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Felieton Redakcji

►

Przy powtórce wiadomości z receptury wy-
konywania czopków na pewno należy przy-
pomnieć sobie definicję, podział czopków 

i podłoży czopkowych oraz ich charakterystykę. 
Kiedy okaże się, że trzeba wykonać czopki według 
otrzymanej recepty, to zwykle nasuwa się kilka 
pytań. Podstawowe - to na jakim podłożu zrobić 
czopki, jeśli nie jest to dokładnie zaznaczone w re-
cepcie i jaką metodą? Co do pierwszego pytania, to 
zwykle w recepturze aptecznej wykonuje się czopki 
na maśle kakaowym, które jest dobrze tolerowane 
przez organizm i nie nastręcza większych proble-
mów z wykonaniem oraz nie wykazuje niezgodności 
z substancjami leczniczymi. Drugie pytanie odnoś-
nie metody wykonania czopków może się wydać 
bardziej kłopotliwe. W tym miejscu należy zazna-
czyć, że Farmakopea Polska X wyraźnie precyzuje, 
że czopki jako preparaty powinny spełniać kryteria 
akceptacji dla mikrobiologicznej jakości podczas 
ich przygotowania, a w związku z tym należy ściśle 
przestrzegać zasad mających na celu utrzymanie 
czystości. Z tego względu FP X zaleca dwie metody 
wykonania czopków: metodę wylewania stopionej 
masy do odpowiednich form i metodę wytłaczania 
w prasie do czopków i globulek. 

Jak wiadomo obie metody można stosować 
do sporządzania czopków z masłem kakaowym, 
natomiast w przypadku podłoży żelatynowo-gli-
cerolowych i makrogolowych stosuje się metodę 
wylewania. Należy teraz zastanowić się, która me-
toda będzie szybsza i zagwarantuje proste wyko-
nanie preparatu. Prawdopodobnie najlepszą będzie 
metoda wylewania do form z tworzywa sztucznego 
z użyciem unguatora, a formy będą już docelowym 
opakowaniem leku.

Zasada wykonania czopków polega na tym, że 
substancja lecznicza może być rozproszona w pod-
łożu lub wemulgowana w postaci roztworu, ale 
może być też rozpuszczona w podłożu, co dotyczy 
raczej podłóż makrogolowych lub żelatynowo-gli-
cerolowych. Substancje lecznicze nierozpuszczalne 
w podłożu powinny być odpowiednio sproszkowane 
i dopiero potem dokładnie rozproszone w podłożu. 
Rozproszenie to powinno być jednakowe w całej 
masie czopka, tak aby nie występował nadmiar sub-
stancji leczniczej w zaostrzonej części czopka, co 
świadczyłoby o jej sedymentacji. 

Ważnym etapem pracy przy sporządzaniu 
czopków jest standaryzacja form, którą należy prze-
prowadzić dla danego podłoża przed otrzymaniem 

Czopki

11 października odbędą się w Warszawie ob-
chody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza pod honoro-
wym patronatem Ministra Zdrowia, których organi-
zatorem jest Naczelna Izba Aptekarska. 

Pierwszą część uroczystych obchodów Ogól-
nopolskiego Dnia Aptekarza wypełni msza święta 
sprawowana w Bazylice p.w. Świętego Krzyża na 
Krakowskim Przedmieściu w intencji farmaceutów 
i ich rodzin. 

Następnie uczestnicy spotkają się w teatrze 
Capitol przy ulicy Marszałkowskiej, który będzie 
miejscem dalszych wydarzeń. Program tej części jest 
zróżnicowany. Po powitaniu honorowych gości oraz 
uczestników przez panią Elżbietę Piotrowską Rutkow-
ską, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej odbędzie się 
konferencja naukowa, podczas której wykłady przed-
stawią: pani Jūratė Švarcaitė, sekretarz generalny 
PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) 
w Brukseli, pani Nadia Bukhari, brytyjska farmaceu-
tka, członkini Royal Pharmaceutical Society, Akila Ah-
med, farmaceutka, członkini National Health Service 
w Wielkiej Brytanii. Prelegentki z Wielkiej Brytanii 
przedstawią warunki wykonywania zawodu apteka-
rza oraz obraz tamtejszego rynku farmaceutycznego. 
Konferencję zakończy wykład pani doktor Agnieszki 
Bienert z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu po-
święcony roli farmaceuty szpitalnego w sprawowaniu 
opieki farmaceutycznej na rzecz pacjenta hospitali-
zowanego. 

Podniosłą częścią obchodów będzie wręczenie 
odznaczeń państwowych i wyróżnień samorządowych 
nadanych farmaceutom za zasługi na rzecz ochrony 
zdrowia oraz za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju 
aptekarstwa. Wyróżnione osoby pochodzą z rozsia-
nych po całej Polsce, dużych, średnich lub małych 
miejscowości. Tam gdzie mieszkają i gdzie pracują 
zrodziło się dobro, za które zostali nagrodzeni. Ich 
nazwiska zapisały się złotymi zgłoskami w annałach 
aptekarstwa polskiego. 

Uczestnikami obchodów będą farmaceuci re-
prezentujący wszystkie izby aptekarskie. Na spotkanie 
zostali zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele 
rządu, instytucji państwowych i środowisk akademi-
ckich oraz działacze samorządów zawodów zaufania 
publicznego. Wśród gości obecni będą też sponsorzy 
wydarzenia, przedstawiciele firm i hurtowni farma-
ceutycznych oraz media, a wśród nich przedstawicie-
le redakcji Aptekarza Polskiego, będącego patronem 
medialnym obchodów. Relację z przebiegu wydarzeń 
przedstawimy w następnym numerze. 

xxx

Rozpoczął się rok akademicki. Wczuwając się 
w puls akademickiego życia proponujemy czytelni-
kom śledzenie artykułów, które w przystępny sposób 
przypominają, pogłębiają lub uzupełniają wiedzę bez 
której trudno się aptekarzowi obejść. Na przykład 
w dziale Manuał Aptekarski pod winietą Repety-
torium do specjalizacji niestrudzenie publikujemy 
artykuły z zakresu receptury. Kto je czyta wie, że są 
one prawdziwym skarbem. Prosimy się przekonać. 
W bieżącym numerze dr Regina Kasperek-Nowa-
kiewicz przypomina od A do Z, jak prawidłowo 
wykonać czopki. 

xxx

Z początkiem września, po długiej przerwie 
spowodowanej remontem pomieszczeń i tworzeniem 
nowej ekspozycji, zostało otwarte dla publiczności 
Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniew-
skiej w Warszawie. Nasz Naczelny odwiedził już to 
muzeum i jest zachwycony. Wystawa stała nosi nazwę 
Res Pharmaceuticae. Zachęcamy do odwiedzenia 
tego muzeum. Łatwo trafić. Adres: ulica Piwna 31/33 
na Starym Mieście w Warszawie. ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. 

Ogólnopolski Dzień Aptekarza
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czopków zarówno przez wylewanie jak i wytłaczanie. 
Standaryzacja jest to ustalenie rzeczywistej pojem-
ności formy w gramach. Taka standaryzacja pozwa-
la na dokładne obliczenie właściwej ilości podłoża 
potrzebnego do wypełnienia formy, z uwzględnie-
niem współczynników wyparcia dla poszczególnych 
substancji leczniczych. Sposób jej wykonania polega 
na napełnieniu określonej ilości otworów formy sto-
pionym podłożem (przy metodzie wylewania) lub 
wytłoczeniu w prasie czopków z samym podłożem. 
Po ich zastygnięciu lub wypchnięciu z czopkarki uzy-
skane czopki waży się i ustala średnią masę jednego 
czopka.

Każda forma wymaga standaryzacji dla okre-
ślonego podłoża czopkowego. W przypadku uży-
cia miksera recepturowego Unguator pojemność 
rzeczywista form ulega zmianie zależnie od zasto-
sowanych parametrów technologicznych i stopnia 
upłynnienia masy czopkowej.

Formy do czopków mają określoną objętość, 
w przybliżeniu odpowiadającą czopkom z olejem 
kakaowym o masie 1,0 lub 2,0 g. W przypadku prasy 
do czopków pojemność formy dla masła kakaowego 
wynosi: 1,98 g dla czopków, 2,96 g dla globulek. 

W metodzie wylewania:
• pojemność form metalowych dla czopków na 

maśle kakaowym wynosi 2,05 g, a dla globulek 
3,06 g.

• pojemność form z tworzywa sztucznego dla da-
nego podłoża podczas wykonywania w ungua-
torze zależy od szybkości obrotów mieszadła 
i czasu pracy. Jak podają dane literaturowe [2, 
4] ustalono, że dla czopków na maśle kakaowym  
pojemność wynosi 1,05 g (dla form jednogra-
mowych), 2,04 g (dla form dwugramowych), 
a dla globulek 2,70 g – stosując parametry pra-
cy: 7/8 poziom unguatora typ E/S lub 8/9 typ E 
przez 6-8 min. 

Po standaryzacji formy danym podłożem 
należy ustalić współczynniki wyparcia substancji 
leczniczych przepisanych w recepcie. Współczyn-
nik wyparcia (f) określa w gramach ilość podłoża 
odpowiadającego objętością 1,0 g danej substancji. 
Podczas wytwarzania czopków przez wylewanie lub 
wytłaczanie należy zmniejszyć ilość podłoża czop-
kowego o objętość, jaką zajmują użyte substancje 

lecznicze z uwzględnieniem ich współczynnika wy-
parcia. W celu obliczenia potrzebnej ilości podłoża 
stosuje się wzór:

M = F – (f1·s1 + f2·s2 +...+ fn·sn)

gdzie M – ilość podłoża w gramach potrzebna do sporzą-
dzenia wszystkich czopków, F – ilość podłoża w gramach 
wypełniająca całkowicie formę do czopków (w przelicze-
niu na ilość czopków do wykonania), f1,2,n – współczyn-
niki wyparcia danych substancji leczniczych, s1,2,n – ilość 
przepisanych substancji leczniczych na wszystkie czopki.

Jak wiadomo, wartości współczynników wy-
parcia niektórych substancji leczniczych określonych 
dla masła kakaowego można znaleźć w literaturze 
[2, 4], a jeśli nie są podane to można przyjąć wartość 
średnią 0,7. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przy ob-
liczaniu ilości podłoża czopkowego nie uwzględnia 
się współczynnika wyparcia. Dzieje się tak w przy-
padku bardzo małej ilości substancji leczniczej prze-
pisanej na jeden czopek, np. 5 mg/2 g, co stanowi 
0,25% masy czopka lub gdy wartość współczynnika 
wyparcia dla substancji wynosi 1, na przykład dla 
Cera alba et flava, Cetaceum, Oleum Ricini, Paraf-
finum solidum.

Należy jednak pamiętać, że dla podłoży innych 
niż olej kakaowy wartości współczynników wyparcia 
są inne ze względu na ich odmienną gęstość. War-
tości te można wyznaczyć doświadczalnie, jednak ze 
względu na to, iż omawiamy temat przygotowania 
czopków na egzaminie specjalizacyjnym, przyjmie-
my, że będą to czopki na bazie oleju kakaowego. 

W obliczeniach substancji i podłoża należy 
wziąć pod uwagę, że podczas wykonywania czop-
ków przez wylewanie do form, część masy pozostaje 
na pokrywie pojemnika, uniemożliwiając całkowite 
wypełnienie ich za pomocą aplikatora. Dlatego ko-
nieczne jest wtedy odkręcenie nakrętki i przelanie 
pozostałej ilości bezpośrednio do formy. Czasami 
zaleca się przeliczenie ilości substancji i podłoża na 
jeden czopek więcej, żeby mieć rezerwę masy na 
ewentualne straty podczas wylewania. W przypadku 
wykonywania czopków w prasie stosując matryce 
najczęściej 3 otworowe dla czopków lub 1 otwo-
rowe dla globulek, także należy przewidzieć straty 
masy i uzupełnić je przez uwzględnienie dodatkowej 
liczby czopków, albo jak podaje literatura [2, 4] na 

początku w tubie czopkarki umieścić nadmiar oleju 
kakaowego, a następnie wsypać właściwą masę.

W technologii sporządzania czopków i gałek 
za pomocą unguatora należy zachować odpowied-
nią kolejność dodawania składników: do pojemni-
ka w pierwszej kolejności odważa się podłoże, na-
stępnie sproszkowane substancje stałe, a na końcu 
substancje płynne. Jeśli występują substancje stałe 
grubo sproszkowane bądź krystaliczne to powinny 
być one na początku rozdrobnione i sproszkowane 
(w moździerzu), aby uniknąć ich sedymentacji pod-
czas zastygania czopka.

Poniżej przytoczone są przykłady recept opi-
sane w formie protokołu z wykonania leku receptu-
rowego, który nie musi odpowiadać formularzowi 
egzaminacyjnemu.

Przykład I.

1. Recepta. Opis według obecnej nomenklatury:

Rp.
Hydrocortisoni                                        0,01
Zinci oxidi                                               0,15
Bismuthi subgallatis
Balsami peruviani                              aa  0,2
Cacao olei                                                q.s.
M.f. supp. anal. D.t.d. No 12
D.S. 2 razy dziennie założyć czopek

2. Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna leku:
Czopki doodbytnicze, stała postać leku na 

podłożu lipofilowym

3. Synonimy składników leku:
Hydrocortisonum – Hydroxycorticosteronum, Hy-
drocortone, Cortisol
Zinci oxidum – Cynku tlenek, Zincum oxydatum
Bismuthi subgallas – Bismuthum subgallicum, Bi-
zmutu galusan zasadowy, Dermatolum
Cacao oleum – Masło kakaowe, Oleum Cacao, Bu-
tyrum Cacao

4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP, przeliczenie 
dawek, korekta):
Hydrocortisonum. Według FP X dawki maksymal-

ne doustne - jednorazowa: 0,02 g i dobowa: 
0,06 g. Dawka jednorazowa i dobowa zwykle 
stosowana i maksymalna - zewnętrznie: 0,25% 
- 2,5%. Brak dawek doodbytniczych.

Zinci oxidum. Według FP X dawka jednorazowa 
i dobowa zwykle stosowana i maksymalna - 
zewnętrznie:   15% - 25%. Brak dawek dood-
bytniczych.

Bismuthi subgallas. Według FP X dawki zwykle sto-
sowane doodbytniczo - jednorazowa: 0,2 – 
0,4 g, dobowa: 0,4 – 0,8 g. 

Balsamum peruvianum. Według FP X dawka jedno-
razowa i dobowa zwykle stosowana i maksy-
malna - zewnętrznie: w maściach - 5% - 10%. 
Brak dawek doodbytniczych.

Przeliczenia ilości podłoża:
Do sporządzenia zgodnie z przepisem 12 czopków 
należy użyć 21,25 g masła kakaowego.

M = (12 x 2,04) - [(0,12 x 0,7) + (1,8 x 0,15) + (2,4 
x 0,37) + (2,4 x 0,83)] = 21,25 g

5. Odważenie składników:
Nazwa substancji i ilość      [g]                                [mg]
Hydrocortisonum              0,12                               120,0        
Zinci oxidum                1,8                               1800,0
Bismuthi subgallas              2,4                                2400,0
Balsamum peruvianum        2,4                                2400,0
Cacao oleum                      21,25           21250,0                                                 

6. Opakowanie leku:
Formy z tworzywa sztucznego zabezpieczo-

ne z jednej strony folią aluminiową i umieszczone 
w torebce pomarańczowej.

7. Opis wykonania leku:
Do wytarowanego pojemnika unguatora od-

ważyć 21,25 g masła kakaowego, dodać odważone 
wcześniej i sproszkowane stałe substancje lecznicze: 
0,12 g hydrokortyzonu, 1,8 g tlenku cynku i 2,4 g 
zasadowego galusanu bizmutu. Na końcu dodać 
do pudełka 2,4 g balsamu peruwiańskiego. Dobrać 
odpowiedniej wielkości mieszadło, zamknąć po-
jemnik i umieścić w unguatorze. Ustawić parametry 
mieszania: 7 poziom, 6-7 min. Po tym czasie pudeł-
ko odłączyć, usunąć mieszadło, dołączyć aplikator 
rozlać homogenną masę do 12 form z tworzywa 
sztucznego. Po zestaleniu czopków w temperaturze 
pokojowej, wstawić czopki do lodówki na około 30 
minut. Po tym czasie zabezpieczyć folią aluminio-

►

►
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wą i umieścić w torebce koloru pomarańczowego 
z odpisem recepty. 

Uwagi: Balsam peruwiański nie miesza się 
dobrze z olejem kakaowym i może wydzielać się 
z czopków, dlatego konieczny jest dodatek oleju 
rycynowego do wytworzenia trwałej emulsji, ale 
tylko w przypadku sporządzania czopków metodą 
wylewania po wcześniejszym stopieniu składników 
w parownicy. Jeśli czopki z balsamem peruwiańskim 
na bazie masła kakaowego są wykonywane w un-
guatorze, to nie jest potrzebny dodatek oleju rycy-
nowego ze względu na uzyskanie odpowiednio ho-
mogennej masy w warunkach szybkiej homogeniza-
cji w mikserze recepturowym. Należy tylko pamiętać 
o odpowiedniej kolejności dodawania składników 
do pojemnika unguatora, czyli podłoże, substancje 
stałe i balsam peruwiański lub część podłoża, sub-
stancje stałe, reszta podłoża i balsam peruwiański.

8. Procesy technologiczne podczas wykonania 
leku:

Ważenie, mieszanie, homogenizacja.

9. Działanie i zastosowanie składników i całego 
leku:

Przeciwświądowe, osuszające, słabo odkażające.

10. Trwałość i warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym miejscu, do 30 dni.

11. Zalecenia dla pacjenta:
Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić 

przed działaniem promieni słonecznych. Chronić 
przed dziećmi. Stosować według zaleceń lekarza.

Przykład II. 

1. Recepta. Opis według obecnej nomenklatury:

Rp.
Metamizoli natrici                        0,50
Papaverini hydrochloridi               0,04
Phenobarbitali
Codeini phosphatis                      aa 0,025
Ammonii bituminosulfonatis         0,2
Cacao olei                                   q.s.
M.f. supp. anal. D.t.d. No 12
D.S. 2 x dziennie założyć czopek

2. Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna leku:
Czopki doodbytnicze, stała postać leku na 

podłożu lipofilowym.

3. Synonimy składników leku: 
Metamizolum natricum – Metamizol sodowy, No-

ramionophenazonum methanosulfonicum 
Natrium, Analgin, Novalgin

Papaverini hydrochoridum – Papaweryny chloro-
wodorek, Papaverinum hydrochloricum, Pa-
paverinum muriaticum

Phenobarbitalum – Fenobarbital, Acidum phenyla-
ethylbarbituricum, Luminalum, Gardenalum, 
Aephenalum, Lepinal

Codeini phosphas – Kodeiny fosforan, Codeinum 
phosphoricum

Ammonii bituminosulfonas – Ammonium sulfobi-
tuminicum, Ammonium sulfoichtyolicum, Ich-
tammol, Ichtyolum, Isothiol

Lanolinum anhydricum – Adeps lanae, Adeps lanae 
anhydricum

Cacao oleum - Masło kakaowe, Oleum Cacao, Bu-
tyrum Cacao

4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP, przeliczenie 
dawek, korekta):

Dawki
Metamizolum natricum monohydricum. Według FP 

X dawka maksymalna doodbytniczo - jedno-
razowa: 3,0 g dobowa: 3,0 g.

Papaverini hydrochloridum. Według FP X dawka 
maksymalna podskórnie, domięśniowo - jed-
norazowa: 0,1 g dobowa: 0,2 g. Dawka maksy-
malna doustnie - jednorazowa: 0,2 g, dobowa 
- 0,6 g. Brak dawek doodbytniczych.

Phenobarbitalum. Według FP X dawka maksymalna 
domięśniowo i doustnie - jednorazowa: 0,3 g, 
dobowa: 0,6 g. Brak dawek doodbytniczych.

Codeini phosphas hemihydricus. Według FP X daw-
ka maksymalna doodbytniczo - jednorazowa: 
0,03 g, dobowa: 0,06 g.

         
Ichthammolum. Według FP X dawka jednorazowa 

i dobowa zwykle stosowana i maksymalna - 
zewnętrznie: do przemywań: 1-5%; na skórę: 
2-15%; maść: 10-15 %. Brak dawek doodbyt-
niczych.

Obliczenie ilości potrzebnego podłoża:

Do sporządzenia zgodnie z przepisem 12 
czopków należy użyć 15,61 g masła kakaowego:

M = (12 x 2,04) - [(6 x 0,7) + (0,48 x 0,72) + (0,3 x 0,84) 
+ (0,3 x 0,69) + (2,4 x 0,91) + (2,4 x 0,7)] = 15,61 g

5. Odważenie składników:
Nazwa substancji i ilość      [g]                                [mg]
Metamizolum natricum   6,0                              6000,0
Papaverini hydrochloridum   0,48                             480,0
Phenobarbitalum                 0,3                               300,0
Codeini phosphas                0,3                               300,0
Ammonii bituminosulfonas   2,4                              2400,0
Lanolinum                          2,4                              2400,0
Cacao oleum                        15,61                           15610,0

6. Opakowanie leku:
Formy z tworzywa sztucznego zabezpieczo-

ne z jednej strony folią aluminiową i umieszczone 
w torebce pomarańczowej.

7. Opis wykonania leku:
Do wytarowanego pudełka unguatora odwa-

żyć 15,61 g masła kakaowego, dodać kolejno roz-
drobnione stałe substancje lecznicze: 0,3 g fosforanu 
kodeiny, 0,3 g fenobarbitalu, 0,48 g chlorowodorku 
papaweryny, 6 g metamizolu. Jednolicie rozdrob-
nione substancje można uzyskać przez uprzednie 
roztarcie ich w moździerzu zgodnie z zasadą ucie-
rania proszków. Następnie do pudełka dodać 2,4 g 
ichtiolu zmieszanego uprzednio w parownicy z 2,4 g 
lanoliny, dołączyć mieszadło, zamknąć pudełko, 
umieścić w unguatorze i mieszać 5-6 minut, stosu-
jąc 5 poziom obrotów lub 3 minuty przy 8 poziomie 
obrotów. Po tym czasie wyjąć mieszadło i umieścić 
w pokrywie pojemnika aplikator. Homogenną masą 
napełnić 12 form z tworzywa sztucznego, pozosta-
wić do zastygnięcia i wstawić do lodówki na około 
30 minut. Następnie zapakować do torebki koloru 
pomarańczowego z odpisem recepty uwzględniając 
dodatkowy składnik – lanolinę.  
Uwagi: Do składu masy czopków należało dodać 
lanoliny w ilości równoważnej ilości ichtiolu w celu 
uniknięcia niezgodności polegającej na rozdzieleniu 
faz po zmieszaniu ichtiolu z masłem kakaowym. Taka 
niezgodność byłaby widoczna zaraz po wykonaniu 
czopków, ponieważ ichtiol nagromadziłby się w dol-
nej części czopka i barwa byłaby niejednorodna.

8. Procesy technologiczne podczas wykonania 
leku:

Ważenie, mieszanie, emulgowanie.

9. Działanie leku:
Przeciwbólowe, rozkurczowe, nasenne.

10. Trwałość i warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym miejscu, do 30 dni.

11. Zalecenia dla pacjenta:
Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić 

przed działaniem promieni słonecznych. Chronić 
przed dziećmi. Stosować według zaleceń lekarza.

Przykład III.

1. Recepta: Opis według obecnej nomenklatury:

Rp.
Nystatini                           100 000 j.
Vit. A liq.                           0,3
Lactosi                              0,3
Cacao olei                         q.s.
M.f. glob. vag. D.t.d. No X
D.S. Dopochwowo 2 razy dziennie po 1 globulce

2. Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna leku:
Globulki dopochwowe, półstała forma na 

podłożu lipofilowym.

3. Synonimy składników leku:
Nystatinum – Mycostatinum, Marcostatin, Fungi-

cidinum, Nystatyna
Vitaminum A – Retinoli palmitas
Lactosum – Saccharum lactis, Laktoza
Cacao oleum - Masło kakaowe, Oleum Cacao, Bu-

tyrum Cacao

4. Obliczenia (dawki, stężenia wg FP, przeliczenie 
dawek, korekta):

Dawki
Nystatinum. Według FP X dawka jednorazowa i do-

bowa zwykle stosowana i maksymalna dopo-
chwowo: 200 000 j.m.

Vitaminum A. Według FP X dawka jednorazowa 
maksymalna doustnie: 100 000 j.m./24h. Brak 
dawek dopochwowych.

►

►
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Obliczenie ilości potrzebnego podłoża:

Do sporządzenia zgodnie z przepisem 10 
czopków należy użyć 22,69 g masła kakaowego.

M = (10 x 2,70) - [(0,154 x 0,7) + (3 x 0,7) + (3 x 0,7)] = 22,69 g

W celu obliczenia ilości nystatyny należy 
sprawdzić na opakowaniu ilość j.m. w mg. W ni-
niejszych przeliczeniach przyjęto: 6491 j.m./mg.

5. Odważenie składników:
Nazwa substancji i ilość  [g]                                [mg]
Nystatinum    0,154                             154,0
Vitaminum A                     3,0                               3000,0
Lactosum                           3,0                               3000,0
Cacao oleum                       22,69                           22690,0

6. Opakowanie leku:
Formy z tworzywa sztucznego zabezpieczo-

ne z jednej strony folią aluminiową i umieszczone 
w pudełku lub torebce pomarańczowej.

