farmaceutycznej 1816 – 1971” (Warszawa
1973) oraz obszerną książkę pt.
„Polskie apteki” (Wrocław) 1991),

Okładka książki pt. „Polskie apteki”,
autorstwa W. Roeske, Wrocław 1991.

Okładka książki pt. „Fenomen
jednorożca w Polsce”, autorstwa
W. Roeske, Kraków 1997
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przedstawiającą różne przejawy
rozwoju rodzimego aptekarstwa.
Duże zainteresowanie wzbudziła
książka pt. „Fenomen jednorożca
w Polsce” (Kraków 1997), ukazująca to legendarne zwierzę we
wszystkich dziedzinach, w których
utrwaliło ono swoją obecność, tj.
w teologii, medycynie, farmacji,
literaturze, malarstwie, grafice,
rzeźbie i innych.
Jest też autorem kilkunastu
obszernych opracowań biograficznych, przedstawiających osiągnięcia i zasługi wybitnych przedstawicieli polskiej farmacji, m.in.: Jana
Szastera, Józefa Sawiczewskiego,
Ignacego Łukasiewicza, Teodora
Torosiewicza. Kilka artykułów poświęcił pierwszym dyplomowanym
farmaceutkom w Polsce – Antoninie Leśniewskiej i Jadwidze Sikorskiej – Klemensiewiczowej. Prof.
Wojciech Roeske został uznany za
twórcę podstaw polskiej muzeologii farmaceutycznej. Pionierski
charakter mają jego opracowania
dotyczące naczyń aptecznych wykonanych z różnego rodzaju tworzyw sztucznych (ceramika, szkło,
drewno), numizmatów farmaceutycznych oraz polskich zabytków
farmaceutycznych w kolekcjach
krajowych i zagranicznych. Zapo-

Uczestnicy VIII Sympozjum Historii Farmacji z okazji 70 – lecia I Zjazdu
Aptekarzy Słowiańskich
Poznań – Błażejewko – Warszawa 22-26 września 1999 r.
W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Wojciech Roeske, Hansgeorg Löhr
(Niemcy), Władysław Szczepański. W drugim rzędzie od lewej: Eugeniusz
Tiszczenko (Białoruś), Katarzyna Hanisz, Jan Majewski.

czątkował też badania nad motywami farmaceutycznymi w sztukach plastycznych w Polsce. Wiele
jego książek, broszur i artykułów
ukazało się w językach obcych:
angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim,
rosyjskim, słowackim, szwedzkim,
węgierskim i włoskim. Świadczy to
o dużym zainteresowaniu badaniami i publikacjami profesora nie
tylko w Polsce, ale także zagranicą.

Medal Georga Urdanga. Awers i rewers. Fot. Andrzej Tracz.
Wojciech Roeske: Z polską farmacją przez życie. Pamiętniki.
Poznań 1999, s. 67.
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Prof. W. Roeske znajdował
czas na aktywną pracę w licznych
towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych. Członkiem
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego był od początku
jego istnienia. W latach 1947 –
1949 pełnił funkcję sekretarza,
a w latach 1957 – 1965 przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTFarm. Działał w Polskim
Towarzystwie Historii Medycyny
i Farmacji. Pierwsze z gremiów
wyróżniło go medalem im. Ignacego Łukasiewicza „De Pharmacia
bene meritis”, a obydwa gremia
– członkostwem honorowym.
Otrzymał godność członka zwyczajnego Academiae Internationale d’Histoire de la Pharmacie
(1973). Był członkiem zarządu
Internationale Gesellschaft für
Geschichte der Pharmazie (1973)
i laureatem prestiżowej nagrody
naukowej „Schelenz Plakette” tego
Towarzystwa (1981), członkiem
Societe d’Histoire de la Pharma►
cie (1974), członkiem korespon37
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►

dentem Deutsche Gesellschaft für
Geschichte der Pharmazie (1975),
członkiem International Counsil
of Museums przy UNESCO (1975)
oraz Association Europenne des
Musees des Sciences Medicales.
W 1992 roku American Institute
of the History of Pharmacy (Wisconsin) uhonorował go medalem
„Georga Urdanga” (Madison) za
całokształt osiągnięć w światowej historiografii farmaceutycznej. Prof. Roeske brał udział
w kilkunastu międzynarodowych
kongresach, gdzie prezentował
dorobek polskiej historii farmacji,
a przede wszystkim popularyzował osiągnięcia polskich aptekarzy
i polskiego szkolnictwa farmaceutycznego. W 1971 r. uczestniczył
w obradach Kongresu Historii Farmacji w Pradze i w Farmaceutycznym Sympozjum Ekumenicznym
w Trogirze (Chorwacja), w 1973r.
– w Kongresie Historii Farmacji
w Paryżu, w kolejnym roku wygłosił wykład w Austriackim Towarzystwie Historii Farmacji w Wiedniu,
a w 1975 roku wziął udział w Kongresie Historii Farmacji w Bremie.
Był aktywnym uczestnikiem kongresów: w Innsbrucku (1977), Bazylei (1979), Budapeszcie (1981),
Heidelbergu (1993), a także w Lipsku, Cottbus i Iihlavie (Czechy).

Marzenie emeryta
Chciałbym zadziwić świat jeszcze po uszy...,
ot, zachcianka, gdy się człek w proch kruszy,
przeminął wiek, zawodzi też zdrowie,
Stąd stos pomysłów, lecz pusto w głowie.
Profesor jest autorem książki autobiograficznej pt. „Z polską
farmacją przez życie” (Poznań
1999), która ukazuje jego drogi
życiowe, ważniejsze wydarzenia
kariery zawodowej oraz zamiłowania i pasje. Miał też uzdolnienia plastyczne – dużo rysował,
rzeźbił, zajmował się drzewnokształtem. Do tego lubił muzykować. Prof. Artur Kijas – recenzent
pamiętników profesora napisał:
„Profesor Wojciech Roeske to postać iście renesansowa”. Wyrazem
uznania dla uczonego są też słowa wypowiedziane przez dziekana Wydziału Farmaceutycznego
CM UJ prof. Macieja Pawłowskiego – „Profesor Wojciech Roeske
to wielki umysł i wielkie serce, był
człowiekiem o ogromnej uczciwości, broniącym żarliwie farmacji”. ■

Piśmiennictwo:
1. Roeske W.: Z polską farmacją przez życie.
Poznań 1999.
2. Zduńska A.: Ad maiorem Pharmaciae
gloriam. „Gazeta Farmaceutyczna”, nr 3,
1996, 38, 42-44.
3. Dymarczyk I: Historia krakowskiego Muzeum Farmacji: lata 1965 – 1986. Sesja
z okazji 60 – lecia Muzeum Farmacji, Kraków 16 III 2007. Program i teksty referatów, Kraków 2007, 28-41.
4. Brzezińska J.: Zmarł prof. dr hab. Wojciech
Roeske. „Farmacja Polska”, 57, 12, 2001,
s. 590-591.
5. Majewski J.: Profesor Wojciech Roeske.
Wspomnienie (1916 – 2001). „Gazeta
Wyborcza. Poznań”, 19 kwietnia 2012.
6. Jaworska K.: Muzeum Farmacji UJ CM (w:)
225 lat Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim pod red. Zbigniewa Beli, Kraków
2008, 533-534.
7. Dymarczyk I.: Kronika. Sesja naukowa
poświecona pamięci profesora Wojciecha
Roeskego. „Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny, 2002, 65, 4, 523-526.
8. Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator Biograficzny. Warszawa 1987,
554-555.
9. Brzezińska J.: Barwne życie farmaceuty.
„Gazeta Farmaceutyczna”, 3, 2000, 55.
10. Profesor dr hab. Wojciech Roeske (19162001). Nekrolog. „Gazeta Farmaceutyczna“, 8, 2001, 50.

dr n. farm. Katarzyna Hanisz

Prof. Wojciech Roeske był
postacią o niezwykle ciekawej
osobowości oraz wielu zainteresowaniach. Porywczy i impulsywny, lecz zarazem bardzo wrażliwy, szczerze manifestował swoją
miłość do historii farmacji. Poza
farmacją szczególnie upodobał
sobie twórczość literacką i artystyczną. Pisał dla własnej przyjemności. Były to pamiętniki, aforyzmy, fraszki i facecje – chociażby
te z cyklu pharmacia curiosa:
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PARTNER PROGRAMU:

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
UBEZPIECZENIOWY
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
ESKULAP

DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO,
PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH
ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW
I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
jak optymalnie zabezpieczyć życie oraz zdrowie swoje i swoich bliskich? Jak chronić majątek, na który pracowało się przez całe życie?
To newralgiczne pytania, z którymi, pomimo mnogości ofert na rynku ubezpieczeń, wiele osób wciąż się zmaga. Któremu
z Towarzystw Ubezpieczeniowych zaufać, aby w momencie, kiedy będziemy potrzebować pomocy, móc liczyć na szybkie i sprawne
załatwienie naszego problemu? Już od ponad roku WARTA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską przygotowywały dedykowany program
ubezpieczeniowy, którego potrzebę sygnalizowali Państwo podczas obchodów 25-lecia Odrodzenia Samorządu Aptekarskiego.
Sponsorem była tam także m.in. WARTA. Odpowiadając na potrzeby środowiska aptekarskiego, z przyjemnością rekomenduję Program
Ubezpieczeniowy ESKULAP, którego szczegóły przedstawią Państwu osobiście przedstawiciele WARTY.
Z poważaniem

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

I

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE

ZAPISY MOŻLIWE JUŻ OD DZIŚ!
Start pierwszej ochrony ubezpieczeniowej od 1 czerwca.
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Do ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów ochronnych (OCHRONA, OCHRONA PLUS, OCHRONA VIP) mogą przystąpić: właściciele
aptek, wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej aptece, farmaceuci, wszyscy pracownicy Izb Aptekarskich, ich współmałżonkowie oraz
pełnoletnie dzieci, mający od 18 do 69 lat. Do wariantu dodatkowego SUPER RODZINA mogą przystąpić wymienione powyżej osoby,
które przystąpiły już do jednego z trzech wariantów ochronnych.
ZALETY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:
brak karencji dla przystępujących w okresie do 1 sierpnia 2017;
wiele wariantów ubezpieczenia w jednej aptece – to oznacza, że każdy pracownik może wybrać indywidualny wariant dla siebie;
indywidualne konto do wpłat dla każdego ubezpieczonego oraz certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową;
świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, należne już za jedną dobę, a w przypadku
choroby – po 2 dniach hospitalizacji;
wsparcie finansowe w razie poważnej choroby zarówno ubezpieczonego, jak i małżonka lub partnera (aż 44 różne typy chorób);
wsparcie finansowe w razie operacji chirurgicznych obejmujące katalog aż 546 operacji;
dostępny pakiet „Dziecko”, pozwalający na objęcie ochroną dziecka ubezpieczonego w ramach jednej składki;
po odejściu z pracy istnieje możliwość dalszego opłacania składek i pozostania w ochronie ubezpieczeniowej;
możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po 70. roku życia.

REKLAMA
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REKLAMA
ZAKRES UBEZPIECZENIA:
WARIANT I
OCHRONNY

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

WARIANT II
OCHRONNY +

WARIANT III
OCHRONNY VIP

WARIANT
DODATKOWY
SUPER RODZINA

PODANE W TABELI KWOTY STANOWIĄ WARTOŚCI SKUMULOWANE
ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU:

Wypadku komunikacyjnego w pracy

200 000 zł

300 000 zł

500 000 zł

–

Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

150 000 zł

225 000 zł

375 000 zł

–

Wypadku przy pracy

150 000 zł

225 000 zł

375 000 zł

–

Nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł

150 000 zł

250 000 zł

–

Zawału serca lub udaru mózgu

100 000 zł

150 000 zł

250 000 zł

–

Zgon ubezpieczonego

50 000 zł

75 000 zł

125 000 zł

–

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

100% uszczerbku
1% uszczerbku

45 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

–

450 zł

600 zł

1 000 zł

–

USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY ZAWAŁEM SERCA I UDAREM MÓZGU

1% uszczerbku (zawał serca, udar mózgu)

300 zł

400 zł

600 zł

–

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

30 000 zł

50 000 zł

70 000 zł

–

Wystąpienie poważnego zachorowania ubezpieczonego – 44 jednostki

15 000 zł

25 000 zł

60 000 zł

–

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – katalog 546 operacji,
5 stopni, brak pre-existingu

1 500 zł

3 000 zł

6 000 zł

–

POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU, MINIMUM 24H

Wypadek komunikacyjny w pracy

200 zł

250 zł

350 zł

–

Wypadek komunikacyjny

150 zł

200 zł

275 zł

–

Wypadek przy pracy

150 zł

200 zł

275 zł

–

Zawał serca lub udar mózgu

100 zł

150 zł

200 zł

–

Nieszczęśliwy wypadek – jeden dzień kalendarzowy

100 zł

150 zł

200 zł

–

Choroba – dłużej niż 1 dzień kalendarzowy

50 zł

75 zł

100 zł

–

OIOM

500 zł

700 zł

1 000 zł

–

Rehabilitacja poszpitalna (za 1 dzień zwolnienia po pobycie w szpitalu)

30 zł

40 zł

50 zł

–

Ubezpieczenie lekowe

100 zł

300 zł

500 zł

–

2 000 zł

8 000 zł

12 000 zł

–

Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa,
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca,
ablacja, dializoterapia, wertebroplastyka)

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

–

–

–

50 000 zł

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

–

–

–

40 000 zł

Zgon małżonka/partnera

–

–

–

20 000 zł

Zgon dziecka – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku

–

–

–

5 000 zł

Zgon dziecka w wyniku NW – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku

–

–

–

15 000 zł

Zgon rodziców

–

–

–

1 600 zł

Zgon rodziców w wyniku NW

–

–

–

3 000 zł

Zgon teściów

–

–

–

1 500 zł

Zgon teściów w wyniku NW

–

–

–

3 000 zł

Urodzenie dziecka

–

–

–

1 200 zł

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną

–

–

–

2 500 zł

Zgon noworodka (do 1. roku życia)

