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gorące lato sierpień nam wróży
pora odetchnąć, zażyć podróży
kierat czas odpiąć, dość pracy muła
kiedy za oknem jest kanikuła
dla nas riwiera otworem stoi
góry i woda nerwy ukoi
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by cię trudności nie przewróciły
byś dotrwał dzielnie następnej wiosny
i nie wyglądał, jak cień żałosny
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jednak...
nie dla mnie żadne podróże
siedzę w aptece...
na nocnym dyżurze
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Manuał aptekarski

Felieton Redakcji

Czas wakacji.
Ktoś pracuje, żeby odpocząć mógł
ktoś inny
Środek lata, miły czas wakacji zachęca do wzięcia
urlopu. Poeta i aptekarz Krzysztof Kokot z Nowego Targu ujmuje w wierszu „Wakacje” tę sprawę tak:
„pora odetchnąć, zażyć podróży
kierat czas odpiąć, dość pracy muła
kiedy za oknem jest kanikuła”
Zatem, kto może niech korzysta.
Jednakże pomimo wakacji i wakacyjnych wyjazdów życie toczy się normalnie. Apteki pracują, aptekarze dyżurują. Ktoś pracuje, żeby odpocząć mógł ktoś
inny. –Ja wyjechałem w lipcu i chętnie zastąpię Ciebie
w sierpniu. Piękny przykład koleżeństwa.
Redakcja Aptekarza Polskiego podchwyciła tę
melodię i nie zwalnia tempa. Przygotowaliśmy dla Czytelników kolejny numer naszego miesięcznika, w którym publikujemy przydatne i ciekawe artykuły. Jest co
czytać, od pierwszej do ostatniej strony.
Pierwszy w spisie treści artykuł ma tytuł „Maści,
jako półstała forma leku recepturowego” poświęcony
jest recepturze. Autorka tego artykułu, doktor Regina
Kasperek-Nowakiewicz przedstawia kilka opisanych
w formie protokołu z wykonania leku recepturowego
przykładów recept na maści. Jesteśmy przekonani, że
farmaceuta, który czyta artykuły publikowane w cyklu „Repetytorium do specjalizacji” utrzymuje na mistrzowskim poziomie umiejętności fachowe wykonując
leki recepturowe lege artis, a przystępując do egzaminu
specjalizacyjnego przebrnie go bez problemów.
Uzupełnieniem wspomnianego artykułu jest „Monografia euceryny w Farmakopei Polskiej” autorstwa
dr Lucyny Wolniak i profesor Małgorzaty Sznitowskiej.
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Publikacja ta jest kontynuacją inicjatywy edukacyjnej
prowadzonej przez Katedrę i Zakład Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej
przez profesor Małgorzatę Sznitowską. Tylko przyklasnąć.
Po miesiącu przerwy powracamy do cyklu
„Wpływ mikroflory jelit na nasze zdrowie”. Tym razem
dr Karol Adamowski, będący autorem dwóch poprzednich części tego tematu pochyla się nad zagadnieniem
terapeutycznych właściwości probiotyków.
Okładkę bieżącego numeru zdobi fotografia
pszczoły zbliżającej się do kwiatka. Ta będąca wyrazem
lata ilustracja stanowi zarazem nawiązanie do artykułu
magister Gabrieli Widelskiej zatytułowanego „Naturalny antybiotyk z ula”. Autorka informuje, że „współczesne badania potwierdziły, że miód jest doskonałym czynnikiem hamującym rozwój bakterii oraz infekcji przez
nie wywoływanych, a nawet cechuje się właściwościami
bakteriobójczymi”.
W bieżącym numerze rozpoczynamy cykl publikacji objęty wspólnym tytułem „Osobowości farmacji”.
Poszczególne publikacje będą przedstawiały współczesnych farmaceutów, ludzi nietuzinkowych, szanowanych
i uznawanych ze względu na podejmowane czyny i zdobyte osiągnięcia. Są to ludzie niezwykli, których podziwiamy, bywa, że im zazdrościmy i niejednokrotnie staramy się ich naśladować. Mamy nadzieję, że cykl „Osobowości farmacji” będzie Państwa, drodzy czytelnicy
Aptekarza Polskiego, ulubioną lekturą. Rozpoczynamy
opowieścią, której bohaterką jest „Magister Elżbieta Taterczyńska. Niezwykła poznanianka”.
Bez względu gdzie Państwo będziecie Aptekarz Polski
jest zawsze i wszędzie dostępny. Wystarczy wyszukać
w sieci nasz adres: www.aptekarzpolski.pl. ■
Zapraszamy do lektury. Redakcja
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

Maści jako
półstała forma leku
recepturowego.
Część druga

W

bieżącym artykule poświęcimy się ponownie wykonaniu półstałych form leku.
Będzie to powtórka do egzaminu
praktycznego i prześledzimy kolejne
przykłady recept na maści. W każdym
zaproponowanym przypadku warto
zastanowić się, czy szybko i sprawnie
umiemy wykonać lek, przeliczyć dawki
i wypełnić protokół z recepty. Jak zwykle na początku musimy zdecydować,
którym sposobem wykonamy maść:
w moździerzu czy w unguatorze. Należy pamiętać, że maści dzielimy na
maści roztwory, maści zawiesiny i maści emulsje i w zasadzie w zależności
od ich rodzaju należy dobrać właściwe
warunki sporządzania i odpowiedni
sprzęt.
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Poniższe przykłady opisane są w formie protokołu z wykonania leku recepturowego podzielonego na części, które są przykładowe i nie muszą
odpowiadać formularzowi egzaminacyjnemu.

Przykład I
1. Recepta: Opis według obecnej nomenklatury:

Rp.
Hydrocortisoni
Nystatini
Gentamicini sulfatis
Zinci oxidi
Lekobaza
M.f. ung.

0,25
1 500 000 j.m.
0,04
1,0
ad 50,0

2. Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna leku:
Maść, półstała forma na podłożu amfifilowym.
3. Synonimy składników leku:
Nystatinum – Nystatyna, Mycostatinum, Marcostatin, Fungicidium
Gentamicini sulfas – Gentamycyny siarczan, Gentamycinum sulfuricum
Zinci oxidum – Cynku tlenek, Zincum oxydatum ►
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4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP, przeliczenie
dawek, korekta):
Hydrocortisonum. Według FP X dawka jednorazowa i dobowa, zwykle stosowana i maksymalna:
w maściach 0,25% – 2,5%. Stężenie hydrokortyzonu w recepcie: 0,5% .
Nystatinum. Do sporządzenia maści należy użyć nystatyny w postaci substancji do receptury. Zawartość antybiotyku określona przez producenta
na opakowaniu to: 5720 j.m./mg. Z tego wynika,
że należy wziąć 262 mg. Według FP X dawka
jednorazowa i dobowa zwykle stosowana i maksymalna: zewnętrznie 100 000 j.m./g. Stężenie
nystatyny w recepcie: 30 000 j.m./g
Gentamicini sulfas. Według FP X dawka jednorazowa i dobowa, zwykle stosowana i maksymalna:
zewnętrznie – maść: 0,1% – 0,3%. Stężenie siarczanu gentamycyny w recepcie: 0,08%.
Zinci oxidum. Według FP X dawka jednorazowa
i dobowa, zwykle stosowana i maksymalna: zewnętrznie – maść, pasta: 15% – 25%. Stężenie
tlenku cynku w recepcie: 2%.
Wniosek: dawki substancji czynnych nie są przekroczone.
5. Odważenie składników:
Nazwa substancji i ilość
Hydrocortisonum		
Nystatinum			
Gentamicini sulfatis 		
Zinci oxidi			
Aqua				
Lekobaza
		

[g]
0,25
0,262
0,04
1,0
1,0
47,448

[mg]
250,0
262,0
40,0
1000,0
1000,0
47448,0

6. Opakowanie leku:
Pudełko plastikowe, pojemnik 50,0 ml z mieszadłem jednorazowym.
7. Opis wykonania leku:
W warunkach aseptycznych (loża z nawiewem
laminarnym) do wytarowanej zlewki odważyć 1g
wody destylowanej i rozpuścić w niej odważony
wcześniej w ilości 0,04g siarczan gentamycyny, po
czym mieszać do rozpuszczenia. Wytarować pudełko na maść do unguatora i odważyć w nim 47,448g
lekobazy. Podłoże dokładnie rozprowadzić po dnie
6

pudełka i miejscu styku ze ściankami bocznymi pojemnika. Następnie dodać sproszkowane substancje stałe odważone na krążkach pergaminowych
w kolejności: 0,25g hydrokortyzonu, 0,262g nystatyny i 1,0g tlenku cynku i na końcu dodać roztwór
siarczanu gentamycyny. Do pudełka dołączyć mieszadło jednorazowe, umieścić w unguatorze i dobrać parametry mieszania: poziom 5, 6 minut. Po
tym czasie pudełko odłączyć, nie usuwać mieszadła,
zakręcić nakrętkę, dołączyć pomarańczową etykietę
z odpisem recepty, uwzględniając zmianę w składzie
recepty.

3. Synonimy składników leku:
Adrenalinum – Adrenalina, Epinephrinum
Anaesthesinum – Anaesthin, Benzocainum, Benzokaina, Aethylum aminobenzoicum, Aethylium paminobenzoicum, Ethylis aminobenzoas
Zinci oxidum – Cynku tlenek, Zincum oxydatum
Ichthammolum – Ichtamol, Ichtyolum, Ammonii bituminosulfonas
Vaselinum album – Petrolatum album, Wazelina
biała

10. Trwałość i warunki przechowywania:
Przechowywać do 30 dni.

4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP, przeliczenie
dawek, korekta):
Adrenalinum. Według FP X występują tylko dawki
dla podania podskórnego, domięśniowego i dożylnego. Jednak roztwory adrenaliny stosowane
są też miejscowo do zmniejszenia przekrwienia
1:10 000, zahamowania krwawień w roztworze
1:30 000 lub do przedłużenia działania środków
miejscowo znieczulających według Informatora
Terapeutycznego do Urzędowego Spisu leków
z 1959 r., PZWL Warszawa. Stężenie adrenaliny
w maści w recepcie: 0,0006%. Z tego wynika, że
w 1g maści jest 6µg adrenaliny.

11. Zalecenia dla pacjenta:
Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Chronić przed dziećmi. Stosować według zaleceń
lekarza.

Balsamum peruvianum. Według FP X dawka jednorazowa i dobowa zwykle stosowana i maksymalna: zewnętrznie – maść: 5,0% – 10,0%. Stężenie
w recepcie: 2%.

Przykład II

Benzocainum. Według FP X dawka jednorazowa
i dobowa zwykle stosowana: zewnętrznie – maść
do 10,0%. Stężenie anestezyny w maści: 1,2%.

8. Procesy technologiczne podczas wykonania
leku:
Ważenie, rozpuszczanie, mieszanie składników,
emulgowanie.
9. Działanie i zastosowanie składników i całego
leku:
Przeciwbakteryjne, osuszające.

1. Recepta: Opis według obecnej nomenklatury:

Rp.
0,1% Sol. Adrenalini		
Balsami peruviani			
Anaesthesini
Zinci oxidi 				
Ichthammoli			
Vaselini albi			
M.f. ung.

gtt.12
2,0
aa 1,2
1,0
ad 100,0

2. Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna leku:
Maść, półstała forma na podłożu węglowodorowym lipofilowym.
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Zinci oxidum. Według FP X dawka jednorazowa
i dobowa zwykle stosowana i maksymalna: zewnętrznie – maść, pasta: 15,0% – 25,0%. Stężenie
tlenku cynku w maści: 1,2%.
Ichthammolum. Według FP X dawka jednorazowa
i dobowa zwykle stosowana i maksymalna: zewnętrznie – maść: 10,0% – 15,0%. Stężenie ichtiolu w maści: 1%.
Wnioski: Dawki jednorazowe i dobowe substancji
czynnych przepisanych w recepcie nie zostały
przekroczone.
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5. Odważenie składników:
Nazwa substancji i ilość
[g]		
0,1% Sol. Adrenalinum
0,6
Balsamum peruvianum
2,0
Anaesthesinum
		
1,2
Zinci oxidum
		
1,2
Ichthammolum
		
1,0
Ricini oleum		
2,0 			
Vaselinum album
92,0

[mg]
600,0
2000,0
1200,0
1200,0
1000,0
2000,0
92000,0

6. Opakowanie leku:
Pudełko plastikowe o pojemności 100 ml.
7. Opis wykonania leku:
W moździerzu rozetrzeć 2g balsamu peruwiańskiego z 2g oleju rycynowego. Następnie na wytarowanej kliszce lub folii odważyć 92g wazeliny
białej. Na wytarowanych krążkach pergaminowych
odważyć kolejno: 1,2g anestezyny i 1,2g tlenku
cynku, wsypać je do drugiego moździerza i rozetrzeć z niewielką ilością wazeliny białej. Następnie
dodawać porcjami resztę podłoża za każdym razem dokładnie ucierając, po czym dodać ichtamol
i wymieszać. Następnie dodać balsam peruwiański
z olejem rycynowym i mieszać do uzyskania jednorodnej maści. Na końcu wkroplić 12 kropli 0,1%
roztworu adrenaliny i dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Za pomocą kliszki
przenieść zawartość moździerza do pudełka będącego opakowaniem leku, zamknąć wieczkiem i dołączyć odpis recepty na pomarańczowej sygnaturze,
z uwzględnieniem dodatkowego składnika – oleju
rycynowego.
8. Procesy technologiczne podczas wykonania
leku:
Ważenie, rozdrabnianie, mieszanie, emulgowanie.
9. Działanie leku:
Odkażające, przeciwzapalne, osuszające, przeciwbólowe.
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.
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W tym miejscu należy dodać, że ważnym czynnikiem jednolitości maści jest kolejność dodawania
składników, ponieważ balsam peruwiański może
wchodzić w interakcję z ichtamolem, a także z tlenkiem cynku, co może skutkować wytrąceniem osadu.
Oczywiście w obecności balsamu peruwiańskiego
należy dodać równą ilość oleju rycynowego, kosztem wazeliny białej, w celu uniknięcia niezgodności.

1. Recepta: Opis według obecnej nomenklatury:

0,05
3,0
aa 20,0

2. Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna leku:
Maść, półstała forma na podłożu absorpcyjnym
(lipofilowym bezwodnym zawierającym emulgator).
3. Synonimy składników leku:
Methylis salicylas – Metylu salicylan, Methylum salicylicum
Lanolinum anhydricum – Adeps lanae, Adeps lanae
anhydricum
Vaselinum flavum – Wazelina żółta, Petrolatum
4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP, przeliczenie
dawek, korekta):
Mentholum racemicum. Według FP X dawka jednorazowa i dobowa zwykle stosowana i maksymalna: zewnętrznie – na skórę do 10,0%. Stężenie
mentolu w recepcie: 0,1%.
Methylis salicylas. Według FP X dawka jednorazowa i dobowa zwykle stosowana i maksymalna:
zewnętrznie – maść: 3,0% – 15,0%. Stężenie salicylanu metylu w maści: 6,9%.
Wnioski: dawki jednorazowe i dobowe substancji
czynnych przepisanych w recepcie nie zostały
przekroczone.
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Nazwa substancji i ilość
Mentholum 			
Methylis salicylas
		
Lanolinum anhydricum
Vaselinum flavum

[g]
0,05
3,0
20,0
20,0

[mg]
50,0
3000,0
20000,0
20000,0

6. Opakowanie leku:
Pudełko plastikowe o pojemności 50 ml.

Przykład III
Rp.
Mentholi
		
Methylis salicylatis
Lanolini anhydrici
Vaselini flavi
		
M.f. ung.

5. Odważenie składników:

7. Opis wykonania leku:
Do parowniczki dodać 20g lanoliny bezwodnej
i 20g wazeliny żółtej, wstawić parowniczkę na łaźnię
wodną i stopić składniki podłoża. Do lekko ochłodzonego podłoża dodać 0,05g mentolu i mieszać
do rozpuszczenia, a następnie dodać 3g salicylanu
metylu, po czym mieszać do rozpuszczenia i uzyskania jednolitej konsystencji. Uzyskaną maść przenieść
do pudełka będącego opakowaniem leku i dołączyć
odpis recepty na pomarańczowej sygnaturze.
8. Procesy technologiczne podczas wykonania
leku:
Ważenie, topienie, rozpuszczanie, mieszanie.
9. Działanie leku:
Rozgrzewające, słabo odkażające.
10. Trwałość i warunki przechowywania:
Przechowywać maksymalnie do 6 miesięcy.
11. Zalecenia dla pacjenta:
Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Chronić przed dziećmi. Stosować według zaleceń
lekarza.

Przykład IV
1. Recepta: Opis według obecnej nomenklatury:

Rp.
Kalii iodidi 			
Natrii thiosulfatis
Aquae
Vaselini hydrophyllici
M.f. ung.

5,0
0,1
4,0
ad 50,0
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2. Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna leku:
Maść, półstała forma o charakterze emulsji w/o.
3. Synonimy składników leku:
Kalii iodidum – Potasu jodek, Kalium iodatum
Natrii thiosulfas – Sodu tiosiarczan, Natrium thiosulfuricum, Natrium hyposulfurosum
4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP, przeliczenie
dawek, korekta):
Kalii iodidum. Przepis farmakopealny na podstawie:
Maści z jodkiem potasu, Kalii iodidi unguentum.
Stężenie jodku potasu w recepcie: 10%.
Natrii thiosulfas. Według FP X dawka jednorazowa
i dobowa zwykle stosowana i maksymalna: Zewnętrznie: maść – 10,0% – 20,0%. Stężenie tiosiarczanu sodu w maści: 0,2%.
Liczba wodna wazeliny hydrofilowej wynosi około
250 (dane od producenta). Liczba wodna jest to
ilość gramów wody, jaką zdoła trwale związać
100g bezwodnej podstawy w temp. 20oC.
Wnioski: dawki jednorazowe i dobowe substancji
czynnych przepisanych w recepcie nie zostały
przekroczone.
5. Odważenie składników:
Nazwa substancji i ilość
Kalii iodidum
Natrii thiosulfas
Aqua
Vaselinum hydrophyllicum

[g]
5,0
0,1
4,0
40,9

[mg]
5000,0
100,0
4000,0
40900,0

6. Opakowanie leku:
Pudełko plastikowe o pojemności 50 ml.

wodny i mieszając emulgować do powstania jednolitej konsystencji maści. Gotową maść przenieść
za pomocą kliszki do pudełka będącego opakowaniem leku, przykryć pudełko wieczkiem i dołączyć
etykietę „Przechowywać w chłodnym miejscu” oraz
odpis recepty na pomarańczowej sygnaturze.
8. Procesy technologiczne podczas wykonania
leku:
Ważenie, rozpuszczanie, mieszanie, emulgowanie.
9. Działanie leku:
Maść diadermalna stosowana w terapii jodowej.
10. Trwałość i warunki przechowywania:
Przechowywać do 30 dni.
11. Zalecenia dla pacjenta:
Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed
dziećmi. Stosować według zaleceń lekarza.
Uwagi: Dodatek tiosiarczanu wiąże wolny jod,
jaki może wydzielić się z roztworu jodku potasu pod
wpływem tlenu. ■
dr n. farm.
Regina Kasperek-Nowakiewicz
Specjalista Farmacji Aptecznej
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
adres autora: regina.kasperek@umlub.pl
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.
4. Janicki S., Fiebig A., Sznitowska M. (red.). Farmacja stosowana.
Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2003.
5. Janicki S., Szulc J., Woyczikowski B. Zbiór recept. Wydawnictwo
Akademii Medycznej, Gdańsk 2003.

7. Opis wykonania leku:
Do wytarowanej zlewki odważyć 4g wody. Na
dwóch oddzielnych wytarowanych krążkach pergaminowych odważyć 0,1g tiosiarczanu sodu i 5g
jodku potasu. Substancje stałe wsypać kolejno do
zlewki z wodą i mieszać do rozpuszczenia. Na wytarowanej kliszce lub folii odważyć 40,9g wazeliny
hydrofilowej, porcjami przenosić do moździerza
i ucierać. Następnie dodawać kroplami roztwór
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017
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Monografia

euceryny
w Farmakopei Polskiej

H

istoria współczesnych maści, w których
podstawą lub jednym z licznych składników jest wazelina, lanolina i euceryna, rozpoczęła się w 1871 roku, kiedy
to w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
z ropy naftowej otrzymano wazelinę. Pomimo licznych zalet wazelina charakteryzowała się jednak niską liczbą wodną (ok. 10) i nie ułatwiała wchłaniania
substancji leczniczych do skóry w takim stopniu, jak
tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, np. stosowane
do tej pory smalec i łój barani. 15 lat później została odkryta na nowo lanolina – oczyszczony wosk
z wełny owczej. Stosowano ją już w starożytności,
ale zapomniana, dużą popularność zyskała od lat
80-tych XIX wieku. W 1900 roku w Niemczech złożono wniosek o nadanie patentu na użycie eucerytu – emulgatora wyizolowanego z lanoliny. Euceryt
jest mieszaniną alkoholi steroidowych: cholesterolu
i izocholesterolu (ok. 30%), lanosterolu (27%) i wyższych alkoholi alifatycznych (20%), otrzymanych na
drodze hydrolizy estrów zawartych w lanolinie [1].

Ostatecznie, w pierwszych latach XX wieku do lecznictwa została wprowadzona euceryna, tj. połączenie eucerytu z wazeliną (eucerinum – z gr. eú – dobrze, kérinos – woskowy).
Skład euceryny podawany w podręcznikach
technologii postaci leku sprzed 70 lat był następujący [2,3]:
Steroli lanae
5,0
Ung. paraffini 95,0
Ung. paraffini: Adeps lanae		
Ceresinum (Paraffinum solidum)
Paraffinum liq.				
lub [4]:

Euceryt			
Vaselinum album

10,0
40,0
50,0

6,0
94,0

W Polsce w ciągu ostatnich 2 dekad zaczęły
się pojawiać na rynku farmaceutycznym podłoża
o zróżnicowanym składzie, które producenci nazy-

Skład maści eucerynowej I i II (FP X, Monografie Narodowe)

Maść eucerynowa I*

Maść eucerynowa II

(Maść z alkoholami z lanoliny)

(Maść cholesterolowo – cetylowa)

Alcohol cetylicus et stearylicus

0,5 cz.

Alcohol cetylicus

3,0 cz.

Alcoholes adipis lanae

6,0 cz.

Cholesterolum

2,0 cz.

Vaselinum album
*

93,5 cz.

Vaselinum album

95,0 cz.