7. Opis wykonania leku:
W warunkach aseptycznych do wytarowanego 

pojemnika unguatora odważyć 22,69 g masła kaka-
owego, a następnie 0,154 g nystatyny i 3 g laktozy. 
Do pojemnika dołączyć mieszadło wielokrotnego 
użytku, zamknąć pokrywę i uruchomić aparat na 7 
lub 8 poziom (zależnie od typu miksera) przez 7-8 
minut. Następnie dodać 3 g witaminy A i włączyć 
mieszadło na 1 minutę 1 poziom obrotów. Po tym 
czasie wyjąć mieszadło, nałożyć aplikator i rozlać 
masę czopkową do form z tworzywa sztucznego. 
Po zastygnięciu w temperaturze pokojowej czopki 
przenieść do lodówki 
do zestalenia masy 
na około 30 minut. 
Po tym czasie za-
bezpieczyć czopki 
folią aluminio-
wą i włożyć do 
pudełka lub 
torebki poma-
r a ń c z o w e j 
z odpisem 
recepty.

8. Procesy technologiczne podczas wykonania 
leku:

Ważenie, mieszanie, homogenizowanie.

9. Działanie leku:
Przeciwgrzybicze.

10. Trwałość i warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym miejscu, do 30 dni.

11. Zalecenia dla pacjenta:
Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić 

przed działaniem promieni słonecznych. Chronić 
przed dziećmi. Stosować według zaleceń lekarza. ■
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Według danych epidemiologicznych infek-
cje dróg oddechowych są jedną z głów-
nych przyczyn wizyt pacjentów u leka-

rzy rodzinnych i pediatrów. Szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym powodują one zwiększoną ab-
sencję chorych w pracy lub szkole [1]. Infekcje dróg 
oddechowych są najczęściej wywoływane przez 
wirusy (rhinowirusy, wirusy RSV, wirusy grypy i pa-
ragrypy, adenowirusy) i manifestują się zapaleniem 
błony śluzowej nosa oraz gardła, zapaleniem krtani, 
tchawicy, zatok przynosowych lub ucha środkowe-
go. Charakteryzują się obrzękiem i przekrwieniem 
błony śluzowej nosa i gardła, zwiększoną produkcją 
śluzu, jak również gorączką i ogólnie złym samopo-
czuciem. Istotnie rzadziej są to zakażenia mieszane 

(bakteryjno-wirusowe) lub bakteryjne wywołane 
przez szczepy Streptococcus pneumoniae, Haemop-
hilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus 
pyogenes [2]. 

Zakażenia układu oddechowego dużo częś-
ciej występują u dzieci i charakteryzuje je wysoka 
nawrotowość. Średnia liczba infekcji u dzieci wynosi 
6-8 incydentów na rok, a u dzieci uczęszczających 
do żłobków i przedszkoli 10-12 incydentów na rok. 
Częstość zachorowań spada wraz z wiekiem do 2-4 
zachorowań w roku u młodzieży i osób dorosłych 
[3]. Należy podkreślić, że pierwotne niedobory od-
porności, które często podawane są przez rodziców 
jako powód nawracających infekcji w rzeczywisto-
ści występują niezwykle rzadko. Lekarz pediatra jest 

Szczepionki doustne, 
preparaty zwiększające 
miejscową odporność 
śluzówek na zachorowanie

►
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w stanie wykluczyć je w oparciu o podstawowe ba-
dania, takie jak badanie fizykalne, wywiad rodzinny 
i badania krwi [2]. Zasadniczą przyczyną podwyż-
szonej zachorowalności występującej wśród dzieci 
jest niewystarczająco dojrzały i niewydolny układ 
odpornościowy, nieustannie narażony na choro-
botwórcze patogeny obecne w żłobkach, przed-
szkolach i szkołach. U noworodków i niemowląt 
wyjściowo występuje zmniejszona zdolność do 
syntezy immunoglobulin oraz niedobory odporno-
ści komórkowej. U starszych dzieci z nawracającymi 
infekcjami stwierdza się obniżony poziom immu-
noglobulin IgG i IgA [4]. Ponadto u dzieci nie ma 
jeszcze prawidłowo wykształconych mechanizmów 
obronnych, takich jak: komórki nabłonkowe o pra-
widłowej budowie, produkcja śluzu o odpowiedniej 
gęstości, efektywny odruch 
kaszlowy oraz w pełni roz-
winięte pęcherzyki płucne. 
Patogeny atakujące układ 
oddechowy zmniejszają 
funkcjonalną aktywność 
układu odpornościowego, 
co może doprowadzić do 
pogorszenia klinicznego 
przebiegu choroby, rozwo-
ju powikłań, nasilenia prze-
wlekłych schorzeń oskrze-
li i płuc oraz nawracania 
kolejnych infekcji. Zgod-
nie z danymi epidemiolo-
gicznymi opublikowanymi 
przez Światową Organiza-
cję Zdrowia (WHO) co roku 
z powodu powikłań in-
fekcji dróg oddechowych 
umiera ponad 2 mln dzieci poniżej 5 roku życia. 

Układ odpornościowy w wyniku kontaktu 
z patogenem reaguje na drodze odpowiedzi nie-
swoistej, jak i swoistej. Szybka i natychmiastowa od-
porność nieswoista jest naturalną i wrodzoną linią 
obrony organizmu, która rozwija się wcześnie i jest 
niezależna od odpowiedzi swoistej. Jej działanie 
nie jest jednak tak precyzyjne jak odpowiedzi swo-
istej i nie może wytworzyć pamięci immunologicz-
nej. Należą do niej mechaniczne bariery tkankowe 
(skóra, błony śluzowe, śluz i rzęski w drogach odde-
chowych), komórki dendrytyczne, neutrofile, recep-
tory PPR, TLR, białka układu dopełniacza, cytokiny, 
filagryna, katepsyna, białko C-reaktywne, lizozym, 

laktoferyna, transferryna. Niewydolność funkcjo-
nowania odporności nieswoistej może prowadzić 
do kolonizacji układu oddechowego patogennymi 
bakteriami, zwiększać ryzyko występowania nawro-
towych infekcji wirusowych i prowadzić do poja-
wienia się i pogorszenia przebiegu wielu chorób 
alergicznych [5]. 

Odpowiedź swoista nabywana jest w czasie 
i zależy od zdolności rozpoznawania antygenów 
przez przeciwciała i receptory wykrywające anty-
gen limfocytów T i limfocytów B. Składa się z od-
powiedzi humoralnej (immunoglobuliny IgM, IgG, 
IgA, IgE) i komórkowej (granulocyty, komórki tuczne 
i komórki NK), które ściśle ze sobą współpracują. 
Ze względu na niedojrzałość układu odpornościo-
wego u dzieci część mechanizmów nie funkcjonuje 

prawidłowo, a zatem sku-
teczna walka z zakażeniem 
jest niemożliwa i dochodzi 
do rozwoju infekcji. Odpo-
wiednią dojrzałość układ 
odpornościowy człowie-
ka uzyskuje w wieku oko-
ło 12 lat, w dużej mierze 
dzięki kontaktom z florą 
bakteryjną fizjologicznie 
występującą w przewodzie 
pokarmowym. Antybioty-
ki, zbyt szeroko stosowane 
u dzieci, powodują zwięk-
szenie liczby patogenów 
opornych na dostępne an-
tybiotyki, a w zakażeniach 
wirusowych nie wykazują 
skuteczności i są również 
jedną z przyczyn nawroto-

wych infekcji dróg oddechowych. 
Jedną z rekomendowanych metod w zapobie-

ganiu nawrotom infekcji dróg oddechowych u dzieci 
jest podawanie leków immunostymulujących, któ-
rych stosowanie od lat uważa się za odpowiednią 
alternatywę dla antybiotykoterapii [6]. Pobudzanie 
odporności swoistej i nieswoistej stanowi skuteczną 
ochronę przed rozwojem zakażenia zarówno bak-
teryjnego, jak i wirusowego, tak na etapie wnikania 
patogenu do organizmu, jak i jego rozprzestrzenia-
nia.

Obecnie na rynku dostępnych jest bardzo 
wiele preparatów, którym przypisuje się właściwo-
ści immunomodulujące. Ich zadanie polega na po-

Zgodnie z danymi 

epidemiologicznymi 

opublikowanymi przez 

Światową Organizację 

Zdrowia (WHO) co roku 

z powodu powikłań infekcji 

dróg oddechowych umiera 

ponad 2 mln dzieci poniżej 

5 roku życia. 

budzaniu i wzmacnianiu układu odpornościowego 
w walce z infekcjami, jak również zapobieganiu ich 
nawrotom. Jednak nie wszystkie z nich mają po-
twierdzoną skuteczność, a ich działanie immunomo-
dulujące jest kwestionowane w wielu publikacjach. 

Najstarszą grupą preparatów, którym przypi-
suje się działanie immunomodulujące są produkty 
pochodzenia roślinnego. Do najpopularniejszych 
należą: wyciąg z jeżówki, bez czarny, pestki grejp-
fruta, aloes, czosnek. Stosowane są również poli-
sacharydy i peptydy izolowane z grzybów, wśród 
których najpopularniejszy jest beta-glukan, którego 
działanie polega na pobudzaniu aktywności limfo-
cytów T. Dochodzi do wzrostu ich liczby, pobudzo-
na zostaje aktywność fagocytarna komórek żernych, 
zmniejszona zostaje aktywność komórek NK i układ 
dopełniacza. Badania kliniczne prowadzone wśród 
dzieci z nawracającymi infekcjami układu oddecho-
wego pokazują, że beta-glukan zmniejsza liczbę za-
chorowań [7]. Ponadto, beta-glukanu jest stosowa-
ny w łagodzeniu objawów związanych z przerostem 
migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego 
poprzez wpływ na tkankę limfatyczną gardła. W tym 
jednak wskazaniu brak jest wyników badań potwier-
dzających skuteczność beta-glukanu. 

W badaniach klinicznych oceniano również 
skuteczność terapeutyczną szczepów Streptococcus 
salivarius K12, które odpowiedzialne są za produk-
cję lantybiotyków: saliwarycyny A2 i saliwarycyny 
B o działaniu zbliżonym do bakteriocyn. Działają 
one antagonistycznie wobec patogenów obecnych 
w biofilmie bakteryjnym jamy ustnej i ucha środ-
kowego takich jak S. pyogenes. W badaniach kli-
nicznych wykazano, że profilaktyczna terapia tym 

szczepem zmniejsza liczbę epizodów infekcji noso-
-gardłowych (nawet o 90%), ostrych infekcji ucha 
środkowego (o około 40%) oraz infekcji wirusowych 
[8, 9].

Na rynku obecne są również produkty leczni-
cze o działaniu immunostymulującym zawierające 
w swoim składzie substancję chemiczną - pranobeks  
inozyny. U osób o obniżonej odporności stosowany 
jest w schemacie 10 dni przez 3 kolejne miesiące. 
Stwierdzono wzrost liczby limfocytów CD3T oraz 
liczby limfocytów CD4T oraz poprawę ich funkcji. 
Poprawa parametrów immunologicznych znalazła 
bezpośrednie przełożenie na poprawę kliniczną 
wśród dzieci z upośledzeniem odporności komór-
kowej. Porównując roczny okres przed leczeniem 
i po leczeniu stwierdzono obniżenie liczby nawra-
cających infekcji dróg oddechowych, zmniejszenie 
liczby antybiotykoterapii, zmniejszenie liczby kura-
cji lekami wspomagającymi, skrócenie czasu trwa-
nia infekcji oraz zmniejszenie objawów klinicznych 
w czasie trwania infekcji [10].

Nieswoiste szczepionki bakteryjne to jedne 
z najlepiej przebadanych produktów leczniczych 
o właściwościach immunomodulujących. Zawierają 
one lizaty bakteryjne, tzn. komórki bakterii, które 
zostały poddane chemicznej lub enzymatycznej ob-
róbce (lizie) lub elementy bakterii, które najczęściej 
odpowiadają za infekcje dróg oddechowych. Są to: 
paciorkowce (Streptococcus pneumoniae, Strepto-
coccus pyogenes), gronkowiec złocisty (Staphylo-
coccus aureus), pałeczki Haemophilus influenzae, 
pałeczki Klebsiella (pneumoniae, ozaenae) i dwoinki 
Moraxella i Neiserria catarrhalis. Produkty te stano-
wią mieszaniny wymienionych powyżej gatunków 

►
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bakterii i w przeciwieństwie do klasycznych szcze-
pionek w postaci iniekcji podskórnych podawane są 
one drogą doustną (w tym tabletki podjęzykowe) 
lub donosową.

W badaniach wykazano, że nieswoiste szcze-
pionki bakteryjne powodują:
• pobudzanie aktywności makrofagów i limfocy-

tów B, 
• zwiększenie liczby limfocytów T, 
• zwiększenie wydzielania immunoglobulin IgA 

w ślinie skierowanym przeciwko cząsteczkom 
powierzchniowym patogenów, 

• wzmocnienie swoistej odpowiedzi na mitogeny 
poliklonalne i w reakcji mieszanych limfocytów;

• dojrzewanie komórek dendrytycznych zdolnych 
do specyficznego pobudzenia limfocytów T i B; 

• wzmacnianie mechanizmu zabijania komórek 
bakteryjnych przez granulocyty, za pośredni-
ctwem opsonizacji bakterii przez swoiste prze-
ciwciała [11-13].

W badaniach klinicznych wykazano istot-
ną poprawę ocenianych parametrów klinicznych 
u dzieci z nawracającym infekcjami dróg oddecho-
wych (w tym z zapaleniem zatok przynosowych, 
ostrym zapaleniem migdałków podniebiennych). 
Wskazywany schemat dawkowania leku zmniejsza 
liczbę nawrotów choroby, kursów antybiotykoterapii 
oraz poprawia objawy kliniczne występujące w trak-
cie trwania infekcji [14, 15, 16]. W przypadku dzieci 
z nawracającymi zapaleniami migdałków odnotowa-
no zmniejszenie liczby dzieci, u których konieczne 
było wykonanie zabiegu tonsillektomii. Wykazano 
również, że nieswoiste szczepionki zmniejszają ko-
lonizację dróg oddechowych bakteriami najczęściej 
bytującej w drogach oddechowych (gardło i zatoki 
przynosowe) z rodzaju Streptococcus (S. pneumo-
niae) i paciorkowiec z grupy B [17]. W 2012 roku 
przeprowadzono meta-analizę dostępnych badań 
klinicznych (35 badań) oceniających skuteczność 
immunomodulacyjną nieswoistych lizatów bakteryj-
nych. Wykazano ich wysoką skuteczność w zmniej-
szaniu liczby nawracających infekcji o ponad 40% 
[18]. 

Szczepionki bakteryjne powodują popra-
wę odporności wrodzonej (komórki dendrytyczne 
i granulocyty) oraz nabytej (wydzielanie IgA skie-
rowanych przeciwko strukturom powierzchniowym 
bakterii). Ponadto, wielokrotne podanie lizatów 
wzmacnia nie tylko swoistą odpowiedź immunolo-
giczną, ale również nieswoistą (aktywność komórek 

żernych), dzięki czemu liczba infekcji wywoływanych 
nie tylko przez bakterie, ale również wirusy ulega 
istotnemu obniżeniu. W opublikowanych i opisa-
nych badaniach klinicznych potwierdzono istotny 
wpływ wszystkich wyżej wymienionych metod po-
stępowania terapeutycznego w ograniczeniu nawro-
tów zachorowań. Różniły się one jednak skutecznoś-
cią kliniczną tak co do samej częstości zachorowań, 
jak i uzyskanym okresem remisji. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert
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Alergią nazywamy nadmierną i nieprawidłową re-
akcję układu immunologicznego na kontakt z różny-
mi substancjami, potocznie nazywanymi alergenami. 
W związku ze wzrostem zachorowań społeczeństwa 
na choroby alergiczne, poszukuje się nowych metod 
leczenia, przynoszących wymierne korzyści. W obliczu 
rozwoju dostępnych sposobów leczenia i zapobiega-
nia chorobie, farmaceuta powinien posiadać odpo-
wiednią wiedzę, by udzielić pacjentowi prawidłowej 
i rzetelnej informacji na ich temat.

 SWOISTA 
IMMUNOTERAPIA 

ALERGENOWA
– indywidualizacja leczenia
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W dzisiejszych czasach, choroby alergiczne są szero-
ko rozpowszechnione w społeczeństwie. Szacuje się, 
że występują u około 30% populacji, bez względu na 
grupę wiekową. Słowo alergia, inaczej uczulenie, po-
chodzi od greckich słów allos – inny i ergos – reakcja. 
Alergia reprezentuje typ I reakcji nadwrażliwości (typ 
IgE-zależny), jednak należy pamiętać, że reakcje te 
mogą przebiegać także z udziałem innych mechani-
zmów. W wyniku oddziaływania alergenu, dochodzi 
do patologicznej odpowiedzi organizmu na sub-
stancje, które w normalnych warunkach powinny 
być przez nas ignorowane. Po wniknięciu alergenu 
do organizmu, uruchamiana jest kaskada reakcji 
układu odpornościowego, prowadząca do wytwo-
rzenia mediatorów stanu zapalnego i pojawienia się 
objawów nadwrażliwości. Do głównych komórek 
układu immunologicznego, biorących udział w re-
akcji alergicznej należą granulocyty kwasochłonne 
(eozynofile), komórki tuczne (mastocyty), limfocyty 
oraz przeciwciała, głównie klasy IgE. W warunkach 
fizjologicznych, tak działający system ma za zada-
nie chronić nas przed patogenami. W zależności od 
przebiegu, reakcje immunologiczne można podzielić 
na natychmiastowe i późne.

Reakcja natychmiastowa (EAR, ang. early allergic 
reaction) – pojawia się w kilka minut po stymula-
cji alergenem i jest skutkiem połączenia antygenu 
(np. pyłku roślin, jadu owadów, roztoczy kurzu do-
mowego, składników pokarmu) ze swoistymi prze-
ciwciałami z grupy IgE na powierzchni bazofilów 
i komórek tucznych. W wyniku tego połączenia do-
chodzi do ich degranulacji i uwolnienia mediatorów 
stanu zapalnego, głównie histaminy, leukotrienów 
i cytokin. Te z kolei powodują rozszerzenie naczyń 
krwionośnych i zwiększenie ich przepuszczalności, 
przez co wywołują objawy reakcji uczuleniowej, takie 
jak: łzawienie oczu, kichanie, katar, swędząca wysyp-
ka. Może także pojawić się obrzęk krtani i skurcz 
oskrzeli, a w przypadku alergii pokarmowych sze-
reg objawów ze strony przewodu pokarmowego. 
Gdy kontakt z alergenem jest krótki lub epizodycz-
ny, objawy tej fazy najczęściej ustępują po około 3 
godzinach. W przypadku alergii np. na pyłki roślin 
czy roztocza kurzu domowego, unikanie kontaktu 
z alergenem jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe, 
dlatego objawy są przewlekłe i trwają dużo dłużej.

Reakcja późna (LAR, ang. late allergic reaction) 
–  pojawia się zazwyczaj po około 6-12h po kon-

takcie z alergenem i występuje u około 30% aler-
gików. Do głównych objawów zalicza się zatkanie 
nosa i skurcz oskrzeli, jednak objawy te są bardziej 
nasilone, trwają dłużej  i   gorzej reagują na leczenie 
niż w przebiegu reakcji natychmiastowej.

Czynniki predysponujące do wystąpienia alergii

Mimo, że w wielu przypadkach alergia ma 
charakter idiopatyczny (o nieznanym podłożu), 
można doszukiwać się prawidłowości i czynników 
ryzyka jej wystąpienia. Osoby obciążone dodatnim 
wywiadem rodzinnym są bardziej narażone na za-
chorowanie na alergię. Szacuje się, że u około 60% 
alergików za chorobę odpowiedzialny jest czynnik 
genetyczny, a prawdopodobieństwo wzrasta, gdy 
obciążeni chorobą są oboje rodzice. Na wystąpie-
nie alergii ma także wpływ czynnik środowiskowy, 
szczególnie ważny w okresie dzieciństwa. Karmienie 
niemowlaków piersią zmniejsza ryzyko alergii w wie-
ku dorosłym. Uważa się także, że na wzrastającą 
liczbą zachorowań na alergię może mieć wpływ nad-
mierny wzrost higieny i sterylności życia. Jest wielu 
zwolenników hipotezy higienicznej, według której 
ograniczenie ekspozycji na drobnoustroje naturalnie 
występujące w środowisku, głównie w dzieciństwie, 
zmniejsza siły obronne organizmu i predysponuje 
do występowania alergii w przyszłości. 

Farmakoterapia chorób alergicznych

Istnieje wiele możliwości leczenia chorób aler-
gicznych. Różnorodność mechanizmów działania, 
form i postaci leków, a także stale powiększająca 
się gama produktów leczniczych, zmusza nas do 
ciągłego kształcenia i zdobywania nowej wiedzy. 
W dobraniu odpowiedniego preparatu znaczącą 
rolę odgrywają farmaceuci, gdyż wiele preparatów 
posiada status OTC. Większość leków, z którymi spo-
tykamy się na co dzień - choć działają one przez 
różne mechanizmy, występują w różnych postaciach 
leków i mają różne wskazania do stosowania w za-
leżności od objawów -  łączy jedna wspólna cecha. 
Wszystkie działają objawowo. 

Co jednak w przypadku, gdy leczenie objawo-
we jest niewystarczające, a pacjent cały czas skarży 
się na dokuczające objawy alergii? Należy wtedy za-
działać przyczynowo, a jedynym sposobem takiego 
leczenia (oprócz unikania ekspozycji na alergeny), 
jest swoista immunoterapia alergenowa.

Swoista immunoterapia alergenowa

Swoista immunoterapia alergenowa (SIT, ang. 
allergen-specific immunotherapy), potocznie nazy-
wana odczulaniem, opiera się na podawaniu wzra-
stających dawek odpowiedniego alergenu, w celu 
zmniejszenia na niego reakcji nadwrażliwości w or-
ganizmie chorego. Podejrzewa się, że podstawą 
działania jest fakt, że stopniowe i sekwencyjne po-
dawanie alergenów zwiększa produkcję przeciwciał 
IgE, co z kolei skutkuje zmniejszeniem wydzielania 
histaminy z bazofilów. Leczenie to, pod warunkiem 
prawidłowo dobranej i podanej serii szczepionek, 
zmniejsza objawy alergii i podnosi komfort życia 
chorego bez potrzeby ciągłego przyjmowania leków 
przeciwalergicznych.

Wskazania do rozpoczęcia leczenia tą meto-
dą powinien ocenić specjalista alergolog. Przede 
wszystkim należy dokładnie ustalić, na co pacjent 
jest uczulony i wykazać uczulenie na alergeny, wo-
bec których pacjent produkuje swoiste przeciwcia-
ła. Metodą diagnostyczną wykorzystywaną przed 
rozpoczęciem leczenia są często testy skórne lub 
oznaczenie miana danych przeciwciał we krwi. 

Testy skórne dzielą się na śródskórne, punk-
towe oraz płatkowe i opierają się na wykorzystaniu 
wystandaryzowanych roztworów alergenów oraz 
dwóch prób kontrolnych. Kontrolę dodatnią stanowi 
roztwór alergenu, który zawsze powinien wykazywać 
reakcję alergiczną, natomiast kontrolę ujemną sta-
nowi najczęściej roztwór obojętny, który nigdy nie 
powinien powodować odczynu alergicznego. Wynik 
testu ocenia lekarz i decyduje o dalszych metodach 
terapii. Należy pamiętać, że przed wykonaniem ta-
kiego testu należy bezwzględnie odstawić wszyst-
kie przyjmowane leki przeciwalergiczne, gdyż mogą 
one maskować jego wynik. 

Alergeny wziewne

Uczulić nas może praktycznie wszystko, jed-
nak swoista immunoterapia alergenowa stosowana 
jest najczęściej w przypadku uczulenia na alerge-
ny wziewne. Ze względu na pochodzenie, można 
je podzielić na alergeny zewnątrzpochodne, do 
których zalicza się głównie pyłki traw i drzew oraz 
alergeny wewnątrzpochodne, występujące naj-
częściej w domu lub innych pomieszczeniach, takie 
jak roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt czy 

pleśń. Ze względu na czas oddziaływania alerge-
ny wziewne dzieli się na sezonowe i całoroczne. 
W przypadku pyłków traw, drzew lub innych roślin, 
objawy alergii są najsilniejsze w szczycie pylenia, 
w ciepłe i wietrzne dni. Alergicy, którzy wiedzą na 
jakie pyłki są uczuleni powinni zaopatrzyć się w ka-
lendarz pylenia roślin, by wiedzieć, które miesiące są 
dla nich szczególnie niebezpieczne, by odpowied-
nio wcześnie rozpocząć odczulanie. Z całorocznym 
problemem zmagają się natomiast osoby uczulone 
na roztocza kurzu domowego. Alergenów zawar-
tych w pleśni także ciężko uniknąć, gdyż występują 
w glebie i na martwych roślinach, a ich rozwojowi 
sprzyja wilgotne środowisko.

Reakcje krzyżowe

Ciekawym zjawiskiem jest zjawisko reakcji 
krzyżowych. Opiera się ono na podobieństwie aler-
genów pyłku roślin do niektórych substancji biał-
kowych, występujących w innych częściach roślin, 
między innymi owocach i warzywach. U niektórych 
osób, przy nadwrażliwości na niektóre pylące rośliny, 
objawy alergii pojawiają się także po zjedzeniu np. 
jabłka lub selera.

Szczepionki alergenowe

Na rynku dostępny jest szereg szczepionek 
alergenowych, wykorzystywanych do odczulania 
pacjentów. Zawierają w swoim składzie mieszaniny 
alergoidów pyłków roślin w różnych mieszaninach 
i stężeniach. W szczepionkach do wstrzyknięć pod-
skórnych, alergoidy są uzyskiwane przez chemicz-
ną modyfikację alergenów roślinnych, a następnie 
w większości przypadków adsorbowane są na wo-
dorotlenku glinu, by umożliwić stopniowe uwal-
nianie i uzyskanie formy depot. Wskazaniami do 
stosowania tych szczepionek jest immunoterapia 
swoista (leczenie odczulające) alergii IgE-zależnych 
pochodzenia wziewnego z objawami alergicznego 
nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek czy 
astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym. 