–

–

–

2 500 zł

Wystąpienie poważnego zachorowania dziecka – 21 jednostek

–

–

–

4 000 zł

–

–

–

30 zł

–

–

–

60 zł

–

–

–

150 zł

–

–

–

4 000 zł

–

–

–

40 zł

–

–

–

80 zł

ŚWIADCZENIA DZIECI

Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, za 1 dzień,
minimum 6 dni – wiek dziecka 4-25 lat
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, za 1 dzień,
minimum 1 dzień – wiek dziecka 4-25 lat
Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, za 1% uszczerbku

PAKIET WSPÓŁMAŁŻONEK

Wystąpienie poważnego zachorowania małżonka/partnera – 44 jednostki
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku choroby, kwota za 1 dzień
– pobyt trwający dłużej niż 3 dni kalendarzowe
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku wypadku, kwota za 1 dzień
– pobyt trwający minimum 1 dzień kalendarzowy
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia – po 1 miesiącu

TAK

TAK

TAK

TAK

Składka miesięczna

40 zł

60 zł

100 zł

25 zł

40
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FILAR 2. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU APTEKI

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o właścicielach aptek.
KORZYŚCI Z POSIADANIA UBEZPIECZENIA FIRMOWEGO:
Ubezpieczenie oferowane jest w formule od wszystkich zdarzeń (all risks). Oznacza to pokrycie szkód, będących skutkiem działania
zarówno żywiołów (np. pożaru, wiatru, wody, elektryczności), jak i działalności człowieka i zwierząt.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty to ochrona na wypadek roszczeń osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu
w związku z wydaniem niewłaściwego leku lub błędem w przygotowaniu leku recepturowego.
Specjalnie dobrane rozszerzenia, jak ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach czy kosztów utraty dokumentów refundacyjnych,
sprawiają, że propozycja ta w pełni zaspokaja potrzeby każdej apteki.
ZAKRES UBEZPIECZENIA:
RYZYKO

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń

250 000 zł

350 000 zł

500 000 zł

750 000 zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego

7 500 zł

10 500 zł

15 000 zł

22 500 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

7 500 zł

Ubezpieczenie od dewastacji

5 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

Ubezpieczenie od graffiti

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Ubezpieczenie stłuczenia szyb

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

7 500 zł

Ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach

17 500 zł

24 500 zł

35 000 zł

52 500 zł

Ubezpieczenie kosztów utraty dokumentów refundacyjnych

25 000 zł

35 000 zł

50 000 zł

75 000 zł

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

250 000 zł

350 000 zł

500 000 zł

750 000 zł

Odpowiedzialność cywilna farmaceuty

175 000 zł

245 000 zł

350 000 zł

525 000 zł

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

980 zł

1 180 zł

1 590 zł

1 990 zł

Składka

III

FILAR 3. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Dla nowych klientów WARTY przygotowane zostały zniżki na ubezpieczenia OC i Autocasco oraz ubezpieczenia mieszkania lub domu
w wysokości 10%. Oferta jest ważna dla wszystkich osób, które nie korzystały dotychczas z takiego ubezpieczenia w WARCIE,
a zdecydowały się przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie w ramach programu ESKULAP.
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – KOMUNIKACJA:
Ubezpieczenia komunikacyjne WARTY i HDI to nie tylko ochrona pojazdu i kierowcy, ale w ramach OC także pakiet ubezpieczeń
dodatkowych w cenie. Jest to np. kompleksowa pomoc Warty przy załatwianiu wszelkich formalności związanych ze szkodą
OC (BLS), jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, bez względu na to, w którym towarzystwie był ubezpieczony sprawca wypadku,
czy Assistance Standard, w którym zapewniona jest m.in. pomoc po wypadku, załatwienie holownika itp. Ponadto pakiet stałego
klienta zapewnia promocyjne składki na ubezpieczenia dodatkowe lub wyższe sumy ubezpieczenia za tę samą cenę.
WARTA oferuje 3 warianty Autocasco, czyli ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.
W produktach znajduje się tzw. formuła all risks, która w praktyce oznacza szerszy i bardziej przejrzysty zakres ochrony.
W WARCIE istnieje także możliwość dostosowania produktu do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, poprzez możliwość
modyfikacji zakresu ochrony. Dzięki temu płaci się tylko za te opcje, których się potrzebuje.
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017
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REKLAMA
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – MIESZKANIA:
Aby czuć się bezpiecznie nie tylko w pracy, warto pomyśleć o ubezpieczeniu swojego domu lub mieszkania na wypadek zalania, pożaru,
kradzieży z włamaniem, przepięcia, dewastacji lub stłuczenia (WARTA DOM) oraz innych szkód, które nie są wyłączone w OWU (WARTA
DOM KOMFORT). Ubezpieczenia mieszkaniowe WARTY to wszechstronna ochrona nie tylko majątku, ale także wielu sfer życia prywatnego.
Dobrze pamiętać o ubezpieczeniu siebie i swoich bliskich (OC w życiu prywatnym i NNW) oraz innych dodatkach, jeśli jest się fanem
dwóch kółek, korzysta z różnych sprzętów poza domem lub dużo czasu spędza w ogrodzie. Wszystko w ramach jednej polisy – z pomocą
assistance w cenie ubezpieczenia.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO? TO BARDZO PROSTE!
Wypełnij i podpisz deklarację uczestnictwa w ubezpieczeniu. Wzór deklaracji znajduje się na stronie www.eucuk.pl.
Pamiętaj, aby uzupełnić swój e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na nasz kontakt. Wypełnioną deklarację
przekaż do EuCUK.
Możesz to zrobić na

2 sposoby:

skontaktuj się z agentem

wyślij oryginał deklaracji na adres pocztowy do EuCUK.

RE

KO SP
M OS
EN Ó
DO B
W
AN

Skontaktuj się z agentem i przekaż mu deklarację osobiście.
Możesz go znaleźć poprzez stronę www.eucuk.pl lub pisząc na adres: kontakt@eucuk.pl.
W trakcie spotkania agent od razu sprawdzi Twój wniosek i wygeneruje indywidualny
numer konta, na który będziesz wpłacać wszystkie składki, także pierwszą.
Agent przekaże Ci certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie
do ubezpieczenia grupowego.

Y

Jeżeli wybierzesz kontakt z agentem, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco:

Jeżeli wybierzesz wysyłkę deklaracji pocztą, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco:
Wyślij oryginał deklaracji na adres: Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych,
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin.
Po dostarczeniu deklaracji otrzymasz mailowe potwierdzenie poprawności jej wypełnienia.
Wpłać pierwszą składkę na następujące konto:

26 1750 0012 0000 0000 3634 5632

Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej.
Certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, zostanie wysłany e-mailem.
Kolejne składki należy wpłacać na nowe, indywidualne konto, wskazane w piśmie przesłanym z EuCUK.

Składkę płaci się miesięcznie w pełnej wysokości. Za termin zapłaty składki uznaje się datę wpływu środków na rachunek EuCUK.
Składka jest płatna z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.
Nieopłacenie składki w terminie i w prawidłowej wysokości jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. W takim przypadku
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Więcej szczegółów na

www.eucuk.pl

+ 48 886 755 366

kontakt@eucuk.pl

Europejskie Centrum
Ubezpieczeń Korporacyjnych
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin

Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej,
a w szczególności jej zakres oraz warunki wypłaty świadczeń, określone są w ogólnych i szczególnych warunkach ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia, a także w dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.eucuk.pl. Złożenie deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na warunkach zakresu
wariantu określonych powyżej nie jest dokumentem ubezpieczenia. Dowodem zawarcia umowy jest odrębny dokument potwierdzający nadanie ochrony przez TUnŻ „WARTA” S.A. (certyfikat).
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Panorama samorządu

Samorządowy
peryskop
http://www.oiab.com.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że zostali ogłoszeni laureaci IV edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych na najlepsze
prace doktorskie w dziedzinie farmacji. Laureatką II
nagrody została dr Emilia Sokołowska, reprezentująca Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczelniom Medycznym, w których
powstały nagrodzone prace tradycyjnie przyznano,
w uznaniu wybitnych efektów kształcenia, medale
Scientia Nobilitat. Wydział Farmaceutyczny z OML
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymał
medal srebrny, który odebrał dziekan Wydziału, dr
hab. Wojciech Miltyk.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medcznego w Białymstoku obchodzi 40–lecie utworzenia. Obchody
Jubileuszu odbędą się 02.06.2017 roku.
Ukazał się nowy numer Farmacji Regionu Północno-Wschodniego, Biuletyn Informacyjny Izby
Aptekarskiej w Białymstoku nr 1(93)2017. W nim
między innymi wspomnienie postaci Leopolda Skulskiego, informacje o postępowaniach kontrolnych
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przeprowadzonych przez podlaski OW NFZ, wiersze
Marii Ellnain Wojtaszek.
http://www.dia.com.pl
Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska we
współpracy z Kancelarią Radców Prawnych ZPZ LEGAL zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład poświęcony ostatniej nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Wykład odbędzie się 06.06.2017 roku
o godzinie 10:00 w siedzibie DIA we Wrocławiu, al.
Matejki 6.
http://www.goia.org.pl
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska ostrzega przed możliwymi atakami na niezaktualizowane
komputery z systemem Windows. Szkodliwe oprogramowanie może doprowadzić nawet do całkowitego zablokowania stacji roboczej, na której zainstalowany jest program apteczny. Więcej informacji
na stronie.
Gdańska Izba rekomenduje ponadto ankietę
dotyczącą wykonywania w aptekach ogólnodostępnych leków recepturowych i metod ich sporządzania. ►
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http://www.katowice.oia.pl
Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej przygotował krótkie omówienie właściwego toku postępowania w przypadku wezwania do
wydania recept na żądanie organów ścigania. Warto
się z nim zapoznać, aby w takiej sytuacji właściwie
zabezpieczyć interesy wszystkich zainteresowanych
stron – swoje, prokuratury oraz pacjentów, których
dane wrażliwe znajdują się na receptach.
Śląska Izba Aptekarska rekomenduje ankietę
„Ocena roli i zakresu zadań Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na rzecz poprawy zdrowotności społeczeństwa
polskiego” oraz ankietę, badającą satysfakcję magistrów farmacji z wykonywanej pracy.
http://www.koia.kielce.pl
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska publikuje
przypomnienie „w związku z licznymi zapytaniami
i zgłoszeniami dotyczącymi nie spełniania przez produkty lecznicze wymogów jakościowych”. W takich
przypadkach wadę jakościową należy zgłaszać zgodnie z przepisami stosownego rozporządzenia.
http://www.oia.lodz.pl/
W niedzielę 4 czerwca 2017 roku przy ulicy Minerskiej 19 w Łodzi na kortach Akademii Tenisowej
odbędzie się spotkanie integracyjne członków OIA
w Łodzi, które będzie przebiegać w konwencji Plenerowego Pikniku Rodzinnego z licznymi atrakcjami
dla dorosłych oraz dzieci. To już druga impreza tego
typu organizowana przez OIA w Łodzi.
http://www.oia.krakow.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie informuje, że „w związku z obowiązkiem wprowadzenia
procedur ODO (Ochrony Danych Osobowych) w aptekach, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje wspólnie z Kancelarią Adwokacką szkolenie
w dniu 10 czerwca 2017 r. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie izby, ul. Kobierzyńska 98/68.”
http://www.olsztyn.oia.org.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie zaprasza „do udziału w Regionalnych Konferencjach

44

OSOZ’2017 „ROBOTY ZDROWOTNE i Mobilne Systemy Wspomagające Lekarza, Pielęgniarkę, Aptekarza”.
Grono ekspertów przedstawi najbardziej kluczowe tematy i rozwiązania dotyczące koordynowanej opieki
zdrowotnej.”
http://www.ooia.pl
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina o zmianach, jakie w recepturze od 1 czerwca wprowadza rozporządzenie z dnia 24 maja br.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji
gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Ponadto na stronie opolskiej izby zajdziemy
rekomendację dla IV edycji studiów podyplomowych
”Zioła w profilaktyce i terapii”: Studia podyplomowe
uzyskały w roku 2017 Certyfikat „Studia z przyszłością”, przyznawany na podstawie opinii członków Komisji Eksperckiej, reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska
akademickie i gospodarcze.
http://www.bydgoszcz.oia.org.pl
Również Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba
Aptekarska zamierza wykorzystać nadchodzącą
piękną pogodę i zaprasza na Piknik Aptekarski, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. (sobota)
o godzinie 14.00. w JuraPark w Solcu Kujawskim przy
ul. Sportowej 1.
http://www.warszawa.oia.org.pl
Czas imprez plenerowych w pełnym rozkwicie – na spotkanie, VIII Rodzinny Piknik Integracyjny
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – 10
czerwca 2017 w miejscowości Stara Miłosna (padok)
zaprasza Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie.
Biletem wstępu na imprezę jest dokument Prawa
Wykonywania Zawodu.
Biuro OIA w Warszawie zwraca się z prośbą
o wypełnienie ankiety „Ocena przydatności informacji o ryzykach związanych z bezpieczeństwem
stosowania produktów leczniczych w praktyce farmaceutycznej”. Ankiety będą przedmiotem badań
studentki V roku farmacji Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Z Uniwersytetu