Skład Maści eucerynowej I jest zgodny z DAB
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wają euceryną. Obecnie w obrocie farmaceutycznym
Liczba wodna podłoży farmakopealnych wyjest dostępnych aż 9 takich podłoży. W zależności
nosi co najmniej 300 (FP X), a w praktyce w graniod producenta, zamiast części wazeliny wprowacach od ok. 400 do 700.
dzono np. olej parafinowy, albo wazelinę w całości
Jeżeli euceryna jest składnikiem leku recepzastąpiono mieszaniną oleju parafinowego, oleju
turowego, farmaceuta ma obowiązek użycia jednewazelinowego, parafiny twardej i niekiedy parafiny
go z tych podłoży. Niewłaściwe jest użycie w takim
miękkiej. Zróżnicowany jest także skład jakościoprzypadku podłoża, które nie zostało oznaczone
wy emulgatorów i ich zawartość: zamiast alkohoprzez producenta jako zgodne z Farmakopeą Polli i eucerytu w jednym z podłoży występuje sama
ską. Około połowa obecnych aktualnie na rynku
lanolina w ilości nawet do 38% (obecność lanoliny
podłoży o nazwie „euceryna” nie odpowiada maści
w maści ogranicza możeucerynowej I lub maści
liwości terapeutyczne –
Euceryna zaliczana jest do pod- eucerynowej II, lecz tajej wadą jest działanie
kie podłoża można użyć
alergizujące [5]). W nie- łoży bezwodnych, absorpcyjnych tylko wtedy, gdy lekarz
których przypadkach (emulgujących wodę). Użycie jedno- wyraźnie zaznaczy, że
producenci nawet nie
podłożem ma być „eucześnie
dwóch
emulgatorów,
odpopodają kompletnego
cer yna” wskazanego
składu jakościowego.
wiednio alkoholu cetostearylowego producenta.
Zmiany w skłaWażne jest więc, aby
dzie prowadzą do róż- i alkoholi z lanoliny (eucerytu) lub na opakowaniu eucenic w możliwościach alkoholu cetylowego i cholesterolu ryny umieszczana była
technologicznych. Wieprzez producenta infor(podstawowego
alkoholu
sterolowedzą o tym farmaceuci
macja, że produkt odrozwiązując w aptece go w lanolinie), pozwala na wpro- powiada wymaganiom
niezgodności wpływaFP X (lub wkrótce FP
jące na trwałość wytwa- wadzenie większej ilości fazy wod- XI), z odniesieniem do
rzanych maści recep- nej z utworzeniem trwałego układu monografii maści euceturowych. Przykładem
rynowej I lub II. W przyo
charakterze
emulsji
w/o.
jest dodatek do maści
padku wskazania przez
z euceryną wodnych
lekarza innego podłoroztworów witaminy A – pomimo wysokiej liczby
ża farmaceuta musi odnotować jego szczegółowy
wodnej, w przypadku użycia części euceryn w trakskład (należy wykluczyć podłoża o nieznanym pełcie przechowywania obserwuje się brak homogennym składzie jakościowym). ■
ności i rozdział faz. Powodem destabilizacji układu
dr n farm. Lucyna Wolniak,
jest niezgodność emulgatorów [6].
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
W związku z tą sytuacją nastąpiła konieczność
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej,
standaryzacji. W roku 2013 opracowana została moGdański Uniwersytet Medyczny
nografia farmakopealna podłoża – euceryny (FP IX,
Piśmiennictwo
supl. 2013). Nazwa Eucerin® jest jednak chronio1. Bauer K.H., Fröming K.H., Fűhrer C.: „Technologia postaci leku
z elementami biofarmacji”, MedPharm, Wrocław 2012.
na patentem i dlatego monografia euceryny nie
2. Koskowski B.: „Receptura, czyli prawidła przepisywania i spomogła być umieszczona w farmakopei pod tą narządzania leków”, Nakładem Księgarni Trzaska, Evert i Michalski,
Warszawa 1946.
zwą. W efekcie, podłoże i jego właściwości zostały
3. Supniewski J.: „Receptura”, PGZG w Gdańsku, Gdańsk 1948.
opisane w dwóch monografiach (część narodowa
4. Modrzejewski F.: „Farmacja stosowana”, PZWL, Warszawa 1971.
5. Kibbe A.H. (ed.): „Handbook of pharmaceutical excipients”, 3rd
FP): Maść eucerynowa I oraz Maść eucerynowa II.
ed., American Pharmaceutical Association and Pharmaceutical
Porównanie składu obu farmakopealnych podłoży
Press, Washington 2000.
6. Szymańska E., Winnicka K.: “Euceryna eucerynie nierówna”, Bez
przedstawiono w tabeli.
recepty, 2014, 12: 24-27.
Skład maści eucerynowej I jest zgodny z Farmakopeą Niemiecką, natomiast maść eucerynowa
Inicjatywa edukacyjna
II była przez lata szeroko stosowana w Polsce. Oba
z Katedry i Zakładu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
podłoża farmakopealne są równocenne i dostępne.
kierowanego przez prof dr hab. Małgorzatę Sznitowską
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017
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Cz. III: Terapeutyczne właściwości probiotyków

D

otychczasowa praktyka kliniczna wykazuje, że tylko kompleksowe i indywidualne podejście do pacjenta daje wymierne
efekty. Toteż nie jest wyjściem sięgnięcie
po pierwszy lepszy probiotyk, gdyż okazało się, że
warunkiem osiągnięcia zamierzonego efektu terapeutycznego jest przyjmowanie preparatu w sposób celowany. Można to porównać do przyjęcia
konkretnego antybiotyku na konkretną infekcję
bakteryjną. Niezbędna jest tu analiza stanu pacjenta
i diagnostyka, często w oparciu o badanie mikrobiologiczne stanu flory jelitowej (nie mylić z badaniem
kału na pasożyty).

Leczenie
nieswoistego zapalenia jelit (IBD)
Termin nieswoiste zapalenie jelit (IBD – inflammatory bowel disease) jest stosowany do
określenia dwóch przewlekłych chorób jelit: wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (colitis ulcerosa – UC) i choroby Leśniowskiego-Crohna (Crohn
disease – CD). Częstość występowania zachorowań
na IBD wciąż wzrasta, głównie w krajach wysoko
rozwiniętych. Nie jest do końca poznana etiologia
tych schorzeń. Częściowo zachorowalność związana
jest z predyspozycjami genetycznymi (osoby z mutacją genu CARD15/NOD wykazują predyspozycję
do rozwoju CD), ale występują także czynniki środowiskowe, biorące udział w patogenezie choroby.
Najważniejsze z nich to dieta, nieprawidłowy skład
mikroflory jelitowej (ilościowy i jakościowy) oraz
uszkodzenie tkanek związanych z układem odpornościowym.
Okazuje się, że flora bakteryjna odgrywa
znaczącą rolę w wywoływaniu i nasilaniu stanu zapalnego. Badania dotyczące składu flory jelitowej

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań, które wykazały terapeutyczne właściwości szczepów probiotycznych.
Udział tych szczepów w leczeniu nieswoistego zapalenia
jelit, alergii pokarmowych, zakażeń wywołanych przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae czy rotawirusy stał
się już faktem dokonanym. Ostatnio coraz częściej mówi się
o zastosowaniu probiotyków w profilaktyce chorób nowotworowych, a trwają też prace nad probiotykami przyszłości,
zwanymi farmabiotykami.
12
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u osób chorych wykazały, że u pacjentów UC i CD
wzrastała liczba bakterii tlenowych, np. E. coli i bakterii beztlenowych z rodzaju Bacteroides, a malała
liczba drobnoustrojów z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. U chorych z UC stosowanie niepatogennego szczepu E. coli Nisle 1917 działało równie
skutecznie jak leczenie samą mesalazyną. Podanie
pacjentom z CD szczepu Saccharomyces boulardii
z mesalazyną znacząco zmniejszało częstość remisji, w porównaniu z wynikami uzyskanymi w grupie,
która otrzymywała tylko mesalazynę. Wykazano, że
probiotyk zawierający w swym składzie Bifidobacterium lactis LA 304, Lactobacillus acidophilus LA 201
oraz Lactobacillus salivarius LA 302 wzmacnia florę
jelitową, zmniejsza stan zapalny i łagodzi ból (efekt
porównywalny z zastosowaniem 1 mg/kg morfiny).
Z kolei w Zespole Jelita Drażliwego (ZJD)
z przewlekłą biegunką, zaburzenia jelitowe łagodzone są przez probiotyk zawierający następujące
szczepy: Bifidobacterium lactis LA 303, Bifidobacterium lactis LA 304, Lactobacillus acidophilus LA 201,
Lactobacillus plantarum LA 301 oraz Lactobacillus
salivarius LA 302 . W ZJD z przewlekłymi zaparciami, pasaż jelitowy poprawiają następujące szczepy
probiotyczne: Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA
103 oraz Streptococcus thermophilus LA 104.

Leczenie alergii pokarmowej
Teoria mikrobiologiczna, tłumacząca powstawanie alergii, opiera się na zmianie składu mikroflory jelitowej w okresie noworodkowym, która wpływa
na układ immunologiczny różnicując go w kierunku prozapalnym i proalergicznym. Stwierdzono, że
podawanie probiotyków w okresie perinatalnym
znacznie zmniejsza występowanie chorób alergicz-

Preparat terapeutyczny powinien być sporządzony w oparciu
o szczepy wzorcowe, zdeponowane w branżowych instytutach mikrobiologicznych. Jedną z najbardziej znanych kolekcji takich szczepów
jest Collection Nationale de Cultures de Microorganismes w Instytucie
Pasteura w Lille, we Francji. Literatura medyczna wskazuje, które szczepy bakterii probiotycznych są pomocne w leczeniu danego schorzenia.►
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017
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nych w późniejszym wieku. W grupie pacjentów
otrzymujących szczep Lactobacillus rhamosus GG
stwierdzono dwukrotny spadek występowania wyprysku atopowego w drugim roku życia. Podobne
wyniki otrzymano stosując szczep Lactobacillus rhamosus GG wraz z innymi trzema szczepami: Lactobacillus rhamosus LC705, Bifidobacterium breve
bb99 i Propionibacterium freudenreichii spp. Należy
zaznaczyć, że efekt kliniczny działania probiotyków
jest ściśle szczepo- i dawkozależny, a także może
zależeć od sposobu podawania bakterii.

Leczenie zakażeń bakteriami
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori to oportunistyczna, Gram-ujemna bakteria zaliczana do pałeczek. Zasiedla
ona śluzówkę żołądka. Jest odpowiedzialna za
zwiększenie ryzyka wystąpienia takich schorzeń
jak: zapalenie żołądka, wrzody żołądka oraz wrzody dwunastnicy. Bakterie te wytwarzają ureazę, która hydrolizuje mocznik do amoniaku, powodując
wzrost pH w żołądku, sprzyjający zasiedlaniu go
przez te drobnoustroje.
W wyniku przeprowadzonych in vitro i in vivo
badań stwierdzono, że szczepy Lactobacillus reute-

ri, Bacillus subtilis 3, Lactobacillus salivarius LA 302
i Lactobacillus plantarum LA 301 hamują wzrost
i adhezję Helicobacter pylori do nabłonka żołądka.
Wyniki badań klinicznych nie są jednak do końca zadowalające. Co prawda szczep Lactobacillus acidophilus (johnsonii) La1 obniżał ilość mocznika w teście
oddechowym i redukował stan zapalny, ale nie prowadził do eradykacji Helicobacter pylori. Podobne
wyniki uzyskano testując szczep Lactobacillus reuteri i mieszaninę różnych szczepów probiotycznych
w połączeniu z antybiotykami. Interesujące okazały
się wyniki badaczy, którzy do standardowej metody
leczenia zakażenia włączyli jogurt zawierający Lactobacillus acidophilus HY2177, Lactobacillus casei
HY2743, Bifidobacterium longum HY8001 i Streptococcus thermophilus B-1. Wpływał on znacząco na
podniesienie stopnia eradykacji Helicobacter pylori.

Leczenie zakażeń bakteriami
Enterobacteriaceae
Bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae to Gram-ujemne pałeczki, będące względnymi
beztlenowcami. Większość z nich stanowi naturalną
florę jelitową człowieka, ale część z nich wywołuje choroby układu pokarmowego. Niektóre z nich
występują w środowisku naturalnym
i mogą stanowić czynnik etiologiczny
wielu chorób m.in. biegunek. Bakterie
takie jak E. coli, Salmonella, Shigella
są odpowiedzialne za większość przypadków ostrych biegunek i „biegunek
podróżnych”.
W badaniach in vitro z wykorzystaniem modelu linii ludzkich komórek Caco-2 wykazano, że probiotyczne
szczepy Lactobacillus casei LA 205, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus
rhamonsus LC-705 znacznie hamowały
adhezję do ściany jelita patogennych
szczepów. Podobny efekt uzyskano
w przypadku szczepów Lactobacillus
acidophilus LA 201 i Lactobacillus plantarum LA 301. Natomiast szczepy Lactobacillus casei Shirota i Lactobacillus
johnsonii LJ1 redukowały zdolność adhezji szczepu Salmonella Typhimurium.

Leczenie zakażeń
rotawirusami

Szanse na wykorzystanie probiotyków
w leczeniu chorób nowotworowych
są realne. Poznaje się coraz więcej
mechanizmów uruchamianych przez
probiotyki i wpływających na ochronę
organizmu przed powstaniem zmian
nowotworowych.

Rotawirusy to grupa wirusów
należących do rodziny reowirusów
(Reoviridae). Wyróżnia się wśród nich
siedem głównych grup, z czego trzy
(A, B i C) są patogenne dla ludzi.
Najbardziej powszechne są zakażenia rotawirusami grupy A. Powodują
one ostre stany zapalne żołądkowo-jelitowe, znane również jako grypa
jelitowa. Są też najczęstszą przyczyną
ostrej biegunki u dzieci. Dotychczas
nie opracowano swoistego leczenia
tych zakażeń.
W leczeniu choroby znalazły zastosowanie
probiotyki. Istnieje wiele badań klinicznych potwierdzających korzystny wpływ szczepów probiotycznych (m.in. Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus helveticus LA102, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium longum LA101, Streptococcus thermophilus LA 104, Bifidobacterium lactis HN019,
Lactococcus lactis LA103) polegający na w skracaniu
czasu trwania biegunki i jej zapobieganiu.

Leczenie biegunek
po antybiotykoterapii
Objawem niepożądanym, występującym u pacjentów leczonych antybiotykami, jest biegunka.
Częstość jej występowania szacuje się na 5–25%.
Leczenie antybiotykami prowadzi do rozwoju bakterii z rodzaju Clostridium, odpowiedzialnych za
większość przypadków wystąpienia biegunki. Stosowanie probiotyków u pacjentów leczonych antybiotykami zmniejsza o prawie 60% ryzyko pojawienia
się biegunki. Najwięcej badań dotyczących leczenia
probiotykami przeprowadzono z użyciem szczepu
Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardii. Stwierdzono, że korzystny efekt terapeutyczny
w dużej mierze zależy od dawki probiotyku i czasu
jego podawania.

Probiotyki w profilaktyce
chorób nowotworowych
U podłoża karcynogenezy leżą zarówno predyspozycje genetyczne, jak i czynniki środowiskowe.
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Ostatnio pojawiają się sugestie, że nie tylko czynniki
takie jak spożywanie czerwonego mięsa, picie alkoholu lub brak aktywności fizycznej mogą prowadzić
do chorób nowotworowych, ale także zmiany jakościowe i ilościowe w składzie mikroflory jelitowej
mogą być źródłem choroby. Wykazano, że szczepy
probiotyczne mogą zmniejszać aktywność działania
wielu karcynogenów. Preparaty zawierające szczep
Bifidobacterium infantis hamowały aktywność nowotworową, a szczepy Lactobacillus casei (LC9018)
indukowały mechanizmy odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom nowotworowym. W badaniu z ludzką linią nowotworową HT-29, hodowaną na podłożu zawierającym szczepy Lactobacillus
helveticus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus
thermophilus i Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus uzyskano zahamowanie wzrostu 50% komórek rakowych.
Okazuje się, że karcynogeneza może być modyfikowana przez probiotyki także poprzez wpływ
na gospodarkę lipidową, gdyż ludzkie komórki nowotworowe wymagają endogennej syntezy kwasów
tłuszczowych. Zmniejszenie lipogenezy wątrobowej
przez szczepy probiotyczne i prebiotyki może być
pomocne w profilaktyce chorób nowotworowych
a także w ich leczeniu.
Mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej bakterii probiotycznych mogą być związane
z hamowaniem w jelitach rozwoju bakterii syntetyzujących enzymy katalizujące przemiany prekursorów związków karcynogennych do związków
karcynogennych. Bakterie probiotyczne zdolne są
ponadto do wykorzystywania (lub wiązania) związków rakotwórczych pochodzących z diety lub two►
rzonych przez bakterie chorobotwórcze w jelitach.
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Probiotyki przyszłości – farmabiotyki
W projektowaniu probiotyków, mającym na
celu otrzymanie szczepów o udoskonalonych cechach użytkowych, wykorzystuje się metody inżynierii genetycznej. Modyfikacje probiotyków dotyczą zarówno zmian w zakresie funkcjonalnym
jak i technologicznym. Przykładem na uzyskanie
korzystnej zmiany w zakresie technologicznym
jest wykorzystanie wysoce funkcjonalnych mechanizmów osmoprotektantów od dzikich szczepów
patogennych (np. Listeria monocytogenes).
Wykazano, iż gen betL, wklonowany do szczepu probiotycznego Lactobacillus salivarius UCC118,
znacząco poprawia jego oporność na biotechnologiczne czynniki stresowe.
Bakterie probiotyczne po podaniu doustnym
muszą wykazywać również odpowiedni poziom
oporności na fizykochemiczne mechanizmy obronne organizmu gospodarza. Do mechanizmów tych
należy kwaśne środowisko żołądka oraz działanie
żółci i innych enzymów trawiennych. Transformacja genu bet L do szczepu Bifidobacterium breve
UCC2003 pozwoliła osiągnąć jego wysoką przeżywalność w środowisku o podwyższonej osmolarności i obecności soków trawiennych.
Poza ulepszaniem szczepów probiotycznych
w zakresie podniesienia oporności na czynniki technologiczne, modyfikacje genetyczne probiotyków
wykorzystywane są również dla osiągnięcia lepszych
efektów klinicznych. Możliwe jest wykorzystanie
specyficznie modyfikowanych probiotyków w leczeniu infekcji jelitowych, wywołanych
przez enteropatogenne bakterie,
wytwarzające toksyny. W tym
przypadku modyfikacje probiotyków polegają na ekspresji na
powierzchni komórek bakteryjnych specyficznego receptora
dla określonej toksyny. Przykładem jest zmodyfikowany
szczep E. coli R1 z bardzo dużą
liczbą analogów powierzchniowego receptora toksyny
Stx, produkowanej przez
Shigella dysenteriae. Podobne rozwiązanie zastosowano
w projektowaniu nowych strategii w leczeniu zakażeń HIV.
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Innym, potencjalnym zastosowaniem probiotyków, może stać się wykorzystanie ich jako nośnika antygenów w celu przygotowania doustnych
szczepionek. Probiotyki mogą być zmodyfikowane
w celu służenia jako swoisty nośnik dla genów kodujących antygeny specyficzne dla danych patogenów. W przeprowadzonych dotychczas badaniach
wykorzystano do tego celu szczep probiotyczny
Lactococcus lactis. ■
dr Karol Adamkowski
adres autora: adamkowski.karol@gmail.com
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Artykuły
żywnościowe
specjalnego
przeznaczenia

Środki żywieniowe specjalnego przeznaczenia – niezależnie do której kategorii należą – muszą spełniać określone prawem rygorystyczne
wymagania dotyczące składu, wartości odżywczej i jakości zdrowotnej.
Pozostałe artykuły spożywcze, podlegają bardziej liberalnym przepisom
prawa żywnościowego.
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017
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oraz częściej dostrzegamy, że producenci żywności oferują nam artykuły wielce
zróżnicowane i urozmaicone. Na rynku dostępne są liczne kategorie czy rodzaje produktów, jak wytwory ekologiczne, nowa żywność,
artykuły regionalne, produkty genetycznie modyfikowane. Możemy znaleźć na nim także moc wysoko przetworzonych towarów, do których zaliczamy
m.in. słodycze, wafle, desery, chipsy, gotowe zupki, obiadki czy słodkie napoje. Ponadto, na półkach sklepowych znajdują się również spożywcze artykuły żywnościowe specjalnego przeznaczenia dedykowane dla określonych grup ludności. I tak naprawdę – jak wynika z ustaleń
Komisji Europejskiej klasyfikowane są one
obecnie w zależności od kraju członkowskiego do blisko 30 różnych kategorii
żywności o „specjalnym” przeznaczeniu żywieniowym. Taki stan
rzeczy ma na pewno negatywny
wpływ na działanie europejskiego
rynku. Może również wprowadzać
zamieszanie pośród konsumentów,
ale także sprzyjać pojawianiu się
nadużyć przy wprowadzaniu do
obrotu nowych towarów. Całokształt zaistniałej sytuacji wymusił szereg działań prowadzących do zminimalizowania,
a najlepiej wyeliminowania różnic
w interpretacji przepisów. W tymże celu podjęto kroki zmierzające
do zmiany, czyli w tym wypadku ujednolicenia regulacji prawa żywnościowego. Dotyczy to
głównie produktów mających
największe znaczenie podczas
przebiegu pewnych schorzeń
lub też takich, które można
uznać za konieczne dla zaspokojenia wymagań żywieniowych
wybranych grup jak niemowlęta i dzieci, osoby otyłe czy
też pacjenci nie mogący spożywać normalnej żywności. Zdecydowano także,
że stworzone akty prawne zastąpią dotychczasowe dokumenty żywnościowe określone dyrektywą
2009/39/WE. W końcu zapoczątkowano tworzenie
dokumentacji prawnej, która w założeniu zapewni
wybranym grupom konsumentów dostępność do
18

specjalnej żywności o składzie bezpiecznym i dostosowanym na podstawie aktualnego stanu wiedzy do ich specjalnych potrzeb żywieniowych. A co
najważniejsze – wpłynie na niwelowanie różnic interpretacyjnych negatywnie wpływających na swobodny przepływ tych towarów wewnątrz Europy.
Konsekwencją tychże zmian jest fakt, że z dniem
20 lipca 2016 roku (poprzez wprowadzenie w życie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do
kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/WE, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/
WE i 2006/141/WE, dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009
i (WE) nr 953/2009) termin „żywność dietetyczna” zniknęła już na
dobre z europejskiego prawa
żywnościowego. Do tej pory
powszechnie używanym sformułowaniem w polityce żywnościowej był termin „żywność
specjalnego przeznaczenia żywieniowego”, którego definicje
zamieszczono w art. 3 ust. 3 pkt
43 Ustawy z 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności
i żywienia. W Ustawie „środek
spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego” klasyfikowano jako ten, który ze względu
na szczególny skład lub sposób
przygotowania wyraźnie różni
się od środków spożywczych
powszechnie spożywanych
i zgodnie z informacją zamieszczoną na opakowaniu
jest wprowadzany do obrotu
z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych
potrzeb żywieniowych: osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane, lub osób, któ
re ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego
spożycia określonych substancji zawartych w żywAptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

ności – wówczas taki środek spożywczy określano jako „dietetyczny”. Gdy chodzi o przeznaczenie tych środków, niegdyś ustawodawca wyróżniał
w szczególności następujące grupy: preparaty do
początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko
początkowe oraz preparaty do dalszego żywienia
niemowląt, w tym mleko następne; środki spożywcze uzupełniające, obejmujące produkty zbożowe
przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat; środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej
zawartości energii w celu redukcji masy ciała; dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego; środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym
wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców; środki
spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu
węglowodanów (cukrzyca); środki spożywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawartości
sodu lub bezsodowe; środki spożywcze bezglutenowe. Obecnie – od dnia 20 lipca 2016 roku w terminologii prawnej nie funkcjonuje już określenie,
definicja i kategoria „środek spożywczy (żywność)
specjalnego przeznaczenia żywieniowego” oraz
„żywność dietetyczna”. Ponadto w odróżnieniu od
aktów prawnych, które obowiązywały do lipca 2016
roku (mowa tu m.in. o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r.
w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego), w obecnym momencie
nie klasyfikujemy w grupie tej kategorii żywności produktów bezglutenowych, przeznaczonych
dla sportowców, cukrzyków czy artykułów bezsodowych. W Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12
czerwca 2013 roku ustanawia się wymogi
szczegółowe dotyczące składu i informacji w odniesieniu wyłącznie do następujących kategorii żywności: preparatów do
początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt; produktów zbożowych przetworzonych oraz żywności dla dzieci; żywności
specjalnego przeznaczenia medycznego
oraz środków spożywczych zastępujących
całodzienną dietę, do kontroli masy ciała. Dodatkowo odnajdziemy w nim dane
na temat rodzaju substancji, które mogą
być dodawane do żywności specjalnego
przeznaczenia. Są to: witaminy, minerały,

aminokwasy, karnityna i tauryna, nukleotydy, cholina i inozytol. Natomiast uszczegółowione wymagania dotyczące składu chemicznego i oznakowania żywności specjalnego przeznaczenia są zawarte
w odpowiednich rozporządzeniach delegowanych.
Całokształt tematu związany jest więc z problematyką żywienia, ważną z punktu widzenia polityki,
prawa, mających na celu nadzór, ustanawianie wytycznych, ale także informowanie, jak również motywowanie lub też wspieranie zdrowych nawyków
żywnościowych przez narzucone rozwiązania prawne. W związku z powyższym w artykule zostaną
omówione wyłącznie nowe rodzaje środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia ujęte w 4 kategoriach – obowiązujących od 20 lipca 2016 roku.
Dane literaturowe donoszą, że w Wielkiej
Brytanii 2/3 matek stosuje żywność gotową przeznaczoną dla niemowląt jako pierwsze produkty
stałe w diecie swoich pociech, zaś 45% matek niemowląt w wieku 8 – 10 miesięcy serwuje minimum
raz dziennie taką żywność swoim dzieciom. Jak wynika z badań w obecnym momencie w naszym kraju
rodzice niemowląt (czyli dzieci poniżej 12 miesiąca
życia) i dzieci (w wieku od jednego roku do trzech
lat) coraz chętniej wykorzystują gotowe przetwory.
Z takiego asortymentu korzysta około 60% rodziców. Kosicka – Gębska i wsp. (2011) pisze, że rodzice stosują takie produkty m.in. ze względu na ich
lepszą jakość, skład, bogactwo witamin i minerałów
w porównaniu do tradycyjnych potraw. Większość
respondentów wskazuje także na fakt, że surowce
zastosowane do ich wytworzenia pochodzą z ekologicznych upraw, jak również podawane są rygorystycznym kontrolom i badaniom. Dlatego też takie