Schemat stosowania

Szczepionki alergenowe stosuje się w specjal-
nym schemacie dawkowania. Leczenie rozpoczyna 
się od dawki początkowej, którą w określonych od-
stępach czasu stopniowo się zwiększa, aż do uzyska-
nia indywidulanie dobranej dawki maksymalnej, któ-
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rą podaje się w leczeniu podtrzymującym. Schemat 
podawania różni się w zależności od producenta, 
rodzaju szczepionki oraz rodzaju leczenia. Ze wzglę-
du na naturalne narażenie na alergeny, odczulania 
nigdy nie rozpoczyna się w okresie pylenia, dlatego 
warto o tym pomyśleć właśnie w okresie jesienno-
-zimowym, gdyż w zależności od rodzaju szcze-
pionki, producent sugeruje, by leczenie rozpocząć 
od dwóch nawet do czterech miesięcy przed tym 
okresem. Po przejściu terapii początkowej, można 
stosować całoroczną terapię podtrzymującą, naj-
częściej w kolejnym roku, przed sezonem pylenia. 
Możliwe jest także stosowanie terapii skróconej, 
jednak należy pamiętać, że to w gestii lekarza aler-
gologa leży indywidualny dobór odpowiedniego 
schematu dawkowania dla określonego pacjenta. 
Odczulanie zazwyczaj nie jest jednorazowe i wiąże 
się ze stałą terapią, ponieważ pełen i trwały skutek 
leczenia uzyskuje się po 3-5 latach stosowania. 

Szczepienie w postaci wstrzyknięcia pod-
skórnego wykonuje lekarz lub pielęgniarka, a po 
szczepieniu pacjent powinien pozostać pod opieką 
specjalisty przez około 30 minut. Związane jest to 
z możliwością wystąpienia wstrząsu anafilaktyczne-
go, w przypadku którego konieczny jest lekarz, by 
natychmiast rozpocząć procedury ratunkowe i do-
raźną terapię anafilaksji. Przypadki takie są jednak 
rzadkością, gdyż na ogół odczulanie jest procesem 
bezpiecznym. 

Przeciwwskazania i interakcje

Przeciwwskazaniami do leczenia odczulające-
go jest obniżenie odporności, przyjmowanie leków 
immunosupresyjnych, choroby autoimmunologicz-
ne, ciężka postać astmy, niewydolność sercowo-na-
czyniowa, czynna gruźlica, choroba nowotworowa 
i poważne zaburzenia psychiczne. Nie stosuje się 
również tej metody u kobiet w ciąży oraz u dzie-
ci poniżej 5 roku życia. Ograniczeniem możliwości 
stosowania takiej terapii jest także przyjmowanie 
leków z grupy β-blokerów i inhibitorów konwertazy 
angiotensyny, gdyż mogą one nasilać wazodilatacyj-
ne działanie histaminy, która może zostać uwolniona 
podczas reakcji anafilaktycznej. Odczulaniu nie po-
winny poddawać się także osoby, u których istnieją 
przeciwwskazania do przyjmowania adrenaliny (np. 
w nadczynności tarczycy lub podczas przyjmowania 
niektórych leków przeciwdepresyjnych), ponieważ 

doraźne zastosowanie adrenaliny jest konieczne 
w przypadku wystąpienia wstrząsu. Jednoczesne 
przyjmowanie leków przeciwalergicznych działają-
cych objawowo, np. leków przeciwhistaminowych, 
glikokortykosteroidów czy leków hamujących degra-
nulację komórek tucznych i uwalnianie histaminy, 
może mieć wpływ na stopień tolerancji alergenu 
przez pacjenta. Zaprzestanie stosowania tych le-
ków podczas procesu odczulania może skutkować 
koniecznością zmniejszenia ustalonej indywidualnie 
dawki maksymalnej alergoidów w celu uniknięcia 
wystąpienia działań niepożądanych.

Działania niepożądane

W przypadku prawidłowego podania szcze-
pionki i stosowania się do odpowiedniego schematu 
dawkowania, działania niepożądane występują rzad-
ko i na ogół mają łagodny przebieg. Najczęściej wy-
stępuje obrzęk, zaczerwienienie i lekkie zgrubienie 
w miejscu wstrzyknięcia. Rzadko mogą pojawić się 
także chwilowe objawy alergii, takie jak świąd i łza-
wienie oczu, kaszel, kichanie czy świszczący oddech. 
Do bardzo rzadkich (< 1/10000) działań niepożąda-
nych należy uogólniona reakcja anafilaktyczna. Do 
objawów zwiastujących zalicza się palenie i świąd 
w jamie ustnej, głównie pod językiem i w gardle 
oraz na dłoniach i podeszwach stóp. Wstrząs ana-
filaktyczny jest sytuacją bezpośredniego zagrożenia 
życia, w której lekarz natychmiast przystępuje do 
czynności ratunkowych. 

Szczepionki alergenowe w postaci wstrzyknięć 
podskórnych są skuteczną i w większości przypad-
ków bezpieczną alternatywą dla nieskutecznego 
leczenia objawowego. Należy tylko pamiętać, by 
przestrzegać zasad stosowania i trzymać się usta-
lonych dat szczepień. 

Alternatywa dla wstrzyknięć podskórnych

Obecnie, oprócz szczepionek w postaci 
wstrzyknięć podskórnych, istnieją także szczepionki 
w postaci roztworów do stosowania podjęzykowe-
go lub tabletek podjęzykowych. Działają one po-
dobnie jak ich pierwowzór w postaci wstrzyknięć, 
jednak ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że pacjent, 
po ustaleniu i dobraniu z lekarzem odpowiedniej 
szczepionki, może sam ją aplikować w domu, bez 
konieczności wizyt u specjalisty. Mimo ich skutecz-
ności i wygodnej formy stosowania, nadal są one 

rzadziej przepisywane przez lekarzy, ponieważ tera-
pia podjęzykowa jest terapią droższą i nadal jeszcze 
nierefundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Swoista immunoterapia alergenowa  
a wiedza farmaceuty

Gdy zawodzą dotychczasowe próby poradze-
nia sobie z alergią wykorzystujące leczenie objawo-
we, wypróbowanie swoistej immunoterapii alerge-
nowej wydaje się być metodą wartą wypróbowania. 
Mimo, że odczulanie jest terapią stosowaną po usta-
leniach z lekarzem alergologiem i najczęściej ma 
miejsce w gabinecie lekarskim, ze względu na coraz 
powszechniejsze jej stosowanie, farmaceuta powi-
nien posiadać odpowiednią wiedzę na ten temat. 
Jako łącznicy między lekarzem, lekiem i pacjentem, 
mamy za zadanie udzielić niezbędnych informacji 
o zaordynowanej farmakoterapii. Nasza wiedza na 
temat metody odczulania może okazać się także 
przydatna dla pacjentów, którzy od lat męczą się 
z alergią, ale radzą sobie z nią wykorzystując wiedzę 
farmaceuty za pierwszym stołem i preparaty z kate-
gorii OTC. Sugestia wizyty u alergologa i rozważenia 

z nim nowych metod leczenia może przyczynić się 
do uzyskania sukcesu terapeutycznego, poprawienia 
jakości życia chorego i wdzięczności pacjenta. Jed-
nym słowem, celowości, poczucia spełnienia w na-
szym zawodzie i satysfakcji z wykonywanej pracy. ■

mgr farm. Olga Wronikowska 
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska
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Korelacje pomiędzy żywieniem, a zdrowiem 
dostrzegano już w starożytności. Jed-
ne z pierwszych badań spełniających kryteria 

analiz medycznych z grupą kontrolną nad wpływem 
sposobu żywienia na jakość zdrowia opisane są 
w Księdze Daniela w Starym Testamencie. Czytamy 
tam o królu babilońskim Nabuchodonozorze, który 
wydał rozkaz, by jego dworzanie konsumowali przez 
3 lata królewską strawę, składającą się w większości 
z wina i mięsa. Kilku z nich jednak poprosiło, by 
podawać im warzywa i wodę przez okres 10 dni. Po 
tym czasie okazało się, że wygląd dworzan będą-
cych na warzywnej diecie zdecydowanie odbiegał 
od oblicza tych raczących się królewskim jadłem. 
Tu otworzyła się droga do dyskusji nad wpływem 
żywności na stan organizmu. Innym znanym przy-
kładem badań na ten temat są analizy prowadzone 
przez chirurga Jamesa Linda. On to w trakcie swo-
jej pracy na statku szukał rozwiązania, antidotum 
na wszechobecny wśród marynarzy szkorbut. I tak, 
dobierając grupę 12 pacjentów z podobnymi ob-
jawami, zalecając im tę samą dietę, aplikował im 
coraz to inne dodatki. Znajdowały się wśród nich 
m.in. cydr, ocet, woda morska czy cytrusy. Obser-
wując pacjentów doszedł do wniosku, że najlepsze 
efekty terapeutyczne przyniosło zastosowanie cy-
trusów. Ich dodatek do codziennej strawy sprawił, że 
marynarze już po 6 dniach mogli wracać do pracy. 

Stwierdzenie Hipokratesa „niech pożywienie będzie 
lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” potwierdza-
ją niejako współczesne wyniki badań naukowych, 
wskazujące na istnienie ścisłej zależności między 
produktami na naszym stole, ich składnikami od-
żywczymi, a zdrowiem człowieka. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat udo-
wodniono, że w wielu przypadkach dieta ma istot-
ne znaczenie w profilaktyce, a poszanowanie zasad 
zdrowego żywienia i świadomość tego, co spożywa-
my pozwala nam częstokroć na zachowanie zdrowia 
i uniknięcie chorób, które mogą rozwijać się nawet 
przez kilka lat jako skutek jedzenia nadmiernej lub 
zbyt małej ilości określonych składników pokarmo-
wych. Począwszy od prawidłowego rozwoju, po-
przez sprawność umysłową i fizyczną – wszystko 
to zależne jest w dużej mierze od wartości naszej 
żywności. W Polsce więcej niż połowa zachorowań, 
niepełnosprawności, inwalidztwa i zgonów jest kon-
sekwencją chorób powstałych na skutek nieodpo-
wiedniej diety, złej jakości zdrowotnej żywności, 
niezbilansowania całodziennych racji pokarmowych 
wraz z małą aktywnością fizyczną. A co, jeśli już 
zachorujemy, a lekarz zdiagnozuje u nas konkretną 
jednostkę chorobową? Trzeba mieć świadomość, że 
dieta człowieka zdrowego jest dietą podstawową, 
czyli poprzez konsumpcję produktów spożywczych 
dostarczana jest optymalna, dopasowana do indy-

Żywienie 
w chorobie

widualnych potrzeb organizmu ilość energii oraz 
odpowiedniej ilości i jakości składniki odżywcze 
(białka, aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, kwa-
sy tłuszczowe, składniki mineralne i witaminy). Ma 
ona na celu dostarczenie niezbędnych składników 
pokarmowych z jednoczesnym dostosowaniem ich 
podaży do możliwości trawienia, wchła niania i me-
tabolizowania przez orga nizm. Inaczej sprawa ma 
się w przypadku osób chorych. „Proszę pamiętać 
o diecie” – takie słowa często wypowiadają troskliwi 
farmaceuci, a także lekarze podczas wizyty. Nieste-
ty, przeważanie pacjenci traktują je jak formułkę, 
której muszą wysłuchać, i na tym kończy się ich 
zaangażowanie w ten temat. Trzeba mieć świado-
mość, że dieta osoby chorej musi zagwarantować 
prawidłowe odżywienie masy ciała, by nie dopuścić 
do powstania niedoborów pokarmowych i pogor-
szenia się stanu chorego. Każda dieta oparta musi 
być o zasady racjonalnego odżywiania człowieka 
zdrowego. A zgodnie z wytycznymi, które poda-
je Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), żywienie 
osób chorych winno stanowić wyłącznie zmody-
fikowaną wersję jadłospisu osoby zdrowej, a do 
wymogów choroby dostosowuje się ją np. poprzez 
zmiany w konsystencji, metodzie przygotowania, 
poprawieniu strawności czy ograniczeniu bądź eli-
minacji produktów spożywczych i potraw niewska-
zanych w danej chorobie. Temat żywienia w choro-
bach jest bardzo obszerny, ma wiele różnych wątków 
i można go rozpatrywać w wielu kierunkach. Są takie 
choroby, w których prawidłowy sposób żywienia 
stanowi podstawową metodę terapii i to, co spoży-
wa pacjent jest w nich jedynym lekiem. Natomiast 
w innych schorzeniach, lekarz ordynując stosowaną 
farmakoterapię, jednocześnie informuje chorego jak 
i co powinien jeść. Wówczas to prawidłowa dieta 
wspomaga leczenie. Naturalnie istnieje również wie-
le jednostek chorobowych, które leczone są tylko 
i wyłącznie lekami. W takich przypadkach to co się 
konsumuje nie do końca przekłada się na stan zdro-
wotności organizmu. 

Z leczeniem dietą, dietą w leczeniu czy ży-
wieniem osób chorych związanych jest kilka definicji, 
które należy rozróżnić i mieć świadomość odrębno-
ści kolejnych terminów. Począwszy od leczenia die-
tetycznego  –  na leczeniu żywieniowym (nutritional 
treatment) skończywszy. 

Leczenie dietetyczne polega na stosowaniu 
pokarmów w określonej ilości, o określonym skła-
dzie, z dodatkami składników potrzebnych ustro-

jowi, a z wyłączeniem szkodliwych lub źle znoszo-
nych. O takim sposobie leczenia decyduje lekarz 
prowadzący i to on kieruje pacjenta do specjalisty 
od spraw żywieniowych lub też innej osoby wykwa-
lifikowanej. Leczenie dietetyczne jest więc niejako 
zbiorem działań, na które składają się diagnostyka 
odżywiania, leczenie i doradztwo mające na celu 
lepszą kontrolę choroby. Po raz pierwszy scharak-
teryzowali taki sposób pracy z pacjentem K. Lacey 
i E. Prichett w 2003 roku. Natomiast w roku 2008 
wydano Writing Group of the Nutrition Care Process 
/ Standardized Language Committee, gdzie zawar-
te zostały cele, dokumenty, zasady obowiązujące 
w czasie prowadzenia procesu leczenia dietetycz-
nego. Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne (The 
American Dietetic Association – ADA) leczenie die-
tetyczne definiuje więc jako (…) proces wspierający, 
którego zadaniem jest ustalenie priorytetów, określe-
nie celów i stworzenie indywidualnego planu dzia-
łania obejmującego uznanie i propagowanie odpo-
wiedzialności chorego za samodzielne podejmowanie 
właściwych decyzji dotyczących odżywiania. Jest ono 
głównym torem działania w Nutrition Care Process 
and Model – NCPM. Najprościej rzecz ujmując, le-
czenie dietetyczne stanowi najczęściej cykl spotkań 
dietetyka z pacjentem podczas których osoba, spe-
cjalista z dziedziny żywienia ocenia dotychczasowe 
odżywianie się chorego, diagnozuje, doradza. Cały 
cykl prowadzony jest zwykle w oparciu o standar-
dy. Podczas zajęć z pacjentem na początku diete-
tyk stara się dowiedzieć jak najwięcej o nawykach 
i zwyczajach żywieniowych pacjenta. Prowadzi 
ocenę odżywienia w oparciu o różne wytyczne 
(pomiary antropometryczne, dane biochemiczne, 
medyczną historię osoby, zorientowane na żywie-
nie badanie fizykalne). Kolejno, po analizie danych 
z oceny chorego, dietetyk dokonuje wstępnego 
rozpoznania dotyczącego odżywiania. Ta informa-
cja wraz z wynikami testów laboratoryjnych, innymi 
danymi uzyskanymi od lekarza prowadzącego, który 
wydał skierowanie do dietetyka (np. o przebytych 
chorobach i przyjmowanych lekach) jest furtką dla 
specjalisty od spraw żywienia, by ustalić potrzeby 
dietetyczne pacjenta w odniesieniu do obecnej die-
ty. Specjalista doradza i razem z pacjentem określa 
interwencję, stosując poznawczy model behawio-
ralny, w tym rozwiązywanie problemów, rozmo-
wy motywacyjne, wyznaczanie celów jak i ( jeśli to 
możliwe) – samokontrolę. W ramach monitorowania 
i oceny odżywiania dietetyk ma wgląd do aktual-
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nych wyników testów laboratoryjnych, śledzi także 
styl życia, czynniki na niego wpływające. Wszystko 
to stosuje do oceny skuteczności postępowania pod 
względem osiągnięcia zamierzonych celów. W 2001 
roku podano również definicję Medycznej Terapii 
Żywieniowej (Medical Nutrition Therapy – MNT). 
Scharakteryzowano ją jako działania w skład których 
wchodzą: ocena żywienia, leczenie i usługi dorad-
cze dla celów zarządzania chorobą wykonywane 
przez dyplomowanego dietetyka lub specjalistę 
żywieniowca. MNT nie jest równoznaczna z NCPM. 
W procesie opieki żywieniowej istotną składową jest 
ocena stanu odżywienia chorego. Termin leczenie 
żywieniowe (inaczej żywienie kliniczne  –  clinical 
nutrition, żywienie medyczne  –  medical nutrition) 
wprowadzony został w 2012 roku przez Interdyscy-
plinarny Zespół Ekspertów w sprawie Stan-
dardów postępowania i procedur 
w zakładach opieki zdrowotnej 
w zakresie świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych – opieka 
długoterminowa, opieka palia-
tywna i hospicyjna oraz w domu 
chorego. Definicja podaje, że 
leczenie żywieniowe jest to „me-
dyczne postępowanie terapeutycz-
ne obejmujące ocenę stanu odży-
wienia, ocenę zapotrzebowania na 
substancje odżywcze i energię, zlecanie 
i podawanie diety o odpowiedniej wartości 
energetycznej i udziale białka, niezbędnych kwasów 
tłuszczowych, elektrolitów, witamin, pierwiastków śla-
dowych i wody w postaci zwykłych produktów spo-
żywczych, płynnych diet doustnych lub sztucznego 
odżywiania (preparatów przemysłowych i miesza-
nin odżywczych), monitorowanie stanu klinicznego 
i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej 
drogi karmienia”. Podkreślono również, że jest ono 
„integralną częścią procesu leczenia i jego kontynu-
acji, prowadzoną w celu poprawy lub utrzymania 
stanu odżywienia albo/i prawidłowego rozwoju, po-
prawy rokowania i przyspieszenia wyleczenia i/lub 
celu umożliwienia stosowania innych metod leczenia. 
Celem zapewnienia właściwej jakości i bezpieczeń-
stwa leczenia, leczenie żywieniowe powinno być pro-
wadzone w jednostkach, w których czynnie działają 
zespoły żywieniowe. Dodatkowo w dokumentach 
tych zawarte zostały także definicje planu leczenia 
żywieniowego oraz programu leczenia żywieniowe-
go. Te dwa pojęcia zazębiają się, jednakże w wyniku 

ich opracowywania mamy do czynienia z dwoma 
niezależnymi dokumentami. Mianowicie – w pro-
gramie leczenia żywieniowego nakreśla się metry-
ki charakteryzujące skład, sposób przygotowania, 
drogę poddania wraz z metodą i szybkością apli-
kacji mieszaniny odżywczej. Program ten stanowi 
nieodłączny element planu leczenia żywieniowego 
– dokumentu powstałego na podstawie prowadzo-
nej przez zespół żywieniowy oceny żywieniowej. 
Zdefiniowano w nim cel, jak również sposób działań 
żywieniowych dla danego pacjenta, drogę dostę-
pu do układu pokarmowego i/lub naczyniowego, 
zasady opieki nad cewnikiem i/lub zgłębnikiem, 
metodę, technikę i sposób podawania pokarmu, 
wytyczne co do monitorowania z terminami badań 

kontrolnych oraz  –  jeżeli jest to 
możliwe  –  zasady odżywiania 
drogą natu ralną i przewidywany 
czas leczenia. Według tych stan-

dardów w planie należy zawrzeć 
także dawkowanie i zasady 
podawania innych medyka-
mentów w zakresie związa-
nym z leczeniem żywienio-

wym. W Polsce dokumentem 
regulującym postępowanie 
żywieniowe podczas pobytu 

w szpitalu jest rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopa-

da 2013 roku w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 
1520 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami szpi-
tale mają obowiązek oceny stanu odżywienia pa-
cjentów przyjmowanych do wszystkich oddziałów 
szpitalnych, z wyjątkiem oddziałów ratownictwa 
(SOR). Zaleca się użycie w tym celu jednej z dwóch 
skal: skali Oceny Ryzyka Żywieniowego NRS 2002 
(Nutritional Risk Score) ujętej w formularzu Ocena 
Ryzyka Związanego ze Stanem Odżywienia lub skali 
Subiektywnej Globalnej Oceny Stanu Odżywienia 
SGA (Subjective Global Assessment). W przypadku 
jednodniowej, planowanej hospitalizacji oceny sta-
nu odżywienia dokonuje się wówczas, gdy w cza-
sie ostatniego półrocza u pacjenta nastąpił spadek 
masy ciała o 5%. Oceny nie wykonuje się na oddzia-
łach okulistycznych, otolaryngologicznych, alergo-
logicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu, kiedy pacjent przebywa na nich krócej niż 3 
dni. Do oceny stanu odżywienia najmłodszych sto-
suje się siatki centylowe i wyniki muszą być tożsame 

►
ze Standardami Żywienia Dojelitowego i Pozajeli-
towego. W przypadku, kiedy po przeprowadzonej 
ocenie okaże się, że pacjent kwalifikuje się do lecze-
nia żywieniowego, wówczas czyni się kolejne kroki 
zgodnie z aktualnymi Standardami Polskiego To-
warzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego 
i Metabolizmu. Wybór metody leczenia żywienio-
wego opiera się natomiast na analizie stanu klinicz-
nego chorego, stopnia i rodzaju nie dożywienia, pla-
nowanego okresu żywienia oraz okresu stosowania 
żywienia (przedoperacyjne, pooperacyjne). Ponadto 
w dokumentacji zawarte winny być w zależności od 
wieku pacjenta: karta kwalifikacji dorosłych do le-
czenia żywieniowego, karta leczenia żywieniowe-
go dorosłych, karta kwalifikacji dzieci do leczenia 
żywieniowego / karta modyfikacji żywienia dzieci, 
karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci, 
karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci, 
karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub 
dojelitowego noworodków. 

Jak wynika z powyżej zaprezentowanego 
tekstu żywienie w chorobie odgrywa w obecnych 
czasach jedną z głównych ról podczas stosowanych 
terapii mających za cel przywrócenie homeostazy 
organizmu, leczenie chorego można wspomagać 
odpowiednią dietą. O ile w niektórych schorzeniach 
jak np. otyłość, cukrzyca, alergie istotną rolę może 
odgrywać leczenie dietetyczne, to w przypadku 
hospitalizacji często przechodzi się już na leczenie 
żywieniowe. Stąd powszechnie dostępne powinny 
być informacje na ten temat. Ciągle jednak zainte-
resowanie tym problemem jest niewystarczające. 
Z danych literaturowych wynika, że nie ocenia się 
stanu odżywienia u większości chorych, a nawet jeśli 
ocena zostaje przeprowadzona, to najczęściej i tak 
zaniechuje się dalszych kroków, nie opracowując 
planu postępowania żywieniowego dostosowanego 
do potrzeb i sytuacji klinicznej pacjenta. Za przyczy-
ny tego faktu podawane są głównie brak zaintereso-
wania tematem odżywiania się wśród chorych oraz 
brak zaangażowania i brak wiedzy na temat aktual-
nych możliwości dostarczenia pożywienia każdemu 
choremu. Stąd także rola farmaceuty  –  świadome-
go propagatora zdrowia w informowaniu pacjentów 
na temat możliwości i roli diety w codziennym życiu, 
a także jako nośnika informacji o prawidłowym po-
stępowaniu żywieniowym i znaczeniu pożywienia 
w przypadku hospitalizacji.

Powyżej staraliśmy przybliżyć się kilka ter-
minów związanych z żywieniem w trakcie choroby. 

W kolejnych artykułach zaprezentujemy tematykę 
żywienia w chorobach cywilizacyjnych, tym samym 
otwierając cykl w którym zaprezentujemy kroki, 
właściwe żywienie dietetyczne wspomagające lecze-
nie farmakologiczne w chorobach układu pokarmo-
wego, moczowego i wybranych chorobach układu 
krążenia. Wyliczymy też błędy popełniane w spo-
sobie odżywiania, predysponujące do pobudzania 
rozwoju tychże chorób w naszych organizmach. ■

mgr Kinga Stawarczyk
Zakład Botaniki,

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii,
Uniwersytet Rzeszowski

mgr Michał Stawarczyk
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Wizerunek aptek szpitalnych w świado-
mości farmaceutów bywa nieco ana-
chroniczny. Apteka szpitalna kojarzy się 

z marazmem, brakiem innowacyjności i możliwo-
ści rozwoju. Powszechnie pokutuje twierdzenie, że 
w aptekach szpitalnych można dobrze wypocząć, 
pracując w regularnych godzinach  –  od 7:30 do 
15:00 od poniedziałku do piątku.

Nic bardziej mylnego. 
Współczesne apteki szpitalne to placówki 

dynamiczne, przed którymi stoi wiele zadań zwią-
zanych z farmakoterapią. Sami zaś farmaceuci szpi-
talni często nie mają wytchnienia podczas swojej 
pracy, wykonując szereg bardzo specjalistycznych 
zadań.