Cukrzyca
– wielozadaniowe wyzwanie
dla farmaceuty XXI wieku
W dniach 12-14 maja
2017r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym studenci farmacji
z całej Polski, mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniach zorganizowanych przez gdański oddział
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji pod przewodnictwem Natalii Susłowskiej. Była to
konferencja naukowa „Cukrzyca
– wielozadaniowe wyzwanie dla
farmaceuty XXI wieku” oraz dwa
ogólnopolskie konkursy: Konkurs
Umiejętności Klinicznych i Konkurs Receptury Aptecznej. Naczelna Izba Aptekarska objęła patronatem wyżej wymienione wydarzenia oraz ufundowała nagrody
w konkursach. Podczas konferencji swoje wystąpienia mieli dr
n. med. Anna Mikosik – Roczyńska, która mówiła o metodzie
TREG w leczeniu cukrzycy typu I,
dr n. med. Bogumił Wolnik, który
przedstawił nowe trendy w farmakoterapii cukrzycy typu 2 oraz
dr hab. Małgorzata Grembecka,
która objaśniła rolę właściwego
żywienia u diabetyków. Konkurs
Umiejętności Klinicznych, którego patronem merytorycznym był
prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, w której
cztery zakwalifikowane zespoły
omawiały przed komisją i uczestnikami konkretny przypadek paAptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

cjenta. Najlepsi okazali się Olga
Wronikowska i Bartłomiej Nycz
z lubelskiego oddziału PTSF, drugie miejsce zajęli Joanna Białczyk
i Kuba Gębalski z Bydgoszczy, zaś
trzecie przypadło w udziale Magdalenie Burkackiej i Mateuszowi
Biernatowi z Warszawy. Konkurs
Receptury Aptecznej składał się
z części praktycznej, w której do
wykonania były czopki i objęty
był opieką merytoryczną przez
prof. dr hab. n. farm. Małgorzatę
Sznitowską. W konkursie najlepszymi okazali się Olga Świerzbińska z Białegostoku, Natalia Mrozik z Krakowa i Dagmara Przymus
z Poznania. W Gdańsku odbyło
się również Walne Zgromadzenie
Delegatów PTSF, na którym dokonano wyboru nowych członków

zarządu, którzy obejmą swoje
stanowiska podczas Kongresu
PTSF, który odbędzie się na jesieni w Lublinie. Niezwykle dojrzałą
decyzją było podpisanie porozumienia przez Przewodniczącą Zarządu Głównego PTSF Katarzynę
Kopacz i Prezydent IFMSA Paulinę Birula o współpracy pomiędzy
organizacjami. Wspólne organizowanie konferencji, konkursów
i innych akcji, przez studentów
farmacji i medycyny, może okazać się niezwykle istotne dla
właściwych relacji i współpracy
pomiędzy farmaceutami i lekarzami w systemie ochrony zdrowia. W Gdańsku oprócz zmagań
konkursowych i naukowej wiedzy
nie zabrakło okazji do integracji,
dobrej zabawy, zwiedzania miasta oraz pięknej pogody. Polskie
Towarzystwo Studentów Farmacji perfekcyjnie zorganizowało
wspaniałe wydarzenie, w którym
mogłem uczestniczyć i w imieniu
Naczelnej Izby Aptekarskiej wręczyć nagrody zwycięzcom. Gratuluję organizatorom, wszystkim
uczestnikom i jeszcze raz dziękuję
za zaproszenie. ■
mgr farm. Paweł Martyniuk
członek Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Kwiecień 2017:
Rynek apteczny w kwietniu
2017 lepiej niż rok wcześniej
(+1,20%). Spadek względem
marca br. (-9,24%)
Rynek apteczny w kwietniu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 699 mln
PLN. Jest to o 32 mln PLN (+1,20%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast w porównaniu do marca br. wartość sprzedaży zmniejszyła
się o 275 mln PLN (-9,24%).
Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu 2017 r. była o 32 mln PLN wyższa od analogicznego okresu 2016 roku. Wartość sprzedaży rynku aptecznego od początku 2017 r. była prawie o 632 mln
PLN wyższa od analogicznego okresu ub. r. (średniomiesięczny wzrost wyniósł blisko 158 mln PLN). Rynek
apteczny osiągnął w tym okresie wzrost o 5,84%.

Statystyczna apteka
W kwietniu 2017 r. wartość sprzedaży dla
statystycznej apteki wyniosła 180,5 tys. PLN.
Średnia wartość przypadająca na aptekę była na
tym samy poziomie co wartość za kwiecień 2016 r.
W porównaniu do marca br. wzrost wartości sprzedaży w aptekach był mniejszy. Statystyczna apteka
sprzedała o 18,5 tys. PLN (-9,30%) mniej niż w poprzednim miesiącu.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptekach w kwietniu 2017 r. wyniosła 18,26 PLN. Śred46

nia cena produktów sprzedawanych w aptece w porównaniu do kwietnia 2016 r. wzrosła o 4,93%, a wobec poprzedniego miesiąca była wyższa o 1,22%.
Największy wzrost procentowy cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej (+8,10%). Nieznacznie mniejszy wzrost
zanotował segment leków pełnopłatnych wydawanych na receptę, który wzrósł o 7,29%.
Marża apteczna w kwietniu wyniosła 24,95%
i była o 0,64 pp niższa od marży z analogicznego
okresu ubiegłego roku. Również względem marca br.
marża się zmniejszyła, w tym przypadku o 0,16 pp.
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

Barometr Eksperta
Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2016

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2016

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

►
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Barometr Eksperta
Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016

Pacjent
W kwietniu 2017 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 510 pacjentów. To o 2,50% mniej
niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów również
spadła, tym razem o 11,14%.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na pacjenta wyniosła w kwietniu 51,42 PLN
i była o 2,56% wyższa niż w kwietniu 2016 roku
(50,14 PLN). Natomiast względem marca br. (50,38
PLN) wartość ta zwiększyła się o 2,07%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w kwietniu br. wyniósł 28,15%. Wskaźnik ten był niższy o 0,83 pp niż w marcu br. Udział
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był

o 0,34 pp mniejszy niż w analogicznym miesiącu
2016 roku. W kwietniu pacjenci wydali na leki refundowane blisko 272 mln PLN, tj. o 59,7 mln PLN mniej
niż miesiąc wcześniej oraz o 23,0 mln PLN mniej niż
w kwietniu 2016 r.
W kwietniu pacjenci zapłacili 74,30% z 2 699
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze
strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca
udział ten zmniejszył się o 0,37 pp, a wartościowo
wydatki pacjentów zmniejszyły się wobec poprzedniego miesiąca o 214,9 mln PLN. W kwietniu pacjenci
wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione
w aptekach ponad 2 005 mln PLN. To o 55,6 mln
PLN więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Udział
pacjentów w zapłacie za leki był o 1,17 pp wyższy
od udziału z kwietnia 2016 r. ■
dr Jarosław Frąckowiak
Wiceprezes PEX PharmaSequence
(dawniej PharmaExpert i Sequence)
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Test wiedzy.