...w naszym kraju rodzice niemow-

ląt (czyli dzieci poniżej 12 miesiąca
życia) i dzieci (w wieku od jedne-

go roku do trzech lat) coraz chętniej wykorzystują gotowe przetwory. Z takiego asortymentu korzysta
około 60% rodziców.
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właśnie grupy środków żywieniowych zawarte zostały w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.
Dodatkowym dokumentem traktującym o cechach,
składzie, etc. wyspecjalizowanych produktów, które zostały stworzone specjalnie dla wrażliwej grupy
konsumentów, którego postanowienia zaczną obowiązywać od dnia 22 lutego 2020 roku jest Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia
25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013
w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego ży-

wienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także
w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia
niemowląt i małych dzieci. Według aktualnej nomenklatury preparaty do początkowego żywienia
niemowląt oznaczają środki spożywcze przeznaczone dla niemowląt w ciągu pierwszych miesięcy życia, które same w sobie są wystarczające, aby zostały
spełnione potrzeby pokarmowe do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.
Preparaty do dalszego żywienia niemowląt oznaczają natomiast środki spożywcze przeznaczone dla
niemowląt w momencie wprowadzania odpowiedniego żywienia uzupełniającego, będące podstawowym składnikiem płynnym stopniowo coraz bardziej
20

zróżnicowanej diety takich niemowląt. Kolejną grupę
w nowym rozporządzeniu (UE) nr 609/2013 stanowi żywność przeznaczona do spełnienia szczególnych potrzeb zdrowych niemowląt odstawianych od
piersi oraz zdrowych małych dzieci, stosowana jako suplement ich diety lub w celu ich stopniowego
przystosowania się do zwykłej żywności, wyłączając
produkty zbożowe przetworzone i napoje na bazie
mleka i podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci.
Produkty zbożowe przetworzone to ostatnia
kategoria zgodna z Rozporządzeniem. Do tej grupy
zalicza się żywność przeznaczoną do zaspokajania
szczególnych potrzeb zdrowych niemowląt odstawianych od piersi oraz zdrowych
małych dzieci, stosowaną jako
suplement ich diety; lub stosowaną w celu ich stopniowego przystosowania się do
zwykłej żywności. W tej grupie zawarto również artykuły scharakteryzowane jako:
proste produkty zbożowe;
produkty zbożowe z dodatkiem składników wysokobiałkowych; makarony; sucharki
i biszkopty. Produkty te stosuje się w żywieniu najmłodszych jako część zróżnicowanej urozmaiconej diety. Dla
powyższych grup artykułów,
czyli: preparatów do początkowego żywienia niemowląt
i preparatów do dalszego
żywienia niemowląt; produktów zbożowych przetworzonych dla dzieci i żywności dla dzieci (z wyłączeniem produktów zbożowych przetworzonych
oraz napojów na bazie mleka i podobnych produktów przeznaczonych dla małych dzieci) – podany
wiek dziecka od którego można wprowadzić dany
produkt do jego diety nie może być niższy niżeli 4
miesiące. Niezbędne jest także umieszczanie informacji żywieniowej o glutenie w towarze, w przypadku, kiedy wiek, od którego może być on podawany,
jest niższy niż 6 miesięcy życia dziecka. W danych
sytuacjach wskazano także na fakt zamieszczania
wskazówek na temat odpowiedniego przygotowania produktu oraz umieszczania informacji, jak istotne jest postępowanie zgodnie z tymi wskazówkami.
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

Żywność określana mianem „środek spożywczy zastępujący całodzienną dietę, do kontroli
masy ciała” to następne ze środków żywieniowych
specjalnego przeznaczenia. Jak czytamy w obowiązującym Rozporządzeniu, kategorię tę stworzono ze
względu na dużą liczbę osób z problemami związanymi z nadwagą lub osób otyłych. Według definicji
oznacza ona żywność o specjalnym składzie przeznaczoną do stosowania w dietach o ograniczonej
zawartości energetycznej w celu redukcji masy ciała,
gdy – stosowana zgodnie z zaleceniami podmiotu
prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze – jest
ona zamiennikiem
całodziennej diety.
Obecnie wśród takiej
żywności znajdującej
się na rynku można
wyróżnić produkty
stosowane w dietach
niskokalor ycznych,
które zawierają między 3 360 kJ (800
kcal) a 5 040 kJ (1 200
kcal), oraz produkty
stosowane w dietach
bardzo niskokalorycznych, które zwykle
zawierają poniżej 3
360 kJ (800 kcal).
Ostatnią i najbardziej zawsze komentowaną pr zez
specjalistów kategorię
stanowi żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Jak
wynika z Rozporządzenia (UE) nr 609/2013 żywność
ta musi być stosowana pod nadzorem lekarza. Nadzór ten winien być sprawowany z pomocą innych fachowych pracowników ochrony zdrowia. Ze względu na szerokie spektrum przeznaczenia produktu,
w zależności od określonej choroby, wieku, stanu
pacjenta czy też zaburzenia lub schorzenia, w odniesieniu do których prowadzona jest dieta z zastosowaniem danego produktu, skład żywności specjalnego przeznaczenia medycznego może być bardzo
różny. Informacje na temat żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego przedstawia rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia
25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013
w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia
medycznego oraz informacji na jej temat, którego
zalecenia zaczną obowiązywać od dnia 22 lutego
2019 roku. W dokumencie tym, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego jest sklasyfikowana
w trzech kategoriach do których zalicza się: żywność kompletną pod względem odżywczym o standardowym składzie odżywczym, która w przypadku
stosowania zgodnie z instrukcjami producenta może
stanowić wyłączne źródło pożywienia dla osób, dla
których jest przeznaczona. Kolejną
kategorię w grupie
żywności specjalnego przeznaczenia
medycznego stanowi
żywność kompletna
pod względem odżywczym o składzie
odżywczym dostosowanym do określonej
choroby, zaburzenia lub schorzenia,
która w przypadku
stosowania zgodnie
z instrukcjami producenta może stanowić
wyłączne źródło pożywienia dla osób,
dla których jest przeznaczona. Ponadto
do żywności specjalnego przeznaczenia
medycznego zalicza
się także żywność niekompletna pod względem
odżywczym o standardowym składzie lub składzie
dostosowanym pod względem odżywczym do określonej choroby, zaburzenia lub schorzenia, która nie
może być stosowana jako wyłączne źródło pożywienia.
Podsumowując – każde działania zmierzające do ujednolicenia dokumentów prawnych dla
branży żywieniowej, a w szczególności te, które
wpłyną na łatwiejszą interpretację, jak również w założeniu wyeliminują możliwość „kombinacji” w gałęzi produkującej żywność dla „specjalnych grup
odbiorców” winny być postrzegane in plus. Mimo
►
faktu, że początkowo mogą pojawić się problemy

W szczególności żywność
specjalnego przeznaczenia medycznego można zaklasyfikować
do różnych kategorii w zależności od tego, czy jej skład jest
standardowy, czy też dostosowany pod względem składników
odżywczych do danej choroby,
zaburzenia lub schorzenia, oraz
w zależności do tego, czy żywność ta stanowi jedyne źródło
pożywienia dla osób, dla których
jest przeznaczona.
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►

z przyporządkowaniem, oświadczeniami, informacjami, reklamami - trzeba być dobrej myśli i wierzyć
w to, że stopniowo nowe przepisy wprowadzą spójność i łatwość korzystania z nowych, zaktualizowanych i lepiej dostosowanych ram prawnych dla tej
i innych kategorii produktów. ■
13.

mgr Michał Stawarczyk
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NATURALNY
ANTYBIOTYK
Z ULA
Miód ze względu na swój bogaty jakościowo skład (ilościowo
dominują w nim związki cukrowe), wykazuje oprócz niewątpliwego
działania odżywczego szereg aktywności, które mogą być wykorzystywane w leczeniu licznych schorzeń. Produkty pszczele - w tym
miód - stosowano od wieków, choć pierwotnie nie rozumiejąc mechanizmów tego działania, jako lek w różnego rodzaju infekcjach.
Współczesne badania potwierdziły, że miód jest doskonałym czynnikiem hamującym rozwój bakterii oraz infekcji przez nie wywoływanych, a nawet cechuje się właściwościami bakteriobójczymi.
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Po pierwsze osmoza i niskie pH...
Wiele eksperymentów udowodniło, że „przeciwbakteryjność” miodu związana jest z jego cechami fizykochemicznymi. Przede wszystkim należy tu
wspomnieć o wysokim ciśnieniu osmotycznym miodu, które jest efektem dużej zawartości polisacharydów oraz kwaśnym odczynie tego produktu pszczelego, co wynika z obecności kwasów organicznych.
Niska zawartość wody, zwykle poniżej 20%,
związana z wysokim stężeniem związków cukrowych, jest czynnikiem powodującym inhibicję większości bakterii, ale nie do końca wyjaśnia tę pożądaną aktywność miodu. Doświadczenia przeprowadzone na roztworach cukru (syropach) o identycznych stężeniach, udowodniły ich mniejszą od miodu
skuteczność w hamowaniu wzrostu bakterii. Miód,
charakteryzujący się odczynem kwaśnym, czyli niskim pH mieszczącym się w zakresie 3,8 – 4,9 nie
stwarza korzystnych warunków dla wzrostu bakterii. Bakterie chorobotwórcze rosną w środowisku
o odczynie większym niż 6,4, a środowisko bardziej
kwaśne, czyli o niższych wartościach wskaźnika pH
jest dla nich wysoce niesprzyjające. Te właściwości
miodu mają szczególne znaczenie przy jego zewnętrznym, miejscowym zastosowaniu oraz przy
jego użyciu jako środka konserwującego. Przy doustnym przyjmowaniu miodu, kiedy jest on rozcieńczony prze płyny ustrojowe, te cechy zanikają.

Najważniejszy jest nadtlenek wodoru
Wśród substancji chemicznych odpowiedzialnych za przeciwbakteryjne działanie miodu kluczową rolę odgrywa enzym oksydaza glukozy, a właściwie produkt reakcji przez nią katalizowanej, jakim
jest nadtlenek wodoru (H2O2). Enzym ten katalizuje reakcję utleniania glukozy (β-D-glukopiranozy)
obecnej w miodzie, w obecności tlenu atmosferycznego do glukonolaktonu, czyli laktonu kwasu
glukonowego. Produkt tej reakcji (lakton) w wyniku
przyłączenia cząsteczki wody tworzy kwas glukonowy oraz produkt uboczny, o pożytecznych właściwościach, jakim jest nadtlenek wodoru. Związek ten,
jak podają słynni polscy badacze produktów pszczelich oraz popularyzatorzy apiterapii - prof. Bogdan
Kędzia oraz Elżbieta Hołderna-Kędzia, silnie hamuje
rozwój grzybów, bakterii i pierwotniaków. Działa już
24

w stężeniu 3-10 µg/ml wykazując aktywność bakteriostatyczną wobec chorobotwórczych ziarniaków
Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), pałeczek Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) czy drożdżaków typu Candida albicans.
Niezwykle ciekawym faktem jest zwiększanie
się właściwości przeciwbakteryjnych miodu wraz
z jego rozcieńczaniem. Efekt tez zaobserwowano
na początku XX-wieku i związany jest on z niską
szybkością reakcji, jaka jest katalizowana przez oksydazę glukozy w naturalnym (nierozcieńczonym)
miodzie. Rozcieńczenie miodu (przygotowanie jego
roztworu) zwiększa aktywność enzymu, a wiec i proces wytwarzania czynnika bakteriobójczego, jakim
jest nadtlenek wodoru znacznie przyspiesza. Jak podaje profesor Kędzia w 1 g świeżego miodu nadtlenek wodoru wytwarzany jest w ilości 3 µg/h, zaś po
rozcieńczeniu proces ten zdecydowanie przyspiesza
od 17 do nawet 662 µg/h, co pokazuje gigantyczny wzrost aktywności przeciwbakteryjnej rozcieńczonego miodu. Inni naukowcy określają stężenie
aktywnego H2O2, jako 1000-krotnie niższe niż w popularnej wodzie utlenionej, która jest 3% wodnym
roztworem nadtlenku wodoru. Niestety obecność
oksydazy glukozy w miodzie ograniczona jest jej
dużą wrażliwością na światło oraz wysoką temperaturę, jak to bywa w przypadku większości enzymów.
Jedne z nowszych badań wykazały istnienie także
innych związków o wysokiej aktywności przeciwbakteryjnej, a nie związanej z wytwarzaniem nadtlenku wodoru. Najlepszym tego przykładem jest
metyloglioksal, główny składnik miodów manuka
otrzymywanych z rośliny Leptospermum scoparium.
Oprócz obecności opisywanych związków,
ważny wpływ na aktywność miodu mają obecne
w nim minerały, w szczególności miedź i żelazo,
mające udział w tworzeniu aktywnych rodników
hydroksylowych.
Działanie antybiotyczne wykazuje też obecny
w miodzie, a pochodzący od pszczół enzym lizozym. Efektem jego działania jest zniszczenie ścian
komórkowych bakterii w wyniku rozkładu kwasu
N-acetylomuraminowego.
W miodach pochodzących z roślin wytwarzających olejki eteryczne obecne mogą być składniki
tych olejków, wykazujące działanie przeciwbakteryjne i wpływające przez to na ten rodzaj aktywności danego miodu np. α-bisabolol, kamfen, cyneol,
α-bisabolol czy α- i β-pineny oraz wiele innych.
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Jakie schorzenia
pomaga zwalczać miód?
Działanie antybiotyczne miodu należy do jego
najcenniejszych cech, zwłaszcza, że pomaga zwalczyć wiele patogennych dla człowieka bakterii. Wymienić tu należy bakterie Gram(+), a wśród nich cały
szereg gronkowców z gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus) na czele, a także gronkowca skórnego (Staphylococcus epidermidis). Kolejną grupą są
paciorkowce, takie jak Streptococcus faecalis (paciorkowiec kałowy) powodujący infekcję dróg moczowych, Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc) odpowiedzialna za infekcję uszu, zapalenie
opon mózgowo-rdzenowych, stany zapalne zatok
czy wreszcie, co znajduje odzwierciedlenie w nazwie – zapalnie płuc oraz Streptococcus pyogenes
(paciorkowiec ropny) – będący przyczyną zapalenia
uszu, liszaja, gorączki połogowej, gorączki reumatycznej, płonicy, infekcji gardła oraz zakażenia ran.
Wrażliwe na działanie miodu są również bakterie Gram(-), w tym pałeczki jelitowe takie jak:
Escherichia coli – pałeczka okrężnicy, mogąca być
przyczyną posocznicy, biegunki, infekcji dróg moczowych czy zakażenia ran; Klebsiella pneumonie pałeczka zapalenia płuc; Shigella dysenteriae oraz
Salmonella typhi powodujące zatrucia pokarmowe oraz wiele innych. Działanie dotyczące bakterii
Gram(+) jest znacznie silniejsze niż w przypadku
drobnoustrojów reprezentujących bakterie Gram(-).
Miód działa także skutecznie na laseczki wąglika (Bacillus anthracis) oraz prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Skuteczny jest też w zakażeniach pierwotniakami np. rzęsistkiem pochwowym
(Trichomnas vaginalis).

W podsumowaniu…
Wiele badań poświęcono przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym, przeciwzapalnym czy
przeciwnowotworowym właściwościom różnych rodzajów miodów. Szczególne zainteresowanie wzbudza wpływ miodu na hamowanie wzrostu drobnoustrojów, co wynika z wyzwań jakie współczesny
świat stawia medycynie. Ogromnym problemem
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dzisiejszej medycyny jest bowiem antybiotykoopornośc wielu szczepów bakterii, która jest skutkiem
nieracjonalnej antybiotykoterapii - jednego z głównych „grzechów” współczesnej cywilizacji. Przyjmuje
się, że około 70% bakterii, które wywołują infekcje
w szpitalach jest opornych przynajmniej na jeden
antybiotyk stosowany w leczeniu infekcji. Zjawisko
to powoduje gwałtowny wzrost kosztów leczenia
oraz cięższy przebieg wielu chorób infekcyjnych,
a także liczne powikłania i zwiększenie śmiertelności wśród hospitalizowanych pacjentów. Powoduje
to także coraz liczniejsze przypadki sepsy.
Bardzo istotne jest to, że miód ma zdolność
wiązania toksyn bakteryjnych i hamowania ogólnoustrojowych stanów zapalnych wywołanych infekcją
bakteryjną. Z uwagi na te dwie aktywności (działania
antybiotyczne i neutralizujące toksyny bakteryjne)
produkty pochodzenia naturalnego, w tym miód
i inne produkty pszczele wydają się wielce obiecującym źródłem nowej klasy leków przeciwdrobnoustrojowych. ■
mgr farm. Gabriela Widelska
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Co to jest opryszczka?

Opryszczka
– nawracający
problem

Opryszczka wargowa (ang. herpes simplex,
herpes labialis, cold sores lub fever blisters), określana również potocznie jako „zimno” lub „febra”, jest
powszechną dolegliwością, na którą zapada rocznie
1,6 na 1000 pacjentów. Około jedna trzecia wszystkich zakażonych pacjentów cierpi z powodu nawrotów tego schorzenia [1]. W Stanach Zjednoczonych
szacuje się, że od 57% do 80% dorosłych jest seropozytywnych w rozumieniu zakażenia wirusem
HSV–1. Nawracające objawy choroby dotykają prawie jedną trzecią populacji Stanów Zjednoczonych
i zwykle występują w ilości od jednego do sześciu
epizodów rocznie, w 90% dotyczą granicy czerwieni
wargowej. U 5% do 10% pacjentów z opryszczką
wargową nawroty choroby występują częściej niż
sześć razy w roku [2].

Jak dochodzi do zakażenia?

puje przemieszczenie się kapsydu z białkami tegumentu przez cytoplazmę i uwolnienie wirusowego
DNA w jądrze komórkowym komórki gospodarza.
Po procesie replikacji dochodzi do lizy komórki, co
jest widoczne klinicznie jako objawy zakażenia wirusem. Wirusy obecne w ślinie osoby zakażonej mogą
przenosić się w inne części ciała lub też na drodze
kropelkowej czy wziewnej przechodzić na inne osoby. Wiadomo również, że po replikacji wirusa odbywającej się w komórkach nabłonkowych dochodzi
do transportu wirusa do nerwu trójdzielnego lub
też innych zwojów nerwowych i rozpoczyna się faza
latencji wirusa, w której DNA wirusa znajduje się
w jądrze komórkowym, ale nie dochodzi do dalszych procesów prowadzących do lizy komórki [3].
Zakażenie wirusem typu 2 (HSV–2) może również prowadzić do opryszczki wargowej, ale ten typ
rzadko powoduje nawrót dolegliwości. Pierwotne
zakażenie HSV-1 występuje zwykle przed 20 rokiem
życia. Przeciwciała przeciwko wirusowi można znaleźć u około 80% wszystkich nastolatków. Obecnie
obserwuje się podwyższenie wieku osób, u których
dochodzi do pierwszego zakażenia, prawdopodobnie ze względu na lepsze warunki społeczno-ekonomiczne w krajach przemysłowych [1]. Reaktywacja „uśpionego” wirusa może czasami zajść
spontanicznie, ale w większości przypadków jest
wywoływana przez określone czynniki obniżające
odporność gospodarza, takie jak infekcja ludzkim
wirusem niedoboru odporności (ang. Human Immunodeficiency Virus, HIV), choroba nowotworowa,
ekspozycja na światło UV, gorączka, infekcje górnych dróg oddechowych [1, 3], przeszczep narządów, ciąża, menstruacja, naświetlanie promieniami

Opryszczka wargowa jest wywoływana przez
wirus opryszczki zwykłej typu 1 (HSV–1) [1, 2]. Wirus
opryszczki zwykłej należy do rodziny herpeswirusów
(podrodzina a). W budowie wiriona można wyróżnić
cztery podstawowe elementy – rdzeń wirusa, który
stanowi dwuniciowy DNA, ikosaedralny (dwudziestościenny) nukleokapsyd otaczający kwas nukleinowy, specyficzną otoczkę (tzw. tegument) oraz zewnętrzną błonę lipidowo-białkową, „najeżoną” wystającymi białkami, umożliwiającymi reakcje wirusa
z komórką gospodarza. Cykl
replikacyjny wirusa zaczyna Manifestacja kliniczna zakażenia wirusem HSV–
się od jego połączenia z komórką naskórka – procesu 1 dotyczy najczęściej granicy czerwieni wargoprzebiegającego w trzech
fazach, zaczynającego się wej oraz sąsiadującej z nią skóry ust, ale może
od interakcji białek znajdujących się na powierzchni również występować na skórze nosa, brody czy
wirusa z siarczanem heparanu w błonie komórek policzków. Zanim pojawią się objawy skórne,
nabłonka, naskórka czy
dochodzi do wystąpienia bólu, uczucia pieczekomórek nerwowych. Połączenie wirusa z komórką
nia lub mrowienia, świądu, gorączki lub infekgospodarza skutkuje fuzją
otoczki wirusa z błoną ko- cji górnych dróg oddechowych.
mórkową, po czym nastę26
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rentgenowskimi, chemoterapia, złamania, ekstrakcje
zębów, obniżony poziom żelaza we krwi, zaburzenia
żołądkowo-jelitowe, operacja lub inne wywołujące
stres czynniki [3].

Przebieg choroby
i możliwe powikłania
Opryszczka wargowa charakteryzuje się wystąpieniem na skórze wielu niewielkich rumieniowatych grudek, które rozwijając się tworzą grupki
wypełnionych płynem pęcherzyków, które pękają
w przeciągu 2 dni. Obszar, na którym występują ob-

Wirus HSV–1 może również powodować
pierwotne opryszczkowe zapalenie błony śluzowej
jamy ustnej i dziąseł (ang. primary herpetic gingivostomatitis, PHGS), występujące najczęściej u dzieci
(25–30%), które często prowadzi do odwodnienia
(wykazano, że 89% pacjentów dotkniętych tych
schorzeniem pije mniej niż normalnie, a dwóch na
trzydziestu sześciu pacjentów jest niezdolnych do
picia). W rzadkich przypadkach po zakażeniu wirusem HSV–1 może dojść do wystąpienia zanokcicy
opryszczkowej (ang. herpetic whitlow), czyli zakażenia wału paznokciowego. Schorzenie to występuje u niemowląt ssących kciuki, u których doszło
do zakażenia wirusem HSV–1 (tzw. samozakażenie)

opryszczki gladiatorów (ang. herpes gladiatorum),
która manifestuje się zmianami skórnymi. Wirus
HSV–1 może też powodować wyprysk opryszczkowy (ang. eczema herpeticum, inna nazwa to Kaposi’s
varicelliform eruption), rumień wielopostaciowy
(ang. erythema multiform), opryszczkowe zapalenie rogówki (ang. herpetic keratitis, jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty w USA), jednak najcięższym
powikłaniem jest opryszczkowe zapalenie mózgu
(ang. herpetic encephalitis, HSE) [3], które u ponad
70% nieleczonych pacjentów prowadzi do śmierci,
a jedynie 2,5% rekonwalescentów odzyskuje neurologiczną sprawność sprzed zachorowania [4].