Podstawową rolą aptek jest zaopatrywa-
nie w leki. Dotyczy to zarówno aptek otwartych, 
jak i aptek szpitalnych, różnica pojawia się jedy-
nie w skali prowadzonego obrotu, zarówno pod 
względem ilościowym, jak i wartościowym. Apteki 
szpitalne zarządzają lekami w skali palet i innych 
opakowań zbiorczych, wartość zaś realizowanych 
zapotrzebowań liczona jest w setkach tysięcy zło-
tych na receptę.

Oprócz zadań ściśle związanych z zawodem 
farmaceuty, aptekarze szpitalni muszą pamiętać 
o wymaganiach innych przepisów – zwłaszcza 

Ustawy prawo zamówień publicznych (przetargi) 
i Ustawy o finansach publicznych (racjonalizacja wy-
datków, dyscyplina budżetowa).

Dziedziną, która bardzo dynamicznie roz-
winęła się w aptekach szpitalnych jest aseptyczne 
przygotowanie leków. W dawkach indywidualnych 
dla pacjenta przygotowywane są głównie leki cyto-
toksyczne, leki żywieniowe, antybiotyki. Wyzwania 
związane z obowiązkiem zapewnienia jakości leków 
pozajelitowych, a także zagadnienia związane z bez-
pieczeństwem pacjenta, wymusiły na farmaceutach 
szpitalnych rozwój w dziedzinie przygotowania le-
ków jałowych. Koniecznością wynikającą z GMP 
stało się przyswojenie i zaadoptowanie rozwiązań 
zapewniających środowisko czyste, m.in. systemów 
filtracji powietrza, utrzymania kaskadowej różnicy 
ciśnień pomiędzy pomieszczeniami, kwestie czysto-
ści mikrobiologicznej, czystości fizycznej, a w odnie-
sieniu do leków niebezpiecznych – również dekon-
taminacji środowiska i zabezpieczenia pracowników.

Stosowane w aptekach szpitalnych systemy 
zapewnienia jakości pozwalają na uzyskanie mo-
nitorowanego i walidowanego środowiska asep-
tycznego klasy A dla operacji krytycznych i klasy B 
dla bezpośredniego otoczenia. Kontroli podlegają 
zanieczyszczenia mikrobiologiczne oraz zanieczysz-
czenia fizyczne (cząstki stałe).

Apteka Szpitalna  
– co tam się dzieje?

Przygotowanie leków coraz częściej odbywa 
się we współpracy z systemami komputerowymi 
obejmującymi zarówno elektroniczne zlecenie przez 
lekarza, następczą weryfikację farmaceuty i wreszcie 
bezpieczne przygotowanie z kontrolą wagową. Każ-
dy sporządzony lek jest etykietowany bezpośrednio 
po wykonaniu, a przebieg procesu jest dokumen-
towany i archiwizowany.

Wiele zmienia się również w kwestii dystry-
bucji leków. W Polsce pojawiają się rozwiązania, 
które zapewniają wysoce zindywidualizowaną far-
makoterapię dla pacjenta. Należą do nich systemy 
szaf dystrybucyjnych, z których lek może zostać 
wyjęty przez pielęgniarkę wyłącznie na podstawie 
elektronicznego zlecenia lekarskiego oraz systemy 
unit-dose polegające na przygotowaniu w aptece 
jednostkowych dawek leków zleconych dla kon-
kretnego pacjenta. System unit-dose działa dzię-
ki połączeniu robota dyspensującego z systemem 
zleceń elektronicznych. Nadzór nad merytoryczną  
poprawnością działania systemu pełni farmaceuta. 
W chwili obecnej w Polsce zautomatyzowane sy-
stemy unit-dose wdrożone są w dwóch szpitalach.

Farmaceuci szpitalni wychodzą również do 
pacjentów, przełamując pojęcie apteki zamkniętej. 
Ustawa prawo farmaceutyczne umożliwia bezpo-
średnie zaopatrywanie pacjentów szpitala w leki 
stosowane m.in. w programach lekowych. Z opcji 
tej korzystają farmaceuci chociażby w Centrum On-
kologii w Warszawie, udzielona zaś podczas wizyty 
pacjenta porada farmaceutyczna w istotnym stopniu 
wpływa na bezpieczeństwo terapii i stosowanie się 
pacjentów do zaleceń, zwłaszcza w zakresie po-
prawnego dawkowania leków. Farmaceuci udzielają 
również porad w przypadku pojawienia się działań 
niepożądanych leków, zwłaszcza przeciwnowotwo-
rowych.

Farmaceuci szpitalni biorą czynny udział w za-
pewnieniu dostępu pacjentom do terapii innowacyj-
nych. W ramach współpracy z lekarzami włączają się 
w administrację programami wczesnego dostępu, 
lekami sprowadzanymi w procedurze importu do-

celowego, sprawują nadzór nad próbkami lekarskimi 
w szpitalach oraz lekami przekazywanymi w ramach 
darowizny. Olbrzymią dziedziną zapewniającą inno-
wacyjne opcje terapeutyczne są badania kliniczne, 
w których farmaceuci jako członkowie zespołów 
badawczych odpowiedzialni są za leki badane. Do-
starczane w tych trybach preparaty to bardzo często 
technologie lekowe o wysokiej skuteczności, które 
nie są  –  i prawdopodobnie przez lata nie będą  –  
refundowane w Polsce.

Farmaceuci szpitalni włączają się również 
w działania naukowe. Prowadzą wiele badań publi-
kując ich wyniki w uznanych czasopismach nauko-
wych. Projekty badawcze farmaceutów szpitalnych 
zdobywają międzynarodowe nagrody – na przy-
kład praca dr Hanny Jankowiak-Gracz pod tytułem 
„Contamination with cytotoxic drugs in the workplace 
ESOP pilot study”. Praca pod kierownictwem pani 
mgr Eweliny Korczowskiej ze Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zdobyła na-
grodę na międzynarodowej Konferencji EAHP (Euro-
pean Association of Hospital Pharmacists) w Wied-
niu (2016).

Do innych zadań wykonywanych w aptekach 
szpitalnych należy wspomniane już przygotowywa-
nie leków żywieniowych, nadzór nad preparatami 
radiofarmaceutycznymi. Wraz z postępem nau-
ki w aptekach szpitalnych pojawiają się – na razie 
głównie w ramach badań klinicznych – leki z grupy 
terapii genowej, jak również organizmy modyfiko-
wane genetycznie.

W niedalekiej przyszłości farmacja będzie 
musiała zmierzyć się z zagadnieniami produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej (m.in. terapia 
genowa, inżynieria tkankowa) oraz nowym rozwią-
zaniem indywidualizacji dawki, jaką oferuje druk 3D.

Wszystkie te czynności dzieją się dziś w pol-
skich aptekach szpitalnych, które dzięki temu sta-
nowią bardzo interesującą opcję rozwoju zawodo-
wego. ■

mgr farm. Marcin Bochniarz
członek Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
współczesny świat podlega nieustannym po-
miarom w prawie każdej dziedzinie. Dotyczy 

to różnorakich wielkości, od pomiarów liniowych, 
przez pomiar objętości czy prędkości po pomiary 
chemiczne związane ze składem produktu. Ten pro-
ces wymaga dokładnych przyrządów pomiarowych, 
które muszą być wspierane odpowiednią metodyką. 
Dzięki temu możliwe jest zdefiniowanie standardów 
jakościowych w zakresie funkcjonalności, niezawod-
ności, walorów sensorycznych czy właściwości zdro-
wotnych produktu. Jednym z najprostszych pomia-
rów, a zarazem najczęściej wykonywanym jest po-
miar masy. Historycznie realizowano go wykorzystu-
jąc wagi mechaniczne, które zostały wyparte z ryn-
ku przez wagi elektroniczne w II połowie XX wieku. 
Współczesne wagi elektroniczne poza ergonomią 
pracy oferują szybkość, dokładność pomiaru oraz 
dedykowane aplikacje wagowe wspierające proces 
recepturowania. Pomimo dynamicznego rozwoju 
technologiczno – informatycznego jedna kwestia 
pozostaje w tym obszarze niezmienna od kilkuset 
lat. Ciągle istnieje nadzór państwa nad przyrządem 
pomiarowym jakim jest waga, a zawód aptekarza 

podlega wymaganiom prawnym. To pokazuje, jak 
duże znaczenie dla społeczeństwa ma ten obszar.    

Wymagania prawne dla wag 
elektronicznych używanych 

w farmacji

W bardzo odległej przeszłości wymiana towa-
rów odbywała się poprzez tzw. wymianę bartero-
wą (towar za towar). W momencie, gdy rozpoczęto 
wartościować towary, do ich oceny zaczęto używać 
między innymi wag prosto dźwigniowych. Od tego 
momentu istnieje nadzór państwa nad przyrządem 
pomiarowym. Pomimo upływu ponad 2000 lat, taki 
nadzór ciągle istnieje, oczywiście w formie akcep-
towalnej przez współczesne systemy ekonomiczno 
– gospodarcze. W tym kontekście można mówić 
w zasadzie o dwóch obszarach nadzoru. Pierwszy 
dotyczy producenta, który wprowadza przyrząd po-
miarowy (wagę) na rynek konsumenta. Wymagania 
związane z tym procesem zawiera Ustawa z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1226). Proces ten polega na 

Pomiar masy w farmacji 
w świetle wymagań 
prawnych,
a rzeczywiste 
możliwości pomiarowe 
wag elektronicznych

►
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zweryfikowaniu zgodności przyrządu pomiarowe-
go (wagi) z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
jakim ona podlega. Idea oceny zgodności polega 
na przeniesieniu całej odpowiedzialności za jakość 
wyrobu na producenta. Oczywiście istnieją na rynku 
państwowe jednostki inspekcyjne, które kontrolują 
zgodność produktów z wymaganiami prawa. Jed-
nakże zasada ich działania polega na okresowej 
wyrywkowej kontroli wyrobów. Z zasady jest więc 
to kontrola niepełna. Tu należy zauważyć, że ocena 
zgodności dotyczy wszystkich wag wprowadzanych 
na rynek. Jednakże nadzór prawny państwa dotyczy 
tylko niektórych z nich. Ich wykaz zawiera Ustawa 
,,Prawo o miarach” z dnia 11 maja 2001 roku. Prawnej 
kontroli metrologicznej podlegają wagi stosowane:

1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska;
2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego;
3) w ochronie praw konsumenta;
4) przy pobieraniu opłat, podatków i innych 

należności budżetowych oraz ustalaniu 
opustów, kar umownych, wynagrodzeń i od-
szkodowań, a także przy pobieraniu i ustala-
niu podobnych należności i świadczeń;

5) przy dokonywaniu kontroli celnej;
6) w obrocie publicznym.

Z powyższego wynika, że o tym czy przyrząd 
pomiarowy (waga) podlega prawnej kontroli decy-
duje jego zastosowanie, a konkretnie obszar w któ-
rym jest wykorzystywany. Jest to bardzo ważne spo-
strzeżenie. W rzeczywistości na rynku znajdują się 
wagi, które nie podlegają metrologii prawnej np. 
waga stosowana w procesie technologicznym oraz 
wagi podlegające metrologii prawnej. Co ciekawe, 
mogą one wyglądać identycznie pod względem 
konstrukcyjnym, a różnice dotyczą tylko ich ozna-
czenia i obszaru w jakim są wykorzystywane. Proces 
produkcji i adaptacji przyrządu pomiarowego do 
wymagań rynkowych pokazano na rysunku 1.  

Jak zauważono wcześniej, przed wprowadze-
niem wagi na rynek należy dokonać oceny zgodno-
ści. Na jej wynik decydujący wpływ ma zazwyczaj 
system jakości producenta. Zawiera on sporo proce-
dur kontrolnych, które mają zagwarantować uzyska-
nie produktu o wysokiej jakości. Oczywiście rynek 
konsumenta weryfikuje tę jakość poprzez ocenę 
działania zakupionego urządzenia. W kontekście 

farmacji szczególne zna-
czenie ma niezawodność 
działania oraz dokładność 
pomiaru. Praktyka poka-
zuje, że sama deklaracja 
producenta co do jakości 
działania wagi zazwyczaj 
jest niewystarczająca. Nie 
wynika to z braku zaufa-
nia, ale raczej z wymagań 
stosowanych systemów ja-
kości. Z tego względu na-
leży przed wprowadzeniem 
wagi do użytkowania (rów-
nież w aptece) sprawdzić jej 
parametry metrologiczne. 
Najlepszym rozwiązaniem 
jest procedura wzorco-
wania. Należy ją wykonać 
w akredytowanym labora-
torium pomiarowym. Przy-
kład takiego świadectwa 
pokazano na rysunku 2. 

Strona pierwsza tego 
dokumentu zawiera dane 
identyfikacyjne urządze-Rysunek 1. Proces produkcji i adaptacji rynkowej wagi elektronicznej

nia oraz zastosowane metody pomiarowe. Kolorem 
czerwonym zaznaczono istotne elementy takie jak: 
potwierdzenie akredytacji, specyfikację badanej 
wagi, miejsce wzorcowania oraz potwierdzenie za-
chowania spójności pomiarowej. Odniesienie do 
błędów wskazań zawiera druga strona świadectwa. 
Pokazano ją na rysunku 3. 

Najważniejszą informację dla farmaceuty za-
wiera kolumna oznaczona kolorem czerwonym. Jest 
to błąd pomiaru, czyli odchyłka jaka potencjalnie 
może wystąpić podczas ważenia próbki. Rzadko 
zdarza się, żeby waga była wykorzystywana w peł-
nym zakresie pomiarowym. Zazwyczaj odważane są 
naważki tylko w pewnym zakresie mas. Taki przy-
padek oznaczono linią w kolorze zielonym. Tak 
więc wystarczy odszukać interesujący nas zakres 
pomiarowy, żeby poznać błąd pomiaru, jaki będzie 
występował podczas odważania składnika. 

Niezależnie od poczynionych wcześniej uwag, 
waga stosowana w aptece podlega prawnej kontroli 
metrologicznej. Co zatem oznacza to w praktyce? 
Niewątpliwie to, że w przypadku planowego zakupu 
musi to być waga, która posiada zatwierdzony typ. 
Prościej ujmując powinna ona mieć wykonane ba-
dania przez tzw. Jednostkę Notyfikowaną, w czasie 
których sprawdzono jej właściwości metrologiczne. 

Dzięki temu uzyskuje się pewność, że wskazania tej-
że wagi będą poprawne. Oczywiście w procesie cer-
tyfikacji nie bada się każdej wagi, tylko przekazane 
do oceny wagi wzorcowe. Zakłada się przy tym, że 
takie same wagi będę produkowane po zakończeniu 
badań jako seria produkcyjna. W praktyce więc od-
ważenie porcji medykamentu będzie zrealizowane 
prawidłowo. 

Rzeczywistość niestety czasami bywa bar-
dziej skomplikowana. Podczas badań związanych 
z zatwierdzeniem typu wykorzystuje się wzorce sta-
lowe, a podczas użytkowania naturalne składniki 
w postaci proszku, cieczy, zawiesiny itd. Specyfika 
próbki oraz warunki zewnętrzne mogą w istotny 
sposób wpływać na wynik ważenia. Rozważania 
w tym zakresie wymagają odrębnej publikacji pop-
artej przykładami. Legalność wagi niezależnie od jej 
typu potwierdzają odpowiednie naklejki naniesione 
trwale na jej konstrukcję. Przez wiele lat (do dnia 20 
kwietnia 2016 r.) oznaczeniem specyficznym w tym 
zakresie było tzw. Zielone M. Przykład takiego ozna-
czenie pokazano na rysunku 4.

Po 20 kwietnia 2016 roku dyrektywa 2009/23/
EC dotycząca wag nieautomatycznych została zastą-
piona Dyrektywą 2014/31/EU. Wejście w życie no-
wej dyrektywy wymusiło zmianę dotychczasowego 

Rysunek 2. Przykład świadectwa wzorcowania – strona 1 Rysunek 3. Przykład świadectwa wzorcowania – strona 2

►
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oznaczenia wag nieautomatycznych, co do których 
dokonano oceny zgodności. Przykład nowego ozna-
czenie pokazano na rysunku 5.  

Jak widać zmiana ma raczej charakter kos-
metyczny, podnoszący nieco czytelność informacji. 
Oznaczenia dotyczące parametrów metrologicznych 
powinny znajdować się również w pobliżu pola od-
czytu. 

Praktycznie w  99% przypadków farmaceuta 
po zakupie otrzymuje wagę już zalegalizowaną, czyli 
gotową do użytkowania. W kontekście wymagań 
prawnych istotne jest to, że legalizacja ma ściśle 
określony czas ważności. Obowiązek zgłoszenia 
wagi do kolejnej legalizacji spoczywa na użytkow-
niku. Terminy ważności legalizacji określają akty 
prawne jako:

a. pierwsza legalizacja ponowna musi być wy-
konana przed upływem 3 lat, licząc od 1 
grudnia roku, w którym dokonano oceny 
zgodności. 

b. po zalegalizowaniu wagi, druga i kolejne le-
galizacje muszą być wykonane przed upły-
wem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, 
w którym dokonano legalizacji ponownej.  

Metrologiczne 
znaczenie legalizacji 

a błędy wskazań

Jak wspomniano wcześ-
niej, legalizacja to nadzór pań-
stwa nad przyrządem pomiaro-
wym (wagą), więc do jej oceny 
wykorzystuje się odpowiednie 
przepisy prawne. Dla wag za-
wiera je Rozporządzenie Mini-
stra Rozwoju z dnia 2 czerwca 
2016 r. w sprawie wymagań dla 
wag nieautomatycznych. Poza 
wieloma zagadnieniami, najważ-
niejsze dla użytkownika są błędy 
wskazań, jakie może wykazywać 
waga. Znając wielkość błędów 
w zakresie ważenia można okre-
ślić, jak dokładnie można odwa-
żyć składnik. Jest to szczególnie 
ważne podczas sporządzania 
leków, gdzie proporcja składni-

ków czasami decyduje o właściwościach miesza-
niny. Efektem każdej legalizacji jest stwierdzenie, 
czy waga spełnia wymagania prawne czy też nie. 
Niestety zazwyczaj podczas tej procedury nie po-
daje się odchyleń (błędów), jakie zarejestrowano. 
Tak więc farmaceuta nie ma wiedzy czy ważenie 
masy np. 20 g jest obarczone błędem czy też nie. 
Pewną podpowiedź można znaleźć w przepisach 
metrologicznych oraz poniższym przykładzie oceny 
wagi. Maksymalne błędy, jakie może wykazywać 
waga PS 200/2000.R2 podczas legalizacji ponownej 
pokazano w tabeli 1 oraz 2. Jest to waga dwuza-
kresowa czyli taka, która posiada dwa niezależne 
zakresy ważenia (W1;W2) o różnych dokładnościach. 
Parametry wagi:

•	 zakres W1:  Max 200 g Min 20 mg 
d = 1 mg e = 10 mg T=-200 g

•	 zakres W2: Max 2000 g Min 500 mg 
d = 10 mg e = 100 mg T=-2000 g

Z nawet pobieżnej analizy tabeli 1 oraz 2 jed-
noznacznie wynika, że ponowna legalizacja wyko-
nywana przez urząd może mieć wynik pozytywy 
wówczas, gdy:

Rysunek 4. Przykład tabliczki znamionowej wagi legalizowanej przed 20.04.2016 roku

Rysunek 5. Przykład tabliczki znamionowej wagi legalizowanej po 20.04.2016 roku

−	 błąd ważenia dla ,,małych” mas wynosi 5 
działek elementarnych (5mg/50mg)

−	 błąd ważenia dla ,,dużych” mas wynosi 10 
działek elementarnych (10mg/100mg)

Podczas użytkowania wagi, zgodnie z przepi-
sami prawnymi dopuszcza się, że błędy te mogą być 
dwukrotnie większe. Odnosząc to do rzeczywistych 
pomiarów można to zobrazować jak przedstawiono 
w tabeli 3. 

Reasumując, procedura legalizacji nie prze-
kazuje żadnej wiedzy o dokładności pomiaru, jaki 
można wykonać za pomocą wagi. A taka informacja 
jest kluczową podczas odważania kolejnych skład-
ników w czasie recepturowania. Rozwiązaniem tego 
problemu jest procedura wzorcowania, która podaje 
błędy jakie dotyczą całego zakresu ważenia. Taką 
usługę oferują akredytowane laboratoria pomia-
rowe. Przykład świadectwa wzorcowania dla wagi 
pokazano na rysunkach  2 i 3.

Błędy w czasie ważenia składników

W wcześniejszym rozdziale stwierdzono, że 
pomiar masy obarczony jest pewnym błędem. War-
tość graniczną tego błędu w metrologii prawnej de-
finiują odpowiednie przepisy. W rzeczywistości na 
ten błąd składa się kilka czynników. Żeby zrozumieć 
to zagadnienie należy wprowadzić dwa nowe poję-
cia: precyzja oraz dokładność. Pozornie są one do 
siebie podobne, ale dotyczą dwóch różnych aspek-
tów odmierzania masy. Przybliżeniem tej tematyki 
jest poniższy teoretyczny przykład. Podczas ważenia 
tej samej próbki uzyskano wyniki (g): 

Ważenie numer

1 2 3 4 5

12,458 12,452 12,450 12,452 12,447

Wartość średnia 12,450 g

Tabela 1. Maksymalne błędy wagi PS 200/2000.R2 w pierwszym zakresie ważenia
Zakres W1. Działka elementarna d = 1 mg

Obciążenie 
Max błędy podczas legalizacji 

wykonywanej przez urząd miar
Max błędy podczas 

użytkowania

Rzeczywiste błędy 
wskazań, badania 

producenta 

0 – 50 g 5 mg 10 mg 2 mg

50 g do 200 g 10 mg 20 mg 2 mg

  
Tabela 2. Maksymalne błędy wagi PS 200/2000.R2 w drugim zakresie ważenia

Zakres W2. Działka elementarna d = 10 mg

Obciążenie 
Max błędy podczas legalizacji 

wykonywanej przez urząd miar
Max błędy podczas 

użytkowania

Rzeczywiste błędy 
wskazań, badania 

producenta 

0 – 500 g 50 mg 100 mg 20 mg

500 g do 2000 g 100 mg 200 mg 20 mg

Masa
odważki

Max błędy 
podczas legalizacji 

wykonywanej przez 
urząd miar

Max błędy podczas
użytkowania

Potencjalny błąd odważania 

Po legalizacji W czasie użytkowania

20 mg

5 mg 10 mg

25 % 50 %

100 mg 5 % 10 %

5 g 0,1 % 0,2 %

Tabela 3. 

►

►



Wszechnica aptekarska

32 Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017 33Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017

Wszechnica aptekarska

Precyzja, to zdolność wagi do uzyskiwania 
takich samych wyników podczas ważenia tego sa-
mego obiektu. W tym przypadku wynosi ona 0,011 
g. Można zatem oczekiwać, że z pewnym prawdo-
podobieństwem masa próbki znajdzie się w zakresie 
mas ograniczonych wynikami nr 1 oraz nr 5. A co 
z dokładnością?

Pojęcie dokładność nie jest zdefiniowane licz-
bowo. Pomiar dokładny to taki, który cechuje się 
najmniejszym błędem. W powyższym przykładzie 
ocena dokładności wymaga sprawdzenia jakie jest 
wskazanie wagi, gdy na jej nośni postawi się wzo-
rzec masy o nominale 10 g. Zakładając, że taki test 
daje wynik hipoteczny  jak poniżej:

−	 Wzorzec masy, masa nominalna: 10 g 
−	 masa rzeczywista wzorca M = 10,0003 g 
−	 wskazanie wagi: I = 9,980 g
−	 błąd wskazania: E= I – M = - 0,023 g

Za pomocą wzorca masy wyznaczono błąd 
wskazania – 0,0023 g dla punktu pomiarowego 10 g. 
Ponieważ odważka wynosi około 12 g, więc błąd 
wskazania będzie dla niej taki sam. W ten sposób 
można sprawdzać dokładność wskazań wagi w do-
wolnym punkcie zakresu pomiarowego. Oczywiście 
wzorzec, którym taki test jest wykonywany musi 
mieć określony błąd wskazania (świadectwo wzor-
cowania). Farmaceuta musi znać jego masę rzeczy-
wistą. 

Na podstawie powyższych wyliczeń można 
stwierdzić, że:

a. odważenie masy preparatu w ilości ok. 10 g 
jest obarczone błędem wielkości - 0,023 g,

b.  ten proces można wykonać z powtarzal-
nością 0,011 g,

c. wartość średnia z serii wynosi 12,450 g.

Nietrudno zauważyć, że do oceny precyzji 
(powtarzalności) użyto dowolnego obiektu o stałej 
masie. Natomiast ocena dokładności wymaga zasto-
sowania wzorca masy, który podobnie jak waga po-
winien posiadać aktualne świadectwo wzorcowania. 
Opisana powyżej procedura może być stosowana 
do sprawdzania wszystkich wag stosowanych w ap-
tekach, niezależnie od ich konstrukcji czy zastosowa-
nia. Ideologię dokładności oraz precyzji pokazano 
na przykładzie tarczy, rysunek 6.   

W praktyce można zatem uzyskiwać pomiary 
powtarzalne, ale niestety odmierzona porcja pro-
duktu będzie obarczona pewnym błędem (czasami 
dość znacznym). Receptura zatem nie będzie posia-
dać zakładanych właściwości. Intuicyjnie przyjmuje 
się, że pomiary są zawsze precyzyjne i dokładne. 
Jednakże w naturze nie ma pomiarów idealnych, 
więc okresowa kontrola wagi jest wskazana. Roz-
ważania natury metrologicznej można prowadzić 
praktycznie w nieskończoność, ale ważniejszy jest 
aspekt praktyczny. Co sprawdzać? Kiedy spraw-
dzać? Dlaczego sprawdzać? Odpowiedzi na te py-
tania nie są aż tak skomplikowane jak mogłoby się 
wydawać. Najważniejsza w aptece jest pewność 
działania, a tę osiąga się głównie poprzez wiedzę 
oraz praktykę.