Sprawdź co zapamiętałeś!
1. Indeks prebiotyczny określa:
A. charakterystykę prebiotyku w kierunku selektywności stymulacji drobnoustrojów
B. ilość węglowodanów, jaka jest potrzebna do odżywienia danego szczepu drobnoustrojów
C. rezultat badań toksykologicznych dla danego
prebiotyku
D. stopień odporności na hydrolizę w przewodzie
pokarmowym
2. Bakterie probiotyczne powinny:
A. pochodzić z mikrobiomu innego niż ludzki (np.
od świnek morskich)
B. cechować się jak najmniejszą przyczepnością do
epithelium jelitowego
C. produkować kwas mlekowy
D. nie wchodzić w interakcje z bakteriami chorobotwórczymi
3. „Elacutan” to synonim:
A. hydrokortyzonu
B. mocznika
C. kwasu bornego
D. balsamu peruwiańskiego
4. W skład Unguentum Eucerini II według Farmakopei Polskiej X wchodzi:
A. alcohol cetylicus et stearylicus, alcoholes adipis
lanae, vaselinum album
B. cholesterolum, alcohol stearylicus, cera alba, vaselinum album
C. cholesterolum, vaselinum album, parafinum
liquidum, paraffinum solidum
D. alcohol cetylicus, cholesterolum, vaselinum album
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5. W farmakoterapii osób starszych obowiązuje zasada:
A. „start high, go slow”
B. „start low, go steady”
C. „start high, go fast”
D. „start low, go slow”
6. Bezpośrednim inhibitorem czynnika krzepnięcia
Xa jest:
A. edoksaban
B. rolapitant
C. pemetreksed
D. tenofovir
7. Landiolol to nowy beta-bloker, o następujących
właściwościach:
A.
nieselektywnie
blokuje
receptory
αi β-adrenergiczne, jest wskazany w nadciśnieniu
tętniczym
B. nieselektywnie blokuej receptory β2 i β1adrenergiczne, jest wskazany w migrenowych
bólach głowy
C. selektywnie blokuje receptory beta-1-adrenergiczne, jest wskazany do krótkotrwałej kontroli
czynności skurczowej serca
D. selektywnie blokuje receptory beta-1-adrenergiczne, jest wskazany do stosowania w chorobach przewlekłych
8. Motto: „Pharmacia soror medicinae non ancilla”
oznacza:
A. zdrowie chorego najwyższym prawem
B. lekarzu, wylecz samego siebie
C. farmacja siostrą medycyny, a nie służebnicą
D. niektóre leki są gorsze od choroby
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Odpowiedzi
Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: A. Jedną
z miar pozwalających dość precyzyjnie
scharakteryzować prebiotyk w kierunku
selektywności stymulacji drobnoustrojów jest
tzw. indeks prebiotyczny, który definiuje się
jako zmianę proporcji korzystnych bakterii
(z rodzajów Bifidobacterium i Lactobacillus)
i tych uważanych za niepożądane (bakterie
z rodzajów Clostridium i Bacteroides). Oblicza
się go ze wzoru.
Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: C. Szczepy
stosowane w preparatach probiotycznych
dla ludzi powinny pochodzić z mikrobiomu
człowieka. Probiotyki wywierają bezpośredni
wpływ na wzrost bakterii chorobotwórczych.
Wywierają również pośredni wpływ,
wytwarzając substancje o aktywności
przeciwdrobnoustrojowej, np. bakteriocyny czy
kwasy organiczne, co jest ich korzystną cechą.
Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia,
bakterie probiotyczne powinny produkować
kwas mlekowy. Z punktu widzenia skuteczności
probiotyku, istotna jest ocena jego zdolności
przylegania do komórek nabłonka jelit lub
pochwy oraz żywotności w miejscu docelowym.
Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: B. Elacutan
to synonim mocznika. Inne synonimy tego
surowca to: Urea, Urea pura, Carbamidum.
Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: D. Skład podany
w odpowiedzi A odpowiada Unguentum
Eucerini I według FP X. W odpowiedzi B podano
skład wazeliny hydrofilowej. Odpowiedź C
opisuje skład maści cholesterolowej.
Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: D. W przypadku
chorych w starszym wieku, bądź z uszkodzoną
wątrobą stosuję się szczególną ostrożność
i zgodnie z zasadą ,,start low – go slow”,
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zaczynamy od małej dawki i powoli ją
podnosimy.
Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: A. Edoksaban
jest wysoce wybiórczym, bezpośrednim
i odwracalnym inhibitorem czynnika Xa, proteazy
serynowej umiejscowionej na końcu wspólnego
szlaku kaskady krzepnięcia. Rolapitant jest
wybiórczym antagonistą receptorów substancji
P/neurokininy 1 (NK1) u ludzi i stosowany jest
w zapobieganiu opóźnionym nudnościom
i wymiotom związanym z chemioterapią
przeciwnowotworową. Pemetreksed to lek
przeciwnowotworowy będący antagonistą
kwasu foliowego, zaburzający podstawowe
procesy metaboliczne wykorzystujące foliany
niezbędne dla podziału komórek. Tenofovir
jest wskazany w terapii przeciwretrovirusowej
dorosłych zakażonych wirusem HIV-1.
Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: C. Landiolol
jest wskazany do stosowania w częstoskurczu
nadkomorowym i dla szybkiej kontroli
czynności skurczowej komór u pacjentów
z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków
w okresie okołooperacyjnym, pooperacyjnym
lub w innych przypadkach, gdy konieczna jest
krótkotrwała kontrola czynności skurczowej
komór za pomocą środka o krótkim działaniu,
a także w niewyrównanym częstoskurczu
zatokowym, jeśli w ocenie lekarza szybki rytm
serca wymaga swoistej interwencji. Lek nie
jest wskazany do stosowania w chorobach
przewlekłych.
Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: C. Profesor
Wojciech Roeske przekonując do farmacji
mawiał: „Pharmacia soror medicinae non
ancilla” (farmacja siostrą medycyny, a nie
służebnicą).
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rejestracje i nowości na rynku
NOWE REJESTRACJENowe
– PL – MARZEC 2017
W marcu 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me‑
dycznych i Produktów Biobójczych wydał 101 pozwoleń na dopuszczenie produk‑
tów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 100 pozwoleń dla nowych produktów
leczniczych oraz 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Tri‑
bux – Biofarm), które zostało pominięte w niniejszym zestawieniu. Pozwolenia dla
nowych produktów leczniczych obejmują 41 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, Globalne Nu‑
mery Jednostki Handlowej), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.
pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały po‑
zwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2017 r.” został opublikowany przez Urząd 11 kwietnia 2017.
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory
pompy protonowej
Omeprazole: Controzil (Dr. Max) i Omeprazol
Dr. Max to odpowiednio 31. i 32. zarejestrowana
marka omeprazolu. W postaci doustnej na rynek
wprowadzono 23 marki: Bioprazol i od maja 2009
Bioprazol Bio oraz od maja 2014 Bioprazol Bio Max
(Biofarm), Gasec Gastrocaps (Mepha), Helicid i od
marca 2012 Helicid Forte (Zentiva), Losec (Astra‑
Zeneca; lek oryginalny), Ortanol (Sandoz; lek zare‑
jestrowany pierwotnie pod nazwą Omar), Ortanol
Max i Ortanol Plus (Sandoz), Polprazol (Polpharma)
i od stycznia 2010 Polprazol Acidcontrol (Polphar‑
ma; zmiana nazwy z Polprazol dla dawki 10 mg)
oraz od maja 2009 Polprazol PPH (Polpharma),
Prazol i od czerwca 2011 Prazol Neo (Polfa Pa‑
bianice), od lipca 2007 Loseprazol (Pro.Med.CS),
od sierpnia 2008 Progastim (Recordati), od grudnia
2008 Agastin (Exeltis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Omolin), od grudnia 2010 Piastprazol
(Aflofarm), od lutego 2011 Ultop (Krka), od marca
2012 Heligen (Mylan), od czerwca 2012 Goprazol
(S-Lab; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę
Polpharma pod nazwą Polprazol PPH), od września
2012 Omeprazolum 123ratio (lek wprowadzony na
rynek od maja 2009 pod nazwą Tulzol, następnie
zmiana nazwy na Omeprazolum 123ratio), od maja
2013 Omeprazole Genoptim (Synoptis; lek wprowa‑
dzony wcześniej pod nazwą Groprazol przez Polfę
Grodzisk, któremu zmieniono nazwę na Omeprazol
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APPH, następnie wprowadzono na rynek od maja
2011 pod nazwą Omeprazole Phargem, po czym
zmieniono nazwę na Omeprazole Genoptim), od
stycznia 2014 Polprazol Max (Medana Pharma; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omeprazol
Medana, z kolei zmiana nazwy na Polprazol Opti‑
ma, a następnie na Polprazol Max), od marca 2014
Ventazol (Exeltis; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Omeprazol Quisisana), od lipca 2014 Ome‑
prazol Aurobindo, od stycznia 2015 Nozer (Ran‑
baxy), od kwietnia 2015 Helicid Control (Zentiva), od
stycznia 2016 Omeprazol Farmax (SVUS Pharma),
od kwietnia 2016 Goprazol Max (S‑Lab), od maja
2016 Omeprazole Genoptim SPH (Synoptis) i od
sierpnia 2016 Prenome (Mercapharm).
Spośród nich bez recepty dostępnych jest 11 leków:
Bioprazol Bio, Bioprazol Bio Max, Goprazol Max,
Helicid Control, Omeprazole Genoptim SPH, Orta‑
nol, Ortanol Max, Piastprazol, Polprazol Acidcontrol,
Polprazol Max, Prazol Neo.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bioprazol Bio
Control (Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Omepraz Bio), Bostomac (Chemo Iberica),
Omar Max (Sandoz), Omeplis (Mylan), Omeprazol
Biofarm, Omeprazol Generics (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Omeprazole Jenson), Ome‑
prazol Stada, Zdroviprazol (Natur Produkt Zdrovit).
Do sprzedaży wprowadzono także 4 marki prepara‑
tów iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), Ortanol (Sandoz;
nastąpiła zmiana nazwy na Omeprazol Sandoz, ale
lek pod nową nazwą jeszcze nie został wprowadzo‑
ny na rynek), od listopada 2009 Polprazol (Polphar‑
►
ma) i od czerwca 2014 Omeprazol Mylan.
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Ostatnio skreślono z Rejestru: Nozer Med (Ran‑
baxy; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Omeprazole Ranbaxy; był obecny na rynku od
stycznia 2015).
A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnościom; A04AA – Antagoniści serotoniny (5HT3)
Ondansetron: Ondansetron Marex (Marex-Pharma)
w postaci roztworu do wstrzykiwań to 11. zarejestro‑
wana marka ondansetronu, w tym 8. zarejestrowana
marka leku dożylnego. Na rynek wprowadzono 7
marek leków dożylnych: Atossa (ICN Polfa Rze‑
szów), Setronon (Teva Kraków), Zofran (Novartis;
lek oryginalny), od sierpnia 2008 Ondansetron Kabi
(Fresenius Kabi), od kwietnia 2012 Ondansetron
B.Braun (Braun), od września 2012 Ondansetron
Claris (Claris Lifesciences) i od lutego 2013 Ondan‑
setron Accord (Accord Healthcare).
Ponadto zarejestrowano 6 doustnych marek ondan‑
setronu. Do obrotu wprowadzono 5 marek: Atossa
(Egis), Emetron (Gedeon Richter), Setronon (Teva),
Zofran i Zofran Zydis (Novartis; lek oryginalny) i od
stycznia 2012 Ondansetron Bluefish (Bluefish Phar‑
maceuticals). Nie pojawił się jeszcze na rynku pre‑
parat Ondatran (Polfa Tarchomin).
Do sprzedaży wprowadzono także Zofran w postaci
czopków doodbytniczych.
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B –
Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin; A10BH – Inhibitory peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptin: DPPSITA (Teva) to 6. zarejestrowana
marka sitagliptyny. Do sprzedaży wprowadzono 2
marki: od czerwca 2010 Xelevia (Merck Sharp &
Dohme) i od października 2014 Ristaben (Merck
Sharp & Dohme). Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Januvia (Merck Sharp & Dohme), Sitagliptin Teva,
Tesavel (Merck Sharp & Dohme).
A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włączając preparaty złożone zawierające obie
witaminy; A11CC – Witamina D i analogi
Colecalciferol: Dekristol (Sun-Farm) to aktualnie 7.
zarejestrowana marka produktu leczniczego z wi‑
taminą D3. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki:
Devikap (Medana Pharma; lek zarejestrowany pier‑
wotnie pod nazwą Vitaminum D3 solutio aquosa),
Juvit D3 (Hasco-Lek), Vigantol (Merck), Viganto‑
letten (Merck). Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Vitamin D3 Radaydrug, Vitamin D3 Sandoz.
Ponadto na rynek wprowadzono co najmniej 94
marki środków spożywczych z kolekalcyferolem
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(podkreślono obecnie dostępne w sprzedaży – dane
z okresu styczeń-marzec 2017): Ambiovit D (Labo‑
ratorium Galenowe Olsztyn), Apo D3, Apo D3 Forte,
Apo D3 Max i Apo D3 żujki (Apotex), Apteo dziecko
witamina D twist-off, Apteo witamina D i Apteo wi‑
tamina D forte (Synoptis), Baby Vitt D3 (Madson
Natural 3D), Bene Vobis Witamina D3 (Młyn Oliw‑
ski), BigGarden Pharmacy Witamina D (Sequoia),
Bio-Witamina D3 D-Pearls (Pharma Nord), Bioaron
D (Phytopharm Klęka), Biotter Vitamina D3 i Biotter
Vitamina D3 Forte (Diagnosis), BioVitum Witamina
D3 (Colfarm), Bobik D (Elantis), Bobolen D (Pol‑
ski Lek), Calperos Vita-D3 i Calperos Vita-D3 Forte
(Teva), Cefavit D3 (Cefak), D 2000 Forte (UniPhar),
D-Vit (Ale), D‑Vitum i D-Vitum Forte (Oleofarm), D3‑
-Ecovit (Krotex), D3 Mono SCT (Holbex), D3 wi‑
tamina (Puritan’s Pride), De-Vit D3 (Nord Farm),
Defree (Valentis), Detrical 4Mama (Natur Produkt
Pharma), Doppelherz Aktiv Witamina D (Queisser),
DOZ Product Witamina D3 (DOZ), Evital D (Elantis),
Fin VitaD3Tabs (Hankintatukku), Gold-Vit D3 Baby
i Gold-Vit D3 Junior (Olimp), Goldes D3 (Tactica
Pharmaceuticals), Hartuś witamina D3 (Laboratoria
Natury), Hexavit D3 (Hexanova), Ibuvit D (Medana
Pharma), Immunalis Tabs D3 (Madson), Infavit Baby
Witamina D3 (Diagnosis), Juvit Baby D3 (Hasco‑
-Lek), Laboratoria Polfa Łódź Witamina D3 (Bio‑
-Profil Polska), Life Baby’s witamina D3 i Life wita‑
mina D3 (Super-Pharm Poland), Linecon witamina
D (Oleofarm), Marsjanki Mini D-krople (Walmark),
Marsjanki Pro D-Żujki (Walmark), Max Vita D3 (Col‑
farm), Mel Tiki Witamina D (Holbex), Minivita D (Hol‑
bex), Mio Bio Kidavit (S-Lab), Molekin D3 i Molekin
D3 Forte (Natur Produkt Pharma), Natural D3 Expert
(Xenico Pharma), Neovit D3 (Galena), Nordic Vita‑
min D3 (Nordic Naturals), Oriovit-D (Orion), Osteo‑
xin D3 (Biovico), Pharmasis Vitaminum D3 Forte
(Ekspres Apteczny), Plusssz 3+ Junior witamina
D3 (Polski Lek), Pregnamed witamina D (Sequoia),
Produkt ze znakiem Zyskaj Zdrowie witamina D3
(Zyskaj Zdrowie), Protego witamina D (Salvum),
Revitaben D (Nord Pharm), Rodzina Zdrowia D3
Optima (Silesian Pharma), Solevitum D3 (Aflofarm),
SymVitum D3 (SymPhar), Tar Vit D3 i Tar Vit D3 Ju‑
nior (Polfa Tarchomin), V-D3 witamina D3 dla dzieci
(Unidem), Vigantoletten Max (Merck), Vimont wita‑
mina D3, Vimont witamina D3 forte i Vimont żelki
z witaminą D3 (S-Lab), Vitabio D (PerfFarma), Vita
Buer D3 (Takeda), Vita D (Dicofarm i S.I.I.T.), Vita
D Bambino (Dicofarm), Vita D Forte (S.I.I.T.), Vita-D
Aptekarz Polski, 129(107e) maj 2017

Nowe rejestracje i nowości na rynku

krople w kapsułkach (Dicofarm), Vita Gal Witamina
D3 (Gal), Vitadena D (Naturikon Pharmaceuticals
i Novascon Pharmaceuticals), Vitaderol Baby i Vi‑
taderol Forte (Sequoia), Vitamin D3 (Langsteiner),
Vitaminum D-Sandoz (Master Pharm), Vitaminum
D2000 AMS, Vitaminum D2000 Colfarm, Vitami‑
num D3 Polfa-Łódź (Sensilab Polska), Vitbaby D
(Ayanda), Vitole D (Medana Pharma), Vitrum D3
i Vitrum D3 Forte (Unipharm), Witamilki witamina
D3 (Colfarm), Witamina D (Kadefarm), Witamina
D dla niemowląt (Olfarm), Witamina D Forte (Wal‑
mark), Witamina D (Naturell), Witamina D Twist-off
(Profit Pharm), Witamina D3 (Hasco-Lek), Witami‑
na D3 (Herbapol Poznań), Witamina D3 (Solgar),
Witamina D3 i Witamina D3 forte (Teva), Witamina
D3 (Vitadiet), Witamina D3 Forte (Polski Lek), Wita‑
mina D3 Medica (Medicaline), Witamina D3 Medis
(Medisfarm), Witamina D3 naturalnego pochodzenia
(Futuremed), Xenivit Witamina D (Xenico Pharma).

B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłączeniem heparyny)
Acetylsalicylic acid: Abrea (Krka) to 14. zarejestro‑
wana w tej klasie marka preparatów kwasu acety‑
losalicylowego. Na rynek wprowadzono 12 marek:
Acard (Polfa Warszawa), Acesan (Sun-Farm), Aspi‑
rin Cardio (Bayer; lek wprowadzony wcześniej pod
nazwą Aspirin Protect 100), Bestpirin (Teva), En‑
copirin Cardio 81 (Medicofarma), Polocard (Pfizer),
Proficar (Adamed), od lutego 2012 Aspifox i Aspi‑
fox Cardio (Actavis), od stycznia 2016 Cardiopirin
(PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Vasopirin), od marca 2016 Anacard Medica
Protect (Hasco-Lek; lek wprowadzony od listopa‑
da 2013 pod pierwotną nazwą Hascopiryn Cardio,
a następnie pod nazwą Anacard Protect), od sierp‑
nia 2016 Lecardi (Espefa) i od października 2016
Alepton (G.L. Pharma).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Ace‑
tylsalicylic Acid Sandoz.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Thromboass (G.L.
Pharma).
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów;
B05B – Roztwory do podawania dożylnego;
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego; B05BA10 – Połączenia

Nutrimentum: Nutriflex Omega peri (Braun) to
emulsja do infuzji zawierająca roztwory glu‑
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kozy, emulsji tłuszczowej oraz aminokwasów,
będąca rozszerzeniem względem innych za‑
rejestrowanych preparatów tej marki (Nutriflex
Basal, Nutriflex Lipid peri, Nutriflex Lipid plus,
Nutriflex Lipid special, Nutriflex Omega plus,
Nutriflex Omega special, Nutriflex Omega spe‑
cial without electrolytes, Nutriflex peri, Nutriflex
plus, Nutriflex special), zaś Omegaflex plus
i Omegaflex special (Braun) to nowe marki pro‑
duktów do żywienia pozajelitowego.