Leczenie i profilaktyka
Naturalny proces gojenia zmian zaczyna się
w ciągu pierwszych 24 godzin od wystąpienia objawów, dlatego wiele osób nie stosuje żadnego
leczenia. Charakterystyczne pęcherzyki, doskonale
widoczne dla otoczenia, mogą jednak często być
krępujące, obniżać znacząco samoocenę osoby dotkniętej schorzeniem, a wręcz być przyczyną bolesnej stygmatyzacji, dlatego większość nosicieli wirusa
HSV–1 poszukuje skutecznych i szybko działających
metod łagodzenia przykrych dolegliwości. Należy
jednak pamiętać, że leczenie powinno być rozpoczęte najszybciej, jak to jest możliwe, aby zapewnić
najbardziej optymalny efekt terapeutyczny [5].
Poniżej krótko scharakteryzowano obecnie
stosowane metody terapii:

• Leki przeciwwirusowe – obecnie stoso-

jawy chorobowe, nie przekracza zwykle 100 mm2.
Zmiany skórne stają się krostkowe i wrzodziejące,
a następnie zasklepiają się w przeciągu 3–4 dni. Na
początku choroby ból jest nasilony, ale ustępuje
w ciągu 4–5 dni. Gojenie następuje gwałtownie i jest
zakończone w przeciągu 10 dni [3].
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lub u pracowników ochrony zdrowia narażonych
na kontakt z wydzielinami ludzkimi (np. dentyści).
Okres inkubacji choroby może trwać od 2 do 20 dni,
a choroba ustępuje całkowicie po ok. 3 tygodniach.
U osób uprawiających sporty kontaktowe (zapasy, wrestling, rugby) może dojść do wystąpienia
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

wane zarówno w terapii miejscowej (podanie na
skórę), jak i ogólnej (podanie doustne). Celem
stosowania tych preparatów jest zablokowanie
replikacji wirusa, aby skrócić czas występowania
objawów i przyspieszyć gojenie zmian skórnych
[5]. Pierwsze doniesienia o miejscowym stosowaniu acyklowiru w terapii opryszczki wargowej pojawiły się już w latach osiemdziesiątych
XX wieku [6]. Miejscowo stosowane preparaty
o działaniu przeciwwirusowym powinny być
aplikowane kilka razy dziennie przez okres do
5 dni. Badania kliniczne wykazują, że ta metoda terapii charakteryzuje się niewielką skutecznością, działając głównie w kierunku skrócenia
czasu trwania symptomów. Warto też pamiętać,

Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

że miejscowo stosowane leki przeciwwirusowe
nie mają działania profilaktycznego, ponieważ
substancja czynna nie dociera do miejsca reaktywacji wirusa. Wykazano, że połączenie acyklowiru z hydrokortyzonem w terapii miejscowej
znacząco zmniejsza częstość występowania nawrotów choroby u młodzieży i dorosłych. Doustne leki przeciwwirusowe (acyklowir, famcyklowir oraz valacyklowir) w większości krajów na
świecie wydawane są z przepisu lekarza, chociaż
uważa się, że z uwagi na dobrą tolerancję leczenia, możliwość wcześniejszego rozpoczęcia
terapii (bez konieczności konsultacji lekarskiej)
czy brak doniesień o narastającej oporności na
działanie leku powinno się rozważyć zmianę kategorię leku na OTC lub - w niektórych krajach
- wydawanie leku po konsultacji z farmaceutą
[5]. W Polsce lek podawany doustnie, wskazany
w terapii opryszczki wargowej, uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kategorii OTC
w lutym 2016 roku [7]. W badaniach klinicznych
wykazano, że doustna terapia przeciwwirusowa
skraca czas występowania objawów opryszczki
o jeden dzień [5].

• Preparaty w postaci plastrów lub
żeli tworzących film na skórze –

tworzące powłokę ochronną przywierającą do
owrzodzenia związanego z nawrotem opryszczki wargowej. W ten sposób wytworzone zostaje wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu
się zmiany. Zastosowanie plastra od samego
początku wystąpienia symptomów redukuje objawy takie jak ból, pieczenie, mrowienie
i swędzenie oraz powoduje znaczną, natychmiastową poprawę klinicznych objawów oraz
wyglądu pacjenta. Innowacyjne podejście do
leczenia nawrotowej opryszczki zakłada traktowanie owrzodzenia jako rany, która może goić
się lepiej pod opatrunkiem okluzyjnym. Zmiana
skórna w przebiegu opryszczki jest zranieniem
naskórka, jednak zakażenie HSV–1 wywołuje
proces zapalny, penetrujący do skóry właściwej.
Okluzyjne lub semi-okluzyjne opatrunki znacznie przyspieszają gojenie ran, w porównaniu
do standardowych suchych opatrunków lub
zmian eksponowanych na działanie powietrza.
Uważa się, że powodem lepszego gojenia rany
pod opatrunkiem okluzyjnym może być utrzy►
manie wilgotnego otoczenia, które wspomaga
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ponowną epitelizację. Inną przyczyną może
być podtrzymywanie gradientu elektrycznego,
który wydaje się być krytyczny dla gojenia się
ran, i sprzyja osadzaniu się cząsteczek matrycy
rany. Płyn z ostrych ran pobudza proliferację
fibroblastów, keratynocytów i komórek śródbłonka, niezbędnych do gojenia ran. Opatrunki
okluzyjne mogą również przyczyniać się do rozprzestrzenienia stanu zapalnego i związanych
z nim czynników wzrostu, przyspieszając tym
samym ponowną epitelizację. Ponadto opatrunek okluzyjny zmniejsza ryzyko zakażenia i pełni
funkcję ochronną, może też pomóc w zmniejszeniu bólu towarzyszącemu ranie [8]. W badaniach klinicznych analizujących skuteczność
i bezpieczeństwo opatrunku hydrokoloidowego
stosowanego w łagodzeniu objawów opryszczki
wykazano, że jego działanie jest porównywalne
z działaniem kremu zawierającego substancję
o działaniu przeciwwirusowym (acyklowir w stężeniu 5%). W badaniu zwrócono również uwagę na zadowolenie pacjentów z postaci plastra,
która pozwala ukryć lub zatuszować widoczne
na skórze twarzy zmiany. 61% badanych uważa,
że głównym zmartwieniem pacjenta cierpiącego
na opryszczkę wargową jest społeczna stygmatyzacja. Zmniejszenie widoczności zmiany pozwala na zniwelowanie uczucia niepokoju i społecznego zakłopotania [9]. Analizowano również
działanie żelu, zawierającego utlenione triestry
glicerolu (ang. oxygenated glycerol tristers, OGT),
który po aplikacji na skórę tworzy ochronny film,
zapewniający wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu rany. Wykazano, że żel z OGT był
skuteczniejszy niż krem z acyklowirem w łagodzeniu pierwszych objawów nawrotu choroby,
takich jak uczucie pieczenia i ból. Czas leczenia
był porównywalny, mimo że żel nie wykazywał
działania przeciwwirusowego [10].

Biblioteka farmaceuty
• Związki cynku

– nieodwracalnie hamują
replikację wirusa HSV w warunkach in vitro, co
przekłada się na ich efektywność w działaniu in
vivo. Wykazano, że roztwory soli cynku aplikowane na zmiany skórne wywołane przez wirusa
opryszczki zmniejszają przenikanie wirusa do
komórek gospodarza i znacząco poprawiają odsetek wyleczeń, łagodząc objawy zakażenia [12].
Najczęściej stosuje się siarczan cynku, ale wykazano też skuteczność monoglicerolanu cynku
oraz kompleksu glicyny z tlenkiem cynku. Sam
tlenek cynku nie jest zalecany z uwagi na fakt, że
uwalnia niedostateczną liczbę jonów cynku, aby
osiągnąć skuteczność przeciwwirusową [13]. ■
dr n. farm. Maria Żebrowska
mgr farm. Weronika Krzynówek
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• Olejek eteryczny z melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) – bogaty

w aldehydy monoterpenowe, takie jak cytral
a (geranial), cytral b (neral) czy cytronelal, oraz
w seskwiterpeny, takie jak tlenek kariofilenu czy
metyloheptenon, oddziałuje na wirusa jeszcze
przed jego adsorpcją do komórki, nie działa
natomiast po wniknięciu wirusa do komórki
gospodarza [11].
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Diagnostyka obrazowa
Mały atlas badań klinicznych
i diagnostyki różnicowej
Wydanie I polskie, red. Franciszka Kokota

U

miejętność postawienia diagnozy po jednym „rzucie oka” na pacjenta, jest - wydawałoby się - właściwa głównie bohaterom seriali medycznych. Jak się jednak
okazuje dar obserwacji i zdolność kojarzenia faktów,
poparta wiedzą na temat symptomatologii chorób
wewnętrznych, mogą sprawić, że „oglądowe” ustalenie rozpoznania stanie się rzeczywiście możliwe.
Intencją publikacji „Diagnostyka obrazowa. Mały atlas badań klinicznych i diagnostyki różnicowej” jest
właśnie pogłębienie wiedzy na temat „widocznych
gołym okiem” symptomów chorób układowych. Jak
czytamy w przedmowie przygotowanej przez autora
„Wiele widocznych zewnętrznych zmian klinicznych
jest objawami układowych procesów chorobowych,
które przy prawidłowej ocenie, potrafią szybciej
i w bardziej celowy sposób skierować diagnostykę na
właściwe tory albo przypisać je dopiero co wprowadzonej farmakoterapii”.
Zmiany skóry, błon śluzowych oraz budowy
ciała mogą bardzo wiele powiedzieć o kondycji zdrowotnej pacjenta. Na przykład przebarwienia skóry
mogą wskazywać na wiele dolegliwości, w tym na
choroby nerek, porfirię czy leptospirozę. Zewnętrznie może zamanifestować się dna w postaci charakterystycznych, łatwych do rozpoznania guzków dnawych, które pojawiają się na małżowinach usznych
i skrzydełkach nosa. Specyficzne i relatywnie proste
w obserwacji są zaburzenia przepływu tętniczego
(zespół Raynauda), kolagenozy (w tym toczeń układowy trzewny), sklerodermia, zmiany morfologiczne
w przebiegu kiły i wiele innych schorzeń.
Książka jest skierowana przede wszystkim do
lekarzy rodzinnych, ale z pewnością wielu farmaceu-
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tów zgodzi się ze stwierdzeniem, że często ograniczona dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu
powoduje, że to właśnie farmaceuta jest tym pracownikiem ochrony zdrowia, który miewa najwięcej
do czynienia z pacjentem. To często w aptece pacjent
„mimochodem” wspomina o pozornie niegroźnych
zmianach skórnych lub pokazuje nieco niepokojące
go zmiany w obrębie paznokci. Symptomatyczne
może być nawet opadanie powieki (typowe dla miastenii lub niekiedy u pacjentów z depresją w postaci
tzw. fałdy Veragutha).
Pozycja ta z pewnością zaciekawi także wszystkich pasjonatów medycyny ze względu na bardzo
bogaty materiał zdjęciowy. W podręcznikach szeroko opisywane są jednostki chorobowe z bardzo
charakterystycznymi zmianami w wyglądzie, takie
jak choroba Pageta, akromegalia, choroba Cushinga
i inne choroby endokrynologiczne. Opis czy rycina
nie zastąpią jednak możliwości zobaczenia, jak faktycznie „wygląda” choroba.
Układ atlasu jest jednorodny - prawa stronnica prezentuje kilka kolorowych fotografii obrazujących zmiany chorobowe, których etiopatogeneza
jest krótko i rzeczowo przedstawiona na stronnicy
lewej. Uzupełnieniem materiału zdjęciowego są tabele i wykresy, piśmiennictwo i skorowidz. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
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REKLAMA
PARTNER PROGRAMU:

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

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
UBEZPIECZENIOWY
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
ESKULAP

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

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

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

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

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

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)

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

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.

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

REKLAMA
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REKLAMA
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II

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.

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.

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:

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
RYZYKO

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

skontaktuj się z agentem

wyślij oryginał deklaracji na adres pocztowy do EuCUK.

UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO

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

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

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.

FILAR 3. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO

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.

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.

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.

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.
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Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń
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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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PPanorama
anorama samorządu
samorządu

Panorama samorządu
•

Samorządowy
peryskop
http://www.oiab.com.pl
Ukazał się nowy numer Farmacji Regionu Północno-Wschodniego – Biuletynu Informacyjnego
Izby Aptekarskiej w Białymstoku
nr 2(94)2017. Na jego łamach
Jarosław Mateuszuk, Prezes ORA
w Białymstoku prezentuje felieton pt. Dzieje „Apteki dla Aptekarza” po roku 1989.
Można także zapoznać się z ciekawym artykułem
zespołu autorów z Zakładu Chemii Leków Uniwersytetu Medyczny w Białymstoku „Farmakoekonomika”. Uniwersytet ten świętuje jubileusz 40-lecia,
w związku z czym na łamach biuletynu pojawiły się
także teksty okolicznościowe związane z tym wydarzeniem. Ozdobą numeru są wiersze mgr farm.
Waltera Pyki.
http://www.czestochowa.oia.org.pl
Częstochowska Okręgowa
Izba Aptekarska podjęła nową inicjatywę. Jak możemy przeczytać na
stronie internetowej izby: W odpowiedzi na zapotrzebowanie Aptekarzy rozpoczynamy nowy rozdział
działalności Izby i nowy rozdział w Gońcu Aptekarskim. Wspólnymi siłami zamierzamy odpowiadać na
Wasze pytania dotyczące kwestii zawodowych oraz
36

problemów z realizacją recept. Koordynatorem działań jest pani mgr Małgorzata Milanowska i to do
niej będziemy się zwracać z naszymi farmaceutycznymi bolączkami. Konsultantem merytorycznym zaś
mgr Janusz Chmielewski, który w rzetelny i fachowy
sposób odpowie na Wasze pytania. Ponadto chcemy
nawiązać stałą korespondencję z MZ celem rozwiązywania tych najtrudniejszych kwestii, które każdemu
z nas w praktyce przynoszą dużo wątpliwości.
W aktualnościach znajdziemy również pismo
Ministerstwa Zdrowia zawierające odpowiedzi na
pytania zadane przez Naczelną Izbę Aptekarską.
Dotyczą one niektórych szczególnych przypadków
recept.
http://katowice.oia.pl
Członkowie Śląskiej Izby
Aptekarskiej mieli okazję uczestniczyć w regionalnym spotkaniu
farmaceutów z Policją. Było ono poświęcone tematyce bezpieczeństwa w aptekach. Warto przytoczyć
wspólne wnioski, które ustalono w toku dyskusji:
• apteki, które borykają się z problemami np. kradzieży powinny nawiązać ścisłą, bezpośrednią
współpracę z dzielnicowym, którego namiary
znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych Komend lub za pośrednictwem darmowej
aplikacji „Moja Komenda” (warto zaprosić Dzielnicowego do apteki);
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

•
•

•

nie zaleca się podejmowania osobistych interwencji siłowych w przypadku zaobserwowania
kradzieży (np. próba zatrzymania sprawcy), ze
względu na ryzyko utraty zdrowia lub życia;
wszelkie zdarzenia powinny być każdorazowo
zgłaszane na numer 997;
apteki pracujące w obszarach szczególnego narażenia mogą dodatkowo skorzystać z funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa;
w przypadku kradzieży lub włamania możliwe
jest podanie wartości strat dopiero po przeprowadzeniu remanentu. Podawanie szacunkowej
kwoty strat bezpośrednio po zdarzeniu może
okazać się błędne i nie jest obligatoryjne.
http://koia.kielce.pl/

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska przypomina, że na stronie https://
rejestrymedyczne.csioz.gov.pl, funkcjonuje Platforma Rejestrów Medycznych,
gdzie zgromadzone są wszystkie rejestry
funkcjonujące w ochronie zdrowia, m.in.
Rejestr Aptek, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Surowców Farmaceutycznych i inne.
Na stronie izby znajdziemy także niezawodnie
nowe wpisy zawierające wyjaśnienia do pytań związanych z realizacją i wykonaniem recept.

pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po
upływie okresu przejściowego – do końca 2021r.
Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone będzie jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. (http://www.mz.gov.pl)
•

ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych;
Po jej wejściu w życie ziele konopi innych
niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi
innych niż włókniste oraz żywica konopi innych
niż włókniste będą mogły stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych (po uzyskaniu pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Leki recepturowe przygotowane z tych surowców
będą wydawane z przepisu lekarza. (http://www.
mz.gov.pl)

https://www.loia.pl

http://www.zoia.szczecin.pl

Do pobrania jest nowy Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej Nr 5-6 (274-275)
maj-czerwiec 2017. Numer - obok
spraw lokalnych - poświęcony jest
w dużej części ustawie „apteka dla aptekarza” oraz
zagadnieniom związanym z realizacją recept.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska podjęła ciekawą, wakacyjną inicjatywę
- organizuje dla osób chętnych
wycieczkę po Szczecinie z przewodnikiem turystycznym (w dniu
30.07.2017 (niedziela) w godzinach
11.00-14.00). To gratka dla miejscowych, ale także dla wypoczywających nad morzem farmaceutów. ■

http://www.oia.lodz.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska
w Łodzi odnotowuje, że 19 lipca Prezydent RP Andrzej Duda
podpisał dwie ustawy dotyczące
ochrony zdrowia:
• ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

opracowała
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Osobowości farmacji
SŁOWO WSTĘPNE
Współczesna farmacja polska rozwija się dzięki liderom i osobowościom tego zawodu. To ich talenty, zaangażowanie
i determinacja są motorem rozwoju aptek, a działalność w sposób szczególny zapisuje karty współczesnej historii farmacji. Poniższy artykuł przedstawia sylwetkę niezwykłej poznanianki, która zaraża pasją do zawodu, dobrą energią i siłą
oraz mobilizuje środowisko do działania. Jako osoba z wielkim talentem organizacyjnym i gospodarczym jest liderem
dużych przedsięwzięć gospodarczych, wokół których potrafi skupić wielu farmaceutów.
Jest osobą zaangażowaną w tworzenie i działalność Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, mecenasem sztuki
i historii farmacji, jednocześnie znajdując czas na pracę społeczną i liczne akcje dobroczynne.
Artykuł przedstawia tę arcyciekawą sylwetkę na tle przemian farmacji ostatnich dziesięcioleci, w których mgr Elżbieta
Taterczyńska jest kreatorem rozwoju i konsolidacji środowiska aptekarskiego.
mgr farm. Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

Magister
Elżbieta Taterczyńska
– niezwykła poznanianka

P

onadczasowy wydaje się apel prof. Feliksa
Modrzejewskiego wygłoszony w 1975
r. na I Zjeździe Sekcji Aptek Otwartych
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
w Krakowie:

A przecież chodzi w końcu o prestiż
apteki, który winien być zawsze bardzo
wysoki. Chory winien otrzymać w aptece
nie tylko dobrze zrobiony lek, ale także
pełną informację o tym leku i jego stosowaniu [1].
Rok 1975 był w polskim aptekarstwie rokiem
szczególnym. W Warszawie powstało Zjednoczenie
Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Farmaceutycznego
„Cefarm”, które miało koordynować zaopatrzenie
ludności w leki i artykuły sanitarne. Farmaceutów
38

zakwalifikowano jako pracowników handlu, co pozostawało w sprzeczności z ich dotychczasowym
statusem pracowników służby zdrowia [2]. W Polsce
zaczynały być widoczne objawy kryzysu gospodarczego. Zawodził system rozdzielnictwa leków, brakowało surowców do ich produkcji, import docelowy funkcjonował w formie ograniczonej. W 1980
roku poziom zaopatrzenia w leki osiągnął stan krytyczny, a sytuacja bytowa farmaceutów pogarszała
się z dnia na dzień. Żywność, benzyna i inne artykuły codziennego użytku były racjonowane przy
pomocy kartek, a przed aptekami ustawiały się
kolejki po zakup środków opatrunkowych i leków
OTC [3]. Farmaceuci domagali się radykalnej zmiany i poprawy warunków zgodnie z Porozumieniami
Gdańskimi z 31 sierpnia 1980 r. [4] Ponieważ postulaty nie przynosiły od razu pożądanego rezultatu,
przez kraj przetaczały się fale strajków.
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

W tym burzliwym i wyjątkowym dla Polski
okresie Elżbieta Taterczyńska rozpoczęła swoją misję aptekarską. Po ukończeniu Wydziału Farmacji
na poznańskiej Akademii Medycznej podęła pracę w aptece „Przy Parku Wilsona”, należącej do
Ubezpieczalni Społecznej. Tam pod okiem mgr
farm. Włodzimierza Zielke zdobywała pierwsze
szlify w recepturze aptecznej. Oprócz pracy zawodowej sprawowała również funkcję społeczną w radzie pracowniczej tzw. „męża zaufania”. Następną
apteką, w której kontynuowała pracę na stanowisku zastępcy kierownika była apteka „Przy Grobli”,
kierowana przez mgr farm. Aleksandrę Jędrzejczak.
Tutaj zdobywała umiejętności zarządzania zespołem
i logistycznego programowania dostaw. Ponieważ
apteki były zaopatrywane raz w miesiącu, musiała wykazać się wiedzą
merytoryczną oraz kreatywnym myśleniem, aby
opracować specyfikację
dostaw i ciągłości sprzedaży. Na fali przemian społecznych lat osiemdziesiątych, Przedsiębiorstwo
Pa ń s t wowe „Ce f a r m”
pomału traciło zdolność
funkcjonowania. Problemy
z dystrybucją leków, nieustanne braki w zaopatrzeniu, niedobór wykwalifikowanej kadry, przyczyniały sie do powolnego
upadku Centrali. W 1986
roku mgr farm. Elżbieta
Taterczyńska otrzymała nominację na kierownika apteki nr 3 przy ul.
Strzeleckiej 2/6, która
skupiała w sobie tradycje
przedwojennego aptekarstwa i była jedyną apteką
na Starym Mieście o znaczeniu strategicznym dla
obrony cywilnej Poznania [5].
Historia apteki rozpoczęła sie w 1904 r., kiedy to aptekarz Ferdynand Eppen założył „St.PetriApotheke” [6]. Kontynuatorem tradycji tej znamienitej placówki był aptekarz Zygmunt Piniecki, a po
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

II wojnie światowej jego córka Jarosława. Pomimo
częściowego zniszczenia kamienicy podczas działań
wojennych, apteka funkcjonowała aż do 1966 r. Po
podjęciu decyzji przez władze miasta o całkowitym
wyburzeniu budynku na jego miejscu powstał biurowiec dla Poznańskiego Zarządu Budownictwa [7].
W ramach kontynuacji genius loci apteki Św. Piotra,
architekt Henryk Jarosz zaprojektował w przyziemiu
biurowca nowoczesną aptekę spełniającą wszystkie
ówczesne standardy. Przez dwadzieścia lat działalności placówki zmieniły się wymogi sanitarne, przepisy nadzoru farmaceutycznego oraz kultura obsługi pacjenta. Po objęciu kierownictwa w aptece przy
ul. Strzeleckiej 2/6, mgr farm. Elżbieta Taterczyńska
przystąpiła zgodnie z nabytym doświadczeniem

zawodowym do redefinicji technologii wnętrz aptecznych stawiając na rozbudowę działu receptury i logistycznego usprawnienia pracy załogi [8].
Autorem nowego projektu architektury wnętrz
i mebli utrzymanych w kolorystyce czarno-białej
►
był Jerzy Oleksiak [9]. Na szczególną uwagę zasłu39
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giwało nowoczesne rozwiązanie oświetlenia stanowisk sprzedaży wydzielonych z pierwszych stołów.
W 1999 r. dr Hanna Cytryńska zaprojektowała nowe
meble oraz opracowała program technologii apteki, który w swoim założeniu projektowym stwarzał
przyjazną dla pacjenta przestrzeń izby ekspedycyjnej oraz zaprojektowała sklep zielarsko-medyczny
mieszczący się obok apteki.
Aby skutecznie realizować swoją misję
i usprawnić pracę w aptece mgr farm. Elżbieta
Taterczyńska wprowadziła komputery działające w ramach systemu operacyjnego dystrybucji
i sprzedaży leków „Malicki”. Zgodnie z tworzącą się
w Polsce gospodarką rynkową w 1989 roku wykupiła aptekę nadając jej nową nazwę „Galenica”. Bardzo
ważnym zabiegiem marketingowym było stworzenie nowatorskiego logo apteki odpowiadającego
współczesnym trendom reklamowym. Tego zadania
podjął się jej syn Tomasz, utalentowany grafik i rysownik. O ponadczasowości tego projektu świadczy
fakt, że funkcjonuje do dzisiaj i było prototypem
dla znaku firmowego Hurtowni „Galenica”. Apteka
z racji lokalizacji w centrum miasta i realizacji idei
„Wszystko dla pacjenta” szybko zyskała miano najlepiej zaopatrzonej placówki w mieście. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu w 2002 r., którego
autorem był prof. Marian Weigt, lokal apteki zyskał wygodny podjazd dla niepełnosprawnych oraz
nowy wystrój architektoniczny izby ekspedycyjnej.
Placówka była otwarta 365 dni w roku w strukturze ciągłej i oferowała szeroki asortyment zarówno
krajowych jak i zagranicznych leków gotowych [10].
Można w niej było kupić nowości farmaceutyczne,
które właścicielka osobiście wyszukiwała w hurtowniach. Wprowadziła całą paletę bezpłatnych
usług jak mierzenie ciśnienia, badanie skóry przy
pomocy mobilnego skanera, elektroniczne ważenie ciała. Apteka prowadziła import docelowy oraz
sprzedaż specjalistycznego sprzętu medycznego.
W doskonale wyposażonej izbie recepturowej wykonywała duże ilości leków, maści i syropów, szczycąc się możliwością sporządzania leku jałowego.
W uznaniu za całodobowe usługi farmaceutyczne
i doradztwo dermokosmetyczne, w 2002 r. biorąc
udział w konkursie usług, apteka „Galenica” Elżbieta
Taterczyńska zdobyła Certyfikat. Wyróżnienie przyznawało prawo do oznaczania działalności apteki
zastrzeżonym godłem „DOBRE BO POLSKIE”[11].