Optymalne warunki użytkowania 
wagi w aptece

Wagi przeznaczone do użytkowania w apte-
ce ze względu na swoją rozdzielczość są de facto 
wagami laboratoryjnymi. Stanowisko pracy dla ta-
kich przyrządów pomiarowych powinno być stabil-
ne, wolne od wstrząsów oraz wibracji. Ten wymóg 
wynika bezpośrednio z zasady działania wagi elek-
tronicznej. Po położeniu ładunku na szalce, układ 

Rysunek 6. Dokładność i precyzja – interpretacja graficzna

pomiarowy mierzy siłę z jaką ważony obiekt jest 
przyciągany przez Ziemię według zależności:

gdzie:   F – siła 
 m – masa ładunku
g – przyciąganie ziemskie w miejscu pomiaru

Zmierzona siła jest odpowiednio skalowana 
poprzez powiązanie jej z wzorcem masy. W kon-
sekwencji podczas ważenia otrzymujemy wynik 
w gramach lub miligramach. Ewentualne drgania 
w miejscu pracy zakłócają pomiar, co może skutko-
wać brakiem dokładności. Warunki klimatyczne na 
stanowisku pracy powinny być stabilne przynajmniej 
w zakresie temperatury otoczenia. Zmienna tem-
peratura negatywnie wpływa na stabilność układu 
pomiarowego wag. Charakter pracy oraz rozdziel-
czość wag ,,aptecznych” skłaniają do wniosku, że 
zmienność temperatury w zakresie +/- 3oC jest ak-
ceptowalna. 

Jak sobie jednakże radzić, gdy występują 
znacznie większe zmiany temperaturowe? „Receptą” 
w tym przypadku jest adiustacja wagi przed po-
miarami. Dzięki tej operacji uzyskuje się pewność 
tego, że pomiar będzie dokładny – błąd odważenia 
składnika nie będzie większy niż ten podany w świa-
dectwie wzorcowania wagi (rysunek 3). Zasadę ad-
iustacji pokazano na rysunku 7. 

Tu może powstać pytanie, czy taka czynność 
jest obligatoryjna? Oczywiście, że nie. Pod warun-
kiem, że przed odważeniem próbki odbędzie się 
sprawdzenie dokładności wskazań wagi za pomocą 
wzorca masy. 

Czynnikiem, który ewidentnie przeszkadza 
w ważeniu jest nadmierny ruch powietrza. Wytrąca 
on układ pomiarowy wagi z położenia równowagi 
lub dynamicznie zmienia ten stan. Nie można wów-
czas odczytać z pewnością, jaki jest wynik ważenia 
próbki. Jednym z ważniejszych zaleceń użytkowych 
jest nie wyłączanie wagi z sieci zasilającej. Nie należy 
zapominać, że wewnątrz obudowy wagi kryje się 
układ pomiarowy działający z rozdzielczością 200 
tysięcy działek lub 2 milionów działek elementar-
nych. Oczekuje się, że błąd takiego układu podczas 
odważania masy próbki nie będzie większy niż 2 – 3 
działki. Trwałe uzyskanie takiego efektu wymaga 
stabilizacji termicznej układu elektronicznego wagi. 
Zaleca się zatem wyłączać tylko wizualizację wyniku 
przyciskiem ON/OFF. 

Na wynik końcowy odmierzania porcji prepa-
ratu wpływ może mieć wiele czynników, podobnie 
jak w przypadku innych wag. Pokazano to na ry-
sunku 8.

Jednakże jak pokazuje praktyka tylko kilka 
z nich ma znaczenie. Wskazanie właściwych obsza-
rów zwiększonego ryzyka pozwala na ograniczenie 
lub wyeliminowanie niepożądanych zjawisk. Dzięki 
temu można uzyskiwać wyniki dokładne, precyzyjne 
zgodnie z założoną recepturą.   

Rysunek 7. Ogólna zasada działania adiustacji dla wag elektronicznych 

►

►



Przegląd prasy

35Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017

Wszechnica aptekarska

34 Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017

Podsumowanie

Waga stosowana w aptece podlega wymaga-
niom prawnym ze względu na obszar w jakim jest 
stosowana (ochrona zdrowia). Nadzór państwa nad 
tym przyrządem pomiarowym przejawia się poprzez 
tzw. legalizacje, które okresowo należy wykonywać. 
Poza aspektem ergonomicznym dla wykonujące-
go recepturę ważna jest informacja o dokładności 
pomiarowej jaką oferuje waga. Zazwyczaj jest ona 
zgodna z oczekiwaniami, ale zgodnie z systemem 
jakości powinno się okresowo weryfikować po-
prawność tego założenia. Najprostszym sposobem 
w tym zakresie jest okresowa kontrola wskazania 
wagi wzorcem masy. Skuteczność i pracochłonność 
takiej weryfikacji zależy od poprawnej odpowie-
dzi na pytania: Co sprawdzać? Kiedy sprawdzać? 
Jak sprawdzać? Pomimo rożnych aspektów praw-
nych, ekonomicznych, ergonomicznych związanych 
z użytkowaniem wagi w aptece nie należy zapo-
minać, że z efektów pracy farmaceuty korzysta 
człowiek. Tym samym należy mieć pewność co do 

dokładności realizowanych receptur. Jak wiadomo 
różnica między lekarstwem, a trucizną polega tylko 
na wielkości dawki. ■

mgr Sławomir Janas
Laboratorium Badawcze firmy RADWAG 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego 
w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

adres autora: janas@radwag.pl
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Rysunek 8. Czynniki wpływające na proces odważania

Witamina D jest głównym czynnikiem odpo-

wiedzialnym za prawidłową gospodarkę wap-

niowo-fosforanową. Witamina D reguluje pracę 

ok. 2000 genów odpowiedzialnych za funkcjo-

nowanie tysięcy szlaków metabolicznych zwią-

zanych ze zdrowiem człowieka.

Obecnie wiadomo, iż witamina D wywiera 

wieloczynnikowe działanie na różne narządy  

i tkanki, a jej niedobory wpływają na przebieg 

funkcjonowania całego organizmu. 

Optymalna ilość witaminy D w organizmie jest 

ważna na każdym etapie, od życia płodowego, 

przez dzieciństwo i dojrzewanie, aż po starość. 

Witamina D jest produkowana w skórze pod 

wpływem promieni UVB. 

Jednak w Polsce, od września do kwietnia, ze 

względu na kąt padania promieni słonecznych 

synteza skórna witaminy D nie jest wystarcza-

jąca nawet w dni bezchmurne. Dlatego w tych 

miesiącach konieczne jest uzupełnianie jej po-

ziomu w organizmie.

Witamina D jest syntezowana w skórze pod 
wpływem promieniowania UVB. Jej wszechstronny, 
korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu zo-
stał udowodniony w wielu badaniach naukowych. 
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu od-
pornościowego (o 49% mniej infekcji u dzieci i do-
rosłych dzięki codziennej suplementacji witaminą 
D3), przyczynia się do utrzymania zdrowych kości 
i zębów, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni. [1-3] 

Znaczenie witaminy D
Szybkie tempo życia, codzienne obowiązki, 

stres, zła dieta – to tylko niektóre z przyczyn wielu 
chorób cywilizacyjnych. Coraz więcej lekarzy do-
strzega jak ważną rolę w ich zapobieganiu odgrywa 
witamina D i jej odpowiedni poziom w organizmie 
– Korzyści zdrowotne wynikające z odpowiedniego 
poziomu witaminy D w organizmie nie dotyczą tyl-
ko zdrowia kości, ale również obniżają ryzyko wielu 
chorób – podkreśla prof. Michael F. Holick z Bo-
ston University Medical Center (USA). Wśród 
nich znajdują się choroby zakaźne, np. grypa i gruź-
lica; choroby autoimmunologiczne – cukrzyca typu 
1, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie 
stawów, choroba Crohna; choroby układu sercowo-
-naczyniowego – nadciśnienie, miażdżyca, zawał, 
udar; ale również cukrzyca typu 2 oraz zaburze-
nia neuropoznawcze związane z depresją, chorobą 

Witamina D  
– optymalne wsparcie 
zdrowia

Informacja prasowa, 
Warszawa, 22 września 2017 r. 

►
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Alzheimera i schizofrenią – wymienia prof. Holick. 
Niestety, jak pokazują badania, blisko 90% Polaków 
cierpi na niedobór witaminy D. [4] Wynika to prze-
de wszystkim ze stylu życia, w tym niewystarczają-
cej ekspozycji na słońce, ale również z uwarunko-
wań geograficznych naszego kraju (ze względu na 
kąt padania promieni słonecznych, od września do 
kwietnia synteza skórna nie jest zapewniona, nawet 
w dni słoneczne).

Również uzupełnienie niedoborów za po-
mocą diety jest bardzo trudne. Aby pozyskać 2000 
IU/dobę należałoby zjeść codziennie setki gramów 
tłustych ryb, dziesiątki żółtek jaj lub wypić setki 
szklanej mleka. Takie postępowanie nie dość, że jest 
niemożliwe to może być wręcz niezdrowe – mówi 
dr hab. n. med., prof. nadzw. Paweł Płudowski 
z Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medy-
cyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik – Centrum 
Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Większość narządów, tkanek i komórek orga-
nizmu ludzkiego posiada receptor dla witaminy D, 
która reguluje pracę ok. 2000 genów odpowiedzial-
nych za funkcjonowanie tysięcy szlaków metabo-
licznych związanych ze zdrowiem człowieka. Biorąc 
pod uwagę wszechstronność korzyści płynących  
z optymalnego poziomu witaminy D w orga-
nizmie, suplementacja jest prostym sposobem  
na zadbanie o zdrowie całej rodziny.

Dlatego opracowane przez Zespół Między-
narodowych Ekspertów i Lekarzy „Wytyczne suple-

mentacji witaminą D dla Europy Środkowej” zalecają 
wszystkim dzieciom i dorosłym codzienną suple-
mentację witaminą D w okresie od września do 
kwietnia [5]. Co ważne, suplementacja jest zalecana 
nie tylko osobom z niskim poziomem witaminy D, 
ale również osobom, u których stężenie witaminy D  
w wyniku syntezy skórnej w miesiącach letnich 
osiągnęło poziom optymalny. Należy jednak pamię-
tać, że o ile w przypadku osoby zdrowej suplemen-
tacja nie wymaga oznaczenia poziomu witaminy D  
w organizmie ani kontroli lekarskiej, o tyle w przy-
padku osoby z jej niskim poziomem konieczna jest 
konsultacja z lekarzem.

Zdrowe dziecko: 
od ciąży do nastolatka 

Niski poziom witaminy D jest powszech-
nie kojarzony z krzywicą u dzieci. Dane naukowe 
wskazują, że korzystny wpływ witaminy D to nie 
tylko prawidłowy rozwój układu szkieletowego, 
ale również zmniejszone ryzyko rozwoju infekcji, 
astmy czy cukrzycy typu 1. [6-9] Niestety prob-
lem niedoboru witaminy D jest nadal aktualny 
u kobiet ciężarnych pomimo powszechnego sto-
sowania preparatów wielowitaminowych w ciąży. 
Potomstwo kobiet z niedoborami witaminy D w cią-
ży, również będzie miało niedobory tego składnika 
– podkreśla dr n. med. Justyna Czech-Kowalska, 

GRUPA ZALECANE ILOŚCI WITAMINY D

dzieci i młodzież 600-1000 j.m. na dobę od września do kwietnia

osoby dorosłe i w wieku podeszłym 800-2000 j.m. na dobę w zależności od masy ciała, od 

września do kwietnia

osoby z otyłością 1600-4000 j.m. na dobę przez cały rok

kobiety planujące ciążę, kobiety w ciąży i karmiące 1500-2000 j.m. na dobę

Jakie ilości witaminy D w suplementacji rekomendują eksperci?
W zależności od wieku i indywidualnych potrzeb osoby, zalecane ilości mogą się różnić. Rekomendo-

wane dzienne ilości witaminy D w suplementacji od września do kwietnia kształtują się następująco:

źródło: Witamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz grup ryzyka deficytów – wytyczne dla Europy Środ-
kowej 2013r. Standardy medyczne / Pediatria, 2013, 10, 573-578;

zastępca kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii 
i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Po-
mnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. W Polsce ten 
problem dotyczy ok. 60% noworodków. Na szczęś-
cie profilaktyczne podawanie witaminy D noworod-
kom i małym niemowlętom jest szeroko stosowane. 
W późniejszych latach życia dziecka to się zmienia. 
Niestety w codziennej praktyce obserwujemy spa-
dek systematycznego podawania profilaktycznych 
dawek witaminy D wraz z wiekiem dziecka i to już  
w 1. roku życia. Według polskich danych prepa-
raty witaminy D otrzymuje około 80% niemowląt  
w 6. miesiącu życia oraz około 60% niemowląt 
w 12. miesiącu życia, a już tylko około 30% dzieci  
w wieku przedszkolnym i szkolnym – przyznaje dr. 
Czech-Kowalska i dodaje Jest to niepokojące, ponie-
waż wiemy, że u 80-95% polskich dzieci powyżej 1. 
roku życia ilość witaminy D dostarczana w posiłkach 
jest zbyt mała. Średnie spożycie witaminy D u dzieci 
(niezależnie od wieku) stanowi ok. 10-20% zalecanej 
podaży. 

Sport bez kontuzji 
Sport to zdrowie, jednak przy nieodpowiednim 

przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego  
ta przygoda może szybko skończyć się kontuzją. 
W ostatnim czasie coraz więcej dorosłych Pola-
ków uprawia sporty. Bez względu na pogodę uli-
ce, parki czy lasy miejskie wypełniają się biegacza-
mi. Coraz częściej niestety słyszymy też o urazach, 
kontuzjach spowodowanych złym przygotowa-
niem do uprawiania sportu. Znaczenie witaminy 
D w utrzymaniu dobrostanu układu mięśniowo-
-szkieletowego oraz wszechstronne działanie na 
zdrowie organizmu spowodowały, że stała się 
ona przedmiotem zainteresowania medycyny 
sportowej. Pierwsze obserwacje były prowadzone  
w Rosji i Niemczech już w latach 30. XX wieku – 
mówi dr Jarosław Krzywański, specjalista me-
dycyny sportowej i chorób wewnętrznych, Cen-
tralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w War-
szawie. Zaobserwowano pozytywny wpływ światła 
słonecznego na zdolność wysiłkową sportowców  
i zmniejszenie bólu towarzyszącego treningom. 
Dodatkowym spostrzeżeniem było odnotowanie 
szczytu formy w miesiącach letnich – dodaje. Wy-
niki badań prowadzonych wśród sportowców wy-
czynowych potwierdzają wspierającą rolę witaminy 
D w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpor-

nościowego, w tym pozytywny wpływ na obniże-
nie częstości i łagodniejszy przebieg zakażeń dróg 
oddechowych oraz prewencji urazów sportowych, 
regeneracji mięśni i na zdolność wysiłkową. [10] Po-
pulacja sportowców ma nieco lepsze zaopatrzenie 
organizmu w witaminę D niż populacja ogólna ze 
względu na większą ilość czasu spędzaną na słoń-
cu, jednak w miesiącach jesienno-zimowych oraz  
w grupach trenujących w halach ten problem jest 
widoczny i wymaga zdecydowanych działań pre-
wencyjnych.

Mocne kości u osób starszych
Osteoporoza to choroba dotykająca coraz 

więcej kobiet po menopauzie i mężczyzn po 65 roku 
życia. Zmniejszająca się wraz z wiekiem masa kost-
na sprawia, że osoby starsze są w znacznie więk-
szym stopniu narażone na złamania kości, nawet 
przy niewielkich urazach. Wśród czynników ryzyka 
osteoporozy wymienia się między innymi niedobór 
witaminy D. Suplementacja niedoboru witaminy D, 
a w przypadku jej znacznych niedoborów leczenie 
dużymi dawkami pod kontrolą jej poziomu we krwi, 
są rekomendowane jako pierwszy krok w farmako-
logicznym leczeniu osteoporozy – wskazuje prof. dr 
hab. n. med. Ewa Marcinowska – Suchowierska 
z Kliniki Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób 
Metabolicznych Kości, CMKP w Warszawie. Pra-
widłowy poziom witaminy D nie tylko spowoduje 
wzmocnienie kości i złagodzi skutki choroby, ale jest 
też niezbędny dla skutecznej farmakoterapii. Co wię-
cej, poprawia stan mięśni – ich masę i siłę, które ule-

Sezonowe zmiany stężenia 25(OH)D 
elity polskich sportowców (outdoor), 

opr. wł. Jarosław Krzywański
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gają zmniejszeniu wraz ze starzeniem. Dzięki temu 
obniża się ryzyko upadku i  złamań osteoporotycz-
nych – dodaje. Wg Amerykańskiego Towarzystwa 
Geriatrycznego (rok 2014) osobom zdrowym po 65 
r. ż. witaminę D należy podawać nie tylko przez cały 
rok, ale i w zwiększonej ilości tj 4000 IU/d. Podsta-
wą zaleceń jest udokumentowanie, że przy takiej 
suplementacji 95% osób osiąga stężenie 25(OH)D 
we krwi powyżej 30 ng/ml, które koreluje ze zmniej-
szeniem liczby upadków i ich niekorzystnymi na-
stępstwami (uszkodzenia ciała, złamania).

Profilaktyka niedoborów witaminy D i zapo-
bieganie rozwojowi osteoporozy jest istotna nie 
tylko w dojrzałym wieku. Również w trakcie ciąży 
oraz karmienia piersią kobiety powinny dostar-
czać odpowiednią ilość witaminy D, gdyż w tym 
czasie dochodzi u nich do znacznego odwapnienia  
i osłabienia kości, co w przyszłości może zwięk-
szyć ryzyko zachorowania na osteoporozę.

Tarczyca 
– nowy kierunek badań 

Choroby tarczycy dotyczą około 20% nasze-
go społeczeństwa, głównie kobiet. Ostatnie lata 
przyniosły informacje o roli witaminy D w auto-
immunologicznych chorobach tarczycy, zwłasz-
cza zmianach zapalnych typu Hashimoto. [11] 
Niedobór witaminy D3 jest istotnym czynnikiem 
wpływającym na układ immunologiczny. Wyka-
zano, iż niedobór witaminy D3 sprzyja chorobom 
autoimmunologicznym. Zaobserwowano zależ-
ność pomiędzy stężeniem witaminy D3, a mianem 
przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczyco-
wej (AntyTPO), którego poziom może wskazywać  
na toczący się proces zapalny tarczycy – mówi prof. 
dr hab. n. med. Ewa Sewerynek, Kierownik Zakładu 
Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, 
Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. Biorąc pod uwagę zasadnicze znaczenie 
peroksydazy tarczycowej w biosyntezie hormonów 
warto pochylić się nad zagadnieniem zastosowania 
suplementacji witaminą D jako profilaktyki zmian 
zapalnych tego gruczołu – dodaje.

Optymalne wsparcie zdrowia
Objawy niedoboru witaminy D są mało spe-

cyficzne, a spektrum rozległe. Mogą to być bóle 
kostno-mięśniowe, utrata apetytu, biegunka, bez-
senność, niesmak lub pieczenie w jamie ustnej, ale 
również częste przeziębienia, przewlekłe zmęcze-
nie lub obniżenie nastroju. Niedobory witaminy 
D uznano za problem społeczny ze względu na 
zasięg i niekorzystne następstwa zdrowotne. Od-
powiednia suplementacja witaminą D to prosty 
sposób, który istotnie wpłynie na komfort życia  
i może w znaczącym stopniu zmniejszyć ryzyko za-
chorowania na choroby takie jak nowotwory, cho-
roby układu sercowo-naczyniowego, stwardnienie 
rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów czy cuk-
rzycę typu 1. [12] Warto uświadomić sobie, że ta 
witamina jest niezwykle ważna nie tylko w okresie 
dorastania, ale przez całe życie. Dlatego niezależnie 
od wieku każdy powinien po nią sięgnąć już dziś  
a jej przyjmowanie na stałe wprowadzić do swoje-
go codziennego rytuału. ■

Opracowano na podstawie 
informacji prasowej Fleishman Hillard 
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Ad Gloriam Pharmaciae
2017

Poniżej publikujemy listę osób wyróżnionych za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa. Osoby 
te zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, resortowymi przyznanymi przez Ministra Zdrowia oraz wyróżnieniami nadanymi przez Naczelną 
Radę Aptekarską. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień nastąpi podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia 

Aptekarza, które odbędą się 11 października 2017 roku w Warszawie.

Srebrny Krzyż Zasługi

dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz wieloletnia, 
aktywna działaczka samorządu aptekarskie-
go, czynnie uczestniczy w pracach Wiel-
kopolskiej OIA. Była członkiem Prezydium 
piastując funkcję Sekretarza, Konsultantem 
Wojewódzkim ds. Aptek Szpitalnych w woje-
wództwie Wielkopolskim, a także przewod-
niczącą i założycielką Ogólnopolskiej Sekcji 
Żywienia Poza i Dojelitowego PTF. Członek 
Międzynarodowego Towarzystwa Praktykują-
cych Farmaceutów Onkologicznych. Założy-
cielka pierwszej w Polsce Pracowni Leku Cy-
tostatycznego. Prowadzi seminaria i wykłady 
z zakresu żywienia pozaustrojowego. Odzna-
czona Medalem im. prof. B. Koskowskiego, 
Strażnikiem Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa 
Polskiego , Medalem Łukasiewicza oraz Od-
znaką Honorową Ministra Zdrowia „Za zasłu-
gi dla ochrony zdrowia”. 

mgr farm. Janusz Łazarczuk ukończył studia na 
Wydziale Farmacji Akademii Medycznej we 
Wrocławiu. Właściciel i kierownik apteki, pra-
ce w aptece traktuje jako służbę człowieko-
wi. Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Olsztynie, w której pełnił funkcję skarbni-

ka. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu 
hurtowni farmaceutycznych utworzonych 
z kapitału prywatnego aptekarzy, które miało 
na celu poprawienie zaopatrzenia pacjentów 
w leki. Za zasługi dla samorządu aptekarskie-
go uhonorowany został Medalem im. prof. B. 
Koskowskiego.

Brązowy Krzyż Zasługi

mgr farm. Barbara Jękot – ukończyła Wydział 
Farmaceutyczny w Krakowie, posiada I sto-
pień specjalizacji z farmacji aptecznej. Była 
członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego, 
a obecnie Prezes Okręgowej Rady Aptekar-
skiej w Krakowie, członek Prezydium Naczel-
nej Rady Aptekarskiej, skarbnik oraz członek 
Naczelnej Rady Aptekarskiej. Delegat na Kra-
jowe Zjazdy Aptekarzy. Nadzorowała w OIA 
zakończenie procesu zmiany numerów prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty w związku 
z powstaniem Centralnego Rejestru Farma-
ceutów oraz uczestniczyła w pracach CSIOZ 
przy tworzeniu projektu e-recepty.
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OIA Białystok
Mgr farm. Kamil Andrzejewski ukończył studia 

magisterskie na kierunku farmacji aptecznej na 
Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycz-
nej w Białymstoku, po czym rozpoczął pracę 
zawodową w rodzinnej aptece, a następnie 
objął stanowisko kierownika apteki ogólno-
dostępnej. W roku 2013 ukończył Podyplomo-
we Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia. W latach 2007-2011 czło-
nek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, delegat na 
VI KZA, a od 2011 członek Okręgowej Rady 
Aptekarskiej oraz Prezydium.

Dr n. farm. Ewa Czyżewska ukończyła studia ma-
gisterskie na Wydziale Farmaceutycznym Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku, posia-
da II stopień specjalizacji w zakresie farmacji 
aptecznej, w 2009 roku uzyskała tytuł doktora 
nauk farmaceutycznych. Obecnie jest nauczy-
cielem dyplomowanym. Wyróżniona między 
innymi Zespołową Nagrodą II Stopnia Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za 
osiągnięcia naukowe oraz Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Pani doktor przekazała 
do Muzeum Medycyny i Farmacji UM w Bia-
łymstoku cenną kolekcję zabytków farmaceu-
tycznych i medycznych.

UCHWAŁA nr VII/13/2017 z dnia 23 maja 2017 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”.

Odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

    Balcerzak Elżbieta Małgorzata – mgr farm., OIA Poznań
    Dwornik Jolanta – mgr farm., OIA Kalisz
    Korbut Teresa – mgr. farm, OIA Olsztyn

    Kowalczyk Anna – mgr. farm, OIA Olsztyn
    Krzystek-Małecka Halina – mgr farm., OIA Kraków
    Rykaczewska Izabela – mgr farm., OIA Bydgoszcz

    Rutkowski Wojciech – mgr farm., OIA Zielona Góra
    Siemianowska Beata Edyta – mgr farm., OIA Olsztyn

OIA Bydgoszcz
Mgr farm. Emilia Fietkiewicz ukończyła studia na 

Wydziale Farmaceutycznym Akademii Me-
dycznej w Poznaniu. Jest specjalistką drugie-
go stopnia z zakresu farmacji aptecznej z za-
kresu farmacji klinicznej. Prowadziła szkolenia 
podyplomowe dla farmaceutów. Dużo czasu 
poświęcała pracy społecznej, była przewod-
niczącą zespołu ds. aptek szpitalnych, pełniła 
funkcję skarbnika ORA oraz zastępcy przewod-
niczącego OSA.