Nutriflex Omega peri (Braun) jest przeznaczony do
dostarczania energii, niezbędnych kwasów tłusz‑
czowych, w tym kwasów omega-3 i omega-6, ami‑
nokwasów, elektrolitów i płynów do żywienia poza‑
jelitowego w stanach łagodnego do umiarkowanie
ciężkiego katabolizmu, gdy odżywianie doustne jest
niemożliwe, niewystarczające lub niewskazane. Jest
wskazany do stosowania u dorosłych.
Omegaflex plus i Omegaflex special (Braun) są
przeznaczone do dostarczania energii, niezbęd‑
nych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów ome‑
ga-3 i omega-6, aminokwasów, elektrolitów i płynów
w ramach żywienia pozajelitowego w stanach umiar‑
kowanego do ciężkiego katabolizmu, gdy żywienie
doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystar‑
czające lub przeciwwskazane. Są wskazane do sto‑
sowania u dorosłych.
Na rynek zostały wprowadzone różnego typu roz‑
twory do żywienia pozajelitowego, wytwarzane
przez firmy: Baxter (Aminomel, Multimel, Numeta
G, Olimel), Braun (Nutriflex), Fresenius Kabi (Ami‑
nomix Novum, Kabiven, SmofKabiven).
Nie zostały jeszcze wprowadzone: Clinimix (Baxter),
Lipoflex plus, Lipoflex peri i Lipoflex special (Braun),
Nutriflex Omega special without electrolytes (Braun),
Pediaven (Fresenius Kabi).
C – Układ sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01E – Inne preparaty stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne preparaty stosowane w chorobach serca
Ivabradine: Iwabradyna Synthon to 10. zarejestro‑
wana marka iwabradyny. Do sprzedaży w Polsce
wprowadzono 3 marki: Procoralan (Servier), od paź‑
dziernika 2016 Bixebra (Krka) i od listopada 2016
Ivabradine Anpharm.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Brediwal (San‑
doz), Corlentor (Servier), Ivabradine Chanelle Me‑
►
dical, Ivabradine JensonR (Jenson R+), Ivabradine
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Zentiva, Raenom (Gedeon Richter Polska).
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące
receptory b-adrenergiczne
Landiolol: Runrapiq (Amomed) to 1. zarejestro‑
wana marka landiololu, w postaci do wstrzykiwań
i wlewów dożylnych.
Runrapiq jest wskazany do stosowania w często‑
skurczu nadkomorowym i dla szybkiej kontroli czyn‑
ności skurczowej komór u pacjentów z migotaniem
lub trzepotaniem przedsionków w okresie okołoope‑
racyjnym, pooperacyjnym lub w innych przypadkach,
gdy konieczna jest krótkotrwała kontrola czynności
skurczowej komór za pomocą środka o krótkim dzia‑
łaniu, a także w niewyrównanym częstoskurczu za‑
tokowym, jeśli w ocenie lekarza szybki rytm serca
wymaga swoistej interwencji. Lek nie jest wskazany
do stosowania w chorobach przewlekłych.
Landiolol jest wysoce selektywnym antagonistą re‑
ceptorów beta-1-adrenergicznych (selektywność dla
blokady receptorów beta-1 jest 255 razy większa
niż dla blokady receptorów beta-2), który hamuje
dodatnie działanie chronotropowe katecholamin:
adrenaliny i noradrenaliny w sercu, gdzie są głów‑
nie zlokalizowane receptory beta‑1. Uważa się, że
podobnie jak inne beta-adrenolityki, landiolol zmniej‑
sza aktywność układu współczulnego, powodując
zmniejszenie częstości akcji serca, zmniejszenie
spontanicznej aktywności ognisk ektopowych, spo‑
walnia przewodzenie i zwiększa okres refrakcji
węzła przedsionkowo-komorowego. Landiolol nie
wykazuje żadnej aktywności stabilizującej błony
komórkowe lub wewnętrznej aktywności sympatyko‑
mimetycznej in vitro. W badaniach przedklinicznych
i klinicznych landiolol bardzo krótkotrwale kontrolo‑
wał częstoskurcz, wykazując szybki początek i ko‑
niec działania, a także wykazywał działanie prze‑
ciwniedokrwienne i kardioprotekcyjne.
Metoprolol: Sumetop (Aflofarm) to 12. zarejestro‑
wana marka metoprololu. Do sprzedaży wprowa‑
dzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZe‑
neca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK
(Polpharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów),
od października 2011 Metogen SC (Mylan), od paź‑
dziernika 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm),
od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farma‑
projects) i Symlok SR (SymPhar), od października
2014 Metoprololum 123ratio (lek wprowadzony od
lutego 2013 pod nazwą Metoratio ZK), od listopada
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2014 Selmet (S-Lab; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Metoprolol Aurobindo) i od sierpnia 2016
Bloxazoc (Krka).
C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C –
Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia; C08CA – Pochodne dihydropirydyny
Amlodipine: Amlodipine Sopharma i Amlidipine
Aurovitas to odpowiednio 26. i 27. zarejestrowa‑
na marka amlodypiny. Na rynek wprowadzono 21
marek: Aldan (Polfarmex), Amlopin (Sandoz), Am‑
lozek (Adamed), Cardilopin (Proterapia), Normo‑
dipine (Gedeon Richter Polska), Norvasc (Pfizer;
lek oryginalny), Tenox (Krka Polska), Vilpin (Teva),
Amlodipinum 123ratio (lek wprowadzony na rynek
w XI 2008 pod nazwą Amlodipinum Farmacom; w XI
2010 zmiana nazwy na Amlodipine Teva Pharma,
a w VIII 2011 zmiana nazwy na Amlodipinum 123ra‑
tio), od sierpnia 2006 Agen (Zentiva), od stycznia
2007 Apo-Amlo (Apotex), od września 2007 Am‑
lonor (Polfa Pabianice), od sierpnia 2008 Adipine
(PharmaSwiss), od kwietnia 2011 Finamlox (Orion),
od lipca 2011 Amlomyl (Generics), od lutego 2012
Amlaxopin (Actavis), od sierpnia 2012 Amlodipine
Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od marca 2014
Amlodipine Vitabalans, od maja 2014 Amlodipine
Aurobindo, od stycznia 2015 Alneta (VVB) i od
września 2016 Damloc (S-Lab).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Amlodigamma (Wörwag), Amlodipine Fair-Med
(Fair-Med Healthcare), Amlodipine Medreg, Nor‑
mapina (Medicplast).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Norvasc ODT (Pfizer).
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny
w połączeniach; C09BB - Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z blokerami kanału wapniowego; C09BB07 – Ramipryl
i amlodypina
Ramipril+amlodipine: Rimal (Polpharma) w 4 ze‑
stawieniach dawek to 6. zarejestrowany lek o poda‑
nym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki:
od kwietnia 2012 Egiramlon (Proterapia), od lipca
2013 Sumilar (Sandoz), od lutego 2015 Duoramix
(Apotex) i od sierpnia 2015 Ramizek Combi (Ada‑
med; preparat wprowadzony od sierpnia 2014 pod
pierwotną nazwą Ramizek). Nie pojawił się jeszcze
na rynku Amrap (Zentiva).
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C09D – Antagoniści angiotensyny II w połączeniach; C09DA - Antagoniści angiotensyny
II w połączeniach z lekami moczopędnymi;
C09DA01 – Losartan w połączeniach z lekami
moczopędnymi
Losartan+hydrochlorothiazide: Losahit (S-Lab)
w 3 zestawieniach dawek to 12. zarejestrowana
marka leków o podanym składzie. Na rynek wpro‑
wadzono 10 marek - preparaty: Hyzaar i Hyzaar for‑
te (Merck Sharp & Dohme), Lorista H (Krka), od lu‑
tego 2008 Lozap HCT (Zentiva; poprzednia nazwa:
Lozap H), od sierpnia 2008 Lorista HD (Krka), od
listopada 2009 Presartan H (PharmaSwiss), od lu‑
tego 2011 Loreblok HCT (Orion), od marca 2011 Lo‑
sacor HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka), od czerwca
2012 Losagen Combi (Generics), od listopada 2013
Losartan Hydrochlorotiazyd Krka (preparat zareje‑
strowany pierwotnie przez firmę HCS pod nazwą
Losartan Hydrochlorotiazyd HCS) oraz od kwietnia
2014 Losartan HCT Bluefish i Xartan HCT (Adamed;
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Alchemia
pod nazwą Zalarlos comp).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Losartan + HCT
Genoptim (Synoptis).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Sortabax HCT (Ran‑
baxy; lek był obecny na rynku od sierpnia 2011).
C09DA03 – Walsartan w połączeniach z lekami moczopędnymi
Valsartan+hydrochlorothiazide: Valsartan +
Hydrochlorothiazide Aurovitas w 4 zestawieniach
dawek to 18. zarejestrowana marka leków o poda‑
nym składzie. Na rynek wprowadzono 16 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 Ze‑
lvartancombo (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 (Ac‑
tavis), od stycznia 2012 Vanatex HCT (Polpharma),
od lutego 2014 ApoValsart HCT (Apotex) i Valsartan
+ Hydrochlorothiazide Krka, od maja 2014 Valsartan
HCT Mylan, od sierpnia 2014 Valsartan + hydro‑
chlorothiazide Aurobindo, od lipca 2016 Awalten (S‑
-Lab; 3 z 5 zestawień dawek zostały zarejestrowane
pierwotnie pod nazwą Valsartan + hydrochlorothia‑
zide Aurobindo) i od stycznia 2017 Valsartan + HCT
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Valsartan/Hydrochlorothiazyd Advisors).
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Nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży: Val‑
sartan HCT Fair-Med.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Avasart HCT (Pol‑
farmex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Valsartan HCT Bluepharma).
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów;
C10A - Środki wpływające na stężenie lipidów,
leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A
Atorvastatin: Atorvastatin Aurovitas to 25. zare‑
jestrowana marka atorwastatyny. W obrocie po‑
jawiło się 20 marek: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer;
lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006
Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox
(Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycz‑
nia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Ator‑
vasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej
przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atrac‑
tin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez
Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator
(Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter
Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako
Atorpharm), od września 2010 Apo-Atorva (Apotex),
od lutego 2012 Lambrinex (S-Lab), od czerwca 2012
Atorvastatinum 123ratio (lek zarejestrowany pier‑
wotnie pod nazwą Atorvastatin Teva Pharma), od
marca 2013 Ivistatyna (Bioton; lek zarejestrowa‑
ny pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Olinka), od
kwietnia 2013 Atorvastatin Bluefish, od maja 2014
Atorvagen (Generics), od czerwca 2014 Storvas
CRT (Ranbaxy; lek wprowadzony do sprzedaży od
czerwca 2013 pod nazwą Atorvastatin Ranbaxy), od
września 2014 Atorvastatin Genoptim (Synoptis; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Olinka pod
nazwą Olinkator) i od października 2015 Atorvasta‑
tin Vitama.
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorva‑
statin-1A Pharma, Atorvastatin Beximco, Atorvasta‑
tin Krka (dawki 10 mg, 20 mg i 40 mg zarejestrowa‑
ne pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Billev, a dawki
30 mg, 60 mg i 80 mg zarejestrowane pierwotnie
pod nazwą Statorva), Calipra (Alkaloid-Int), Torva‑
card neo (Zentiva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Atorvastatin Actavis
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Acto‑
zora), Torvazin (Egis; lek był obecny na rynku od
czerwca 2009).
C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów
w połączeniach; C10BX - Inhibitory reduktazy
►
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w innych
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połączeniach; C10BX03 - Atorwastatyna i amlodypina
Atorvastatin+amlodipine: Amlodipine + Atorva‑
statin Polpharma to 6. zarejestrowana marka leków
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 2
marki: od stycznia 2012 Amlator (Gedeon Richter)
i od grudnia 2015 Aston (Polpharma). Nie pojawiły
się jeszcze na rynku preparaty: Amlodipine/Atorva‑
statine Krka, Atordapin (Krka), Atorvox Plus (Teva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Amlodipine/Atorva‑
statin Pfizer.

G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego; G03D – Progestogeny; G03DA – Pochodne pregnenu(4)
Progesterone: Cyclogest w nowej postaci globulek
dopochwowych w nowej dawce 400 mg to 8. zare‑
jestrowana marka preparatów progesteronu. Na ry‑
nek wprowadzono 5 preparatów: Luteina (Adamed),
od czerwca 2011 Lutinus (Ferring), od lutego 2014
Prolutex inj. (IBSA), od lipca 2015 Luttagen (Exel‑
tis Poland) i od października 2015 Crinone (Merck)
w postaci jednodawkowego żelu dopochwowego.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty
w postaci kapsułek doustnych: Progesterone Effik
i Progesterone Goodlife Fertility.
G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy
testosteronu
Dutasteride: Dutasteride Universal Farma i Duta‑
steride Belupo to odpowiednio 10. i 11. zarejestro‑
wana marka dutasterydu. Na rynek wprowadzono
lek oryginalny Avodart (GlaxoSmithKline). Nie po‑
jawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Dudactiv
(Actavis), Dutasteride Cipla, Dutasteride Teva, Duta‑
steride Teva Pharma, Dutasteride Zentiva, Dutaste‑
ryd Regiomedica, Dutrys (Krka) i Findarts (Apotex).
Finasteride: Finiprost (Aurovitas) to 23. zareje‑
strowana w tej klasie marka finasterydu. Na rynek
wprowadzono 20 marek: Finaride (Sandoz), Pe‑
nester (Zentiva), Proscar (Merck Sharp & Dohme;
lek oryginalny), od stycznia 2006 Zasterid (Gedeon
Richter), od maja 2006 Lifin (Teva), od lipca 2006
Finaster (Lekam), od maja 2007 Hyplafin (+Phar‑
ma), od sierpnia 2007 Finpros (Krka), od września
2007 Finxta (Recordati), od października 2007 Apo‑
-Fina (Apotex), od grudnia 2007 Finasterid Stada,
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od lutego 2008 Antiprost (Orion), od lipca 2008
Symasteride (SymPhar; zarejestrowany wcześniej
jako Renox przez Schwarz Pharma, Łomianki), od
września 2008 Finaran (Ranbaxy), od grudnia 2009
FinaGen (Generics), od kwietnia 2012 Androster
(Actavis; od maja 2008 lek został wprowadzony na
rynek pod nazwą Fintral przez firmę Polpharma),
od października 2012 Finamef (Teva; lek zarejestro‑
wany pierwotnie pod nazwą Finasteryd Teva), od
sierpnia 2014 Uronezyr (Axxon), od sierpnia 2015
Finasteridum Bluefish i od września 2016 Adaster
(Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Finasteride Aurobindo).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Finahit
(Accord Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Finasteride Accord) i Finasteride Me‑
dreg.