40

Panorama samorządu
Oprócz pracy zawodowej mgr farm. Elżbieta
Taterczyńska, kontynuując przedwojenną tradycję
aptekarstwa poznańskiego hojną ręką wspierała artystów i poetów. Sponsorowała wydawanie tomików poetyckich Łucji Danielewskiej, Heleny Gordziej
i Pawła Kuszczyńskiego w ramach „Białej i Kolorowej
Serii Poetyckiej”, kupowała na aukcjach dzieła malarzy i grafików. Jednak największą miłością darzyła
formy przestrzenne. Ze szczególną estymą kolekcjonowała rzeźby prof. Stanisława Radwańskiego.
Z prawdziwym wzruszeniem, spacerując Alejami
oglądała pomnik Karola Marcinkowskiego, wykonany przez gdańskiego rzeźbiarza. Dzisiaj uważa,
że poznawanie świata przez pryzmat sztuki jest dla
niej tak samo nieodzowne jak oddychanie. Obiekty
artystyczne stanowią w jej życiu esencję istnienia,
z której czerpie siły i natchnienie. Odniesienie filozofii do sztuki zawarła w konstatacji rzeźba jest
wypełnieniem pustki, która staje się wtedy przyjazna
dla świata”[12].
Praca społeczna, w którą zaangażowała
się już na studiach, była częścią jej rodzinnej tradycji. Dziadek ze strony ojca, Kazimierz Zieliński
(więzień obozu Mauthausen Gusen) był prezesem
Polskiego Związku Zachodniego, organizacji patriotycznej działającej dla dobra innych[13]. Praca
organiczna i edukacja, która była priorytetem
dziadka stała się epigrafem dla działalności farmaceutki. Dziadek walczył o polskość ziem zachodnich,
a ja walczę o polskość aptek [14]. W odrodzonym
samorządzie aptekarskim pełniła społeczną funkcję prezesa Sądu Aptekarskiego. W Zakładowym
Komitecie NSZZ „Solidarność” działającym przy
poznańskim „Cefarmie” pełniła funkcję sekretarza.
Była orędowniczką postulatów: apteka dla aptekarza, demografii i geografii aptek (cztery tysiące mieszkańców przypadające na jedną aptekę
oraz wyznaczenie odległości między aptekami),
zakwalifikowanie zawodu aptekarza jak wolnego
oraz mianowanie go osobą zaufania publicznego.
Postulaty ekonomiczne dotyczyły ustanowienia
w aptekach cen regulowanych przez państwo oraz
przywrócenia aptekarzom statusu z 1951 r. lokującego go w grupie pracowników służby zdrowia
[15]. Domagała się również stworzenia jednego
sektora skupiającego służbę zdrowia z aptekami,
obronność i edukację. Ten model obowiązywał już
w 12 państwach europejskich (np. Francja, Niemcy,
Austria) [16] i wydawało się, że w Polsce również
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

będzie się sprawdzał. Podsumowując dziesięcioletni
okres działalności społecznej w samorządzie aptekarskim, Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska
przyznała mgr farm. Elżbiecie Taterczyńskiej dyplom
z podziękowaniem za osobisty wkład w rozwój wielkopolskiego samorządu aptekarskiego w latach 19912001 [17].
Rozwój to strategia dobrze funkcjonującego
przedsiębiorstwa. Ponieważ aptek w dynamicznie
rozbudowującym się Poznaniu wciąż brakowało, postanowiła w 1996 r. otworzyć nową placówkę. Mając
już dziesięcioletnie doświadczenie w samodzielnym
kierowaniu apteką doskonale wiedziała, czego oczekiwać od projektanta dr Hanny Cytryńskiej. Przy
ulicy Krakowskiej powstał doskonale przemyślany
i doprecyzowany w każdym szczególe projekt architektoniczny apteki „Pod Sasanką”. Wspaniałe repozytoria z półeczkami, szufladkami i szafką na trucizny wykonane z drewna orzechowego oraz pierwsze
stoły bez szyb wzbudziły zachwyt podczas uroczystości otwarcia. Prof. Jerzy Masiakowski wygłaszając
laudacje nie ukrywał zachwytu nad fenomenalną
predylekcją swojej wychowanki, do stworzenia klimatu starej apteki, zapewniając jednocześnie pacjentom pełen komfort obsługi. Potwierdzeniem
tego sukcesu było przyznanie w 1997 r. aptece
„Pod Sasanką” nagrody w konkursie „Złoty Ołówek”,
organizowanym przez „Głos Wielkopolski” i Radio
Merkury. W uzasadnieniu przyznania nagrody jury
konkursowe pisało:

każda szufladka, każda półeczka jest
zaprojektowana i wykonana dokładnie
wedle wyobrażenia i potrzeb sympatycznej pani magister [18].
Wejście do apteki zostało zaprojektowane
według obowiązujących standardów prawa budowlanego. Wygodne, szerokie stopnie oraz podjazd
dla niepełnosprawnych i matek z dziećmi w wózkach, wyróżniał aptekę spośród innych placówek,
o czym nie omieszkała poinformować mieszkańców
poznańska prasa. Apteka stała się wzorcem i ikoną
dla tego typu placówek. Film, pokazujący rozwiązania technologiczne wnętrz, detal architektoniczny
izby recepturowej oraz logistykę obsługi pacjenta
wszedł na stałe do kanonu szkoleń w Poznańskim
Nadzorze Farmaceutycznym. W artykule pt „ Tylko
jedna taka apteka” zamieszczonym w „Czasopiśmie
Aptekarskim” mgr farm. Elżbieta Taterczyńska zoAptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

stała scharakteryzowana jako osoba o duchu niespokojnym i dociekliwym, pełna pomysłów, a apteka
„Pod Sasanką” jako równocześnie stara, szacowna,
taka z historią i nowoczesna, współczesna zarazem
[19].
Rynek leków i ich dystrybucji przez cały
okres przemian lat osiemdziesiątych w Polsce był
w stanie ustawicznych wahań. Farmaceuci, którzy
sprywatyzowali apteki zmagając się z reglamentacją leków byli zmuszeni sami organizować dostawy
potrzebnych medykamentów, materiałów opatrunkowych i paraleków [20]. Aby zapewnić swoim aptekom stabilne zaopatrzenie, farmaceutka założyła
rodzinną hurtownię, którą w 1996 roku przekształciła w Wielkopolską Hurtownię Aptekarską „Galenica
Pharma”. Dzięki ogromnej charyzmie oraz prospołecznej postawie, udało się jej zgromadzić 108
udziałowców, właścicieli aptek na terenie Poznania
i okolic. Przystępując do spółki aptekarze zyskiwali dostęp do leków i produktów leczniczych oraz
udział w części marży hurtowej. Przewodniczącą
Rady Nadzorczej, została jej założycielka, dzieląc
swój czas i energię pomiędzy hurtownię, apteki
własne i pracę społeczną. Natychmiast przystąpiła
do podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach związanych
z prowadzeniem marketingu farmaceutycznego oraz
kompetencji zawodowych aptekarzy[21].
14 lipca 2001 r. otrzymała od ministra Skarbu
Państwa uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych Skarbu Państwa. Hurtownia wystartowała przy ogromnym aplauzie udziałowców. Przez
pierwsze pięć lat aptekarze robiąc zakupy w swojej
hurtowni, nie pobierając dywidendy budowali markę oraz powiększali jej majątek. W 2002 r. akcjonariusze podjęli decyzję, aby zgromadzony kapitał
reinwestować w nową siedzibę przy ul. Rabowickiej
w Swarzędzu. Powstał elegancki, charakterystyczny architektonicznie biurowiec z klimatyzowanymi
pomieszczeniami hurtowni leków w przyziemiu. Na
działce zaprojektowano plac manewrowy i miejsca
postojowe dla tirów a dużą część powierzchni obsadzono zielenią tworząc enklawy wypoczynku dla
pracowników. Podstawowym celem statutowym
przedsiębiorstwa było zapewnienie swoim udziałowcom jak największego asortymentu leków i wyrobów medycznych oraz zapewnienie ich szybkiej
►
i precyzyjnej dystrybucji. Rozbudowano dział logi41

Panorama samorządu
►

styczny oraz zakupiono flotę samochodów, które
dostarczały do aptek dwa razy dziennie zamówione medykamenty. W 2003 r. w uznaniu zasług za
zorganizowanie Wielkopolskiej Hurtowni Aptekarzy
Galenica Pharma i podejmowanie inicjatyw służących integracji środowiska aptekarskiego w regionie i w kraju [22] mgr farm. Elżbieta Taterczyńska
została uhonorowana tytułem i medalem „Lidera
Farmacji i Medycyny”. Tytuł ten przyznawany przez
Wydawnictwo „Farmapress Wiktor Szukiel”, jest do
dzisiaj jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień
w dziedzinie farmacji i medycyny.
Wielkopolska Hur townia Aptekarska
„Galenica Pharma” funkcjonowała na rynku farmaceutycznym dynamicznie, odnotowując każdego
roku pokaźny wzrost obrotów. W ramach rozwoju
strategicznego połączyła się ze spółką „Panax” ze
Szczecina. W efekcie tej fuzji powstała Hurtownia
Aptekarzy „Galenica Panax”, która rozpoczęła ekspansje w zachodnio północnej strefie Polski wchłaniając około 400 nowych udziałowców z tak odległych rejonów, jak Elbląg i Syców. Biorąc udział w II
edycji konsumenckiego konkursu usług „Najlepsze
w Polsce” w 2004 r. Hurtownia Aptekarzy „GalenicaPanax” otrzymała statuetkę „Hipolita” za profesjonalną usługę zaopatrzenia w artykuły farmaceutyczne na poziomie europejskim [23].
W 2005 r. hurtownia skupiała ponad 550
udziałowców [24] i koncentrowała się nie tylko na
zadaniach celowych przedsiębiorstwa. W ramach
konsolidacji rynku przystąpiła do Unii Hurtowni
Aptekarskich „Apofarm" [25]. Przewodnicząca Rady
Nadzorczej mgr Elżbieta Taterczyńska świadomie
kształtowała politykę przedsiębiorstwa i budowania marki....naszym interesem jako Polaków- jest
więc obrona polskiego rynku farmaceutycznego.
Aptekarze mogą mieć w tym działaniu ogromny
a nawet decydujący wkład. Według mojej oceny,
około 30 procent rynku polskiego dałoby się obronić
przed inwazją sieci [26].
Hurtownia Aptekarzy „Galenica Panax” prowadziła działalność edukacyjną organizując konferencje oraz szkolenia z zakresu nowych postaci
leku i ich przechowywania, marketingu sprzedaży
produktów leczniczych oraz opieki farmaceutycznej. Organizowała dla swoich akcjonariuszy i ich rodzin spotkania integracyjne, wycieczki oraz pikniki.
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Nie szczędziła też pieniędzy na cele charytatywne,
obejmując swoją opieką dzieci niepełnosprawne.
Sponsorowała zielone szkoły, zakupy sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomoc celową. Dzieląc swój czas
i charyzmę pomiędzy hurtownią i aptekami własnymi, mgr farm. Elżbieta Taterczyńska otworzyła
nowy specjalistyczny sklep medyczny w Centrum
Handlowym Kupiec Poznański. Lokal o nowoczesnym wystroju zaprojektowanym przez dr Hannę
Cytryńską oferował fachową poradę i cały asortyment produktów do pielęgnacji i rehabilitacji nóg.
W 2005 r. przedsiębiorstwo Galenica sp.j.
otrzymało tytuł „Gazela Biznesu”, który potwierdził przynależność do elitarnego klubu Gazel
Biznesu - grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm [27]. Równocześnie apteka „Galenica”
przy ul. Strzeleckiej została wyróżniona przez pacjentów mianem przyjaciel i doradca pacjentów,
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez
„Apofarm” [28]. W 2008 r. Hurtownia Aptekarzy
„Galenica Panax” została przejęta przez „Torfarm
S.A.” Większość aptekarzy wycofała lub sprzedała swoje udziały a mgr farm. Elżbieta Taterczyńska
zrezygnowała ze stanowiska Przewodniczącej Rady
Nadzorczej.
Nowym wyzwaniem w 2008 r. był zakup historycznej apteki „Pod Niedźwiedziem”
przy ul. Głogowskiej. Apteka przedwojennego
Poznania, założona w 1928 r. przez aptekarza
Władysława Karpińskiego, który podczas Powstania
Wielkopolskiego służył jako kierownik apteki
w Szpitalu Głównym w Poznaniu w swoim pierwotnym założeniu miała służyć ubogim mieszkańcom
Górczyna [29]. Mgr farm. Elżbieta Taterczyńska
kontynuując misję założyciela stworzyła wnętrze nawiązujące w swojej stylistyce do tradycyjnej apteki.
Projekt technologiczny tak samo jak w aptece „Pod
Sasanką” powstał w tandemie z dr Hanną Cytryńską.
Ze szczególną starannością zaprojektowano logistykę sprzedaży, oświetlenia, i ekspozycji towarów
oraz wzorową technologię zapleczy. Schodołaz
gąsienicowy służył do transportu pacjentów niepełnosprawnych z poziomu chodnika do wnętrza
izby ekspedycyjnej [30]. Na uwagę zasługiwał aneks
do sprzedaży ziół, z możliwością ich degustacji.
Sprzedaż i prezentacja dermokosmetyków zyskała
w aptece specjalną przestrzeń. Wyeksponowano
ofertą kosmetyków dostępnych tylko w aptekach.
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

Zachowano dobrą tradycję obsługi pacjenta, a stali
pacjenci, którzy przychodzili do apteki konstatowali,
że nigdy niczego w niej nie brakuje.
Na przełomie 2009/2010 rynek farmaceutyczny powoli zaczął ulegać rozchwianiu i degradacji. Powstało zjawisko tak zwanego odwróconego
łańcucha dystrybucji produktów leczniczych, które
skutkowało brakiem w aptekach leków ratujących
życie. Pojedynczy aptekarze zaczęli łączyć się w grupy zakupowe pozwalające poprawić rentowność
aptek poprzez zakup małych ilości leków z dużym
rabatem. Pojawiły się w ofertach hurtowni pakiety
oraz tzw. sprzedaż wiązana, która nie licowała z etyką pracy w aptece. Apteki musiały ze sobą konkurować w warunkach zakazu reklamy aptek [31].
Doświadczając powolnej deprecjacji zawodu aptekarza, zainspirowana przez 80 udziałowców z terenu Wielkopolski mgr farm. Elżbieta
Taterczyńska podjęła w 2009 r. po raz drugi próbę
stworzenia Spółki Aptekarskiej „Galenica Nova”.
Dewiza nowego przedsięwzięcia „Jesteś pod dobra
opieką” powstała po szerokich konsultacjach w środowisku aptekarskim. Zaczął się powolny proces
odbudowy relacji pomiędzy pacjentem a aptekarzem. Apteki biorące udział w autorskim programie
zaczęły prowadzić akcje uświadamiania pacjentom
zjawiska polipragmazji lekowej. Tak bardzo potrzebna opieka farmaceutyczna stała się priorytetem pra-
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cy placówek, działających w strukturach „Galenica
Nova”. Ukoronowaniem wieloletniej pracy zawodowej oraz działalności w samorządzie aptekarskim
mgr farm. Elżbiety Taterczyńskiej było przyznanie
jej w 2010 roku przez Naczelną Izbę Aptekarską
w Warszawie Medalu im. Bronisława Koskowskiego
za zasługi dla aptekarstwa.
Zdefiniowanie nowych standardów obsługi
pacjenta oraz zorientowanie pracy farmaceutów na
opiekę farmaceutyczną w aptece „Galenica” przy ul.
Strzeleckiej 2/6 skutkowało nadaniem certyfikatu
„Zaufania Pacjentów” w ogólnopolskim plebiscycie
medycznym „Laur pacjenta 2012” [32]. Działalność
charytatywna mgr farm. Elżbiety Taterczyńskiej zawsze biegła równoległym torem. Pomagała początkującym artystom, wspomagała Związek Literatów
Polskich i Teatr Za Jeden Uśmiech. Brała udział
w każdej akcji pomocy dzieciom chorym na białaczkę
organizowanym przez ordynatora oddziału onkologicznego dr n. med. Małgorzatę Kaczmarek-Kanold.
Wspierała domy opieki społecznej, Stowarzyszenie
na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Równy Start”,
akcję charytatywną „Milion rupii dla Ojca Żelazka”.
W 2015 roku Fundacja Pomocy Humanitarnej
„Redemptoris Missio” wyróżniła aptekę „Galenica”
za pomoc pacjentom misyjnych szpitali w ramach
akcji „Opatrunek na Ratunek” [33] a Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego przyznało medal okolicz►
nościowy nr 13 „Ojca Żelazka”.

Wnętrze Apteki Pod Niedźwiedziem
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Sport to zdrowie

Bardzo ważną częścią działalności farmaceuty w aptece jest szkolenie nowych kadr. Mgr
farm. Elżbieta Taterczyńska dużo czasu poświęca
na wdrażanie stażystów w arkana pracy w izbie recepturowej i zarządzanie działalnością aptecznego
mikroprzedsiębiorstwa. Na przestrzeni lat przez
aptekę przewinęło się wielu młodych abiturientów
farmacji, którzy dzisiaj podkreślają, jak ważna dla
nich były pierwsze szlify w zawodzie pod dociekliwym okiem pani magister.

bastionem tkwiącym w strukturze miejskiej aglomeracji. Musi dostosowywać się do zmian urbanistycznych i nadążać za nieustannie przekształcającym
się modelem mentalności pacjentów. W środowisku
wszechobecnej reklamy aptekarz jest zobowiązany
spełniać rolę edukacyjną. Nie wystarczy informacja
o zagrożeniach spowodowanych nadmierną ilością
spożywanych leków i suplementów diety, aptekarz
powinien być opoką dla pacjenta i stać się przyjaznym przewodnikiem po jego zdrowiu. ■

Dzisiaj, 25 maja 2017 roku, urzeczywistniło
się marzenie aptekarzy. Nowe prawo farmaceutyczne z zapisem apteki dla aptekarza, geografii i demografii aptek zostało opublikowane w Dzienniku
Ustaw[34]. Zawód farmaceuty jest wpisany do rejestru zawodów zaufania publicznego. Po dwudziestu
latach walki na rynku farmaceutycznym z nieuczciwą konkurencją, wprowadzaniem promocji „Leku
za złotówkę”, zdezorientowaniu pacjentów wszechobecną w TV i Internecie reklamą leków i suplementów diety oraz ich powszechną dostępnością
w marketach i na stacjach benzynowych należy sobie zadać pytanie:

dr Hanna Cytryńska

Czy pacjent jest pod dobrą opieką
farmaceutyczną? Jakimi wartościami
powinien charakteryzować się współczesny aptekarz, aby sprostać nowemu
modelowi rynku farmaceutycznego?
Najważniejszą cechą farmaceuty, według mgr
farm. Elżbiety Taterczyńskiej jest empatia. Ta cecha
powinna przeważać w osobowości kandydata do
zawodu i być podstawą przy wyborze tej profesji:

Aptekarz to powołanie i misja. Jest
ważnym ogniwem w dystrybucji leków,
nie tylko realizując ordynację lekarską,
czyli lek na receptę, ale również doradzając pacjentowi w rozwiązywaniu jego
problemów zdrowotnych. [35]
W swoim środowisku powinien stanowić
wzór etyki i poprzez jego pryzmat wykonywać zawód aptekarza. Moralność w aspekcie pracy aptekarza zawsze powinna na pierwszym miejscu stawiać
dobro i zdrowie pacjenta. Praca w aptece jest misją,
która spełnia się poprzez bezpośrednią relację człowieka z człowiekiem. Nie ma innej formuły tego
kontaktu i najbardziej zaawansowane technologie
go nie zastąpią. Apteka nie może być zamkniętym
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Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

Prof. dr hab. n. chem.

Andrzej
Waksmundzki
(1910 – 1998)

Prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki był wybitnym fizykochemikiem – twórcą polskiej szkoły chromatografii i pionierem technologii światłowodów w Polsce. Otrzymał doktorat honoris causa trzech polskich uczelni: Uniwersytetu
Marii Curie – Skłodowskiej i Akademii Medycznej w Lublinie oraz Politechniki Łódzkiej. Jego
działalność naukowa odbiła się szerokim echem
w całym świecie. Wykształcił liczną kadrę naukową chemików i farmaceutów, co przyniosło
mu zaszczytny, choć nieformalny tytuł „profesor
profesorów”. Związany z lubelskimi uczelniami
wyższymi przyczynił się do ich budowy i rozwoju. Zapamiętany został nie tylko jako wybitny
naukowiec, ale też „gorący patriota, wspaniały
nauczyciel i dydaktyk oraz społecznik i promotor
podhalańskiej kultury”.
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