Mgr farm. Jolanta Majchrzak jest absolwentką Wy-
działu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Poznaniu oraz specjalistką I stopnia z zakre-
su farmacji aptecznej. Współwłaścicielka ap-
teki, która jest placówką szkoleniową. Dużo 
czasu poświęca na pracę społeczną w samo-
rządzie aptekarskim, obecnie drugą kadencję 
sprawuje funkcję wiceprzewodniczącej Okrę-
gowego Sądu Aptekarskiego.

OIA Częstochowa
Mgr farm. Agnieszka Fenig ukończyła Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi na Wydziale Farmaceutycz-
nym, obecnie kierownik apteki szpitalnej. Od 
momentu podjęcia pracy w służbie zdrowia 
poświęca się jej bezgranicznie i działa na rzecz 
środowiska aptekarskiego. Dzięki zdobytemu 
doświadczeniu i kompetencjom chętnie zosta-
ją jej powierzane funkcje zarówno w Radzie 
Aptekarskiej, jak i we władzach PTF.

OIA Gdańsk
Mgr farm. Grażyna Mazurowska ukończyła Wy-

dział Farmaceutyczny Akademii Medycznej 
w Gdańsku, posiada pierwszy stopień specja-
lizacji w zakresie farmacji aptecznej. W latach 
2014-2016 pełniła funkcję Pomorskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. 
Swoją postawą i działaniami aktywnie wspiera 
samorząd zawodowy farmaceutów w dąże-
niach do podnoszenia rangi zawodu farma-
ceuty jako zawodu zaufania publicznego.

Prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki ukończył 
studia na Wydziale Farmaceutycznym Akade-
mii Medycznej w Gdańsku. W 1990 r. uzyskał 

stopień naukowy doktora nauk farmaceutycz-
nych, a w 2011 z rąk Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej otrzymał nominację profesorską. 
Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu 
Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdań-
skiego UM. W latach 2008-2016 pełnił funkcję 
dziekana Wydziału Farmaceutycznego z OML, 
a wcześniej przez 14 lat funkcję prodziekana. 
Od 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącego 
Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceu-
tycznych w Polsce. W Kadencji 2017-2020 jest 
członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów. Pan Profesor zna problemy apte-
karzy i z wielkim zaangażowaniem działa dla 
pożytku i rozwoju aptekarstwa polskiego.

OIA Katowice
Mgr farm. Krzysztof Grzesik absolwent Wydziału 

Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycz-
nej w Katowicach, od 2007 roku członek Rady 
Śląskiej Izby Aptekarskiej V, VI i VII kadencji 
oraz członek Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
w latach 2011-2015. W roku 2015 wybrany na 
stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Okrę-
gowego Sądu Aptekarskiego. Dzięki wielolet-
niej pracy dzieli się swoim doświadczeniem 
angażując się w działania samorządu aptekar-
skiego.

OIA Kielce
Mgr farm. Elżbieta Kałużna-Cebula ukończyła 

Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycz-
nej w Krakowie, obecnie kierownik apteki 
szpitalnej. Członek Kieleckiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w V kadencji oraz członek Pre-
zydium ORA w VI kadencji. W latach 2000-
2012, a także obecnie od 2017 r. Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie farmacji szpitalnej, 
a w latach 2012-2016 Konsultant Wojewódz-
ki w dziedzinie farmacji szpitalnej i farmacji 
aptecznej. Prezes Kieleckiego Oddziału PTF 
w okresie 2004-2007, a obecnie Członek Zarzą-
du i Przewodnicząca Sekcji Farmacji Szpitalnej.

Mgr farm. Edyta Wojda absolwentka Wydzia-
łu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Lublinie, obecnie kierownik apteki. Członek 
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Okręgowej Komisji Rewizyjnej KOIA w V i VI 
kadencji. Zastępca Prezesa Kieleckiej Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej w VII kadencji.

OIA Kraków
Mgr farm. Maryla Lech ukończyła studia na Wy-

dziale Farmacji Akademii Medycznej w Kra-
kowie, posiada specjalizację z toksykologii 
oraz zaliczony cykl kursów z homeopatii. Jest 
właścicielem i kierownikiem apteki. Pracowała 
w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Prowadzi 
wakacyjne praktyki zawodowe i jest opieku-
nem stażystów po studiach. W IV i V kadencji 
była członkiem Okręgowego Sądu Aptekar-
skiego, w VI pełniła funkcję Przewodniczącej, 
a obecnie jest Sekretarzem ORA. W 2017 r. 
została powołana przez Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego do Zespołu Eks-
pertów.

Mgr farm. Wojciech Stępień absolwent Wydzia-
łu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Krakowie, posiada specjalizację z farmacji 
aptecznej I stopnia. Właściciel i kierownik apte-
ki. Był delegatem na OZA w IV, V i VII kadencji 
oraz na KZA w VI i VII kadencji. Członek OKR IV 
kadencji a następnie przewodniczący OKR w VI 
i VII kadencji. Autor publikacji na temat roli OKR 
w procesie kontroli organów izby oraz pracy 
OKR. W VII kadencji został członkiem NSA.

Mgr farm. Barbara Zakrzewska ukończyła studia 
na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej 
w Krakowie, posiada pierwszy stopień spe-
cjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Przez 
wiele lat pełniła funkcję kierownika oraz opie-
kuna stażystów i praktykantów. Od czterech 
kadencji delegat na OZA, a w VI i VII kadencji 
na KZA. Od 2012 r. Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej. Autorka publikacji 
nt. roli OROZ oraz spraw prowadzonych przez 
OROZ w latach 2012-2015.

OIA Olsztyn
Mgr farm. Bogumiła Polakiewicz absolwentka Wy-

działu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Gdańsku. W 2002 r. uzyskała specjalizację 
pierwszego stopnia z farmacji aptecznej. Właś-

cicielka i kierownik apteki, mocno zaangażo-
wana w działalność samorządową. Od dwóch 
kadencji członek ORA i pomysłodawczyni Pły-
wackich Mistrzostw Aptekarzy.

Mgr farm. Marlena Sadowska ukończyła studia 
na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej 
w Gdańsku, obecnie kierownik apteki w Wo-
jewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecię-
cym w Olsztynie. W poprzednich kadencjach 
członek Komisji Rewizyjnej, następnie członek 
OSA, w VI kadencji zastępca sekretarza ORA, 
a w obecnej została jej sekretarzem. 

Mgr farm. Magdalena Stankiewicz ukończyła Wy-
dział Farmaceutyczny Akademii Medycznej 
w Gdańsku, posiada specjalizację pierwszego 
stopnia z farmacji aptecznej. Była członkiem 
Prezydium ORA, obecnie drugą kadencję 
jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
Wykonując obowiązki naczelnika Wydziału 
Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu 
Zdrowia Oddział w Olsztynie stanowi ogniwo 
łączące farmaceutów z NFZ.

OIA Poznań
Dr n. farm. Arleta Matschay ukończyła Wydział 

Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Po-
znaniu, gdzie obecnie pracuje na stanowisku 
kierownika Pracowni Farmacji Praktycznej Ka-
tedry i Zakładu Technologii Postaci Leku. Jest 
wychowawcą wielu pokoleń farmaceutów, od 
lat zaangażowana w pracę na rzecz samorzą-
du. Delegat na Zjazd VII kadencji, zastępca 
Przewodniczącego OSA. Wojewódzki Konsul-
tant ds. Farmacji Aptecznej na teren woj. lu-
buskiego w roku 2008, a w latach 2007-2009 
Koordynator staży aptecznych studentów.

Mgr farm. Tomasz Kozaczyk absolwent Wydziału 
Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Po-
znaniu, wieloletni kierownik i właściciel apteki 
„Rodzinnej”. Delegat na Zjazd VI i VII kadencji 
oraz członek ORA VI i VII kadencji. Propagator 
zawodu, oddany działacz na rzecz współpra-
cy zawodowej farmaceutów. Zaangażowany 
w konsolidację środowiska dla rozwiązywania 
problemów zawodu i obrony wizerunku ap-
tekarza.

Mgr farm. Maciej Pawełczyk ukończył studia na 
Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Po-
znaniu. Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej 
VI i VII kadencji, skarbnik VII kadencji. Od wielu 
lat zaangażowany w działalność samorządu 
aptekarskiego. Kontynuator rodzinnych tra-
dycji aptekarskich, w pełni oddany zawodowi. 

OIA Opole
Mgr farm. Monika Muszyńska ukończyła Wy-

dział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, obecnie kierownik apteki. Działa 
w strukturze Opolskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej jako członek składu Sędziowskiego 
V kadencji, członek Komisji Rewizyjnej VI ka-
dencji. Aktualnie jest Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej. Swoją postawą, dyspozycyjnością 
i zaangażowaniem w sprawy izby jest przykła-
dem dla młodszego pokolenia.

Mgr farm. Anna Prygiel absolwentka Wydziału 
Farmaceutycznego Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, kierownik apteki „Św. Kosmy i Da-
miana”. Była członkiem Rady Opolskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej VI kadencji. Aktualnie 
działa w strukturze ORA VII kadencji. Ponadto 
jest corocznym Sekretarzem Zjazdu Aptekarzy 
Opolszczyzny. Zaangażowana w działalność 
samorządu aptekarskiego Opolszczyzny.

Mgr farm. Dariusz Smoliński ukończył studia 
na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej 
we Wrocławiu. Działa w strukturze Opolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej jako członek 
Rady V, VI i VII kadencji. Aptekarz – szpitalnik, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji 
Szpitalnej, delegat na zjazd krajowy VI kaden-
cji. Był Koordynatorem Departamentu Farmacji 
Szpitalnej NRA poprzedniej kadencji, pełnił też 
obowiązki Sekretarza NRA.

OIA Łódź
Mgr farm. Magdalena Andrzejowska ukończyła 

Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycz-
nej w Łodzi, posiada specjalizację w zakresie 
farmacji aptecznej. Była delegatem na Krajowy 
Zjazd Aptekarzy. Przez wiele lat zaangażowana 
w prace na rzecz izby. Przez dwie kadencje 

uczestniczyła w pracach Okręgowego Sądu 
Aptekarskiego, a od 2016 r. jest członkiem 
Komisji Rewizyjnej.

Mgr farm. Andrzej Dowgird absolwent Wydzia-
łu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Łodzi, obecnie kierownik apteki. W trakcie 
wieloletniej pracy w samorządzie aptekarskim 
uczył zawodu wielu studentów oraz magistrów 
farmacji kształtując ich osobowość i profil 
zawodowy. Od 2011 r. pełni nieprzerwanie 
funkcję członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
Odznaczony medalem „Zasłużony Nauczyciel 
Zawodu Aptekarza”.

Mgr farm. Łukasz Konka ukończył Uniwersytet Me-
dyczny na Wydziale Farmacji w Łodzi, obecnie 
pracuje jako kierownik apteki. Aktywnie działa 
jako członek Okręgowej Rady Aptekarskiej. Od 
początku VII kadencji pełni funkcję Skarbnika. 
Czynnie włącza się w organizowanie spotkań, 
których celem jest integracja środowiska ap-
tekarskiego.

OIA w Rzeszów
Mgr farm. Henryka Paszko ukończyła Wydział 

Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Lub-
linie, specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej 
i farmacji szpitalnej, wieloletni kierownik apteki 
szpitalnej. Drugą kadencję pełni funkcję Kon-
sultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji 
szpitalnej. Aktywny członek ORA i Prezydium 
VI kadencji. Wieloletni delegat na Okręgo-
we Zjazdy. Odznaczona Medalem XXV-lecia 
za zasługi dla Samorządu Aptekarskiego na 
Podkarpaciu.

Mgr farm. Elżbieta Rabiej-Koralewicz absolwentka 
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Me-
dycznej w Lublinie, specjalista w dziedzinie far-
macji aptecznej i farmacji szpitalnej. Wieloletni 
kierownik apteki szpitalnej. Delegat na Okrę-
gowe Zjazdy Aptekarzy kilku kadencji. Oddana 
swojej pracy oraz zaangażowana w działalność 
samorządu aptekarskiego na Podkarpaciu.
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OIA Szczecin
Mgr farm. Maria Antczak ukończyła Wydział Far-

maceutyczny Akademii Medycznej w Pozna-
niu, a następnie uzyskała dyplom specjalizacji 
I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Przez 
wiele lat pełniła funkcję kierownika apteki 
szpitalnej, a także z dużym zaangażowaniem 
kształciła młodzież w technikum farmaceu-
tycznym. Była dwukrotnie członkiem Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej działając w komisji 
ds. aptek szpitalnych III i IV kadencji. 

Mgr farm. Teresa Kończak-Zielińska ukończyła 
Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycz-
nej w Łodzi. Posiada specjalizację I i II stopnia 
z farmacji aptecznej. Jest osobą bardzo zasłu-
żoną dla szczecińskiej farmacji. W latach 70 
była zastępcą rzecznika dobra służby zdrowia 
przy okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej. 
Pełniła również funkcję sędziego ORA w II ka-
dencji oraz przewodniczącej Sądu ZOIA w III 
kadencji. Była delegatem na Okręgowe Zjaz-
dy Aptekarzy, a także przez wiele lat pełniła 
funkcję zastępcy przewodniczącej PTF.

OIA Zielona Góra 
Mgr farm. Maria Boboryk absolwentka Wydzia-

łu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Poznaniu, specjalista I stopnia w zakresie 
farmacji aptecznej. Posiada 36-letni staż pra-
cy w zawodzie, długoletni kierownik apteki 
ogólnodostępnej. Nauczyciel zawodu i opie-
kun staży zawodowych wielu młodych far-
maceutów. W I kadencji działalności samo-
rządu sprawowała funkcję zastępcy Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, a w IV była 
członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

Dr n. farm. Krystyna Kowal-Szóstak ukończyła 
Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej 
w Poznaniu, specjalista I stopnia w zakresie 
farmacji aptecznej. Posiada 34-letni staż pracy 
w zawodzie. Obecnie kierownik i właściciel ap-
teki. Nauczyciel zawodu i opiekun staży zawo-
dowych wielu młodych aptekarzy. W obecnej 
kadencji, a także w IV i VI członek Okręgowe-
go Sądu Aptekarskiego. 

OIA Warszawa
Mgr farm. Katarzyna Dryja ukończyła studia na 

Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Ło-
dzi. Delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy. 
Pełniła funkcję Aptekarza Powiatowego. Ak-
tywnie działa w pracach na rzecz samorządu 
aptekarskiego. 

Mgr farm. Sebastian Sobski absolwent Wydzia-
łu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Gdańsku, podnoszący swoje umiejętności 
zawodowe z zakresu specjalizacji farmacji 
szpitalnej i klinicznej. Delegat na Zjazd Okrę-
gowej Izby oraz na Krajowy Zjazd Aptekarzy. 
W latach 2013-2016 wiceprezes Polskiego 
Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicz-
nych. Członek NRA w VII kadencji. Czynnie 
uczestniczy i działa w pracach samorządu 
aptekarskiego.

Mgr farm. Jerzy Żabiński ukończył Warszawski 
Uniwersytet Medyczny na Wydziale Farmacji. 
Delegat na Zjazdy Krajowe, od 2007 r. Prze-
wodniczący Komisji Młodych Farmaceutów 
i ds. Zawodowych. Sekretarz Okręgowej Rady 
Aptekarskiej obecnej kadencji. 

Ś.p. mgr farm. Stanisław Janiszewski ur. w Janow-
cu nad Wisłą, po ukończeniu studiów farma-
ceutycznych na Uniwersytecie Warszawskim, 
a następnie po powrocie z obozu jenieckiego 
po I wojnie światowej zakłada i prowadzi Ap-
tekę „Pod Zamkiem”.  W 1939 roku z dwóch 
organizacji farmaceutycznych działających 
w Rzeczypospolitej, a mianowicie: Związku 
Zawodowego Farmaceutów i Polskiego Po-
wszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
Sejm RP powołuje Izbę Aptekarską, w której 
skład wchodzi 14 izb. Pan Magister włącza 
się w organizowanie i pracę Lubelskiej Izby 
Aptekarskiej. Po wybuchu II wojny światowej 
bierze czynny udział w organizowaniu ruchu 
podziemnego, zostaje członkiem Armii Kra-
jowej , organizuje zaopatrzenie w leki, opa-
trunki i żywność. Następnie zostaje areszto-
wany przez Niemców, więziony i rozstrzelany 
19.06.1944 r. Jego symboliczny grób znajduje 
się na Warszawskich Powązkach.

OIA Częstochowa
Mgr farm. Przemysław Orlikowski absolwent Ślą-

skiej Akademii Medycznej w Katowicach Wy-
dział Farmaceutyczny w Sosnowcu, specjalista 
farmacji szpitalnej i kierownik apteki szpital-
nej. W V i VI kadencji członek Prezydium Czę-
stochowskiej OIA. W 2015 r. powołany do peł-
nienia funkcji Śląskiego Wojewódzkiego Kon-
sultanta ds. Farmacji Szpitalnej, a pod koniec 
tego roku wybrany na Prezesa Częstochow-
skiej OIA. Organizator cyklicznych konferen-
cji naukowych „Jurajskiej Wiosny Farmaceu-
tów” oraz „Forum Wiedzy Farmaceutycznej”. 
Współautor publikacji naukowych oraz arty-
kułów popularno-naukowych. Odznaczony 
Medalem im. Prof. B. Koskowskiego, Odznaką 
Honorową PTF, Medalem im. I. Łukasiewicza 
za wybitne zasługi dla farmacji polskiej.

OIA Poznań 
Mgr farm. Dorota Marcinkowska ukończyła Wy-

dział Farmaceutyczny Akademii Medycznej 
w Poznaniu. Wieloletni pracownik aptek ogól-
nodostępnych, aktywnie uczestniczy w pra-
cach wielkopolskiego samorządu aptekarskie-
go. Delegat na Zjazd II-VII kadencji, członek 
ORA IV-VII kadencji, członek Prezydium oraz 
sekretarz V i VI kadencji. Przez wiele lat pełni-
ła funkcję Dyrektora Biura Wlkp. OIA.

OIA Katowice
Dr n. przyr. Kazimiera Klementys uzyskała tytuł 

mgr farm. na Śląskiej Akademii Medycznej, 
została pracownikiem tej uczelni prowadząc 
zajęcia ze studentami i kontynuując pracę 
naukową, uzyskując stopień dr nauk przyrod-
niczych. W latach 2004-2016 była koordyna-
torem praktyk zawodowych dla studentów 
farmacji. Obecnie kierownik apteki szpitalnej, 
członek Rady ŚIA, Prezes Zarządu PTF w Ka-
towicach. Uczestniczy w pracach komisji opi-
niującej kandydatów na funkcje kierownika 
apteki oraz Komisji Aptek szpitalnych.

Mgr farm. Mariusz Langer absolwent Wydziału 
Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Me-
dycznej, specjalista I stopnia z zakresu farma-
cji aptecznej. Od wielu lat wspiera działalność 
samorządu aptekarskiego, przez cztery ka-
dencje członek Okręgowego Sądu Aptekar-
skiego, a w latach 2011-2015 Przewodniczący 
OSA, następnie członek Prezydium. W czasie 
III i IV kadencji członek Rady ŚIA. Obecnie po 
raz kolejny członek Sądu Aptekarskiego.

OIA Szczecin
Mgr farm. Jerzy Waliszewski ukończył studia far-

maceutyczne na Akademii Medycznej w Po-
znaniu, specjalista pierwszego stopnia w dzie-
dzinie farmacji aptecznej. Kierował komitetem 
założycielskim Izby. W latach 1991-1999 pra-
cował społecznie jako sekretarz Zachodnio-
pomorskiej ORA, a potem był jej rzecznikiem 
prasowym i przewodniczącym komisji etyki. 
Od wielu kadencji jest sekretarzem Oddziału 
Szczecińskiego PTF, prowadzi Sekcję Historii 
Farmacji. Opublikował ok. trzydziestu donie-
sień naukowych z dziedziny historii farmacji 
i medycyny. Odznaczony m.in. Medalem im. 
Prof. B. Koskowskiego.

OIA Warszawa
Mgr farm. Krzysztof Świgoniak absolwent Wy-

działu Farmaceutycznego Akademii Medycz-
nej w Poznaniu. Od I kadencji czynnie włącza 
się w prace samorządu aptekarskiego, dele-
gat na Okręgowe i Krajowe Zjazdy Aptekarzy. 
Pełnił też funkcję Sędziego w Okręgowym Są-
dzie Aptekarskim i członka Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej.

UCHWAŁA VII/14/2017
z dnia 23 maja 2017 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu 
„Strażnika Wielkiej Pieczęci  

Aptekarstwa Polskiego”
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OIA Olsztyn
mec. Jan Łukaszewicz absolwent Uniwersytetu 

Warszawskiego – Wydział Prawa, prowadził 
obsługę prawną Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie w latach 2009-2016. Swoją wie-
dzą imponował i służył samorządowi apte-
karskiemu, był zwolennikiem idei „apteki dla 
aptekarza” w czym wspierał Prezesa i innych 
członków Rady.

OIA Poznań
Pan Leonard Szymański ukończył Politechnikę Po-

znańską. We współpracy z aptekarzami wielko-
polskimi przedstawił projekt ustawy o izbach 
aptekarskich Klubowi Parlamentarnemu „Soli-
darność”, czym przyczynił się do procedowania 
i uchwalenia ustawy. Był posłem na Sejm RP 
jako kandydat bezpartyjny, z poparciem Komi-
tetu Obywatelskiego Solidarność. 

OIA Zielona Góra 
Mgr farm. Ryszard Kiedrowski ukończył Akademię 

Medyczną w Poznaniu, jest specjalistą I stop-
nia w zakresie farmacji aptecznej. Od 38 lat 

UCHWAŁA nr VII/15/2017
z dnia 23 maja 2017 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie przyznania wyróżnienia 
„Mecenasa Aptekarstwa Polskiego”

pracuje w zawodzie farmaceuty, długoletni 
kierownik aptek ogólnodostępnych. Nieprze-
rwanie od roku 1991 jest członkiem Okręgowej 
Rady Aptekarskiej. W I, II, IV i V kadencji pełnił 
funkcję V-ce Prezesa ORA, a w III, VI i obecnie 
Prezesa ORA. Członek NRA zasiadający w jej 
szeregach od czterech kadencji. Odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 
im. prof. B. Koskowskiego.

OIA Warszawa
Mgr farm. Krystyna Sulińska absolwentka Wydzia-

łu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Warszawie, kierownik apteki szpitalnej. Od 
wielu lat zaangażowana w prace samorządu 
aptekarskiego, m. in. w szkolenie farmaceutów, 
którzy otwierają pracownie leku cytostatycz-
nego. 

Mgr farm. Ewa Wermińska ukończyła Akademię 
Medyczną w Lublinie, obecnie kierownik ap-
teki szpitalnej. Chętnie włącza się w różnego 
typu działania na rzecz samorządu aptekar-
skiego, a także w szkolenia dla farmaceutów 
szpitalnych.
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►

„Ludzie pomagają ludziom” – takie hasło zobowiązuje. Dlatego Polpharma 
od lat wspiera środowiska lekarzy i farmaceutów. Jako sprawdzony partner co roku 
towarzyszy również obchodom Dni Aptekarza. Patronem medialnym tegorocznych 
uroczystości jest magazyn „Farmacja Praktyczna” cieszący się zaufaniem farmaceutów 
oraz Managerfarmacji.pl – nowy portal skierowany do kierowników aptek.

Polpharma uważnie wsłuchuje się w potrzeby farmaceutów. Dzięki temu może 
oferować realne wsparcie w poszerzaniu wiedzy, m.in. na konferencjach w ramach 
Europejskiego Programu Edukacyjnego. Od lat wydawana jest „Farmacja Praktyczna” 
– magazyn branżowy pełen sprawdzonych i praktycznych informacji. 

Pozycja największego polskiego producenta leków zobowiązuje, dlatego od lat 
firma prowadzi Naukową Fundację Polpharmy, która wspiera polskich naukowców. 
Polpharma znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Zaj-
muje pierwsze miejsce wśród polskich przedsiębiorstw pod względem europejskich 
zgłoszeń patentowych, angażując się w rozwój nauki oraz edukację i profilaktykę 
zdrowotną.

Polpharma to polska firma, która należy do grona 20 największych producen-
tów leków generycznych na świecie. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 600 
produktów, a kolejnych 250 znajduje się w fazie rozwoju. Firma intensywnie rozwija 
się również w przełomowej dziedzinie, jaką jest biotechnologia. W Gdańskim Parku 
Naukowo-Technologicznym stworzyła jedno z najnowocześniejszych laboratoriów 
biotechnologicznych w Europie. 

Działania Polpharmy spotykają się z uznaniem, czego potwierdzeniem są między 
innymi nagrody i wyróżnienia przyznawane przez przedstawicieli branży farmaceu-
tycznej, w tym przez Naczelną Izbę Aptekarską.