J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01G – Aminoglikozydy przeciwbakteryjne;
J01GB – Inne aminoglikozydy
Tobramycin: Tobramycyna Sun (Sun Pharmaceuti‑
cal Industries) w postaci roztworu do nebulizacji to
7. zarejestrowany w tej klasie preparat tobramycyny.
Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: płyny do inha‑
lacji z nebulizatora Tobi (Novartis) i od grudnia 2007
Bramitob (Chiesi) oraz od kwietnia 2014 preparat
iniekcyjny Tobramycin B. Braun.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Tobi Podhaler
(Novartis Europharm) w postaci proszku do inhalacji
w kapsułkach w dawce 28 mg oraz Tobramycin Via
pharma i Vantobra (Pari Pharma) w postaci roztworu
do nebulizacji.
J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA
– Fluorochinolony
Levofloxacin: Levofloxacin Beximco to 13. zareje‑
strowana w tej klasie marka lewofloksacyny. Na ry‑
nek wprowadzono 7 leków: Tavanic (Sanofi-Aventis;
lek oryginalny), od czerwca 2011 Levoxa (Actavis),
od marca 2012 Xyvelam (+Pharma), od czerwca
2012 Oroflocina (PharmaSwiss), od listopada 2014
Levofloxacin Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowa‑
ny pierwotnie pod nazwą Levofloxacin Macleods),
od września 2015 Levalox (Krka) i od grudnia 2015
Levofloxacin Kabi (Fresenius Kabi).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty:
Levofloxacin Aurovitas, Levofloxacin FP (Farma‑
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projects), Levofloxacin Sandoz, Levofloxacinum B.
Braun (Braun), Quinsair (Aptalis) roztwór do nebu‑
lizacji.
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE Pochodne nitrofuranu
Furazidin: Furamix (Adamed) i uroFuramed (Ada‑
med) to odpowiednio 8. i 9. zarejestrowana marka
furazydyny. Na rynek wprowadzono 7 marek: Fu‑
raginum Adamed, Furaginum Teva, od września
2011 uroFuraginum (Adamed), od sierpnia 2014
neoFuragina (Teva), od października 2016 DaFu‑
rag Max (Aflofarm), od grudnia 2016 Furaginum US
Pharmacia (lek wprowadzony na rynek od kwietnia
2014 pod nazwą UROIntima FuragiActive) i uro‑
Furaginum Max (Adamed) oraz od stycznia 2017
Furazek (Adamed).
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze
działające ogólnie
Caspofungin: Dalvocans i Caspofungin Genfar‑
ma to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka
kaspofunginy. Do sprzedaży wprowadzono lek ory‑
ginalny Cancidas (Merck Sharp & Dohme).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Caspofungin
Accord (Accord Healthcare), Caspofungin Adamed,
Caspofungin Pfizer, Caspofungin Sandoz, Caspo‑
fungin Stada, Caspofungin Teva, Caspofungin Xellia.
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR02 – Lamiwudyna i abakawir
Lamivudine+abacavir: Abacavir/Lamivudine Sta‑
da to 7. zarejestrowany lek o podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 2 marki: Kivexa (Viiv
Healthcare; lek oryginalny) i od listopada 2016
Abacavir+Lamivudine Sandoz. Nie pojawiły się
jeszcze w sprzedaży: Abacavir/Lamivudine Teva,
Abacavir+Lamivudine Mylan, Iviverz (Actavis), Re‑
trikil (Alvogen).
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory
kinazy białkowej
Imatinib: Nibix PP (Polfa Pabianice) to 26. zare‑
jestrowana marka imatynibu. Na rynek wprowa‑
dzono 13 marek: Glivec (Novartis; lek oryginalny),
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od czerwca 2013 Nibix (Adamed), od października
2013 Telux (Glenmark), od grudnia 2013 Imatinib
Polfa (Polfa; lek zarejestrowany pierwotnie pod na‑
zwą Imatinib Nobilus Ent), od lutego 2014 Imatenil
(Biofarm) i Meaxin (Krka), od marca 2014 Imatinib
Teva i Imatinib Zentiva, od maja 2014 Imakrebin
(Alvogen), od lipca 2014 Imatinib Apotex, od wrześ‑
nia 2014 Imatinib Actavis, od kwietnia 2015 Imatinib
Accord (Accord Healthcare) i od października 2015
Imatinib Medac.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid
(Egis), Imatinib Actavis Group, Imatinib Fair-Med
(Fair-Med Healthcare), Imatinib Fresenius Kabi,
Imatinib Generics, Imatinib Krka, Imatinib Sandoz,
Imatynib BioOrganics, Imatynib Genthon, Imatynib
Kiron, Imatynib Synthon, Leuzek (Zaphyr).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Imatinib Glenmark,
Tibaldix (PharmaSwiss).
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Ibufen w nowej dla czopków dawce
200 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej innych postaci tej marki. Zarejestrowano
44 marki ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostały wprowa‑
dzone 23 marki: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek),
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen‑
-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm),
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom i Ibuprom Max (US
Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen
Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser)
oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom Sprint
(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Ibuprom Sprint Caps), od lutego 2008 Ibupro‑
fen Aflofarm (następnie zmiana nazwy preparatu na
Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmiana
powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od października
2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi (Zentiva) oraz
Nurofen Forte Express (Reckitt Benckiser; nastąpiła
zmiana nazwy na Nurofen Mięśnie i Stawy Forte,
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na
rynku), od listopada 2009 MIG (Berlin-Chemie), od
stycznia 2010 Nurofen Express Tab 400 mg (Re‑
ckitt Benckiser; preparat został wprowadzony we
wrześniu 2007 pod nazwą Nurofen Migrenol For‑
►
te), od maja 2010 Nurofen na ból pleców (Reckitt
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Benckiser; preparat został wprowadzony wcześniej
pod nazwą Nurofen Menstrual), od grudnia 2010
Spedifen (Zambon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen Junior (Polphar‑
ma), od maja 2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ife‑
nin forte (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej
pod nazwą Ibunin forte), od czerwca 2011 Ibumax
forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen Hasco
(Hasco-Lek), od stycznia 2012 Ibuprom Max Sprint
(US Pharmacia), od lutego 2012 Ibufen Baby czopki
(Polpharma), od lipca 2012 Ibuprofen LGO (Labora‑
torium Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin
(Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Ibunin), od grudnia 2012 Kidofen czopki (Aflofarm),
od stycznia 2013 czopki Ibum dla dzieci (Hasco‑
-Lek), od czerwca 2013 Nurofen Express Femina
(Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany początkowo
jako Nurofen Express KAP, następnie zmiana nazwy
i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra),
od lipca 2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży
od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte roz‑
puszczalny), od grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps
(Hasco-Lek; lek zarejestrowany pierwotnie pod na‑
zwą Ibuprofen Forte Hasco, w maju 2015 zmiana
nazwy na Ibum Express, ale lek pod nową nazwą
jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), od września
2014 Ibuprofen Dr. Max, od stycznia 2015 Ibupro‑
fen Generics i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek
wprowadzony na rynek od września 2009 przez fir‑
mę Polfarmex pod nazwą Aprofen), od marca 2015
Ibufen Mini Junior (Polpharma), od grudnia 2015
Ibuprofen Teva i Ibuprofen Teva Max (lek zareje‑
strowany pierwotnie pod nazwą Irfen, a następnie
Ibuprofen 123ratio), od czerwca 2016 Ibuprom RR
(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Ibuprom Max, a wprowadzony wcześniej
na rynek pod nazwą Ibuprom Duo), od lipca 2016
Ibuprofen Forte DOZ (lek w dawce 400 mg wpro‑
wadzony do sprzedaży od lipca 2012 pod pierwotną
nazwą Ibuprofen LGO), od grudnia 2016 Iburapid
(Nord Farm) i od stycznia 2017 Metafen Ibuprofen
Caps (Polpharma).
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa‑
dzono 11 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino‑
wym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony
wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D), Ibum
o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci
zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskaw‑
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kowym; Reckitt Benckiser), od marca 2009 Kido‑
fen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik 2% i 4%
(Teva; preparat zarejestrowany pierwotnie jako Ibu‑
sir, wprowadzony na rynek pod nazwą Bufenik, po
czym zmiana nazwy na Ibuprofen Teva, ale lek pod
nową nazwą jeszcze nie pojawił się w sprzedaży),
od maja 2010 Ibalgin Baby (Zentiva; zmiana nazwy
na Modafen Baby, ale lek pod nową nazwą jeszcze
nie pojawił się w sprzedaży), od lipca 2010 Nurofen
dla dzieci Forte zawiesina 4% (Reckitt Benckiser),
od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci forte o smaku tru‑
skawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierp‑
nia 2011 Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen
dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci
Junior truskawkowy (Reckitt Benckiser; wcześniej‑
sza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% truskawkowy),
od października 2011 Milifen (Pinewood), od lute‑
go 2012 Ibum o smaku bananowym (Hasco-Lek),
od marca 2012 MIG dla dzieci zawiesina (Berlin‑
-Chemie), od sierpnia 2012 Brufen zawiesina 2%
(BGP Products Poland), od września 2012 Ibum
forte o smaku malinowym (Hasco-Lek), od maja
2013 Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-Lek),
od sierpnia 2013 MIG dla dzieci forte o smaku tru‑
skawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie), od lipca
2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku malinowym
(Polpharma), od sierpnia 2015 Nurofen dla dzie‑
ci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte
truskawkowy (Reckitt Benckiser), od stycznia 2016
Pediprofen (Sequoia; lek zarejestrowany pierwotnie
przez firmę Farmalider pod nazwą Ibuprofen Lider‑
farm) i od kwietnia 2016 Ifenin dla dzieci (Actavis).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Busco‑
fem (Boehringer Ingelheim), Galprofen i Galprofen
Max (Galpharm Healthcare), Ibalgin Rapid i Ibalgin
Rapid Forte (Zentiva), Ibenal, Ibenal Forte i Ibenal
Max (Lekam), Ibufarmalid (Farmalider), Ibufen dla
dzieci o smaku pomarańczowym (Medana Pharma),
Ibum o smaku truskawkowym (Hasco-Lek; preparat
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen Me‑
diceo) i Ibum forte o smaku truskawkowym (Hasco‑
-Lek; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Ibuprofen Mediceo Forte), Ibuprofen Alkaloid-INT,
Ibuprofen APC Galpharm (Galpharm Healthcare;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen
APC Max), Ibuprofen Banner, Ibuprofen Bril (Bristol),
Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibupro‑
fen Farmalider, Ibuprofen Galpharm tabl. drażowane
(Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwot‑
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nie pod nazwą Ibuprofen APC), Ibuprofen Galpharm
tabl. powl. (Galpharm Healthcare), Ibuprofen Lysine
InnFarm (Inn-Farm), Ibuprofen Lysine Perrigo (Wraf‑
ton), Ibuprom dla dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom
dla dzieci Forte (US Pharmacia), Ibuprofen Sensilab
(Sensilab Polska), Lizymax (Hasco-Lek), Modafen
Junior (Zentiva), Nurofen Express Forte (Reckitt
Benckiser; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Nurofen Caps), Tesprofen (Galpharm Healthcare).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Brufen Forte zawiesi‑
na (BGP Products Poland; lek był obecny na rynku
od października 2015).

N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE
– Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
Paracetamol+diphenhydramine: Padoze Noc
(Chanelle Medical) to 4. zarejestrowana marka pre‑
paratów o podanym składzie. Do sprzedaży wpro‑
wadzono: Apap Noc (US Pharmacia). Nie pojawiły
się jeszcze na rynku: Paracetamol + Difenhydramina
Hasco Noc (Hasco-Lek), Paracetamol/Diphenhydra‑
mine Hydrochloride Chanelle (Chanelle Medical).
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX
– Inne leki przeciwpadaczkowe
Gabapentin: Gabacol (Accord Healthcare) to 8.
zarejestrowana marka gabapentyny. Do sprzedaży
wprowadzono 5 preparatów: Neurontin (Pfizer; lek
oryginalny), od sierpnia 2006 Gabapentin Teva, od
czerwca 2009 Neuran (Ranbaxy), od stycznia 2010
Symleptic (SymPhar), od września 2010 Gabagam‑
ma (Wörwag). Nie zostały dotąd wprowadzone: Ga‑
bapentin Aurobindo, Grimodin (Egis).
Pregabalin: Pregabalin Medreg i Linefor (Polphar‑
ma) to odpowiednio 19. i 20. zarejestrowana marka
pregabaliny. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek:
Lyrica (Pfizer; lek oryginalny), od października 2015
Pregabalin Zentiva, od listopada 2015 Pregabalin
Sandoz, od lutego 2016 Egzysta (Adamed) i Pre‑
gabalin Pfizer, od kwietnia 2016 Pregabalin Accord
(Accord Healthcare) i Pregamid (G.L. Pharma) oraz
od sierpnia 2016 Preglenix (Glenmark).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Brieka
(Actavis), Prabegin (Egis), Pragiola (Krka), Pregaba‑
lin Mylan (Generics), Pregabalin Mylan Pharma (Ge‑
nerics), Pregabalin Sandoz GmbH, Pregabalin Teva,
Pregabalin Zentiva k.s., Pregagamma (Wörwag),
Rabakir (Gedeon Richter Polska).
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N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona;
N04B – Leki dopaminergiczne; N04BC – Agoniści dopaminy
Apomorphine: Dacepton (Ever Neuro) w postaci
wkładów to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej ampułek i fiolek. Zarejestrowano 2 marki
apomorfiny. Od września 2014 na rynku pojawił się
Dacepton (Ever Neuro). Wcześniej zarejestrowano
Apo-Go Pen, Apo-Go PFS i Apo-Go Ampoules (Bri‑
tannia Pharmaceuticals), przy czym preparaty Apo‑
-Go Pen i Apo-Go w ampułkach były już wcześniej
zarejestrowane i wprowadzone do sprzedaży przez
firmę Forum.
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne
leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Aripiprazole Stada w postaci roztwo‑
ru doustnego to rozszerzenie względem wprowa‑
dzonych wcześniej tabletek. Zarejestrowano 27
marek arypiprazolu. Do sprzedaży wprowadzono
18 marek: Abilify (Otsuka; lek oryginalny) w posta‑
ci iniekcji o standardowym uwalnianiu oraz postaci
doustnych, od września 2014 Abilify Maintena w po‑
staci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu, od kwiet‑
nia 2015 Aryzalera (Krka), od sierpnia 2015 Aribit
(Medana Pharma), od września 2015 Apra (Ada‑
med), od października 2015 Aripiprazole Sandoz,
Aripiprazole SymPhar, Arypiprazol Glenmark i Asdu‑
ter (Vipharm), od grudnia 2015 Aripilek (Lekam),
od stycznia 2016 Aripiprazole Zentiva, Explemed
i Explemed Rapid (Proterapia), od kwietnia 2016
Aripiprazole Accord (Accord Healthcare) i Lemilvo
(Actavis), od czerwca 2016 Aricogan (G.L. Pharma),
Aripiprazole +Pharma i Aripsan (Pro.Med.CS), od
sierpnia 2016 Aripiprazole Stada, od października
2016 Aribit ODT (Medana Pharma), od grudnia 2016
Preheftari (Bioton) i Apra-Swift (Adamed) oraz od
lutego 2017 Apra (Adamed).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Apiprax (Axxon),
Aprizexen (PharmaSwiss), Aripiprazole Genthon,
Aripiprazole Mylan Pharma (Pharmathen; lek zare‑
jestrowany pierwotnie pod nazwą Aripiprazole Phar‑
mathen), Aripiprazole NeuroPharma (neuraxpharm),
Aripiprazole Orion, Aripiprazole Teva, Lazurex
(Polpharma), Restigulin (Gedeon Richter Polska).