Urodził się 3 października
1910 roku w Waksmudzie koło
Nowego Targu, jako potomek
słynnego rodu sołtysów waksmundzkich. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej
wsi, a do gimnazjum w Nowym
Targu. Po uzyskaniu świadectwa
dojrzałości, w 1930 roku wstąpił
jako ochotnik do wojska polskiego i rozpoczął służbę w formacji
artyleryjskiej. W tym samym roku
otrzymał przydział do Szkoły
Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.
Ukończył ją w 1931 roku w stopniu plutonowego podchorążego,
lecz zrezygnował z dalszej kariery
wojskowej i rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom magistra filozofii w zakresie
chemii uzyskał w 1935 r., po czym
został zatrudniony w Katedrze
►
Chemii Fizycznej i Elektrochemii
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macierzystej uczelni na stanowisku asystenta. W czerwcu 1939
roku po przedłożeniu rozprawy
pt. „Wpływ pH na zmiany potencjału i napięcia powierzchniowego roztworów organicznych zasad” otrzymał stopień naukowy
doktora filozofii w zakresie chemii. Wybuch wojny przerwał jego
działalność naukową.
Po zamknięciu Uniwersytetu
Jagiellońskiego przez władze okupacyjne, w 1940 roku wyjechał na
Podhale do Ostrowska i po długich staraniach uzyskał posadę
nauczyciela w Szkole Handlowej
i Melioracyjnej w pobliskim Nowym Targu. W tym też czasie rozpoczął działalność konspiracyjną
w Związku Walki Zbrojnej (później
AK), a następnie został komendantem powiatowym w Ruchu
Oporu Chłopów. Zorganizował
część trasy przerzutowej kurierów
AK do Budapesztu (odcinek Nowy
Targ – Łapsze) i kierował punktem
przerzutowym pod konspiracyjną
nazwą „Karczma”, który mieścił
się w jego domu w Ostrowsku.
W 1942 roku został aresztowany
i przewieziony do siedziby gestapo w Zakopanem, a następnie do
więzienia w Tarnowie. Po trzech
miesiącach śledztwa trafił do obozu w Auschwitz, a następnie do
Gross-Rosen, Dyhernfurth i Mauthausen. Pracował w nieludzkich
warunkach w kamieniołomach
i przy produkcji chemicznej.
W maju 1945 r. został uwolniony
wraz z innymi więźniami przez armię amerykańską.
Po powrocie do Krakowa
wznowił pracę na dawnym stanowisku w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jesienią 1945 roku podjął jednak decyzję o wyjeździe do
Lublina, gdzie tworzył się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
(UMCS). W uczelni tej powie48

rzono mu organizację i kierownictwo Katedry Chemii Fizycznej
Wydziału Przyrodniczego. Rok
później objął także kierownictwo
Katedry Chemii Nieorganicznej
na Wydziale Farmaceutycznym
UMCS, a następnie AM w Lublinie. Pierwszą z Katedr kierował
przez 35 lat, a drugą przez 18.
Prowadził wykłady z chemii fizycznej i chemii nieorganicznej
zarówno dla studentów chemii,
jak i studentów farmacji i medycyny. Równocześnie intensywnie
pracował naukowo, kontynuując
swoje krakowskie badania dotyczące fizyko – chemicznych zjawisk powierzchniowych. W 1946
r. opublikował kilka prac o tej
tematyce; pierwsza z nich nosiła
tytuł „Własności elektrokapilarne roztworów wodnych pirydyny
i chinoliny oraz niektórych ich
pochodnych w różnych koncentracjach jonów wodorowych”.
W 1949 r. na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego
i rozprawy pt. „Właściwości filmów
adsorpcyjnych chinoliny i jej metylopochodnych na powierzchni
ich wodnych roztworów” uzyskał
stopień naukowy doktora habilitowanego. Profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1950 r.
Trzy lata później Rada Wydziału
Farmaceutycznego AM w Lublinie jednogłośnie wybrała go p.o.
dziekanem. W tym trudnym dla
Uczelni okresie kryzysu personalnego i organizacyjnego, prof.
Waksmundzki podjął próbę nie
tylko uratowania jej przed likwidacją, ale również podwyższenia
jakości i nowoczesności nauczania studentów. Próba ta powiodła się, a profesor pełnił funkcję
dziekana do 1960 r. Niezależnie
od tego, rozwijał prace badawcze,
osiągając kolejne sukcesy naukowe i służbowe. W 1960 r. uzyskał

tytuł profesora zwyczajnego. Trzy
lata wcześniej powierzono mu
dodatkowo kierownictwo Zakładu Chemii Ogólnej na Wydziale
Lekarskim AM w Lublinie. Kierował nim do 1961 r. Wprawdzie
w tym czasie nie pełnił już funkcji
kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym tej uczelni, lecz nadal
prowadził wykłady z chemii fizycznej dla przyszłych farmaceutów.
Poza UMCS i AM był jednym ze
współtwórców Wyższej Szkoły Inżynieryjnej (obecnie Politechnika
Lubelska) i w latach 1963 – 1965
wykładał chemię ogólną na Wydziale Mechanicznym i Wydziale
Elektrycznym. W 1969 r. wyjechał
do Kanady na zaproszenie władz
Uniwersytetu British Columbia
w Vancouver, gdzie przebywał
jako visiting professor blisko rok.
W 1980 r. przeszedł na emeryturę, ale jeszcze długo nie opuścił
lubelskich uczelni. Do 1998 r. był
zatrudniony w UMCS jako profesor emeritus. W 1980 r. decyzją
rektora zorganizował i następnie
kierował Pracownią Technologii
Światłowodów Instytutu Chemii
(1981 – 1983) UMCS.
Zainteresowania naukowe
prof. Andrzeja Waksmundzkiego
obejmowały kilka dziedzin fizykochemii zjawisk powierzchniowych,
w tym: chromatografii, adsorpcji,
właściwości elektrochemicznych,
fizykochemii wzbogacania minerałów, technologii wytwarzania
światłowodów. We wszystkich
wspomnianych dziedzinach miał
istotne osiągnięcia, a najbardziej
spektakularne z nich dotyczyły
chromatografii i światłowodów.
Według uczniów i najbliższych
współpracowników prof. Waksmundzkiego: prof. prof. Wiesława Wójcika, Emila Chibowskiego i Bronisława Jańczuka, wśród
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

jego najważniejszych osiągnięć
w zakresie chromatografii i adsorpcji można wymienić: „wyznaczenie optymalnych warunków ekstrakcji słabych kwasów
i zasad organicznych na skalę
przemysłową, opracowanie teoretycznych podstaw adsorpcji
z roztworów wieloskładnikowych,
określenie warunków rozdziału
chromatograficznego alkaloidów
w różnych roślinach, opracowanie
metody oznaczania niejednorodności energetycznej adsorbentów
metodą chromatografii gazowej,
opracowanie i wdrożenie do produkcji przemysłowej wypełnień
do kolumn chromatograficznych
z fazami stacjonarnymi o różnej
polarności, opracowanie preparatyki adsorbentów węglowych oraz
organicznych polimerów porowatych, opracowanie preparatyki
szklanych i kwarcowych kolumn
kapilarnych do chromatografii gazowej”. Prof. A. Waksmundzki brał
udział w wielu międzynarodowych
konferencjach chromatograficznych w kraju i za granicą, na których przedstawiał wyniki swoich
badań. Dzięki tym wystąpieniom

i publikacjom w zagranicznych
czasopismach fachowych, osiągnięcia profesora zostały poznane
i docenione w kręgach naukowych całego świata. Jego wkład
w dziedzinę chromatografii zaczęto określać mianem lubelskiej
szkoły chromatografii, a profesora nazwano ojcem chromatografii
polskiej. Oprócz tego, zainteresowania naukowe prof. Waksmundzkiego skupiły się na problematyce światłowodów. Wraz ze swoim
zespołem opracował technologię wytwarzania światłowodów
dla komunikacji, następnie – dla
czujników oraz światłowodów
przenoszących promieniowanie laserowe o wysokiej energii.
W 1979 r. wytworzono w pracowni naukowej profesora 2,5-kilometrowy kabel światłowodowy,
który połączył dwie centrale telefoniczne w Lublinie. Wydarzenie
to należy rozpatrywać w wymiarze ogólnoświatowym, gdyż był to
siódmy przypadek praktycznego
zastosowania kabla światłowodowego w świecie i pierwszy w ówczesnych krajach demokracji ludowej. Dzięki temu osiągnięciu

wybudowano w Lublinie fabrykę
światłowodów telekomunikacyjnych, a w UMCS kontynuowano
badania i doskonalono technologię produkcji światłowodów.
Profesor koordynował ten ważny,
międzyresortowy program aż do
1990 roku.
Ogólny dorobek naukowy
prof. A. Waksmundzkiego obejmuje 337 oryginalnych prac doświadczalnych, 21 patentów, 53
referaty lub artykuły przeglądowe. Jest współautorem obszernej
monografii pt. „Chromatografia.
Encyklopedia współczesna” (Warszawa 1957) oraz dwóch pozycji
podręcznikowych pt. pt. „Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej”
(wyd. 1952, 1956, 1957) i „Chemia
fizyczna” (1962, 1965, 1966). Spod
jego pióra wyszło kilka skryptów
z chemii fizycznej dla studentów
UMCS i AM. Wykształcił liczną kadrę chemików i farmaceutów. Pod
kierunkiem profesora ponad 500
studentów uzyskał tytuł magistra.
Był promotorem 36 przewodów
doktorskich na Wydziale Chemii
UMCS i 8 na Wydziale Farmaceu-►
tycznym AM. Spośród nich aż 21

Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego, przyznawany za wybitne osiągnięcia naukowe
w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chemii Analitycznej PAN.
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

49

Historia farmacji – Aptekarskie tradycje
Historia farmacji – Aptekarskie tradycje

Historia farmacji – Aptekarskie tradycje
► osób uzyskało stopień naukowy

W 2001 roku w hołdzie dla
doktora habilitowanego (7 na
jego wkładu w rozwój badań naWydziale Farmaceutycznym),
ukowych (adsorpcja i chromatoa 14 z nich – nominacje profegrafia) został ustanowiony Medal
sorskie (4 na Wydziale Farmaceuim. Prof. Andrzeja Waksmundzkietycznym). Recenzował blisko 200
go. Jest on przyznawany coroczrozpraw habilitacyjnych i doktornie przez Komitet Chemii Analiskich oraz wykonał wiele recenzji
tycznej PAN za wybitne osiągnięcałokształtu działalności naukocia naukowe w dziedzinie chrowej w postępowaniach o nadanie
matografii i technik pokrewnych
tytułu profesora. Ogromny wkład
oraz ich popularyzację. W dowód
prof. Waksmundzkiego w rozwój
uznania zasług prof. Waksmundzmłodej kadry naukowej w latach
kiego dla lubelskiego uniwersytepowojennych przytu, Senat UMCS nadał
niósł mu nieformalnowemu budynkowi
ny tytuł „profesora
Wybitne osiągnięcia oraz boga- „Duża Chemia” nazwę
profesorów”, nadaCollegium Chemicum
ny przez lubelskie
ty dorobek naukowy prof. Andrze- im. Prof. Andrzeja Wakśrodowisko akadesmundzkiego i ufundomickie.
ja Waksmundzkiego zyskały godne wał tablicę pamiątkową
Na podkrez popiersiem profesora.
ślenie zasługuje też
uhonorowanie. Trzy polskie uczel- Uroczyste jej odsłoniębogata działalność
cie odbyło się w 1999
profesora w rar.
w holu Collegium
nie nadały mu tytuł doctora honodach, komitetach
Chemicum UMCS. Nai komisjach różnych
ris causa. Były to: UMCS w Lublinie tomiast w 2003 r. na
instytucji naukoplacu przed gmachem
wych. Wiele waż(1985), AM w Lublinie (1987), Poli- Wydziału Chemii UMCS
nych funkcji pełnił
odsłonięto granitowy
w Polskiej Akademii
obelisk z podobizną
technika Łódzka (1989).
Nauk (PAN), w któprof. Andrzeja Wakrej był m.in. przesmundzkiego. Warto
wodniczącym Komisji Chromato- na pracę w towarzystwach nauko- dodać, że użyty do jego budowy
graficznej, wiceprzewodniczącym wych. Był wiceprezesem Zarządu granit został sprowadzony przez
Komitetu Chemii Analitycznej Głównego Polskiego Towarzy- obozowych współtowarzyszy
i Komisji Fizykochemii Powierzch- stwa Chemicznego (PTCh), zało- profesora z okolic Gross–Rosen.
ni, przewodniczącym Rady Nau- życielem i długoletnim prezesem Pamięci profesora poświęcakowej Instytutu Agrofizyki PAN; Oddziału Lubelskiego PTCh, a od ne są sympozja i sesje naukowe
a także członkiem Rad Nauko- 1981 r. – członkiem honorowym oraz opracowania biograficzne.
wych: Instytutu Chemii Fizycznej PTCh. Należał do Polskiego Towa- Ksiądz Józef Tischner uwiecznił go
i Komitetu Nauk Chemicznych. rzystwa Farmaceutycznego i Pol- w swojej książce „Historia filozofii
Poza Polską Akademią Nauk, brał skiego Towarzystwa Przyrodników po góralsku”, nazywając Pitagoudział w pracach Rady Głównej im. Kopernika. Był honorowym rasem z Ostrowska. W bieżącym
Ministerstwa Nauki i Szkolni- członkiem Lubelskiego Towarzy- 2017 r. prof. Waksmundzki został
ctwa Wyższego, gdzie pełnił też stwa Naukowego. Działał w kilku też patronem Szkoły Podstawowej
funkcję przewodniczącego Ze- naukowych towarzystwach zagra- w rodzinnym Ostrowsku.
społu Rzeczoznawców Chemii. nicznych, m.in. Chromatographic
Profesor miał wiele pasji żyPrzewodniczył Radzie Naukowej Disscusion Group – London i In- ciowych. Najważniejsze z nich to
Instytutu Przeróbki Surowców ternational Society for Optical nauka, której poświęcił najwiękMineralnych oraz Radzie Nau- Engineering.
szą część swojego życia oraz ro-

dzime góry. Jak podkreślają jego
przyjaciele z Podhala – „Choć
był wielkim profesorem, miał góralską duszę – był wspaniałym
góralskim chłopem”. Pamiętając
o swoich związkach z Tatrami, był
współtwórcą i wieloletnim prezesem Ogniska Związku Podhalan
w Lublinie. Służył wszelką pomocą
swoim młodym krajanom, podejmującym studia w tym mieście. Za
działalność tę został obdarzony
tytułem „ambasadora Podhala”
w Lublinie oraz godnością Członka Honorowego Związku Podhalan. Andrzej Wróbel i Jolanta Kotulska w swojej książce „Pitagoras
z Waksmunda” przytaczają słowa
listu pożegnalnego ks. prof. Józefa
Tischnera, odczytanego podczas
uroczystości żałobnych prof. A.
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kowej Instytutu Fizyki i Techniki
Jądrowej w Krakowie. Był członkiem Rad Naukowych: Instytutu
Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie, Instytutu Surowców Mineralnych AGH w Krakowie, w Centralnym Laboratorium
Siarki w Warszawie, w Centralnym
Ośrodku Badawczym Wzbogacania i Utylizacji Kopalin w Katowicach i innych. Pomimo tak licznych obowiązków znajdował czas

Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

Waksmundzkiego. W liście tym
ks. Tischner napisał m.in.: „Góry
wycisnęły na duszy Profesora dwa
swoje znaki. Pierwszy – to znak
naukowego obowiązku [...] Drugi
to znak wolności. Góry rzeźbiły
w nim poczucie najwyższej suwerenności, absolutnej niepodległości. Profesor był skałą [...]”. ■

4.

5.

6.

dr n. farm. Katarzyna Hanisz
7.
Piśmiennictwo:
1. Andrzej Wróbel, Jolanta Kotulska: Pitagoras z Waksmunda, Lublin 2001.
2. Andrzej Wróbel: Pożegnania. Prof. dr
hab. Andrzej Waksmundzki. „Farmacja
Polska“, R. 55, 1999, nr 10, s.507-508.
3. Wiesław Wójcik, Emil Chibowski, Bronisław Jańczuk: Andrzej Waksmundzki (1910–1998), www.pan-ol.lublin.pl/
biul_7/art_721.htm Strona internetowa
Oddziału PAN w Lublinie [online]. www.
pan-ol, 1998.

8.

9.

Andrzej Wróbel: Profesor Andrzej Waksmundzki (1910-1998) – twórca polskiej
szkoły chromatografii, pionier techniki
światłowodowej. „Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński – Memoires Pharmaceutiques” pod red. A. Wróbla. Lublin 1998,
s. 13-31.
Marek Wyszkowski: Waksmundzki Andrzej (1910-1998). Chemik, pionier
techniki światłowodowej, www.lublin.
wyborcza.pl/lublin/1,35642,182714.html
wyborcza.pl Lublin.
Nadanie imienia szkole podstawowej
– Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowsku, www.parafiaostrowsko.pl/index.
php/wiesciwies/393-prof-andrzej-waksmundzki
Medal Andrzeja Waksmundzkiego dla
prof. Adama Voelkela, www.fet.put.poznan.pl/content/2476
Popiersie Andrzeja Waksmundzkiego,
www.forumakademickie.pl/fa-archiwum/
archiwum/2004/09/21-pomnik_uczonych_polskich.htm
Słynni Podhalanie. Prof. Andrzej Waksmundzki 1910-1998. „Podhalanin” Pismo
Związku Podhalan, nr 1 (7), 2004, s. 13-15.
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Barometr rynku aptecznego
Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Czerwiec 2017:

Rynek apteczny
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Rynek apteczny w czerwcu 2017
lepiej niż rok wcześniej (+4,1%).
Spadek względem maja br. (-1,6%)

Wartość sprzedaży do pacjenta
06'2017
984,56
576,98
1 049,22
2 627,76

06'2016
981,90
583,77
943,21
2 525,01

zmiana
2,66
6,78
106,01
102,75

Statystyczna apteka
W czerwcu 2017 r. wartość sprzedaży dla
statystycznej apteki wyniosła 175,5 tys. PLN.
Średnia wartość przypadająca na aptekę była
większa od wartości za czerwiec 2016 r. o 11,5 tys.
(+7,01%). W porównaniu do maja br. wartość sprzedaży zmalała. W czerwcu statystyczna apteka sprzedała o 3 tys. PLN (-1,7%) mniej niż w poprzednim
miesiącu.
Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w czerwcu 2017 r. wyniosła 18,70 PLN.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece
w porównaniu do czerwca 2016 r. wzrosła o 2,74%,
a wobec poprzedniego miesiąca była wyższa
o 2,10%. Największy wzrost procentowy cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie
sprzedaży pełnopłatnej (+6,85%).
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Rynek apteczny w czerwcu 2017 r. zanotował sprzedaż
na poziomie blisko 2 628 mln
PLN. Jest to o blisko 103 mln PLN
(+4,1%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast w porównaniu do maja

06'2017
0,27%
984,56
-1,16%
576,98
11,24% 1 049,22
4,07% 2 627,76

05'2017
968,34
612,72
1 071,26
2 670,90

zmiana
16,22
- 35,74
- 22,04
- 43,13

trend
1,67%
-5,83%
-2,06%
-1,61%

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2016
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia sprzedaż statystycznej apteki
06'2017
06'2016
zmiana
trend
65,80
60,79
5,01
38,50
37,45
1,05
70,10
64,65
5,45
175,50
164,00
11,50

8,24%
2,81%
8,42%
7,01%

06'2017
05'2017
zmiana
trend
65,80
64,72
1,08
1,68%
38,50
40,95
-2,45
-5,98%
70,10
71,59
-1,49
-2,09%
175,50
178,50
-3,00
-1,68%

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

Wartość sprzedaży rynku aptecznego od początku 2017 r. była prawie o 974 mln PLN wyższa od
analogicznego okresu ub. r. Rynek apteczny osiągnął w tym okresie wzrost o 6,18%.

trend

Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia cena opakowania
06'2017
06'2016
zmiana
27,66
27,55
25,07
23,46
12,88
12,26
18,70
18,20

trend
0,11
1,61
0,62
0,50

0,41%
6,85%
5,03%
2,74%

06'2017
05'2017
zmiana
27,66
27,35
25,07
24,89
12,88
12,69
18,70
18,31

trend
0,31
0,19
0,18
0,38

1,14%
0,75%
1,43%
2,10%

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia marża
06'2017
06'2016
zmiana
trend
06'2017
05'2017
zmiana
trend
18,63%
19,06%
-0,42%
-2,23%
18,63%
18,36%
0,27%
1,46%
25,65%
25,23%
0,42%
1,67%
25,65%
24,27%
1,38%
5,69%
29,70%
30,04%
-0,35%
-1,16%
29,70%
29,36%
0,34%
1,15%
25,2448%
25,2370%
0,0078%
0,0310%
25,24%
24,85%
0,40%
1,59%

br. wartość sprzedaży zmniejszyła się o 43 mln PLN (-1,6%).

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

Marża apteczna w czerwcu wyniosła 25,24%
i była w przybliżeniu o 0,01 pp. większa od marży
z analogicznego okresu ubiegłego roku. Również
względem maja br. marża się zwiększyła, w tym
przypadku o 0,4 pp.
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Liczba pacjentów
06'2017
700
760
2 770
3 390
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06'2016
690
770
2 650
3 270

zmiana
10
10
120
120

trend
1,45%
-1,30%
4,53%
3,67%

06'2017
700
760
2 770
3 390

05'2017
710
770
2 940
3 570

zmiana
10
10
170
180

trend
-1,41%
-1,30%
-5,78%
-5,04%
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Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016
Współpłacenie
Sprzedaż na pacjenta
Zapłata przez pacjenta
Dopłata refundatora

Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
06'2017
51,77
37,61
14,16

06'2016
51,99
37,94
14,04

zmiana
0,22
0,33
0,12

Pacjent
W czerwcu 2017 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 390 pacjentów. To o 3,67% więcej
niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów zmalała
o 5,04%.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła w czerwcu 2017 51,77 PLN i była
o 0,42% niższa niż w czerwcu 2016 roku (51,99 PLN).
Natomiast względem maja br. (50 PLN) wartość ta
uległa zwiększeniu o 3,54%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w czerwcu br. wyniósł 27%. Wskaźnik
ten był niższy o 0,27 pp. niż w maju br. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był
o 3,54 pp. mniejszy niż w analogicznym miesiącu
2016 roku. W czerwcu pacjenci wydali na leki refundowane 265,78 mln PLN, tj. o 1,69 mln PLN mniej

trend
06'2017
-0,42%
51,77
-0,88%
37,61
0,83%
14,16

05'2017
50,00
36,82
13,18

Panorama samorządu

Test wiedzy.
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zmiana
1,77
0,79
0,98

trend
3,54%
2,16%
7,41%

niż miesiąc wcześniej oraz o 34,26 mln PLN mniej
niż w czerwcu 2016 r.
W czerwcu pacjenci zapłacili 72,65% z 2 627
mln PLN, stanowiącej całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze
strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca
udział ten zmniejszył się o 0,99 pp., a wartościowo
wydatki pacjentów zmniejszyły się wobec poprzedniego miesiąca o 57,66,74 mln PLN. W czerwcu pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach ponad 1 909 mln PLN. To o 64,8
mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.
Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 0,34 pp.
niższy od udziału z czerwca 2016 r. ■
Błażej Górnial
PEX PharmaSequence
(dawniej PharmaExpert i Sequence)
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Sprawdź
co zapamiętałeś!

❶ Jeżeli euceryna jest składnikiem leku recepturowego, farmaceuta:

A. może użyć każdego podłoża opisanego jako „euceryna surowiec do receptury”

❺ Termin „farmabiotyk” odnosi się do:
A. mieszaniny leku z probiotykiem, którą zamyka się
w jednej kapsułce

B. może użyć każdego podłoża, którego liczba wodna wynosi co najmniej 300 (FP X)

B. zmodyfikowanego genetycznie szczepu probiotycznego, który wykazuje ulepszone lub dodatkowe właściwości

C. powinien wykonać lek z użyciem podłoża o składzie: steroli lanae 5,0, ung. paraffini 95,0

C. szczepów bakterii, które są w stanie produkować
leki w świetle jelita

D. powinien wykonać lek z użyciem surowca opisanego jako maść eucerynowa wg FP

D. żadne z powyższych

❷ Tiosiarczan sodu ma właściwości:
A. uwalniania jodu ze związków chemicznych
B. maskowania barwy jodu poprzez kompleksowanie
C. wiązania wolnego jodu poprzez redukowanie do
jodków
D. wytrącania osadu soli jodowej

❸

Profesor Andrzej Waksmundzki, oprócz
istotnego wkładu w rozwój technik chromatograficznych znany jest również jako:

❻

Opryszczka atakuje:

A. tylko okolice czerwieni wargowej
B. okolice wokół ust, a także narząd wzroku
C. głównie usta i skórę
D. okolice czerwieni wargowej, oczy, skórę i mózg

❼

Aby zmaksymalizować właściwości przeciwbakteryjne miodu najlepiej:

A. zjeść go bezpośrednio na łyżeczce
B. poczekać aż skrystalizuje

A. pionier technologii światłowodów

C. rozcieńczyć go w wodzie i wypić jako roztwór

B. „Pitagoras z Ostrowska”

D. użyć do wypieków

C. ambasador Podhala
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

❹ W hiperamonemii należy zastosować:
A. kwas kargluminowy
B. fumaran dimetylu
C. polisiarczan pentozanu
D. inotuzumab ozogamycyny		

54

Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

❽ Produkty z kategorii „środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy
ciała”:

A. muszą spełniać określone prawem, rygorystyczne
wymagania dotyczące składu, wartości odżywczej i jakości zdrowotnej
B. podlegają tylko przepisom prawa żywnościowego
C. należą do żywności specjalnego przeznaczenia
D. prawidłowa odpowiedź A i C
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Test wiedzy.

Kwiecień 2017

Odpowiedzi
Pytanie ❶

Prawidłowa odpowiedź: D. Jeżeli
euceryna jest składnikiem leku recepturowego, farmaceuta ma obowiązek użycia maści
eucerynowej I lub II. Niewłaściwe jest użycie
w takim przypadku podłoża, które nie zostało oznaczone przez producenta jako zgodne
z Farmakopeą Polską.

Pytanie ❷

Prawidłowa odpowiedź: C. Tiosiarczan redukuje jod do jodków, dlatego np.
Unguentum Kalii Jodati utrzymuje kolor biały. Pomiędzy tiosiarczanem, a wolnym jodem
zachodzi reakcja: I2 + 2 S2O32−  S4O62− + 2 I−

Pytanie ❸ Prawidłowa odpowiedź: D. Profesor

zapamiętany został nie tylko jako wybitny naukowiec, ale też „gorący patriota, wspaniały
nauczyciel i dydaktyk oraz społecznik i promotor podhalańskiej kultury”.

Pytanie ❹

Prawidłowa odpowiedź: A. Kwas
kargluminowy jest zbliżony pod względem
budowy do N-acetyloglutaminianu, może
być zastosowany u pacjentów cierpiących
na hiperamonemię spowodowaną kwasicą.
Przeciwzapalne i immunomodulujące działanie fumaranu dimetylu wykorzystywane
jest w leczeniu łuszczycy plackowatej. Polisiarczan pentozanu jest wskazany w leczeniu
zespołu bolesnego pęcherza moczowego.
Inotuzumab ozogamycyny jest koniugatem
przeciwciało-lek, jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką
limfoblastyczną.