Polpharma – partner polskich farmaceutów



OgólnOpOlski Dzień AptekArzA

51Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017

edukacja

50 Aptekarz Polski, 122(100e) październik 2016

►

www.servier.pl, www.facebook.pl/servierpolska
www.dbajoserce.pl, www.facebook.pl/dbajoserce
www.forumprzeciwdepresji.pl, www.facebook.pl/forumprzeciwdepresji
www.wylaczraka.pl, www.facebook.pl/wylaczraka

SERVIER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 10,
01-248 Warszawa
tel. (22) 594 90 00

Międzynarodowy Ośrodek 
Badań Klinicznych w Warszawie

Działalność
naukowo-badawcza

Produkcja leków w Polsce
od blisko 20 lat
Zakład Produkcyjny
na warszawskiej Białołęce

Innowacyjne leki zmieniające
standardy terapii
Ponad milion pacjentów leczonych
lekami firmy Servier w Polsce

Edukacja i profilaktyka

Kampanie społeczno-edukacyjne:
- Servier dla Serca
- Forum Przeciw Depresji
- Servier – wyłącz raka

SC
/1

5/
11

/4
7

Odkrycia SERVIER 
– innowacje w medycynie
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Nr 1  
w branży leków  
generycznych  
na świecie*

Zmieniamy Dni 
Na Lepsze

2 firma  
farmaceutyczna 

w Polsce**

Ponad 700  
preparatów  

dostępnych 
w Polsce

Ponad  
100 lat tradycji  

na świecie

* źródło: www.tevapharm.com; ** IMS Phamascope sellout 2016/12
PO/GTV/17/0113

Jeden  
z największych 

wytwórców  
leków w Polsce
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►

Doctrina  jest po to, aby pomagać 
farmaceutom i technikom farmaceutycznym 
w dostępie do nowej, specjalistycznej wiedzy 
bezpłatnie, zawsze i wszędzie. 

Ze względu na rosnącą ilość produk-
tów, które oferuje każda apteka, personel nie jest w stanie śledzić wszystkich nowości, zmian i innowacji, 
a jednocześnie dbać o swój rozwój zawodowy. W oparciu o realizację ciągłego obowiązku dokształcania 
farmaceutów oraz w porozumieniu z krajowymi ośrodkami szkoleniowymi czy Okręgowymi Izbami Aptekar-
skimi firma Doctrina rozwija niezależną platformę z certyfikowanymi kursami, które umożliwiają pracowni-
kom aptek dostęp do elementarnej wiedzy. Pozwala to tworzyć szkolenia edukacyjne o szerokiej tematyce, 
dostosowane do bieżących potrzeb użytkowników. Otrzymana w tej formie wiedza, z powodzeniem jest 
wykorzystywana w pracy za pierwszym stołem, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę.

Internetowy panel szkoleniowy Doctrina został przygotowany wspólnie z uznanymi eksperta-
mi, we współpracy z wykwalifikowanymi farmaceutami dla personelu aptek. Zapewnia wiarygodną, 
praktyczna wiedzę, dostosowaną do potrzeb i wyzwań, które farmaceuci i technicy farmaceutyczni 
spotykają w codziennych obowiązkach. Platforma została stworzona wraz z najnowszymi trendami 
e-learningowymi i jest dostępna w formacie mikrokształcenia. Szkolenia są dostępne w atrakcyjnej formie 
filmów video, trwających około 8-10 minut, i nieco dłuższych w przypadku kształcenia ustawicznego, co 
jest bardzo wygodne dla użytkowników. Wychodząc naprzeciw potrzebom farmaceutów umożliwiamy 
zdobywanie punktów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie, ponieważ użytkownicy mają dostęp do 
platformy w dowolnej chwili i miejscu oraz na każdym urządzeniu (laptop, tablet, smartfon). Doctrina oferuje 
szkolenia na miękkie i twarde punkty, co pomaga użytkownikom w wykonywaniu zawodu, a przede wszystkim 
oszczędza czas i pieniądze. Uczestnictwo we wszystkich kursach jest bezpłatnie i przygotowywane w oparciu 
o najnowsze doniesienia, sezonowość oraz sugestie farmaceutów. Platforma Doctrina to również miejsce 

spotkań farmaceutów, gdzie można zgłębiać a także dzielić się wiedzą w formie komentarzy i aktywnych 
pytań. Pragniemy podzielić się opiniami użytkowników:

„Szczerze polecam, dużo wiedzy która potrzebna jest nam codzienne „za pierwszym stołem””
p. Violetta farmaceuta

„Bardzo ważny temat, pominięty w programie studiów”
p. Agnieszka farmaceuta

„Rzadko spotykana forma przedstawienia kursu (lektor) oraz dużo istotnych informacji wywołało moje zain-
teresowanie i zaangażowanie podczas kursu”
p. Katarzyna kierownik apteki

Uwzględniając Państwa oczekiwania nowe szkolenia dostępne są co tydzień. Wybierając kolejne tematy przy-
chylamy się do potrzeb i opinii użytkowników platformy. Dzięki temu liczba zarejestrowanych farmaceutów 
stale rośnie. Platforma edukacyjna Doctrina jest już używana przez 55 000 farmaceutów z Polski, Słowenii, 
Rumunii i Chorwacji. Naszą misją jest dotarcie do innych krajów w Europie i umożliwienie farmaceutom, 
aptekom i firmom farmaceutycznym skuteczne zwiększenie przepływu transferu wiedzy.

„Naszym celem jest uczynienie z platformy Doctrina niezastąpionego codziennego 
źródła wiedzy i innych profesjonalnych informacji, które przyczyniają się do rozwoju 

zawodowego i pomagają w lepszej opiece nad pacjentem”.

Jure Pučko, prezes i założyciel firmy Doctrina.

Tematy jakie dotychczas poruszaliśmy:

„Wybrane aspekty farmakoterapii w okresie ciąży i karmienia piersią” 

„Naturalne rozwiązania na gardłowe sprawy”

„Kobieta karmiąca w aptece – jak pomóc”

„Przełom w metodach utrzymania higieny protez zębowych”

„10 wskazówek zwiększających przestrzeganie zaleceń lekarza”

Po zakończonym szkoleniu i pozytywnym zaliczeniu testu, jako potwierdzenie zrealizowanego szkolenia 
uczestnicy otrzymują certyfikat. Szkolenia certyfikowane na punkty edukacyjne są akredytowane między 
innymi przez Gdański Uniwersytet Medyczny a za pośrednictwem platformy Doctrina udostępniane do 
właściwych Izb Aptekarskich użytkowników. Wierzymy, że oferowane szkolenia są wartościowe i pomocne 
i nie tylko ułatwiają przyswajanie wiedzy ale również wzmacniają wykonywanie zawodu farmaceuty.
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•	 Okręgowe izby aptekarskie udostępniają komu-
nikaty oddziałów wojewódzkich NFZ w związku 
z wejściem w życie od 1 października 2017 roku 
systemu podstawowego szpitalnego zabez-
pieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). 
Zmiana dotyczy organizacji punktów nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. Naczelna Izba 
Aptekarska skierowała do farmaceutów apel 
z prośbą, by informowali niezorientowanych 
pacjentów, szukających informacji związanych 
z miejscem udzielania świadczeń. Mogą poja-
wić się także rozbieżności pomiędzy danymi 
nadrukowanymi lub zakodowanymi na recep-
cie, a tymi widniejącymi na pieczątce. Informa-
cji i wyjaśnień należy szukać w komunikatach 
poszczególnych oddziałów Narodowego Fun-
duszu Zdrowia.

•	 Niektóre izby podjęły współpracę w zakresie 
przystąpienia do programów sportowo-rekre-
acyjnych. Dla osób aktywnych fizycznie stwa-
rzają one dogodne warunki do korzystania 
z takich obiektów jak baseny, siłownie, kluby 
fitness czy szkoły tańca. Szczegółowych infor-
macji należy szukać na stronach poszczegól-
nych izb. 

http://www.dia.com.pl

DIA dzięki uprzejmości Śląskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej prezentuje odnośnik do wersji 
testowej internetowego kalkulatora, który ma być 
pomocny dla farmaceutów oraz pracowników okrę-
gowych izb aptekarskich, przy obliczaniu przebiegu 
pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki.

http://katowice.oia.pl

Śląska Izba Aptekarska informuje o prawo-
mocnym wyroku NSA w sprawie reklamowych 
nazw aptek ogólnodostępnych. Przypomina także 
stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 kwietnia 
2017 r. dotyczące bezpłatnych leków dla osób po-
wyżej 75 roku życia posługujących się kartą EKUZ. 
Wynika z niego, iż obywatelom innych państw po-
siadającym EKUZ przebywającym w Polsce przysłu-
gują bezpłatne leki na podstawie art. 43a ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

http://oia.krakow.pl

Na stronie krakowskiej izby dostępny jest nu-
mer 3/2017 biuletynu informacyjnego OIA w Krako-
wie „Farmacja Krakowska”. W „Vademecum Kierow-
nika Apteki” można przeczytać artykuł mgr farm. 
Elżbiety Rząsy-Duran o realizacji zapotrzebowań na 
zakup produktów leczniczych i/lub wyrobów me-
dycznych. W dalszej części czytelnik ma do wyboru 
kilka ciekawych artykułów poświęconych żywie-
niu, między innymi o postępowaniu dietetycznym 
w wirusowym zapaleniu wątroby typu A, o „tranie 
odkrytym na nowo” oraz o zasadach prawidłowe-
go żywienia z przełomu XIX i XX wieku. Ten ostatni 
artykuł ubarwiają intrygujące ryciny, prezentujące 
„ćwiczenia fizyczne szczególnie polecane rano przed 
śniadaniem oraz wieczorem przed kolacją”. ■

Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

►

Profesor Nerlo Urodził się 20 października 
1914 roku w Warszawie, jako syn Jana Nerlo z za-
wodu młynarza i Józefy z domu Świderskiej. Szkołę 
podstawową ukończył w 1925 roku we wsi Wrzosy 
pod Toruniem, po czym rozpoczął naukę w Państwo-
wym Gimna zjum Klasycznym i Humanistycznym im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Osiem lat spędzonych 
w szkole o wielowiekowych tradycjach i bardzo wy-
sokim poziomie na uczania ułatwiło mu w przyszłości 
realizację wybranej drogi zawodowej i zamie rzeń na-
ukowych. W 1934 roku uzyskał świadectwo dojrza-
łości i rozpoczął służbę woj skową, którą zakończył 
rok później w stopniu kaprala podchorążego. Prze-
niesiony do rezerwy, zdał odpowiednie egzaminy 
i został studentem Oddziału Farmaceu tycznego na 
Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersy-
tetu Poznańskiego. Do wybuchu drugiej wojny świa-
towej zaliczył trzy lata studiów. W 1939 roku brał 
udział w kampanii wrześniowej i po bitwie nad Bzurą 
dostał się do niewoli nie mieckiej. W latach 1940 – 
1945 przebywał jako jeniec wojenny w Neubranden-
burgu na Pojezierzu Meklemburskim w Niemczech. 
Początkowo pracował w aptece szpitalnej zaopa-
trującej w leki miejscowy oflag i stalag, a następnie 
został prze niesiony do pracy w aptece prywatnej. Po 
zakończeniu działań wojennych, wiosną 1945 roku 
powrócił do kraju i ukończył studia farmaceutycz-
ne na Uniwersytecie Po znańskim. W krótkim czasie 
po uzyskaniu dyplomu magisterskiego wyjechał do 
Łodzi, gdzie podjął pracę w nowo powstającym Uni-
wersytecie Łódzkim (UŁ). 

Prof. dr hab. Henryk Nerlo należał 
do grona pracowników nauki, któ-
rzy z za pałem przystąpili do od-
budowy polskiej farmacji w pierw-
szych latach po zakoń czeniu wojny. 
Większość jego osiągnięć nauko-
wych z zakresu technologii posta-
ci leku miało oprócz walorów po-
znawczych, duże znaczenie prak-
tyczne. Niektóre z nich wdrożono 
do przemysłu, inne wykorzystano 
do modernizacji technologii le ków 
produkowanych przez polski prze-
mysł farmaceutyczny. Oddany spra-
wom far macji aptecznej przyczynił 
się w trudnych powojennych latach 
do podniesienia po ziomu ich pra-
cy i wyposażenia. Miał też ogromne 
zasługi dla rozwoju Wydziału Far-
maceutycznego AM w Lublinie.

Prof. dr hab. 

Henryk Nerlo 

(1914 – 1989)
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i preparaty galeno-
we” obronił w 1949 
roku, otrzymując sto-
pień naukowy dokto-
ra farmacji w zakresie 
farma cji stosowanej. 
Badania te kontynu-
ował przez kolejnych 
pięć lat, co zaowo-
cowało wprowadze-
niem ziela konwalii, 
zamiast jej znacznie 
droższych kwiatów, 
do Far makopei Pol-
skiej III (1954). Po-
nadto otrzymał spe-
cjalnie oczyszczone 
wyciągi z konwalii 
z przeznaczeniem 
do iniekcji dożylnych. 
W następnym okre-
sie dr H. Nerlo pro-

wadził prace o charakterze tech-
nologicznym, poświęcone wybra-
nym po staciom leku. Badał wpływ 
różnych substancji na właściwości 
uprzednio uzyskiwa nych tabletek, 
przede wszystkim z merkaptopu-
ryną, kofeiną i salicylamidem. Póź-
niej zainteresował się technologią 

leków pozajelitowych. Pracował 
nad stabilizacją roztworów wita-
miny C w ampułkach. Wprowadził 
nowe zasady ich przygotowania, 
które wykorzystano w polskich 
wytwórniach farmaceutycznych. 
Opracował metodę otrzymywa-
nia oczyszczonej kazeiny i Yochi-
nolu, umożliwiając rozpoczęcie 
pro dukcji krajowych zastrzyków 
Yochinol – Casein. Jak wykazały 
badania, polskie preparaty nie 
ustępowały pod względem jako-
ści ich zagranicznym odpowied-
nikom. Następnie zwrócił uwagę 
na pirogenność leków pozajelito-
wych. Należy podkreślić, że zja-
wisko to powodowało poważne 
trudności w produkcji przemy-
słowej, zwłasz cza w pierwszych 
latach po wojnie. Na podstawie 
żmudnych badań własnych opra-
cował monografię pt. „Studia nad 
problemem pirogenów w zastrzy-
kach”. Praca ta wraz z innymi pub-
likacjami o podobnej tematyce 
utorowała mu drogę do uzyskania 
w 1955 roku tytułu i stanowiska 
docenta. W końcowym okresie 
swojego pobytu w Ło dzi zajmo-

Pracownicy Katedry Farmacji Stosowanej Wydziału 
Farmaceutycznego UŁ, 1948 r. 

Stoją od lewej mgr Henryk Pankiewicz, mgr Marian 
Czołnowski, mgr Romuald Szwejkowski.  

Siedzą od lewej: dr Henryk Nerlo,  
prof. Feliks Modrzejewski, mgr Halina Zagórska.

Ze zbiorów Muzeum Farmacji UM w Łodzi.

Dr Henryk Nerlo podczas ćwiczeń ze studentami w Zakładzie Farmacji Stosowanej 
AM w Łodzi, 1949 r. (zbiory prywatne rodziny Nerlo). 

Andrzej Wróbel, Katarzyna Halczuk: Profesor Henryk Nerlo (1914 – 1989) wielo letni 
dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie. Lublin 1999.

Z dużym zaangażowaniem 
uczestniczył w organizowaniu 
Wydziału Farmaceu tycz nego, 
a w szczególności Katedry Far-
macji Stosowanej. Równocześnie 
prowa dził zajęcia ze studentami 
w laboratoriach łódzkich aptek 
i pracował naukowo pod kie-
runkiem znanych i cenionych pro-
fesorów, twórców szkół farmaceu-
tycznych w dzie dzinie farmakog-
nozji i farmacji stosowanej: Jana 
Muszyńskiego i Feliksa Mo drze-
jewskiego. W Łodzi rozpoczął ba-
dania nad biologiczną aktywnoś-
cią konwalii ma jowej (Convallaria 
majalis). Warto zaznaczyć, że jego 
pierwsza publikacja o tej tematyce 
pt. „Badania wartości farmakody-
namicznych Convallaria majalis” 
z 1946 roku (współaut. Aleksander 
Ożarowski) była zarazem pierw-
szą pracą farmakologiczną doty-
czącą leku roślinnego w polskim 
piśmiennictwie farmaceutycznym 
po 1945 r. Rozprawę doktorską 
pt. „Convallaria majalis, surowiec 

wał się głównie aseptyką. Wspól-
nie z dr Henrykiem Pankiewiczem 
opra cował projekt skrzynki do ja-
łowego przyrządzania leków. Na-
leży nadmienić, że było to pierw-
sze w Polsce rozwiązanie miejsca 
do pracy aseptycznej. Ponadto 
ba dał aerozole różnych substancji 
o działaniu bakteriobójczym pod 
kątem ich prak tycznego wykorzy-
stania w pracy aseptycznej apteki. 
Miały one złagodzić powo jenne 
braki w tym zakresie.

Oprócz działalności nau-
kowej i dydaktycznej w uczelni, 
Henryk Nerlo praco wał dodatko-
wo w łódzkim przemyśle farma-
ceutycznym. W latach 1946 – 1949 
był kierownikiem produkcji Wy-
twórni Leków Zarządu Miejskie-
go w Łodzi. Rozwinął produkcję 
glukozy i innych roztworów pa-
renteralnych, w które zaopa-
trywał miej skie szpitale. Później 
zajmował podobne stanowisko 
w Zakładach Farmaceutycz nych 
„Doza”. Po uruchomieniu w Łodzi 
Spółdzielni Pracy Chemiczno – 

Farmaceu tycznej „Polon”, w 1953 
roku został zatrudniony na sta-
nowisku kierownika laborato rium 
biologicznego działu kontroli 
technicznej i doradcy naukowego 
Spółdzielni. Wyposażył laborato-
rium i zorganizował jego pracę, 
brał czynny udział w urucha-
mianiu nowych produkcji leków. 
Był współtwórcą wielu udoskona-
leń technolo gicznych, zarejestro-
wanych w Urzędzie Patentowym, 
m.in. metod wytwarzania ta kich 
preparatów jak: Ferroarsen, Ferum 
– Polon, Ferrocobalt. Udoskonalił 
techno logię ampułkowania kwa-
su glutaminowego, glutaminia-
nu wapnia i glutaminianu sodu. 
W tym też czasie brał udział 
w pracach Rady Naukowej Insty-
tutu Farmaceu tycznego w War-
szawie, współpracował z Komisją 
Farmakopei Polskiej III i pełnił 
obowiązki biegłego sądowego 
z zakresu farmacji.

W 1958 roku decyzją mini-
stra zdrowia i opieki społecznej 
został przeniesiony służbowo do 

Lublina, gdzie otrzymał stanowi-
sko kierownika Zakładu Farmacji 
Sto sowanej Wydziału Farmaceu-
tycznego tamtejszej Akademii 
Medycznej. Placówkę tę urzą-
dził od podstaw. W wyniku jego 
usilnych starań, Zakład otrzymał 
nowe po mieszczenia oraz sprzęt, 
aparaturę i odczynniki. Od nowa 
zorganizował w nim pracę nauko-
wą i dydaktyczną, co zostało za-
uważone i wysoko ocenione przez 
lu belskie środowisko akademickie. 
I tak, m.in. prof. Gabriel Brzęk 
nazwał go – „Hen rykiem Odno-
wicielem” i jak zauważył – „przy-
domek ten przylgnął do niego na 
zawsze”. W 1962 r. H. Nerlo został 
mianowany profesorem nadzwy-
czajnym, a w 1975 r.  – profesorem 
zwyczajnym nauk farmaceutycz-
nych. Przez 10 lat (1974 – 1984) 
pełnił również funkcję dyrektora 
Instytutu Analizy i Technologii 
Farmaceu tycznej AM w Lublinie. 
W 1985 roku przeszedł na emery-
turę, ale trudno było mu opu ścić 
wcześniej utworzony przez siebie 
Zakład Farmacji Stosowanej, więc 
jako star szy wykładowca pracował 
w nim na pół etatu jeszcze przez 
dwa lata.

W okresie lubelskim zainte-
resowania i problematyka badań 
prowadzonych przez prof. Nerlo 
były bardzo różnorodne i doty-
czyły zarówno technologii posta-
ci leku i receptury, jak i tematyki 
analitycznej. W badaniach tech-
nologicznych zaj mował się do-
skonaleniem ekstrakcji roślinnych 
preparatów galenowych z różnych 
surowców (miłek wiosenny, kon-
walia majowa, wymiotnica, kora 
chinowa i inne), otrzymywaniem 
leków i koncentratów witamino-
wych z surowców paszowych, 
po szukiwaniem metod wyodręb-
nienia substancji przeciwbakte-
ryjnych z surowców naturalnych 

Skrzynka do pracy w warunkach aseptycznych wg Nerlo i Pankiewicza.
Feliks Modrzejewski: Farmacja Stosowana. Warszawa 1966, s. 399.
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(mech, drabinka drzewna, propo-
lis i inne) oraz stabilizacją płynów 
in fuzyjnych z glukozą, sulfona-
midami i antybiotykami. Przed-
miotem jego badań była również 
receptura i technologia tabletek, 
maści, zawiesin, czopków i maści 
ocznych z różnymi substancjami. 
Dużym zainteresowaniem prof. 
Nerlo w bada niach analitycznych 
realizowanych wraz z zespołem 
cieszyły się za gadnienia bio-
farmaceutycznej kontroli prepa-
ratów leczniczych i modyfikacji 
metod badawczych, a zwłaszcza 
konstruowanie i ulepszanie apa-
ratury. Wspólnie ze współpra-
cownikami zmodyfikował aparat 
przepływowy do badania procesu 
uwalniania substancji leczni czych 
z tabletek, aparat do pomiarów 
sypkości oraz zdolności zsypowej 
proszków i granulatów, aparat 
do badania szybkości uwalniania 
substancji leczni czej z czop ków 
doodbytniczych i wiele innych. 
Łatwo zauważyć, że podejmo-
wane przez prof. Nerlo prace ba-
dawcze, oprócz wartości poznaw-
czych, miały najczęściej charakter 
utylitarny. W swoim dorobku na-
ukowym miał przeszło 100 prac 
doświad czalnych lub poglądo-
wych. Był autorem lub współau-
torem ok. 19 wzorów użytko wych 
urzą dzeń i technologii przemysło-
wych. Opracował obszerną mono-
grafię pt. „Asep tyczne przyrzą-
dzanie leków”, która doczekała się 
dwóch wydań (1975, 1976). Na leży 
nadmienić, że był to wówczas je-
dyny w kraju podręcznik z tej 
dzie dziny. Pod jego kierunkiem 
wykonano ponad 340 prac ma-
gisterskich. Był promoto rem 12 
przeprowadzonych i zakończo-
nych obronami przewodów dok-
torskich oraz opieku nem jednego 
przewodu habilitacyjnego. Ponad-
to opracował recenzje 12 książek 

oraz 80 prac doktorskich i habili-
tacyjnych. Pod jego patronatem 
pracow nicy lubel skiego Zakładu 
Farmacji Stosowanej wykonali po-
nad 50 prac ekspery mentalnych. 
W zakresie pracy naukowej i dy-
daktycznej utrzymywał kontakty 
z ośrodkami ba dawczymi za gra-
nicą, w których przebywał w ra-
mach staży nauko wych. Rozwijał 
swoją wiedzę w Instytucie Tech-
nologii Farmaceutycznej Wyższej 
Szkoły Technicz nej w Brunszwi-
ku (1959), Instytucie Farmaceu-
tycznym Uniwersy tetu w Bazylei 
(1966), w Laboratorium Farmacji 

w Bazylei, Nicei, Bratysławie, Bu-
dapeszcie, w Warszawie. Kilka-
krotnie uczestniczył w kongre-
sach organizowanych na terenie 
Niemiec, m.in. w Lipsku, Dreźnie, 
Karl-Marx-Stadt.

Od początku swojej pracy 
na lubelskim Wydziale Farma-
ceutycznym aktywnie uczestni-
czył w życiu miejscowej społecz-
ności akademickiej. Przez wiele 
lat był delegowany przez Radę 
Wydziału do Senatu Akademii 
Medycznej. Dwukrotnie – w la-
tach 1960 – 1968 i w 1981 – 1984 
pełnił funkcję dziekana Wydzia-
łu Farmaceu tycznego. W ramach 
dziekańskich obowiązków wyka-
zywał dużą troskę o optymalny 
program nauczania i organizację 
studiów farmaceutycznych. Wie-
lokrotnie podkre ślał, że – „głów-
nym zagadnieniem uczelni jest 
dydaktyka, a sprawność nauczania 
stanowi sprawę pierwszorzędnej 
wagi”. Jako człowiek niezwykle 
pragmatyczny, potrafił zmotywo-
wać do wytężonej pracy zarówno 
studentów, jak i współpracowni-
ków. W efekcie jego działalności 
Wydział Farmaceutyczny w Lub-
linie zajmował w ocenie ogól-
nopolskiej wysokie miejsce pod 
względem pracy dydaktyczno – 
wycho wawczej, sprawności nau-
czania i terminowości ukończenia 
studiów przez absol wentów. Prof. 
Nerlo był pomysłodawcą i orga-
nizatorem pierwszych w Lublinie, 
a zarazem w Polsce konkursów 
prac magisterskich z zakresu nauk 
farmaceutycznych. Jako dziekan, 
dbał o rozwój młodej kadry na-
ukowej. Opracował nowe zasady 
pod noszenia kwalifikacji i zdoby-
wania stopni naukowych, które zo-
stały przyjęte przez Radę Wydzia-
łu Farmaceutycznego. Dzięki jego 
staraniom, w 1962 roku lubelska 

Prof. dr hab. farm. Henryk Nerlo, 
dziekan Wydziału Farmaceutycznego 

AM w Lu blinie 1960-1968 i 1981-1984.
Andrzej Wróbel, Katarzyna Halczuk: 

Profesor Henryk Nerlo (1914 – 
1989) wielo letni dziekan Wydziału 

Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Lublinie. Lublin 1999.