►

Ostatnio skreślono z Rejestru: Aripiprazole Amneal.
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N05B – Leki przeciwlękowe;
N05BA – Pochodne benzodiazepiny
Diazepam: Diazepam Generic Specialty Pharma to
4. zarejestrowana marka diazepamu. Do sprzedaży
wprowadzono 3 marki: Neorelium (Polfa Tarchomin;
lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Relanium),
Relanium zawiesina (Medana Pharma), Relanium
inj. (Polfa Warszawa), Relanium tabl. (GlaxoSmi‑
thKline, Poznań), Relsed (Polfa Warszawa).
Skreślono z Rejestru: Diazepam Desitin (lek był
obecny na rynku), Diazerekt (Unia), Valium (Roche;
lek oryginalny, był obecny na rynku).
N05BB – Pochodne difenylometanu
Hydroxyzine: Inisen (Polpharma) to 12. zarejestro‑
wana marka hydroksyzyny, a Hydroxyzinum Alvo‑
gen w postaci tabletek powlekanych to rozszerze‑
nie względem wprowadzonego wcześniej syropu.
Na rynek wprowadzono 8 marek: Atarax (UCB; lek
oryginalny) w postaci doustnej jednodawkowej (2
dawki) i wielodawkowej (syrop), Hydroxyzinum Teva
inj., Hydroxyzinum VP (PharmaSwiss) tabl. powle‑
kane i syrop, Hydroxyzinum Espefa tabl. powlekane
i od listopada 2008 syrop Hydroxyzinum Espefa,
od września 2008 syrop Hydroxyzinum Aflofarm,
od marca 2015 Hydroxyzinum Hasco syrop, a od
października 2015 tabl. powlekane (Hasco-Lek),
od grudnia 2015 syrop Hydroxyzinum Alvogen (lek
wprowadzony pierwotnie przez firmę Polon pod
nazwą Hydroxyzinum, a następnie Hydroxyzinum
Biogened) i od marca 2016 syrop Hydroxyzinum
Polfarmex.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Hydroxyzine
Orion, Hydroxyzinum Amara i Hydroxyzinum Ada‑
med.
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB –
Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny
Fluoxetine: Fluoxetine Aurovitas to 10. zarejestro‑
wana marka fluoksetyny. W sprzedaży pojawiło się 8
leków: Andepin (Synteza), Bioxetin (Sanofi-Aventis),
Deprexetin (PharmaSwiss), Fluoxetin Polpharma,
Seronil (Orion), od listopada 2010 Fluoksetyna Egis
(lek wprowadzono wtedy pod pierwotną nazwą Flu‑
oksetyna Anpharm), od lipca 2011 Fluxemed (Pro.
Med.CS) i od stycznia 2014 Fluoxetine Vitabalans.
Nie został jeszcze wprowadzony na rynek Fluoxeti‑
ne Vitama.
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N06B – Leki psychostymulujące, stosowane
w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatykomimetyki działające
ośrodkowo
Methylphenidate: Delmosart (Actavis) w postaci
tabletek o przedłużonym uwalnianiu w 4 dawkach
to 5. zarejestrowana marka metylfenidatu. Na rynek
wprowadzono 2 marki: Concerta (Janssen-Cilag)
w postaci tabletek membranowych o przedłużo‑
nym uwalnianiu oraz od października 2008 preparat
w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu Me‑
dikinet CR (Medice) oraz tabletek o standardowym
uwalnianiu Medikinet (Medice).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Difumenil
(Sandoz) w postaci tabletek membranowych o prze‑
dłużonym uwalnianiu i Methylphenidate hydrochlo‑
ride Develco Pharma w postaci tabletek o przedłu‑
żonym uwalnianiu.
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień; N07BC – Leki stosowane w leczeniu
uzależnienia od opioidów
Methadone: Sublana (G.L. Pharma) to 3. zareje‑
strowana marka metadonu. Na rynek wprowadzono
Methadone hydrochloride Molteni i od maja 2015
Misyo (Inn-Farm).

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki
owadobójcze i repelenty
P01 – Leki stosowane przeciw pierwotniakom;
P01A – Leki stosowane w amebiozie i innych
chorobach pierwotniakowych; P01AB – Pochodne nitroimidazolu
Metronidazol: Metronidazol Polpharma w dawce
500 mg to rozszerzenie względem wprowadzonej
wcześniej dawki 250 mg. To jedyny zarejestrowany
w tej klasie lek z metronidazolem.
R – Układ oddechowy
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki
mukolityczne
Acetylcysteine: Muccosinal (Dr. Max Pharma) to
6. zarejestrowana marka acetylocysteiny. Do sprze‑
daży wprowadzono 5 marek w różnych wersjach
i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Mini, ACC Optima,
ACC Optima Hot (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz
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inj., Fluimucil forte (poprzednia nazwa: Fluimucil),
Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior (Zambon),
Tussicom (Sanofi-Aventis), od sierpnia 2014 Nace‑
cis (Natur Produkt Pharma) i od stycznia 2016 ACC
Classic (Sandoz; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą ACC Mini).
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AA - Antybiotyki
Cefuroxime: Ximaract (Pharmawiss) w postaci
proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
do komory przedniej gałki ocznej to 2. w tej klasie
rejestracja cefuroksymu. Do sprzedaży wprowadzo‑
no od lutego 2013 Aprokam (Thea).
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenice;
S01ED – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol w połączeniach
Timolol+latanoprost: Latanoprost Timolol Genop‑
tim (Synoptis) to 9. zarejestrowana marka leków
o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 7 le‑
ków: Xalacom (Pfizer), od września 2011 Latacom
(Adamed) i Xaloptic Combi (Polpharma), od lutego
2013 Timlatan (PharmaSwiss), od marca 2013 Ti‑
laprox (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą ApoLatimol), od grudnia 2013 Timprost (Ac‑
tavis) i od kwietnia 2015 Polprost Plus (Sandoz).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży: ApoTilaprox
(Apotex).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Latiteva (Teva; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Latanoprost
Timolol Teva Pharma).
S01EE – Analogi prostaglandyn
Latanoprost: Monoprost (Thea) w opakowaniach
wielodawkowych to rozszerzenie względem wpro‑
wadzonych wcześniej opakowań jednodawkowych.
Zarejestrowano 14 marek latanoprostu. Na rynek
wprowadzono 11 marek: Xalatan (Pfizer; lek ory‑
ginalny), od marca 2010 Xaloptic (Polpharma), od

kwietnia 2010 Latanoprost Arrow (Actavis), od grud‑
nia 2010 Latalux (PharmaSwiss), od kwietnia 2011
Rozaprost (Adamed), od czerwca 2011 Latanost
(+Pharma), od marca 2013 Monoprost (Thea), od
maja 2013 Akistan (Pharmaselect), od maja 2014
Latanoprost Stada (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Latanoprost Premier Research), od
czerwca 2014 Latanoprost Genoptim (Synoptis; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę NTC pod na‑
zwą Optopress), od sierpnia 2014 Rozaprost Mono
(Adamed), od kwietnia 2015 Polprost (Sandoz) i od
października 2016 Xaloptic Free (Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Jaskroptic (Vi‑
tal Pharma), Latacris (Sun-Farm), Latanoprost JGL
(Jadran; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę
Premier Research pod nazwą Solusin, a następnie
przez firmę Teva pod nazwą Teviop).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Apo-Lataprox (Apo‑
tex; lek był obecny na rynku od października 2011).
Travoprost: Vizitrav (PharmaSwiss) to 9. zareje‑
strowana marka leku z trawoprostem. Do sprzedaży
wprowadzono 4 marki: Travatan (Novartis Europ‑
harm; lek oryginalny), od grudnia 2014 Bondulc
(Actavis), od stycznia 2015 Lytrescio (Sandoz) i od
lutego 2016 Travoprost Genoptim (Synoptis; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Travoprost
Pharmathen).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Izba (Novartis
Europharm), Rozatrav (Adamed), Travoprost Teva
i Travoprost Zentiva.
2017-05-25
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 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – 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 QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►
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W kwietniu 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 6 decyzji
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stoso‑
wania u ludzi. Dotyczą one 1 nowej substancji czynnej (rolapitant) oraz 6 substancji
czynnych już stosowanych w lecznictwie, w tym 2 substancji czynnych zarejestrowa‑
nych obecnie jako leki sieroce (kwas chenodezoksycholowy i parathormon). Produk‑
ty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatów 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).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnościom; A04AD – Inne leki przeciwwymiotne
Rolapitant: Varuby (Tesaro) jest wskazany w za‑
pobieganiu opóźnionym nudnościom i wymiotom
związanym z chemioterapią przeciwnowotworową,
o umiarkowanym i silnym działaniu emetogennym
u dorosłych. Varuby stosuje się w skojarzeniu z dek‑
sametazonem i antagonistą receptora 5-HT3.
Rolapitant jest wybiórczym antagonistą receptorów
substancji P/neurokininy 1 (NK1) u ludzi.
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wątroby; A05A - Leczenie chorób dróg żółciowych; A05AA – Preparaty kwasów żółciowych
Chenodeoxycholic acid: Chenodeoxycholic acid
sigma-tau to aktualnie jedyna zarejestrowana marka
kwasu chenodezoksycholowego. Skreślono z Reje‑
stru: Chenofalk (Falk; lek był obecny na rynku).
Kwas chenodezoksycholowy jest wskazany w le‑
czeniu wrodzonych błędów syntezy pierwotnych
kwasów żółciowych, spowodowanych niedoborem
27-hydroksylazy sterolowej (co objawia się jako
ksantomatoza mózgowo-ścięgnista [ang. cerebro‑
tendinous xanthomatosis, CTX]) u niemowląt, dzie‑
ci i młodzieży w wieku od 1 miesiąca do 18 lat,
i u osób dorosłych.
Egzogenny kwas chenodezoksycholowy jest stoso‑
wany jako terapia zastępcza w celu przywrócenia
hamowania zwrotnego, którego brak spowodowany
był niedoborem/brakiem endogennego kwasu che‑
nodezoksycholowego. W CTX defekt genu CYP27A1
skutkuje powstaniem wadliwego enzymu mitochon‑
drialnego 27‑hydroksylazy sterolowej. Ten niedobór
blokuje syntezę pierwotnych kwasów żółciowych
za pomocą szlaku klasycznego (szlaku obojętne‑
go) oraz szlaku alternatywnego (kwasowego). Na‑
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tomiast kwas cholowy jest wciąż tworzony z wyko‑
rzystaniem alternatywnego szlaku mikrosomalnego.
Wynikiem netto jest całkowita pula kwasu żółciowe‑
go, która wykazuje poważny niedobór kwasu che‑
nodezoksycholowego, ale jest stosunkowo wzbo‑
gacona w kwas cholowy. W CTX niedobór kwasu
chenodezoksycholowego powoduje brak sprzężenia
zwrotnego ze strony 7α-hydroksylazy cholesterolo‑
wej (ang. cytochrome P450 7A1, CYP7A1) oraz re‑
duktazy 3‑hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu
A (HMG-Co-A), co skutkuje zwiększeniem produkcji
atypowych kwasów żółciowych, alkoholi żółciowych
oraz cholestanolu, co powoduje z kolei wystąpienie
patologicznych konsekwencji choroby. Dostarcze‑
nie egzogennego zamiennika kwasu chenodezok‑
sycholowego hamuje CYP7A1 (za pośrednictwem
receptora jądrowego, FXR) oraz reduktazę HMG‑
-CoA, przywracając tym samym inhibicję sygnału
zwrotnego.
Główne działania farmakodynamiczne kwasu che‑
nodezoksycholowego to: zmniejszona produkcja
cholesterolu (zmniejsza stężenie cholestanolu w su‑
rowicy, oddziaływując na reduktazę HMG-CoA);
zmniejszona produkcja cholestanolu (zmniejsza
stężenie cholestanolu w surowicy oddziaływując
na reduktazę HMG-CoA oraz CYP7A1); zmniejszo‑
na produkcja atypowych alkoholi żółciowych oraz
kwasów żółciowych, poprzez przywrócenie inhibicji
sprzężenia zwrotnego syntezy pierwotnych kwasów
żółciowych (oddziaływanie na CYP7A1).
Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu prepara‑
tu Chenodeoxycholic acid sigma‑tau jest udzielone
w wyjątkowych okolicznościach, co oznacza, że
przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie można
udzielić wyczerpującej informacji o skuteczności
i bezpieczeństwie produktu leczniczego, o którym
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mowa, w normalnych warunkach stosowania, które
to okoliczności uzasadniają uzależnienie wydania
pozwolenia od spełnienia wymagań określonych
w aneksie do Charakterystyki Produktu Lecznicze‑
go.
Decyzją Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014
kwas chenodezoksycholowy został oznaczony jako
sierocy produkt leczniczy w podanym wskazaniu,
a w okresie od 12 kwietnia 2017 ma zagwaranto‑
waną 10‑letnią wyłączność rynkową.