Pytanie ❺ Prawidłowa odpowiedź: B. W pro-

jektowaniu probiotyków, mającym na celu
otrzymanie szczepów o udoskonalonych cechach użytkowych, wykorzystuje się metody
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inżynierii genetycznej. Modyfikacje probiotyków dotyczą zarówno zmian w zakresie funkcjonalnym jak i technologicznym.

Pytanie ❻ Prawidłowa odpowiedź: D. Opryszczka najczęściej manifestuje się na granicy czerwieni wargowej, ale może objąć także pozostałą skórę twarzy oraz oczy (opryszczkowe
zapalenie rogówki - herpetic keratitis). W rzadkich przypadkach po zakażeniu wirusem
HSV–1 może dojść do wystąpienia zanokcicy
opryszczkowej (zakażenie wałów paznokciowych), a u osób uprawiających sporty kontaktowe może dojść do wystąpienia opryszczki
gladiatorów (ang. herpes gladiatorum), która
manifestuje się zmianami skórnymi. Najcięższym powikłaniem jest opryszczkowe zapalenie mózgu.

Pytanie ❼ Prawidłowa odpowiedź: C. Niezwykle

ciekawym faktem jest zwiększanie się właściwości przeciwbakteryjnych miodu wraz z jego
rozcieńczaniem. Rozcieńczenie miodu (przygotowanie jego roztworu) zwiększa aktywność
oksydazy glukozy i nasila proces wytwarzania
czynnika bakteriobójczego, jakim jest nadtlenek wodoru.

Pytanie ❽

Prawidłowa odpowiedź: D. Jako
szczególne kategorie żywności funkcjonują
od 20 lipca 2016 r. wyłącznie te, które objęto
zakresem rozporządzenia (UE) nr 609/2013,
tj. preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia
niemowląt; produkty zbożowe przetworzone i inna żywność dla dzieci; żywność specjalnego przeznaczenia medycznego; środki
spożywcze zastępujące całodzienną dietę,
do kontroli masy ciała. Wszystkie te produkty
muszą spełniać bardziej rygorystyczne normy
niż zwykłe artykuły spożywcze.
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

W kwietniu 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
wydał 73 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do
obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych
obejmują 33 jednostki klasyfikacyjne na 5. poziomie klasyfikacji
ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle
wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych
klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci,
dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, Globalne Numery 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 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2017 r.”
został opublikowany przez Urząd 11 maja 2017.

A – Przewód pokarmowy
i metabolizm
A03 – Leki stosowane w czynnościowych
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; A03A –
Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; A03AA – Syntetyczne leki przeciwcholinergiczne, estry
z grupą aminową trzeciorzędową
Trimebutine: Ircolon Gastro (Polfarmex) dostępny bez recepty to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej receptowego preparatu
Ircolon. Zarejestrowano 4 marki trimebutyny. Do
sprzedaży wprowadzono 4 marki: Debretin (Medana Pharma), Debridat (Pfizer), Tribux i Tribux forte (Biofarm), od kwietnia 2014 Ircolon (Polfarmex)
i od marca 2016 Tribux Bio (Biofarm).
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wątroby; A05A - Leczenie chorób dróg żółciowych; A05AA – Preparaty kwasów żółciowych
Ursodeoxycholic acid: Ursoxyn (Grindex) to 6.
zarejestrowana marka preparatów kwasu ursodezoksycholowego. Do sprzedaży wprowadzono 4
marki: Proursan (Pro.Med), Ursocam (Polfarmed),
Ursofalk (Dr. Falk) i Ursopol (PharmaSwiss). Nie
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

pojawił się jeszcze na rynku Ursodeoxycholic acid
Strides (Strides Arcolab).
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B –
Leki obniżające poziom glukozy we krwi,
z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika
Glimepiride: Glimorion (Orion) to 13. zarejestrowana marka glimepirydu. Na rynek wprowadzono
11 marek: Amaryl (Sanofi-Aventis; lek oryginalny),
GlimeHexal (Sandoz), od stycznia 2006 Glidiamid
(PharmaSwiss), od lutego 2006 Diaril (Biofarm), od
kwietnia 2006 Glibetic (Polpharma) i Pemidal (Polfa Pabianice), od lipca 2006 Symglic (SymPhar),
od sierpnia 2006 Avaron (Bioton), od maja 2011
Glimepiride Accord (Accord Healthcare; lek zarejestrowany wcześniej przez Astron Research pod
nazwą Glimepiride Astron), od października 2011
Glitoprel (Polfarmex) i od grudnia 2015 Glimepiride
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Glimepiride Aurobindo).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Glimepiryd
SymPhar.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Glemid (Egis; lek
był obecny na rynku od sierpnia 2006), Glibezid
(PharmaSwiss; lek był obecny na rynku od lutego
2006), Glipid (Genexo; lek był obecny na rynku). ►
A11 – Witaminy;
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A11C – Witaminy A i D, włączając preparaty
złożone zawierające obie witaminy; A11CC –
Witamina D i analogi
Calcifediol: Calcifediol Faes to aktualnie jedyna zarejestrowana marka kalcyfediolu. Skreślono
z Rejestru: Kalcyfediol (Instytut Farmaceutyczny).
A11D – Witamina B1 bez dodatku innych
substancji oraz jej połączenia z witaminami
B6 i B12; A11DA – Witamina B1, bez dodatków
Benfotiamine: MonoBenfoWit (TAK Pharma) to 2.
zarejestrowana marka benfotiaminy. Do sprzedaży
wprowadzono Benfogamma (Wörwag).

C – Układ sercowonaczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01E – Inne preparaty stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne preparaty stosowane w chorobach serca
Ivabradine: Ivabradine Mylan, Ivabradine Genoptim i Ivabradine Teva to odpowiednio 11., 12. i 13.
zarejestrowana marka iwabradyny. Do sprzedaży w Polsce wprowadzono 4 marki: Procoralan
(Servier), od października 2016 Bixebra (Krka), od
listopada 2016 Ivabradine Anpharm i od kwietnia
2017 Raenom (Gedeon Richter Polska).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Brediwal (Sandoz), Corlentor (Servier), Ivabradine Chanelle Medical, Ivabradine JensonR (Jenson R+), Ivabradine
Zentiva, Iwabradyna Synthon.
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02C – Leki antyadrenergiczne działające
obwodowo; C02CA – Antagoniści receptora
a-adrenergicznego
Doxazosin: Doxorion (Orion) to 17. zarejestrowana marka doksazosyny, w tym 13. preparat
o standardowym uwalnianiu. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Apo-Doxan (Apotex), Cardura
(Pfizer; lek oryginalny), Doxanorm (PharmaSwiss),
Doxar (Teva), Kamiren (Krka), Zoxon (Zentiva), od
sierpnia 2006 Doxonex (Polpharma) i od grudnia
2013 Dozox (+Pharma). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Adadox (Adamed; dawki 2 mg i 4 mg
zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Doxazosin
Aurobindo), Doxazosin Aurobindo, Doxazosin Aurovitas, Doxazosin Genoptim (Synoptis) i Doxazosin Polfarmex.
Zarejestrowanych jest 5. preparatów o przedłużonym uwalnianiu i na rynek wprowadzono 5 marek:
Cardura XL (Pfizer; lek oryginalny), Kamiren XL
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(Krka), od lipca 2007 Doxagen (Generics), od maja
2008 DoxaLek (Sandoz) i od czerwca 2011 Doxalong (Actavis).
Uwaga: doksazosyna jest klasyfikowana jako lek
obniżający ciśnienie krwi, ale jest także stosowana
we wskazaniu objętym klasą G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego,
podobnie jak alfuzosyna, tamsulozyna i terazosyna.
C07– Leki blokujące receptory b-adrenergiczne;
C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące
receptory b-adrenergiczne
Metoprolol: Metocard (Polfa Warszawa) w iniekcjach to rozszerzenie względem wprowadzonych
wcześniej leków doustnych. Zarejestrowano 12
marek metoprololu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Betaloc i Betaloc ZOK (AstraZeneca), Beto ZK (Sandoz), Metocard i Metocard ZK
(Polpharma), Metoprolol VP (ICN Polfa Rzeszów),
od października 2011 Metogen SC (Mylan), od października 2012 Metoprolol Biofarm ZK (Biofarm),
od maja 2013 Iviprolol (Bioton; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Metoprolol succinate Farmaprojects) i Symlok SR (SymPhar), od października 2014 Metoprololum 123ratio (lek wprowadzony od lutego 2013 pod nazwą Metoratio ZK), od
listopada 2014 Selmet (S-Lab; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Metoprolol Aurobindo) i od
sierpnia 2016 Bloxazoc (Krka). Nie został jeszcze
wprowadzony do sprzedaży Sumetop (Aflofarm).
C07F
–
Leki
blokujące
receptory
β-adrenergiczne, inne połączenia; C07FX –
Leki blokujące receptory β-adrenergiczne,
inne połączenia; C07FX06 – Karwedilol
i iwabradyna
Carvedilol+ivabradine: Dilorym (Egis) w 6 zestawieniach dawek, w tym w nowym zestawieniu
6,25 mg karwedilolu i 7,5 mg iwabradyny, to 2.
zarejestrowany lek o podanym składzie. Nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży Carivalan
(Servier).
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy angiotensyny, leki proste
Ramipril: Ramipril Aurovitas to 20. zarejestrowana marka ramiprylu. Do obrotu wprowadzono 17
preparatów: Piramil (Sandoz), Ramicor (Ranbaxy;
tabletki zarejestrowane pierwotnie pod nazwą
Ramipril Ranbaxy), Tritace (Sanofi-Aventis; lek
oryginalny), od grudnia 2006 Axtil (Adamed), od
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

Nowe rejestracje i nowości na rynku

lutego 2007 Vivace (Actavis), od kwietnia 2007
Polpril (Polpharma), od października 2007 Ramve
(Recordati), od grudnia 2007 Ramistad (Stada),
od listopada 2008 Apo-Rami (Apotex), od marca
2009 Ampril (Krka), od października 2010 Ramipril
Actavis, od marca 2014 Ivipril (Bioton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ramipril +Pharma), od kwietnia 2014 Ramipril Aurobindo i Ramipril Billev, od czerwca 2014 Ramiprilum 123ratio
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ramipril Teva Pharma), od lipca 2015 Ramipril Accord
(Accord Healthcare) i od września 2016 Awerpil
(Artespharm; lek w dawce 2,5 mg zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Ramipril Aurobindo).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ramipril Genoptim (Synoptis) i Ramipril-Lupin.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Medipril (Medreg).
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II,
leki proste
Losartan: Vellos (Baggerman FarmaNet) to 22.
zarejestrowana marka losartanu. Do sprzedaży
wprowadzono 18 marek: Cozaar (Merck Sharp &
Dohme; lek oryginalny), Lorista (Krka), Losacor
(Biofarm), Lozap (Zentiva), Xartan (Adamed), od
sierpnia 2006 Lakea (Lek, Stryków), od stycznia
2007 Losartic (Teva), od stycznia 2008 Sarve (Recordati), od lipca 2008 Rasoltan (Actavis), od listopada 2009 Presartan (PharmaSwiss), od marca
2010 Apo-Lozart (Apotex; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Lozart) i Losagen (Generics; zarejestrowany wcześniej pod nazwą Sartamerck), od
listopada 2010 Loreblok (Orion), od sierpnia 2012
Losartan Bluefish, od kwietnia 2014 Losartanum
123ratio (lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Losartan Teva, a pierwotnie pod nazwą Heartam),
od października 2014 Losartan Krka, od sierpnia
2016 Zeprez (Alkaloid) i od grudnia 2016 Losartan
Genoptim (Synoptis).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Losarlic (Liconsa), Losartan-1A Pharma (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Losahyp), Losartan
kalium Jubilant.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Tenlosar (Mylan).

D – Leki stosowane
w dermatologii
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane
w dermatologii; D01A – Leki przeciwgrzybicze stosowane miejscowo; D01AC – Pochodne imidazolu i triazolu
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Bifonazole: Steper pro (Aflofarm) to aktualnie 2.
zarejestrowana w tej klasie marka bifonazolu. Do
sprzedaży wprowadzono Canespor (Bayer). Skreślono z Rejestru: Mycospor (Bayer).
D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne;
D11AX – Różne preparaty dermatologiczne
Minoxidil: Alocutan i Alocutan Forte (Sun-Farm) to
6. zarejestrowana w tej klasie marka preparatów
z minoksydylem. Do sprzedaży wprowadzono 4
marki: Loxon (Sanofi-Aventis), Piloxidil (Chemical
Research, Consulting & Production), od października 2014 Alopexy (Pierre Fabre Dermatologie)
i od października 2016 Minovivax (Axxon). Nie pojawił się jeszcze na rynku Minoxidil Lavineli.

G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe
G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy
testosteronu
Finasteride: Finasteride SymPhar to 24. zarejestrowana w tej klasie marka finasterydu. Na rynek
wprowadzono 20 marek: Finaride (Sandoz), Penester (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 (+Pharma), od sierpnia 2007 Finpros (Krka), od września 2007 Finxta (Recordati), od października 2007
Apo-Fina (Apotex), od grudnia 2007 Finasterid Stada, 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 zarejestrowany 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), Finasteride Medreg, Finiprost (Aurovitas).

►
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J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające
ogólnie;
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy; J01FA – Makrolidy
Clarithromycin: Klabiotic (Accord Healthcare) to
9. zarejestrowana marka klarytromycyny. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Fromilid i Fromilid
Uno (Krka), Klabax (Ranbaxy), Klabion (Polpharma), Klacid i Klacid Uno (BGP Products), Lekoklar
(Sandoz), Taclar (Polfa Tarchomin), od lipca 2006
Klarmin (PharmaSwiss), od stycznia 2013 Klabion
Uno (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie
przez firmę PharOS pod nazwą Kloreniss) i od
czerwca 2014 Lekoklar mite i Lekoklar forte (Sandoz; leki zarejestrowane pierwotnie pod nazwą
Clarithromycin Sandoz). Nie pojawił się jeszcze na
rynku Apiclar (S-Lab).
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE Pochodne nitro furanu
Furazidin: Furaginum Hasco (Hasco-Lek) i Furaginum Hasco Max (Hasco-Lek) to 10. zarejestrowana marka furazydyny. Na rynek wprowadzono
7 marek: Furaginum Adamed, Furaginum Teva,
od września 2011 uroFuraginum (Adamed), od
sierpnia 2014 neoFuragina (Teva), od października 2016 DaFurag Max (Aflofarm), od grudnia 2016
Furaginum US Pharmacia (lek wprowadzony na
rynek od kwietnia 2014 pod nazwą UROIntima FuragiActive) i uroFuraginum Max (Adamed) oraz od
stycznia 2017 Furazek (Adamed). Nie pojawiły się
jeszcze w sprzedaży: Furamix (Adamed) i uroFuramed (Adamed).
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze
działające ogólnie
Caspofungin: Caspofungin Zentiva i Caspofungin
Solinea to odpowiednio 10. i 11. zarejestrowana
marka kaspofunginy. Do sprzedaży wprowadzono
lek oryginalny Cancidas (Merck Sharp & Dohme).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Caspofungin
Accord (Accord Healthcare), Caspofungin Adamed,
Caspofungin Genfarma, Caspofungin Pfizer, Caspofungin Sandoz, Caspofungin Stada, Caspofungin
Teva, Caspofungin Xellia, Dalvocans (Alvogen).
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki
przeciwwirusowe;
J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłączeniem inhibitorów odwrotnej transkryptazy
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Aciclovir: Aciclovir Hikma w iniekcjach to 8. zarejestrowana marka acyklowiru. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki iniekcyjne: Aciclovir Jelfa (PharmaSwiss), Acix (Sandoz), a także 3 marki doustne:
Hascovir (Hasco-Lek), Heviran (Polpharma), Zovirax (GlaxoSmithKline; lek oryginalny) i od marca
2017 Hascovir Control tabl. 200 mg (Hasco-Lek;
pierwszy lek OTC z acyklowirem doustnym; preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Aciclovir
Hasco).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aciclovir Hasco
(Hasco-Lek), Sitavig (Bioalliance Pharma) w postaci tabletek adhezyjnych podpoliczkowych.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Zovirax inj. i zawiesina doustna (GlaxoSmithKline).
J05AE – Inhibitory proteazy
Darunavir: Darunavir Sandoz to 3. zarejestrowana marka darunawiru. Do sprzedaży wprowadzono
lek oryginalny Prezista (Janssen-Cilag). Nie pojawił się jeszcze na rynku Darunavir Mylan.
Ritonavir: Ritonavir Accord (Accord Healthcare) to
4. zarejestrowana marka rytonawiru. Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Norvir (AbbVie). Nie
pojawiły się jeszcze na rynku: Ritonavir Mylan i Ritonavir Sandoz.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X –
Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Erlotinib: Erlotinib Teva to 3. zarejestrowana marka erlotynibu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Tarceva (Roche). Nie pojawił się jeszcze
na rynku Varlota (Alvogen).
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Ibuprofen: Nurofen dla dzieci Junior (Reckitt
Benckiser) kaps. do żucia 100 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej innych
preparatów tej marki. Zarejestrowano 45 marek
ibuprofenu.
Z postaci 1‑dawkowych na rynek zostały wprowadzone 23 marki: Ibum, Ibum Forte (Hasco-Lek),
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm),
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017
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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 Ibuprofen Aflofarm (następnie zmiana
nazwy preparatu na Opokan Express, po czym
w lutym 2012 zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od października 2008 Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi (Zentiva) oraz Nurofen Forte Express
(Reckitt Benckiser; 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 (Reckitt Benckiser;
preparat został wprowadzony we wrześniu 2007
pod nazwą Nurofen Migrenol Forte), od maja 2010
Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat
został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen
Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon),
od stycznia 2011 Ibalgin Fast (Zentiva), od marca 2011 Ibufen Junior (Polpharma), od maja 2011
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Actavis; lek
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin forte),
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od lipca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od stycznia
2012 Ibuprom Max Sprint (US Pharmacia), od lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od lipca
2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium Galenowe Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od grudnia
2012 Kidofen czopki (Aflofarm), od stycznia 2013
czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek), od czerwca
2013 Nurofen Express Femina (Reckitt Benckiser;
lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen Express KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadzenie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od lipca
2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny (Reckitt Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży
od lipca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte rozpuszczalny), od grudnia 2013 Ibum Forte Minicaps
(Hasco-Lek; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Forte Hasco, w maju 2015 zmiana
nazwy na Ibum Express, ale lek pod nową nazwą
jeszcze nie pojawił się w sprzedaży), od września
2014 Ibuprofen Dr. Max, od stycznia 2015 Ibuprofen Generics i Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek
wprowadzony na rynek od września 2009 przez firmę Polfarmex pod nazwą Aprofen), od marca 2015
Ibufen Mini Junior (Polpharma), od grudnia 2015
Ibuprofen Teva i Ibuprofen Teva Max (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Irfen, a następnie
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

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 wprowadzony 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 wprowadzono 11 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D),
Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od marca
2009 Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 2009 Bufenik
2% i 4% (Teva; preparat zarejestrowany pierwotnie
jako Ibusir, 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 truskawkowym, zawiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen dla
dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser;
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen
dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011
Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012
Brufen zawiesina 2% (BGP Products Poland), od
września 2012 Ibum forte o smaku malinowym
(Hasco-Lek), od maja 2013 Ibum forte o smaku
bananowym (Hasco-Lek), od sierpnia 2013 MIG
dla dzieci forte o smaku truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie), od lipca 2014 Ibufen dla dzieci
forte o smaku malinowym (Polpharma), od sierpnia
2015 Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy (Reckitt Benckiser), od stycznia 2016 Pediprofen (Sequoia; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Farmalider
pod nazwą Ibuprofen Liderfarm), od kwietnia 2016
Ifenin dla dzieci (Actavis), od kwietnia 2017 Ibum
forte o smaku truskawkowym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen
►
Mediceo Forte).
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Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Buscofem (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 Mediceo), Ibuprofen Alkaloid-INT,
Ibuprofen Galpharm Max (Galpharm Healthcare;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen APC Max), Ibuprofen Banner, Ibuprofen Bril
(Bristol), Ibuprofen Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Galpharm
tabl. drażowane (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen APC),
Ibuprofen Galpharm tabl. powl. (Galpharm Healthcare), Ibuprofen Lysine InnFarm (Inn-Farm),
Ibuprofen Lysine Perrigo (Wrafton), Ibuprom dla
dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom dla dzieci Forte (US Pharmacia), Ibuprofen Sensilab (Sensilab
Polska) w dawce 200 mg, Laboratoria PolfaŁódź
Ibuprofen Max (Bio-Profil Polska; lek w dawce 400
mg zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Sensilab), Lizymax (Hasco-Lek), Modafen Junior (Zentiva), Nurofen Express Forte (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Nurofen Caps), Tesprofen (Galpharm Healthcare).
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo
w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane miejscowo
Ibuprofen: Ibuprom Sport żel (US Pharmacia) to
rozszerzenie względem preparatu Ibuprom Sport.
Zarejestrowano w tej klasie 5 marek ibuprofenu. Na
rynek wprowadzono 4 leki: Dolgit krem (Dolorgiet),
Ibuprom Sport (US Pharmacia; lek wprowadzony
wcześniej na rynek pod nazwą Ibutop, następnie
pod nazwą Dolgit, a później pod nazwą Ibuprom
żel), Metafen żel Forte (Medana Pharma; lek wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą Ibufen),
Nurofen (Reckitt Benckiser; nastąpiła zmiana nazwy na Nurofen Mięśnie i Stawy, ale lek pod nową
nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku). Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Ibured
i Ibured Forte (Amara).

N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AE – Pochodne orypawiny
Buprenorphine: Buprenorfina Teva w postaci
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systemów transdermalnych w 3 dawkach to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej
dawek tego leku. Zarejestrowano w tej klasie 8
marek buprenorfiny. Do sprzedaży wprowadzono
5 marek: Bunondol (Polfa Warszawa) inj. i tabl.
podjęzykowe, Temgesic (Reckitt Benckiser) tabl.
podjęzykowe, Transtec (Grünenthal) system transdermalny, od sierpnia 2015 system transdermalny
Melodyn (G.L. Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Acino pod nazwą Buprenorphin
Acino, następnie przez firmę Polpharma pod nazwą Nermin, z kolei wprowadzony na rynek od
kwietnia 2014 pod nazwą Buprendal przez firmę
G.L. Pharma) i od kwietnia 2017 system transdermalny Buprenorfina Teva.
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Norfinox (Sandoz), Norspan (Norpharma) i Norvipren
(Sandoz).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Kennaf (Actavis).
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 –
Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem
leków psychotropowych
Paracetamol+caffeine+codeine: Solpadeine Max
(Omega Pharma) zawierający 12,8 mg półwodnego fosforanu kodeiny to rozszerzenie względem
wprowadzonego wcześniej preparatu Solpadeine
zawierającego 8 mg fosforanu kodeiny.
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny
Clozapine: Clopizam (Accord Healthcare) to 3.
zarejestrowana marka klozapiny. Do sprzedaży
zostały wprowadzone 2 leki: Klozapol (Egis) i Leponex (BGP Products; lek oryginalny).
Ostatnio skreślono z Rejestru: ClozaLek 200 (Lek).
Quetiapine: Bonogren SR (Vipharm) o przedłużonym uwalnianiu w 3 dawkach to rozszerzenie
względem wprowadzonego wcześniej preparatu
Bonogren o standardowym uwalnianiu. Zarejestrowano 19 marek kwetiapiny. Na rynek wprowadzono
15 marek: Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007
Ketipinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Proterapia) i Kventiax (Krka), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed), od grudnia 2009 Quentapil (PharmaSwiss), od stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od
sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pinexet (Medana Pharma), od czerwca
2011 Etiagen (Generics) i Setinin (+Pharma), od
maja 2012 ApoTiapina (Apotex), od sierpnia 2014
Kwetaplex XR (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Teva pod nazwą Kwetax XR),
od marca 2015 Quetiapin NeuroPharma (NeuAptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017
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raxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Kwetiapina Neuropharma), od kwietnia 2015
Kventiax SR (Krka), od grudnia 2015 Kvelux SR
(Sandoz; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Quetiapine Pharmathen), od stycznia 2016 Pinexet SR (Medana Pharma), od marca 2016 Ketilept
Retard (Egis), od kwietnia 2016 Etiagen XR (Generics) i od kwietnia 2017 Symquel XR (SymPhar; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Quetiapine
Intas, a następnie Quentapil SR).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atrolak (Accord Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Quetiapine Accord), Quetiapine
Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Quetiapine Krka,
Quetiapine Lupin.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Alcreno (Accord Healthcare; lek był obecny na rynku od sierpnia 2015
pod nazwą Quetiapine Accord), Quetiapin PMCS
(Pro.Med.CS; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Quepsan).
N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny
Paroxetine: Paroxetine Aurovitas to 10. zarejestrowana marka paroksetyny. Na rynek wprowadzono
8 marek: Paxtin (Sandoz), Rexetin (Gedeon Richter), Seroxat (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od
listopada 2006 Xetanor (Glenmark), od października 2008 Arketis (Vipharm), od września 2009 ParoGen (Generics; lek został wprowadzony w październiku 2006 pod nazwą ParoMerck – zmiana
nazwy nastąpiła w grudniu 2008), od kwietnia 2011
Paroxinor (Orion) i od sierpnia 2014 Paroxetine
Aurobindo.
W sprzedaży nie pojawił się jeszcze preparat Dropax krople 10 mg/ml (Italfarmaco).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Paroxetine Teva.
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień; N07BC – Leki stosowane w leczeniu
uzależnienia od opioidów
Levomethadone: Levosublana (G.L. Pharma) to
2. zarejestrowana marka lewometadonu. Nie pojawił się jeszcze na rynku Levomethadone Hydrochloride Molteni.