B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AF – Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa
Edoxaban: Roteas (Daiichi Sankyo) to 2. zarejestro‑
wana marka edoksabanu. Nie pojawił się jeszcze na
rynku w Polsce zarejestrowany wcześniej preparat
Lixiana (Daiichi Sankyo).
Leki są wskazane w zapobieganiu udarom mózgu
i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów
z niezastawkowym migotaniem przedsionków, z co
najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak za‑
stoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze,
wiek ≥75 lat, cukrzyca, przebyty udar mózgu lub
przemijający napad niedokrwienny. Ponadto w le‑
czeniu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płuc‑
nej oraz zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy żył
głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (nie‑
stabilni hemodynamicznie pacjenci z zatorowością
płucną).
Edoksaban jest wysoce wybiórczym, bezpośrednim
i odwracalnym inhibitorem czynnika Xa, proteazy se‑
rynowej umiejscowionej na końcu wspólnego szlaku
kaskady krzepnięcia. Edoksaban hamuje aktywność
wolnego czynnika Xa oraz protrombinazy. Hamowa‑
nie aktywności czynnika Xa w kaskadzie krzepnię‑
cia zmniejsza ilość powstającej trombiny, wydłuża
czas krzepnięcia oraz zmniejsza ryzyko powstawa‑
nia zakrzepów.
H – Leki hormonalne działające
ogólnie, z wyłączeniem hormonów
płciowych i insulin
H05 – Homeostaza wapnia; H05A/H05AA –
Hormony przytarczyc i analogi
Parathyroid hormone: Natpar (Shire) w postaci
proszku do przygotowania roztworu do wstrzyki‑
wań podskórnych zawiera ludzki parathormon wy‑
twarzany w komórkach bakterii Escherichia coli
metodą rekombinacji DNA, identyczny z naturalnym
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hormonem. Preparat jest dostarczany w postaci
14-dawkowego dwukomorowego wkładu z lekiem
i rozpuszczalnikiem. Natpar jest wskazany do stoso‑
wania w leczeniu wspomagającym przewlekłej nie‑
doczynności przytarczyc u osób dorosłych, u któ‑
rych choroba nie może być właściwie kontrolowana
wyłącznie leczeniem standardowym.
Endogenny parathormon (PTH) wydzielany jest
przez gruczoły przytarczyczne i jest 84‑aminokwa‑
sowym polipeptydem. PTH działa za pośrednictwem
receptorów dla parathormonu znajdujących się na
powierzchni komórek obecnych w kościach, ner‑
kach i tkance nerwowej. Receptory dla parathor‑
monu należą do rodziny receptorów sprzężonych
z białkami G. PTH odpowiada za szereg istotnych
funkcji fizjologicznych, co obejmuje jego kluczową
rolę w modulowaniu stężenia wapnia i fosforanów
w surowicy krwi w ściśle określonych granicach,
regulowaniu wydalania wapnia i fosforanów przez
nerki, aktywowaniu witaminy D oraz utrzymywaniu
prawidłowego obrotu kostnego.
Parathormon to główny czynnik regulujący homeo‑
stazę wapnia w osoczu. W nerkach PTH zwiększa
zwrotne wchłanianie wapnia w kanalikach nerko‑
wych i sprzyja wydalaniu fosforanów. Ogółem, dzia‑
łanie PTH obejmuje zwiększanie stężenia wapnia
w surowicy krwi, zmniejszanie wydalania wapnia
z moczem i zmniejszanie stężenia fosforanów w su‑
rowicy krwi.
Decyzją Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2013
rekombinowany ludzki parathormon (rDNA) został
oznaczony jako sierocy produkt leczniczy w poda‑
nym wskazaniu, a w okresie od 26 kwietnia 2017
ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
Skreślono z unijnego Rejestru: Preotact (NPS Phar‑
ma Holdings), który był wskazany w leczeniu os‑
teoporozy u kobiet po menopauzie z grupy dużego
ryzyka wystąpienia złamań.

J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina
Tenofovir disoproxil+emtricitabine: Emtricitabine/
Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka) to 9. zarejestro‑
►
wana marka leków o podanym składzie. Do sprze‑
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daży wprowadzono Truvada (Gilead Sciences). Nie
pojawiły się jeszcze na rynku: Dunotrisin (Alvogen),
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Emtricita‑
bine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/
Tenofovir disoproxil Krka, Emtricitabine/Tenofovir
disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir Stada, Ic‑
tastan (Actavis).
Produkt leczniczy Emtricitabine/Tenofovir disoproxil
Krka d.d. jest wskazany do skojarzonej terapii prze‑
ciwretrowirusowej dorosłych zakażonych ludzkim
wirusem niedoboru odporności HIV-1.
Emtrycytabina jest nukleozydowym analogiem cy‑
tydyny. Dizoproksyl tenofowiru w warunkach in vivo
ulega przemianie do tenofowiru – analogu monofo‑
sforanu nukleozydu (nukleotydu) – monofosforanu
adenozyny. Zarówno emtrycytabina, jak i tenofowir
działają wybiórczo na ludzkiego wirusa niedoboru
odporności (HIV-1 i HIV-2) oraz wirusa zapalenia
wątroby typu B. Emtrycytabina i tenofowir ulegają
fosforylacji przez enzymy komórkowe, tworząc od‑
powiednio trójfosforan emtrycytabiny i dwufosforan
tenofowiru. Badania in vitro wykazały, że zarówno
emtrycytabina jak i tenofowir mogą ulegać pełnej
fosforylacji, gdy znajdują się równocześnie w ko‑
mórkach. Trójfosforan emtrycytabiny oraz dwufo‑
sforan tenofowiru hamują kompetycyjnie odwrotną
transkryptazę HIV-1, co powoduje zakończenie łań‑
cucha DNA. Zarówno trójfosforan emtrycytabiny, jak
i dwufosforan tenofowiru są słabymi inhibitorami
występujących u ssaków polimeraz DNA, a w wa‑
runkach in vitro oraz in vivo brak było dowodów na
toksyczny wpływ na mitochondria.
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B – Antymetabolity; L01BA – Analogi kwasu foliowego
Pemetrexed: Pemetrexed Hospira UK Limited (Ho‑
spira) to 23. zarejestrowana marka pemetreksedu.
Do sprzedaży wprowadzono 5 marek: Alimta (Eli Lil‑
ly), od marca 2016 Pemetreksed Adamed i Pemetre‑
xed Sandoz, od kwietnia 2016 Pemetrexed Accord
(Accord Healthcare) i od września 2016 Pemetrexed
Alvogen.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Armisarte (Ac‑
tavis; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą
Pemetrexed Actavis), Ciambra (Menarini), Pemetr‑
eksed Sun, Pemetrexed Actavis, Pemetrexed Fre‑
senius Kabi, Pemetrexed Genthon, Pemetrexed
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Glenmark, Pemetrexed Hospira, Pemetrexed Lilly
(Eli Lilly), Pemetrexed medac, Pemetrexed Mylan,
Pemetrexed PharmaSwiss, Pemetrexed Sigillata,
Pemetrexed Stada, Pemetrexed Teva, Pemetrexed
Zentiva, Trixid (Egis).
Leki są wskazane do stosowania w leczeniu nieope‑
racyjnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej oraz
niedrobnokomórkowego raka płuca.
Pemetreksed to lek przeciwnowotworowy będący
antagonistą kwasu foliowego, zaburzający podsta‑
wowe procesy metaboliczne wykorzystujące foliany
niezbędne dla podziału komórek. W badaniach in
vitro wykazano, że wielokierunkowe działanie pe‑
metreksedu polega na hamowaniu syntazy tymi‑
dylowej (TS), reduktazy dihydrofolanowej (DHFR)
i formylotransferazy rybonukleotydu glicynamidowe‑
go (GARFT), czyli podstawowych enzymów wyko‑
rzystujących foliany, uczestniczących w biosyntezie
de novo nukleotydów tymidynowych i purynowych.
Transport pemetreksedu do wnętrza komórek od‑
bywa się z udziałem systemu nośnika zredukowa‑
nych folianów i białka błonowego wiążącego folia‑
ny. W komórce pemetreksed jest szybko i wydajnie
przekształcany w poliglutaminiany przez enzym
syntetazę folylpoliglutaminianową. Poliglutaminiany
pozostają we wnętrzu komórki i wykazują jeszcze
silniejsze działanie hamujące TS i GARFT. Proces
poliglutaminizacji, którego intensywność zależy od
czasu i stężenia, zachodzi w komórkach nowotwo‑
rowych oraz w mniejszym stopniu w prawidłowych
tkankach organizmu. Metabolity powstające w wy‑
niku poliglutaminizacji charakteryzują się przedłu‑
żonym okresem półtrwania wewnątrz komórki, co
warunkuje dłuższe działanie leku w komórkach no‑
wotworów złośliwych.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej‑
skiej:
• decyzja z 20 III 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (United Therapeutics Eu‑
rope) z 21 II 2017, pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego stosowanego
u ludzi Unituxin, zarejestrowanego 14 VIII 2015
– substancja czynne: dinutuximab, klasa L01XC;
• decyzja z 3 IV 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Novartis Europharm) z 20
II 2017, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Im‑
prida, zarejestrowanego 17 I 2007 – substancje
czynne: amlodipine + valsartan, klasa C09DB;
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decyzja z 24 IV 2017 dotycząca wycofania,
na wniosek posiadacza (Merck Sharp & Doh‑
me) z 17 III 2017, pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego stosowanego
u ludzi Dutrebis, zarejestrowanego 26 III 2015
– substancje czynne: lamivudine + raltegravir,
klasa J05AR.

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 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – 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 QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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W kwietniu 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 17 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji

A10BB

Gliclazide

Oziclide MR

Ranbaxy

PL 06.2015

C01BG

Vernakalant

Brinavess

Cardiome

UE 09.2010

C01EB

Ivabradine

Raenom

Gedeon Richter
Polska

PL 12.2016

C09BA03

Lisinopril +
hydrochlorothiazide

Skopryl Plus

Alkaloid-Int

PL 08.2012

D01AC

Clotrimazole

Fungotac

Tactica
PL 02.2017
Pharmaceuticals

D06BB

Aciclovir

Aciclovir Ziaja

Ziaja

PL 04.2016

G03AA10

Gestodene +
ethinylestradiol

Vines

Gedeon Richter
Polska

PL 08.2011 Vendiol, zm.
02.2015 Vines

J05AX

Elbasvir + grazoprevir Zepatier

Merck Sharp &
Dohme

UE 07.2016

L01XX

Bortezomib

Bortezomib
Zentiva

Zentiva

PL 11.2015

L04AA

Mycophenolic acid

Marelim

Accord
Healthcare

PL 06.2015 Mycophenolic
acid Accord, zm. 02.2016
Marelim

N02AE

Buprenorphine

Buprenorfina
Teva

Teva

PL 04.2016
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N05CM

Valerianae radicis
extractum

Persen Noc

Sandoz

PL 10.2016

N05CM

Valerianae radicis
extractum

Valdixextrakt

Labofarm

PL 10.2015

R03AK06

Salmeterol +
fluticasone
propionate

Comboterol

Lekam

PL 12.2016

R03AL06

Olodaterol +
tiotropium bromide

Yanimo
Respimat

Boehringer
Ingelheim

PL 01.2016

R03BA

Budesonide

Budixon Neb

Adamed

PL 12.2016

S01EA

Brimonidine

Oculobrim

Synoptis

PL 12.2016

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, pochodne
mocznika
C – Układ sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01B – Leki przeciwarytmiczne, klasa I i III;
C01BG – Inne leki przeciwarytmiczne, klasy
I i III
C01E/C01EB – Inne preparaty stosowane
w chorobach serca
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory konwertazy angiotensyny
w połączeniach; C09BA – Inhibitory konwertazy angiotensyny w połączeniach z lekami
moczopędnymi; C09BA03 – Lizynopryl w połączeniach z lekami moczopędnymi
D – Leki stosowane w dermatologii
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AC – Pochodne imidazolu
i triazolu
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane
w dermatologii; D06B – Chemioterapeutyki
stosowane miejscowo; D06BB – Leki przeciwwirusowe
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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; G03AA10 – Gestoden
i etinylestradiol
J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X/L01XX –
Inne leki przeciwnowotworowe
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AA – Selektywne leki hamujące układ odpornościowy
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; N02AE
– Pochodne orypawiny
N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne
i uspokajające; N05CM – Inne leki nasenne
i uspokajające
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R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne;
R03AK – Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi lekami,
z wyłączeniem leków antycholinergicznych;
R03AK06 – Salmeterol i flutykazon
R03AL – Leki adrenergiczne w połączeniu
z lekami antycholinergicznymi; R03AL06 –
Olodaterol i bromek tiotropium
R03B – Inne leki stosowane w obturacyjnych
chorobach dróg oddechowych, preparaty
wziewne; R03BA – Glikokortykoidy

S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw
jaskrze i zwężające źrenice; S01EA – Sympatykomimetyki stosowane w leczeniu jaskry
2017-05-26

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 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – 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 QuintilesIMS;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

QuintilesIMS
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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TYTUŁ MISTRZA POLSKI FARMACEUTÓW
W RAFTINGU ZDOBYŁA ZAŁOGA HURTAPU
W dniach 19-21 maja 2017 r. odbyły się
w Krakowie II Mistrzostwa Polski Farmaceutów
w Raftingu. Organizatorem zawodów, w których
uczestniczyło 12 załóg była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Areną zawodów był tor
wodny KOLNA w Krakowie.
Załogi rywalizowały w dwóch kategoriach: „o Puchar Prezesa NRA” i „o Puchar Prezesa OIA Kraków”. Dwie załogi startowały w kategorii Gość – Sponsor, poza klasyfikacją ogólną.

Puchar Prezesa NRA i tytuł Mistrza Polski Farmaceutów w Raftingu 2017 zdobyła załoga Hurtapu z Wiktorem
Napiórą jako kapitanem. Drugie miejsce i srebrny medal zdobyła załoga z OIA w Olsztynie dowodzona przez Romana
Grzechnika. Na trzecim miejscu uplasowała się załoga ŚIA z
kapitanem Piotrem Brukiewiczem. Puchar Prezesa OIA Kraków zdobyła załoga krakowskich farmaceutów, której kapitanem był Przemysław Szybka.

Najlepszą załogę kobiecą
tegorocznych Mistrzostw stworzyły
farmaceutki z Łodzi z Izabelą Kromkowską jako kapitanem. Nagroda dla
najlepszej załogi mieszanej przypadła załodze reprezentującej NIA, której kapitanem była sama pani prezes
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.
Zawody odbywały się pod
patronatem medialnym Aptekarza
Polskiego. ■

Fot. Archiwum OIA w Krakowie. Więcej zdjęć na: www.aptekarzpolski.pl/sport to zdrowie
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