R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03A – Leki
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adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AK
– Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi lekami, z wyłączeniem leków antycholinergicznych; R03AK12
– Salmeterol i budezonid
Salmeterol+budesonide: Busalair (SMB) to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie – nowe zestawienie substancji czynnych.
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe;
R05CA – Leki wykrztuśne
Thymi herbae extractum: Syrop tymiankowy Labima to 8 rejestracja syropu tymiankowego. Na rynek wprowadzono produkty lecznicze zawierające
syrop tymiankowy złożony, wytwarzane przez firmy: Aflofarm, Amara, Gemi, Hasco-Lek, Herbapol
Lublin, Herbapol Wrocław, Prolab.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Syrop tymiankowy
złożony Polfarmex.
R05CB – Leki mukolityczne
Carbocisteine: Bronles (Alkaloid-Int) to aktualnie
3. zarejestrowana marka karbocysteiny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Mukolina (Teva) i Pecto Drill (Pierre Fabre). Skreślono z Rejestru: Cimolan i Cimolan P (Teva Kraków), Karbocistein (ICN
Galenika), Mucodyne (Zorka), Mucopront (Mack),
Rhinathiol (Sanofi-Synthelabo).

S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01A – Leki
przeciwzakaźne; S01AE – Fluorochinolony
Levofloxacin: Levoxa OFT (Actavis) to 4. zarejestrowana w tej klasie marka lewofloksacyny. Do
sprzedaży wprowadzono Oftaquix i Oftaquix sine
(Santen). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Levofloxacin Adamed i Levoftamid (PharmaSwiss).
2017-08-03
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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Nowe rejestracje UE

Czerwiec 2017
W czerwcu 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej
wydała 10 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (inotuzumab ozogamycyny – oznaczony jako lek sierocy,
nonakog beta pegol, sarilumab) i 6 substancji czynnych już stosowanych
w lecznictwie. Produkty 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
A16/A16A – Pozostałe produkty działające na
przewód pokarmowy i metabolizm; A16AA –
Aminokwasy i ich pochodne
Carglumic acid: Ucedane (Lucane Pharma) to 2.
zarejestrowana marka kwasu kargluminowego. Do
sprzedaży wprowadzono Carbaglu (Orphan Europe) jako lek sierocy: w okresie od 28 I 2003 do 28
I 2013 w leczeniu hiperamonemii spowodowanej
pierwotnym niedoborem syntazy N-acetyloglutaminianowej; w okresie od 1 VI 2011 do 1 VI 2021
w leczeniu hiperamonemii spowodowanej kwasicą
izowalerianową, kwasicą metylomalonową i kwasicą propionową.
Produkt leczniczy Ucedane jest wskazany w leczeniu hiperamonemii spowodowanej pierwotnym niedoborem syntazy N-acetyloglutaminianowej.
Kwas kargluminowy jest zbliżony pod względem
budowy do N-acetyloglutaminianu, który jest naturalnie występującym aktywatorem syntetazy
karbamoilofosforanowej – pierwszego enzymu
cyklu mocznikowego. Wykazano in vitro, że kwas
kargluminowy powoduje aktywację syntetazy
karbamoilofosforanowej występującej w wątrobie.
Pomimo że syntetaza karbamoilofosforanowa wykazuje mniejsze powinowactwo do kwasu karglu64

minowego niż do N-acetyloglutaminianu, wykazano
in vivo, że kwas kargluminowy aktywuje syntetazę karbamoilofosforanową i u szczurów znacznie
skuteczniej niż N-acetyloglutaminian chroni przed
zatruciem amoniakiem. Te spostrzeżenia można
wyjaśnić na podstawie następujących obserwacji:
błona mitochondrialna jest bardziej przepuszczalna
dla kwasu kargluminowego niż dla Nacetyloglutaminianu; kwas kargluminowy jest bardziej odporny na
hydrolizę zachodzącą pod wpływem aminoacylazy
obecnej w cytosolu.
Wykazano, że u pacjentów z niedoborem syntazy N-acetyloglutaminianowej kwas kargluminowy
powoduje szybką normalizację stężeń amoniaku
w osoczu, zazwyczaj w ciągu 24 godzin. Jeśli leczenie podjęto przed wystąpieniem nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, obserwowano normalny
wzrost i rozwój psychoruchowy pacjentów.

B – Krew i układ
krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki
krzepnięcia krwi
Coagulation factor IX (nonacog beta pegol):
Refixia (Novo Nordisk) w 3 dawkach to 3. zarejestrowany rodzaj rekombinowanych ludzkich czynAptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

ników IX krzepnięcia krwi: pegylowany nonakog
beta, wskazany w leczeniu i profilaktyce krwawień
u pacjentów w wieku 12 lat i powyżej z hemofilią B
(wrodzony niedobór czynnika IX).
Wcześniej zarejestrowano 2 preparaty rekombinowane:
- nonacog alfa (1 marka): Benefix (Pfizer);
- nonacog gamma: Rixubis (Baxalta Innovations).
Ponadto zarejestrowanych jest 6 preparatów czynnika IX wytwarzanych z osocza ludzkich dawców:
Berinin P (CSL Behring), Betafact (LFB-Biomedicaments), Immunine (Baxalta), Mononine (CSL
Behring), Nonafact (Sanquin) i Octanine F (Octapharma).
Pegylowany nonakog beta to rekombinowany ludzki
czynnik IX (rFIX) otrzymywany w wyniku rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego
(ang. chinese hamster ovary, CHO), kowalencyjnie koniugowany z glikolem polietylenowym (PEG)
o masie cząsteczkowej 40 kDa. Swoite połączenie
zachodzi z N-glikanami w peptydzie aktywującym
rFIX. Średnia masa cząsteczkowa produktu Refixia
wynosi około 98 kDa, a masa cząsteczkowa samego fragmentu białkowego wynosi 56 kDa. Po aktywacji produktu Refixia, peptyd aktywujący zawierający cząsteczkę glikolu polietylenowego o masie
cząsteczkowej 40 kDa odłącza się od cząsteczki
naturalnego aktywnego czynnika IX. Główna sekwencja aminokwasowa rFIX w produkcie Refixia
jest identyczna z allelem Ala148 ludzkiego osoczowego czynnika IX.
Czynnik IX jest glikoproteiną o pojedynczym łańcuchu. Jest to syntetyzowany w wątrobie czynnik
krzepnięcia zależny od witaminy K. Czynnik IX jest
aktywowany przez czynnik XIa oraz przez kompleks
złożony z czynnika VII i czynnika tkankowego. Aktywowany czynnik IX, w skojarzeniu z aktywowanym
czynnikiem VIII, powoduje aktywację czynnika X.
Aktywowany czynnik X przekształca protrombinę
w trombinę. Z kolei trombina przekształca fibrynogen w fibrynę i powstaje skrzep.
Hemofilia B jest dziedzicznym, sprzężonym z płcią
zaburzeniem układu krzepnięcia, w którym występuje obniżona aktywność czynnika IX, w wyniku
czego dochodzi do nasilonych krwawień do stawów, mięśni lub narządów wewnętrznych. Krwawienia mogą pojawiać się samoistnie albo w wyniku
urazów lub po zabiegach chirurgicznych. Leczenie
substytucyjne prowadzi do zwiększenia aktywności czynnika IX w osoczu, wskutek czego dochodzi do czasowego wyrównania niedoboru czynnika
i zmniejszenia skłonności do krwawień.
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D – Leki stosowane
w dermatologii

D05 – Leki przeciw łuszczycy; D05B - Leki
przeciw łuszczycy działające ogólnie; D05BX –
Inne leki przeciw łuszczycy działające ogólnie
Dimethyl fumarate: Skilarence (Almirall) jest wskazany do stosowania w leczeniu łuszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego,
u dorosłych wymagających farmakoterapii ogólnoustrojowej.
Przeciwzapalne i immunomodulujące działanie fumaranu dimetylu i jego metabolitu fumaranu monometylu nie zostało w pełni wyjaśnione, ale uważa
się, że wynika głównie z interakcji z wewnątrzkomórkowym zredukowanym glutationem komórek
bezpośrednio biorących udział w patogenezie
łuszczycy. Ta interakcja z glutationem prowadzi do
zahamowania translokacji do jądra i aktywności
transkrypcyjnej jądrowego czynnika wzmacniającego transkrypcję łańcucha lekkiego kappa immunoglobulin w aktywowanych limfocytach B (NF-κB).
Uważa się, że główne działanie fumaranu dimetylu
i fumaranu monometylu jest działaniem immunomodulującym, wywołującym zmianę w rozkładzie pomocniczych limfocytów T (T helper, Th) z profilu Th1
i Th17 do fenotypu Th2. Dochodzi do zmniejszenia
wytwarzania cytokin zapalnych z pobudzeniem zdarzeń proapoptycznych, zahamowaniem proliferacji keratynocytów, zmniejszeniem ekspresji białek
adhezyjnych i zmniejszeniem nacieku zapalnego
w obrębie płytek łuszczycowych.

G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe
G04/G04B – Leki urologiczne; G04BX – Inne
leki urologiczne
Pentosan polysulfate sodium: Elmiron (bene) jest
wskazany w leczeniu zespołu bolesnego pęcherza
moczowego charakteryzującego się występowaniem glomerulacji albo wrzodów Hunnera u osób
dorosłych z bólem o nasileniu umiarkowanym do
ciężkiego, nagłym parciem na mocz i częstym oddawaniem moczu.
Hipotetyczny mechanizm działania polisiarczanu
pentozanu sodu obejmuje lokalne działanie w pęcherzu moczowym po podaniu ogólnoustrojowym
i wydalanie z moczem poprzez wiązanie glikozaminoglikanów z nieprawidłową błoną śluzową pęcherza. Wiązanie glikozaminoglikanów z błoną ślu- ►
zową pęcherza zmniejsza przyleganie bakterii do
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wewnętrznej powierzchni pęcherza, wskutek czego
następuje również zmniejszenie częstości zakażeń.
Zakłada się, że rolę odgrywać może tutaj potencjalna funkcja barierowa polisiarczanu pentozanu sodu
zamiast uszkodzonej błony śluzowej nabłonka pęcherza moczowego oraz działanie przeciwzapalne
polisiarczanu pentozanu sodu.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe; L01XC – Przeciwciała monoklonalne
Inotuzumab ozogamicin: Besponsa (Pfizer) jest
wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych
pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie
ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL, ang. acute
lymphoblastic leukaemia) wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresją antygenu CD22 - w przypadku dorosłych pacjentów
z nawrotową lub oporną na leczenie ALL wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B
z chromosomem Philadelphia (Ph+) powinno wystąpić niepowodzenie leczenia co najmniej jednym
inhibitorem kinazy tyrozynowej (TKI, ang. tyrosine
kinase inhibitor).
Inotuzumab ozogamycyny jest koniugatem przeciwciało-lek (ADC) składającym się z rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego
IgG4 kappa skierowanego przeciwko antygenowi
CD22 (wytworzonego w komórkach jajnika chomika
chińskiego metodą rekombinacji DNA), które jest
kowalencyjnie związane z dimetylohydrazydem
N-acetylo-gammakalicheamycyny (CalichDMH).
Cytotoksyczna cząsteczka N‑acetylo-gamma-kalicheamicyny jest przyłączona do przeciwciała za
pomocą łącznika rozszczepialnego przez kwas. Na
podstawie danych z badań nieklinicznych ustalono,
że aktywność przeciwnowotworowa wynika z wiązania się koniugatu przeciwciało-lek (ADC) z komórkami nowotworowymi wykazującymi ekspresję
antygenu CD22, a następnie internalizacji kompleksu ADC-CD22 i wewnątrzkomórkowego uwalniania
dimetylohydrazydu N‑acetylo-gamma-kalicheamicyny przez hydrolityczne rozszczepienie łącznika.
Aktywacja dimetylohydrazydu N-acetylo-gamma-kalicheamicyny wywołuje pęknięcia dwuniciowego
DNA, a następnie zatrzymanie cyklu komórkowego
i apoptotyczną śmierć komórki.
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Decyzją Komisji Europejskiej z 7 czerwca 2013
inotuzumab ozogamycyny został oznaczony jako
sierocy produkt leczniczy w podanym wskazaniu,
a w okresie od 3 lipca 2017 ma zagwarantowaną
10‑letnią wyłączność rynkową.
Rituximab: Riximyo (Sandoz) i Rixathon (Sandoz)
to odpowiednio 3. i 4. zarejestrowany lek zawierający rituksymab. Na rynek wprowadzono lek oryginalny Mabthera (Roche). Nie pojawił się jeszcze
produkt leczniczy biopodobny Truxima (Celltrion).
Riximyo i Rixathon są wskazane w leczeniu: chłoniaków nieziarniczych, reumatoidalnego zapalenia
stawów oraz ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń i mikroskopowym zapaleniu naczyń. Ponadto Rixathon jest wskazany w leczeniu przewlekłej
białaczki limfocytowej.
Rytuksymab jest chimerycznym przeciwciałem monoklonalnym ludzko-mysim, wytwarzanym dzięki
zastosowaniu metod inżynierii genetycznej, które
jest glikozylowaną immunoglobuliną, zawierającą
ludzkie sekwencje stałe IgG1 oraz złożone z łańcuchów lekkich i ciężkich mysie sekwencje zmienne.
Przeciwciało to jest wytwarzane w hodowli zawiesiny komórek jajnika chomika chińskiego i oczyszczane poprzez zastosowanie metod wybiórczej
chromatografii i wymiany jonów oraz procedur swoistej inaktywacji i usuwania wirusów.
Rytuksymab wiąże się swoiście z przezbłonowym
antygenem CD20, który jest nieglikozylowaną fosfoproteiną, występującą na limfocytach pre-B i na
dojrzałych limfocytach B. Antygen CD20 występuje
w >95% przypadków wszystkich chłoniaków nieziarniczych (NHL, ang. non-Hodgkin’s lymphoma)
z komórek B. Antygen CD20 występuje na prawidłowych limfocytach B, jak i na zmienionych nowotworowo komórkach B, lecz nie występuje na hematopoetycznych komórkach pnia, na wczesnych
limfocytach pro-B, na prawidłowych komórkach plazmatycznych, ani na komórkach innych zdrowych
tkanek. Antygen ten po połączeniu z przeciwciałem
nie podlega wprowadzeniu do komórki i nie jest
uwalniany z jej powierzchni. CD20 nie występuje
w postaci wolnej, krążącej w osoczu, co wyklucza
kompetycyjne wiązanie przeciwciała. Domena Fab
cząsteczki rytuksymabu wiąże się z antygenem
CD20 na limfocytach B i poprzez domenę Fc uruchamia mechanizmy układu odpornościowego prowadzące do lizy komórek B. Do prawdopodobnych
mechanizmów lizy komórek należy cytotoksyczność
zależna od układu dopełniacza (CDC, ang. complement-dependent cytotoxicity), związana z przyłączeniem składnika C1q, oraz cytotoksyczność
komórkowa zależna od przeciwciał (ADCC, ang.
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antibody-dependent cellular cytotoxicity), której mediatorami jest jeden lub kilka rodzajów receptorów
Fcγ, znajdujących się na powierzchni granulocytów,
makrofagów i limfocytów NK. Wykazano także, że
przyłączenie rytuksymabu do antygenu CD20 na
limfocytach B indukuje śmierć komórki w drodze
apoptozy.
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α)
Etanercept: Erelzi (Sandoz) to 4. zarejestrowana
marka etanerceptu. Erelzi jest produktem leczniczym biopodobnym. Do sprzedaży wprowadzono
2 marki: Enbrel (Pfizer; lek oryginalny) i od marca
2016 Benepali (Samsung Bioepis). Nie pojawił się
jeszcze w sprzedaży Lifmior (Pfizer).
L04AC – Inhibitory interleukiny
Sarilumab: Kevzara (Sanofi-Aventis) w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) jest wskazany w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów
(RZS) o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
u dorosłych pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią lub z nietolerancją na jeden lub więcej leków
przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg
choroby (DMARDs, ang. Disease-Modifying Antirheumatic Drugs). Produkt Kevzara może być stosowany w monoterapii, jeśli MTX jest źle tolerowany
lub gdy leczenie MTX jest niewystarczające.
Sarilumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym podklasy IgG1 wytwarzanym w komórkach
jajnika chomika chińskiego (CHO) metodą rekombinacji DNA. Sarilumab wiąże się swoiście z rozpuszczalnymi i związanymi z błoną komórkową receptorami IL-6 (IL-6Ra) oraz hamuje IL-6- zależne
przekazywanie sygnałów z udziałem powszechnie
występującej, przekazującej sygnały glikoproteiny
130 (gp130) oraz przekaźnika sygnału i aktywatora
transkrypcji 3 (STAT-3).
IL-6 jest cytokiną plejotropową, która stymuluje różnego rodzaju reakcje komórkowe, takie jak
proliferacja, różnicowanie, przeżycie i apoptoza,
a ponadto może aktywować hepatocyty, w wyniku czego uwalniają one białka ostrej fazy, w tym
białko C-reaktywne (CRP) i amyloid surowiczy A.
Zwiększone stężenie IL-6 stwierdza się w płynie
stawowym pacjentów z RZS. Interleukina ta pełni
ważną rolę w patologicznym zapaleniu i niszczeniu
stawów, czyli w procesach charakterystycznych dla
tej choroby. IL-6 bierze udział w różnych procesach
fizjologicznych, takich jak migracja i aktywacja limfocytów T, limfocytów B, monocytów i osteoklastów,
co prowadzi do ogólnoustrojowego zapalenia, zaAptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

palenia błony maziowej stawów i niszczenia tkanki
kostnej u pacjentów z RZS.

M – Układ mięśniowoszkieletowy
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie
kwasu moczowego
Febuxostat: Febuxostat Mylan to 2. zarejestrowana marka febuksostatu. Do sprzedaży od sierpnia
2011 wprowadzono Adenuric (Menarini).
Leki są wskazane w leczeniu przewlekłej hiperurykemii w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych (w tym guzki
dnawe i/lub zapalenie stawów dnawe czynne lub
w wywiadzie). Kwas moczowy jest końcowym produktem metabolizmu puryny u ludzi i jest wytwarzany w kaskadzie: hipoksantyna → ksantyna → kwas
moczowy. Oba etapy są katalizowane przez oksydazę ksantynową (XO). Febuksostat jest pochodną
2-aryltiazolu i osiąga swoje działanie terapeutyczne polegające na zmniejszeniu stężenia kwasu
moczowego w surowicy krwi poprzez selektywne
hamowanie XO. Febuksostat to silny, niepurynowy
selektywny inhibitor XO. Wykazano, że febuksostat
silnie hamuje zarówno utlenione, jak i zredukowane
postacie XO. W stężeniach terapeutycznych febuksostat nie hamuje innych enzymów biorących udział
w metabolizmie puryny lub pirymidyny, tj. deaminazy guaniny, fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej, fosforybozylotransferazy orotanowej, dekarboksylazy monofosforanu orotydyny
i fosforylazy nukleozydów purynowych.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 2 VI 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Neovii Biotech) z 2 V
2017, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi
Removab, zarejestrowanego 20 IV 2009 – substancja czynna: catumaxomab, klasa L01XC;
• decyzja z 15 VI 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Teva) z 10 V 2017, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Clopidogrel
Teva Pharma, zarejestrowanego 21 IX 2009 –
substancja czynna: clopidogrel, klasa B01AC;
• decyzja z 23 VI 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Merck Sharp & Dohme)
►
z 10 V 2017, pozwolenia na dopuszczenie
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do obrotu produktu leczniczego stosowanego
u ludzi Zontivity, zarejestrowanego 19 I 2015
– substancja czynna: vorapaxar, klasa B01AC.
2017-07-27

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.

NOWOŚCI NA RYNKU – CZERWIEC

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa Podmiot odpowiedzialny
(marka)

Obszar i data
1. rejestracji

C09DA01

Losartan +
hydrochlorothiazide

Losartan + HCT Synoptis
Genoptim

PL 12.2016

D01AC

Bifonazole

Steper Pro

Aflofarm

PL 04.2017

G03AA07

Levonorgestrel
+ethinylestradiol

Leverette

Exeltis

PL 12.2013

G04CA

Alfuzosin

Alfurion

Orion

PL 09.2016

J01MA

Levofloxacin

Levofloxacin
Sandoz

Sandoz

PL 02.2016

J01XX

Fosfomycin

Symural

SymPhar

PL 06.2013
Fosfomol, zm.
08.2016 Fosfomycin
MG Pharma, zm.
02.2017 Symural

L01AA

Bendamustine

Bendamustine
Zentiva

Zentiva

PL 03.2016

L01BB

Fludarabine

Fludarabine
Actavis

Actavis

PL 06.2015

L01XX

Irinotecan

Irinotecan
Accord

Accord Healthcare

PL 09.2016

N02CC

Sumatriptan

ApoMigra

Apotex

PL 11.2012
Sumatriptan Momaja,
zm. Sumatriptan
Ipca, zm. 09.2015
ApoMigra

N05BA
68

Lorazepam

Lorazepam
Orion

Orion

N05BB

Hydroxyzine

Hydroxyzinum
Adamed

Adamed

PL 09.2016

R03BB

Tiotropium bromide

Srivasso

Boehringer Ingelheim

PL 12.2015

R05CB

Ambroxol

Ambroxol
Dr.Max

Dr. Max

PL 12.2016

R05DB

Butamirate

Tussicalin

Dr. Max

PL 12.2016

S01EE

Bimatoprost

Bimaroz

Adamed

PL 02.2014
Bimatoprost
Tiefenbacher, zm.
02.2017 Bimaroz

2017

W czerwcu 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 16 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO
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PL 03.2014
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Ponadto w czerwcu 2017 r. wprowadzono
do sprzedaży 1 nową wersję marki już obecnej na
rynku:
• D10AD53, adapalene + benzoyl peroxide: Epiduo forte (Galderma), PL 12.2016.

C – Układ sercowonaczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II
w połączeniach; C09DA - Antagoniści angiotensyny II w połączeniach z lekami moczopędnymi; C09DA01 – Losartan 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
D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10A - Leki przeciwtrądzikowe
stosowane
miejscowo;
D10AD – Retynoidy stosowane miejscowo
w leczeniu trądziku; D10AD53 – Adapalen
w połączeniach

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; G03AA07 – Lewonorgestrel i etinylestradiol
Aptekarz Polski, 131(109e) lipiec 2017

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

J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA
– Fluorochinolony
J01X/J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne;

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AA – Analogi
iperytu azotowego
L01B – Antymetabolity; L01BB – Analogi puryny
L01X/L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe;

N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02C – Preparaty
przeciwmigrenowe; N02CC – Selektywni
agoniści serotoniny (5HT1)
N05 – Leki psychotropowe; N05B – Leki przeciwlękowe;
N05BA – Pochodne benzodiazepiny
N05BB – Pochodne difenylometanu

►
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►

Nowe rejestracje i nowości na rynku
R – Układ oddechowy

S – Narządy zmysłów

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03B – Inne leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych, preparaty wziewne; R03BB – Leki
antycholinergiczne
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem
preparatów złożonych zawierających środki
przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne
R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających
środki wykrztuśne; R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe

S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw
jaskrze i zwężające źrenice; S01EE – Analogi prostaglandyn
2017-07-21

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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