Galenowej i Farmakognozji w Ge-
newie (1966) i w Instytucie Farma-
ceutycznym Uniwersytetu w Ber-
nie (1966). Wy niki swoich badań 
naukowych prezentował podczas 
kongresów, zjazdów i sym po-
zjów krajowych i zagranicznych: 

uczelnia farmaceutyczna uzyskała 
prawo nadawania stopni dokto-
ra nauk farma ceutycznych. Dużą 
aktywność przejawiał w działal-
ności na rzecz szkolenia po dy-
plomowego i specjalizacji farma-
ceutów. Był przewodniczącym ko-
misji weryfika cyjnej na I i II stopień 
specjalizacji z zakresu farmacji ap-
tecznej, przewodniczą cym komisji 
egzaminacyjnych oraz organizato-
rem, kierownikiem i wykładowcą 
na wielu kursach szkolenia pody-
plomowego z zakresu aseptyczne-
go przyrządzania le ków ocznych, 
produkcji i kontroli jałowości pły-
nów infuzyjnych oraz technologii 
nowych postaci leku.

Oprócz rozlicznych obo-
wiązków zawodowych i organiza-
cyjnych na uczelni, prof. H. Nerlo 
prowadził szerszą działalność na 
rzecz polskiej farmacji i zawo-
du farmaceutycznego. W latach 
1961 – 1962 był członkiem Ko-
mitetu Nauk Farma ceutycznych 

Ministerstwa Zdrowia 
i Opieki Społecznej, 
w latach 1965 – 1982 
pra cował w Komisji 
Farmakopei Polskiej, 
a w latach 1966 – 1969 
w Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego. 
Należał do Lubelskiego 
Towarzystwa Nauko-
wego. Aktyw nie działał 
w Polskim Towarzystwie 
Farmaceutycznym, któ-
rego członkiem był od 
1947 r. W 1961 roku zo-
stał przewodniczącym 
Oddziału Lubelskie-
go PTFarm i pełnił tę 

funkcję przez wiele lat, 
aż do 1984 r. Prowadził 
wykłady dla farmaceu-
tów z za kresu postępów 

w dziedzinie farmacji stosowanej 
w Lublinie, Chełmie, Zamościu, 
Białej Podlaskiej, Krakowie, Siedl-
cach i w innych miastach.  W 1967 
roku był współ organizatorem 
i przewodniczącym Komitetu Or-
ganizacyjnego VIII Naukowego 
Zjazdu PTFarm w Lublinie. Dzia-
łał w Głównej Komisji Rewizyjnej 
i Zarządzie Głównym PTFarm, 
a także pracował w komitetach re-
dakcyjnych czasopism: „Acta Po-
loniae Pharmaceutica” i „Farmacja 
Polska”. W 1983 został wyróżniony 
godno ścią członka honorowego 
PTFarm.

Prof. Henryk Nerlo był waż-
ną postacią w polskiej farmacji 
okresu powojen nego, położył 
też duże zasługi dla rozwoju lu-
belskiej uczelni farmaceutycznej. 
Do konania Profesora nie zostały 
zapomniane o czym świadczą 
powstające opracowa nia wspo-
mnieniowe. I tak, we wstępie do 

monografii pt. „Profesor Henryk 
Nerlo (1914 – 1989) wieloletni 
dziekan Wydziału Farmaceutycz-
nego Akademii Medycz nej w Lub-
linie”, autorstwa Andrzeja Wróbla 
i Katarzyny Halczuk czytamy – „(...) 
dał się poznać jako doskonały, acz-
kolwiek niezwykle wymagający 
i rygorystyczny or ganizator nau-
ki i dydaktyki, świetny fachowiec 
farmaceuta i aptekarz, oddany 
i rzetelny orędownik idei aseptycz-
nego przyrządzania leków, wspa-
niały kolega i przyjaciel, a nade 
wszystko – prężny naukowiec”. 
I dalej – „dzięki umiłowaniu nauk 
farmaceutycznych, nieustannej tro-
sce o należyty poziom kształcenia 
zawodo wego, walnie przyczynił się 
do okresu świetności i obecnego 
pomyślnego stanu Wydziału Far-
maceutycznego naszej Uczelni”. ■

dr n. farm. Katarzyna Hanisz 
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Muzealny kalejdoskop
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Bez wątpienia dzień 5 września 2017 roku 
zapisze się w historii warszawskiego Muzeum Far-
macji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej.  Tego 
dnia właśnie muzeum otworzyło się dla zwiedzają-
cych w nowej odsłonie. Uzasadnieniem tego stwier-
dzenia jest nowa wystawa stała - Res Pharmaceu-
ticae. Pod tą nazwą kryją  się sekcje tematyczne: 
1. Officina sanitatis; 2. Materia medica; 3. Kolor 
i szlif; 4. Forum magistry Antoniny Leśniewskiej;  
5. Leki Kampo w  japońskiej tradycji. 

Mottem wystawy stałej są słowa Paracelsusa 
- „Cały świat jest apteką”. „Części tematyczne wysta-
wy mają na celu pokazanie historycznej roli apteki, 
która była zarówno miejscem wytwarzania leków, 
ich dystrybucji, jak i pełniła funkcję informacyjno-
-edukacyjną. Podstawowe zadania apteki pozostają 
niezmienne do dzisiaj, inny jest jedynie nacisk, jaki 
się na nie kładzie”.  

Ważnym elementem działalności Muzeum 
Farmacji jest edukacja.  Nową ekspozycję przygo-
towano zgodnie z tym założeniem. „W sali Officina 
sanitatis zostało zrekonstruowane wnętrze apteki 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w któ-
rej doskonale prezentują się meble po gruntownej 
konserwacji. Część wystawy Materia medica opo-

Cały świat jest apteką. 
Muzeum Farmacji w Warszawie. 

wiada historię najważniejszych grup leków. Urodę 
szklanych przedmiotów stanowiących wyposażenie 
dawnej apteki pokazuje część Kolor i szlif. Forum 
magistry Antoniny Leśniewskiej, z muzealną bi-
blioteką, jest hołdem dla Patronki Muzeum, która 
wprowadziła kobiety do zawodu farmaceuty”. Eks-
pozycja Leki Kampo w  japońskiej tradycji nawiązuje 
do tradycyjnej medycyny wschodniej praktykowanej 
w Kraju Kwitnącej Wiśni i jest dodatkową atrakcją 
muzeum. 

Muzeum Farmacji będące oddziałem Mu-
zeum Warszawy  mieści się na Starym Mieście przy 
ulicy Piwnej 31/33. Pod tym adresem Muzeum funk-
cjonuje od 2006 roku. Zgromadzono tu około sie-
dem tysięcy eksponatów  związanych z farmacją. 

W nieprzestronnych wnętrzach przedsta-
wiono bardzo ciekawą i pouczającą wystawę, której 
towarzyszy katalog Res Pharmaceuticae,  opatrzo-
ny tekstem pani profesor Iwony Arabas, dyrektora 
placówki  oraz wyborem fotografii najciekawszych 
eksponatów. Zachęcamy do odwiedzenia. ■

Oprac. ZS

Rynek apteczny w sierp-

niu 2017 r. zanotował sprzedaż 

na poziomie 2 566 mln PLN. Jest 

to o blisko 99 mln PLN (+4,01%) 

więcej niż w analogicznym okre-

sie ubiegłego roku. Natomiast 

w porównaniu do lipca br. war-

tość sprzedaży zwiększyła się 

o blisko 36 mln PLN (1,42%).   

Rynek apteczny w sierpniu 2017  

lepiej niż rok wcześniej (+4,01%).  

Wzrost względem lipca br. (1,42%).

Sierpień 2017: 

Materiał prasowy

W sierpniu 2017 r. wartość sprzedaży dla sta-
tystycznej apteki wyniosła 171 tys. PLN.  Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była większa od 
wartości za sierpień 2016 r. o 5 tys. (+3,01%). W po-
równaniu do lipca br. wartość sprzedaży wzrosła. 
W sierpniu statystyczna apteka sprzedała o 2,5 tys. 
PLN (1,48%) więcej niż w poprzednim miesiącu. 

 
Średnia cena produktów sprzedawanych 

w aptekach w sierpniu 2017 r. wyniosła 18,52 PLN. 
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece 
w porównaniu do sierpnia 2016 r. wzrosła o 3,17%, 
a wobec poprzedniego miesiąca była mniejsza 
o 0,99%. Największy wzrost procentowy cen wzglę-
dem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie 
sprzedaży pełnopłatnej (+5,84%). 

Marża apteczna w sierpniu wyniosła 25,40% 
i była o 0,24 pp. mniejsza od marży z analogicznego 
okresu ubiegłego roku. Względem lipca br. marża 
się zwiększyła o 0,6 pp.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego od po-
czątku 2017 r. jest o blisko 1 164 mln PLN wyższa od 
analogicznego okresu ub. r. Rynek apteczny osiąg-
nął w tym okresie wzrost o 5,63%. 

►

Statystyczna apteka
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Błażej Górniak
PEX PharmaSequence

(dawniej PharmaExpert i Sequence)
Materiał prasowy

Pacjent

W sierpniu 2017 r. statystyczną aptekę odwie-
dziło średnio 3 330 pacjentów. To o 4,39% więcej 
niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła 
o 1,52%. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła w sierpniu 2017 51,35 PLN i była 
o 1,3% niższa niż w sierpniu 2016 roku (52,04 PLN). 
Natomiast względem lipca br. (51,37 PLN) wartość 
ta uległa zmniejszeniu o 0,04%.  

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w sierpniu br. wyniósł 26,71%. Wskaź-
nik ten był niższy o 0,1 pp. niż w lipcu br. Udział 
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był 
o 4,02 pp. mniejszy niż w analogicznym miesiącu 
2016 roku. W sierpniu pacjenci wydali na leki refun-
dowane 245,16 mln PLN, tj. o 0,29 mln PLN mniej niż 

miesiąc wcześniej oraz o blisko 29 mln PLN mniej 
niż w sierpniu 2016 r. 

W sierpniu pacjenci zapłacili 73,78% z 2 566,2 
mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość 
sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi 
refundacja ze strony Państwa). Względem poprzed-
niego miesiąca udział ten zmniejszył się o 0,48 pp., 
a wartościowo wydatki pacjentów zwiększyły się 
wobec poprzedniego miesiąca o 38,51 mln PLN. 
W sierpniu pacjenci wydali na wszystkie produkty 
lecznicze zakupione w aptekach blisko 1 893,4 mln 
PLN. To o 43,66 mln PLN więcej niż w analogicznym 
okresie 2016 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki 
był o 1,19 pp. niższy od udziału z sierpnia 2016 r. ■

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

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

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

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

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

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie 
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016
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Sport to zdrowie

Bieg Długodystansowy
Okręgowa Izba Aptekarska/sternik
1 OIA Łódź Wiktor  Napióra 
2 Pom-Kuj OIA Bernard Witkowski-Mikina
3 OIA Warszawa Joanna Cychowska 
4 OIA Olsztyn Artur Czapski
5 OIA Białystok Fiłonowicz Adam
6 Podkarpacka OIA Natasza Staniak
7 OIA Warszawa Aleksandra Krancberg
8 OIA Kraków Przemysław Szybka 
9 OIA Warszawa Maciej Drogowski
10 OIA Olsztyn Janusz Łazarczuk
11 OIA Kraków Maria Janik
12 OIA Kraków Marta Polak 
13 OIA Gdańsk Paweł Chrzan
14 Beskidzka OIA Rafał Perzyna 
15 OIA Olsztyn Joanna Naruszewicz
16 OIA Łódź Paweł Zalega 
17 OIA Katowice Piotr Wysocki
18 OIA Białystok Piotr Szoka 

Klasyfikacja

Klasyfikacja Generalna 
Okręgowa Izba Aptekarska/sternik
1 OIA łódź Wiktor  Napióra 
2 Pom-Kuj OIA Bernard Witkowski Mikina
3 OIA Warszawa Joanna Cychowska 
4 OIA Białystok Adam Fiłonowicz
5 Podkarpacka OIA Natasza Staniak 
6 OIA Olsztyn Artur Czapski
7 OIA Kraków Przemysław Szybka
8 OIA Warszawa Maciej Drogowski
9 OIA Olsztyn Janusz Łazarczuk
10 OIA Kraków Maria Janik
11 OIA Warszawa Aleksandra Krancberg
11 Beskidzka OIA Rafał Perzyna 
13 OIA Gdańsk Paweł Chrzan 
13 OIA Katowice Piotr Wysocki
15 OIA Kraków Marta Polak
16 OIA Olsztyn Joanna Naruszewicz
17 OIA Białystok Piotr Szoka 
18 OIA Łódź Paweł Zalega

Klasyfikacja Firm Farmaceutycznych
Firma/sternik
1 HURTAP Wiktor Napióra 
2 Centrum Leków Bernard Witkowski – Mikina
3 NEUCA Aleksander Dobrzański 
4 ADAMED Nowak Grzegorz
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Nowe rejestracje PL

CzerwieC 2017
W czerwcu 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych wydał  63 pozwolenia 
na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 59 
pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 4 pozwolenia dla produktów 
już  wcześniej  zarejestrowanych  (Fibrovein  –  STD  Pharmaceutical 
Products), które zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Pozwolenia 
dla  nowych  produktów  leczniczych  obejmują  37  jednostek  klasyfikacyjnych  na  5.  poziomie 
klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji 
i  produktów obecnych  już na  rynku  (według stanu z czerwca 2017), 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 czerwcu 2017 r.” został opublikowany przez Urząd 10 lipca 2017.

►

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; 
A01AD – Inne środki do stosowania miejsco-
wego w jamie ustnej

Benzydamine: Actusept (Dr. Max) w postaci roz-
tworu to 6. zarejestrowana marka benzydaminy. Na 
rynek wprowadzono 4 marki: Hascosept (Hasco-
-Lek),  Septolux  (PharmaSwiss),  Tantum  Verde 
(Angelini)  i Uniben (Unia). W sprzedaży pojawiły 
się aerozole w dawce 0,15% Hascosept, Tantum 
Verde, od grudnia 2006 Septolux, od maja 2011 
Uniben i od maja 2016 Hascosept Dental, aerozole 
w dawce 0,3% Tantum Verde Forte i od październi-
ka 2013 Hascosept forte, płyny 0,15% Hascosept 
i Tantum Verde, a także pastylki do ssania Tantum 
Verde smak miętowy (wprowadzone wcześniej na 
rynek pod nazwą Tantum Verde P), tabl. do ssania 
Septolux, pastylki Tantum Verde smak cytrynowy 
(wprowadzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą 
Tantum Lemon), od czerwca 2012 pastylki Tantum 
Verde smak miodowo-pomarańczowy i od grudnia 
2013 pastylki Tantum Verde smak eukaliptusowy.
Nie pojawiły  się  jeszcze w sprzedaży: Benevox 
Control smak cytrynowy i Benevox Control smak 
pomarańczowo-miodowy (US Pharmacia), Septo-
lux (PharmaSwiss) w postaci  roztworu 0,15% do 
stosowania w jamie ustnej  i Septolux Max (Phar-

maSwiss) w postaci aerozolu 0,3% do stosowania 
w jamie ustnej.
Preparaty z benzydaminą w postaci płynu 0,15% 
mają głównie wskazania stomatologiczne.
Uwaga: preparaty benzydaminy w postaci aerozoli 
oraz pastylek/tabl. do ssania stosowane są zwykle 
w nieprzewidzianej przez WHO dla benzydaminy 
klasie: R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła; R02AA – Antyseptyki.

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B 
– Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BH – Inhibitory 
peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)

Sitagliptin: Sitagliptin Polpharma to 7. zarejestro-
wana marka sitagliptyny. Do sprzedaży wprowadzo-
no 2 marki: od czerwca 2010 Xelevia (Merck Sharp 
& Dohme) i od października 2014 Ristaben (Merck 
Sharp & Dohme). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
DPPSITA (Teva), Januvia (Merck Sharp & Dohme), 
Sitagliptin Teva, Tesavel (Merck Sharp & Dohme).

b – Krew i uKład Krwiotwórczy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; 
B05X – Dożylne roztwory dodatkowe; B05XA 
– Roztwory elektrolitów; B05XA30 – Połącze-
nia elektrolitów

Multiminerals: Nutryelt Pediatric  (Aguettant)  za-

wierający 5 minerałów to rozszerzenie względem 
wprowadzonego wcześniej preparatu Nutryelt. Za-
rejestrowano 5 marek preparatów multimineralnych 
podawanych dożylnie. Na rynek wprowadzono 4 
leki: Addamel N  (Fresenius Kabi;  9 minerałów), 
Peditrace (Fresenius Kabi; 6 minerałów), Tracutil 
(Braun; 12 minerałów) i od listopada 2016 Nutryelt 
(Aguettant; 9 minerałów). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku (w czerwcu 2017) Supliven (Fresenius Kabi) 
zawierający 11 minerałów.

c – uKład sercowo-naczyniowy
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; 
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie 
tętnicze krwi

Bosentan: Bosentan Sandoz GmbH to 6. zareje-
strowana marka bosentanu. Do sprzedaży wprowa-
dzono 4 marki: Tracleer (Actelion), od stycznia 2015 
Bosentan Celon, od lutego 2015 Bopaho (Zentiva) 
i od sierpnia 2015 Bosentan Sandoz. Nie pojawił 
się jeszcze na rynku Stayveer (Marklas).
Ostatnio (w czerwcu 2017) skreślono z Rejestru: 
Trocordis (Actavis).

C05 – Środki ochraniające naczynia; C05B 
– Leczenie przeciwżylakowe; C05BX – Inne 
leki uszczelniające naczynia

Calcium dobesilate: Galvenox Veno (Galena) bez 
recepty to rozszerzenie względem wprowadzonego 
wcześniej receptowego preparatu Galvenox. Zare-
jestrowano 7 marek dobesylanu wapnia. Do sprze-
daży wprowadzono 7 marek: Calcium dobesilate 
Galena, Calcium dobesilate Hasco (Hasco-Lek), 
Doxium (OM Pharma;  lek oryginalny), Galvenox 
(Galena), od września 2013 Calcium dobesilate 
Polfarmex, od października 2014 Dobenox Forte 
(Hasco-Lek), od stycznia 2015 Rostil (Aflofarm; pre-
parat wprowadzony pierwotnie na rynek  jako  lek 
receptowy pod nazwą Calcium dobesilate Aflofarm) 
i od lutego 2015 Dobenox (Hasco-Lek).

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – 
Selektywne blokery kanału wapniowego dzia-
łające głównie na naczynia; C08CA – Pochod-
ne dihydropirydyny

Amlodipine: Almiden (Accord Healthcare)  to 28. 
zarejestrowana marka amlodypiny. Na rynek wpro-
wadzono 21 marek: Aldan  (Polfarmex), Amlopin 
(Sandoz), Amlozek (Adamed), Cardilopin (Prote-
rapia), Normodipine (Gedeon Richter Polska), Nor-
vasc (Pfizer; lek oryginalny), Tenox (Krka Polska), 

Vilpin (Teva), Amlodipinum 123ratio (lek wprowa-
dzony na rynek w XI 2008 pod nazwą Amlodipinum 
Farmacom; w XI 2010 zmiana nazwy na Amlodipine 
Teva Pharma, a w VIII 2011 zmiana nazwy na Amlo-
dipinum 123ratio), od sierpnia 2006 Agen (Zentiva), 
od stycznia 2007 Apo-Amlo (Apotex), od września 
2007 Amlonor (Polfa Pabianice), od sierpnia 2008 
Adipine (PharmaSwiss), od kwietnia 2011 Finamlox 
(Orion), od  lipca 2011 Amlomyl (Generics), od  lu-
tego 2012 Amlaxopin (Actavis), od sierpnia 2012 
Amlodipine Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals), od 
marca 2014 Amlodipine Vitabalans, od maja 2014 
Amlodipine Aurobindo,  od  stycznia 2015 Alneta 
(VVB) i od września 2016 Damloc (S-Lab).
Nie zostały  jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Amlodigamma  (Wörwag), Amlodipine Aurovitas, 
Amlodipine Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Am-
lodipine Medreg, Amlodipine Sopharma, Normapina 
(Medicplast).

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

Rosuvastatin: Zahron (Adamed) w dawkach 15 mg 
i 30 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych 
wcześniej innych dawek tego leku. Zarejestrowano 
23 marki  rosuwastatyny. Na rynek wprowadzono 
15 marek: Crestor (AstraZeneca;  lek oryginalny), 
od czerwca 2010 Zaranta  (Gedeon Richter Pol-
ska), od sierpnia 2010 Rosucard (Zentiva) i Suvar-
dio (Sandoz), od grudnia 2010 Zahron (Adamed), 
od maja 2011 Rosuvastatin Teva, od października 
2011 Roswera (Krka), od grudnia 2011 Romazic 
(Polpharma), od marca 2013 Ridlip (Ranbaxy), od 
lipca 2013 Crosuvo (PharmaSwiss) i Rosuvastatin 
Ranbaxy (lek zarejestrowany pierwotnie przez fir-
mę Pharma-EU pod nazwą Rosuvastatin Pharma), 
od marca 2014 Rosutrox (Biofarm), od lipca 2014 
Rosuvastatin Krka, od  lutego 2016 Ivirosina (Bio-
ton; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ro-
suvastatin Sigillata) i od maja 2017 Astrium (Accord 
Healthcare).
Nie pojawiły się  jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Actarosin  (Actavis), ApoRoza  (Apotex;  lek zare-
jestrowany  pierwotnie  pod  nazwą Rosuvastatin 
Baggerman), Rossta (Tchaikapharma High Quality 
Medicines), Rosugen (Generics), Rosuvastatin Au-
robindo, Rosuvastatin Momaja, Rosuvastatin Polfa 
Pabianice, RosuvaTeva (Teva).

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017


Nowe rejestracje i nowości na rynkuNowe rejestracje i nowości na rynku

72 Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017 73Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017

►

G – uKład moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B – 
Środki antykoncepcyjne stosowane miejsco-
wo; G02BB – Dopochwowe środki antykon-
cepcyjne; G02BB01 – Krążek dopochwowy 
z progestagenem i estrogenem

Ethinylestradiol+etonogestrel: Adaring (Adamed), 
Ginoring (Exeltis Poland)  i PolaRing (Polpharma) 
to odpowiednio 3., 4.  i 5. rejestracja środka anty-
koncepcyjnego o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono systemy dopochwowe Circlet (Orga-
non)  i NuvaRing (Organon). Preparaty uwalniają 
15 mcg etinylestradiolu  i 120 mcg etonogestrelu 
na dobę.

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

Chlormadinone+ethinylestradiol:  Symbella 
(SymPhar) to 4. zarejestrowany środek o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: od 
stycznia 2011 Madinette (Sun-Pharm), od marca 
2014 Angiletta (Actavis; środek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Dinostrine) i od września 2014 
Belara (Gedeon Richter Polska).

h – LeKi hormonaLne działające ogóL-
nie, z wyłączeniem hormonów płcio-

wych i insuLin
H05 – Homeostaza wapnia; H05B – Antago-
niści hormonów przytarczyc; H05BX – Inni 
antagoniści hormonów przytarczyc

Cinacalcet: Cinacalcet Apotex to 8. zarejestrowana 
marka cynakalcetu. Do sprzedaży wprowadzono 3 
marki: Mimpara (Amgen; lek oryginalny), od marca 
2016 Cinacalcet Accord (Accord Healthcare)  i od 
listopada 2016 Cinacalcet Teva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Cinacalcet Bioton 
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Cinacal-
cet Helm), Cinacalcet Medice, Cinacalcet Mylan, 
Micalcet (Zentiva).

j – LeKi przeciwzaKaźne działające 
ogóLnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne; J01DH – Karbapenemy

Ertapenem: Ertapenem Fresenius Kabi  to 1. za-
rejestrowany  preparat  generyczny  ertapenemu. 
Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Invanz 
(Merck Sharp & Dohme).

J01DH51 – Imipenem i inhibitor enzymatyczny
Imipenem+cilastatine: Imipenemum + Cilastatinum 
Aurovitas to 8. zarejestrowana marka leków o po-
danym składzie. Na rynek wprowadzono 5 marek: 
Tienam (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od 
stycznia 2011 Imipenem/Cilastatin Kabi (Fresenius 
Kabi), od czerwca 2011 Imecitin (Actavis), od marca 
2012 Imipenemum/Cilastatinum Hospira i od marca 
2013 Imipenem + Cylastatyna Ranbaxy.
Nie pojawiły się  jeszcze w sprzedaży:  Imipenem/
Cilastatin ACIC, Imipenem + Cylastatyna ELC (ELC 
Group).

J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA 
– Fluorochinolony

Moxifloxacin: Moxinea (Solinea) to 7. zarejestro-
wana  w  tej  klasie  marka moksyfloksacyny.  Do 
sprzedaży wprowadzono 3 marki: Avelox (Bayer; 
lek  oryginalny)  oraz  od września  2014 Floxitrat 
(Sandoz) i Moloxin (Krka). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Moxifloxacin Aurovitas, Moxifloxacin Kabi 
(Fresenius Kabi) i Moxifloxacin Noridem.

J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE - 
Pochodne nitrofuranu

Furazidin: Dafurag Junior (Aflofarm) w postaci wie-
lodawkowej zawiesiny  to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej tabletek DaFurag Max. 
Zarejestrowano 10 marek  furazydyny. Na  rynek 
wprowadzono 7 marek: Furaginum Adamed, Fura-
ginum Teva, od września 2011 uroFuraginum (Ada-
med), od sierpnia 2014 neoFuragina (Teva), od paź-
dziernika 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) oraz Furagi-
num Hasco (Hasco-Lek)  i Furaginum Hasco Max 
(Hasco-Lek).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe;
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhi-
bitory odwrotnej transkryptazy

Entecavir: Entecavir Glenmark i Entecavir Sandoz 
to pierwsze zarejestrowane preparaty generyczne 

►
entekawiru. Do sprzedaży wprowadzono lek orygi-
nalny Baraclude (Bristol-Myers Squibb).

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane 
w leczeniu zakażeń HIV, połączenia;
J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru i emtry-
cytabina

Te n o f o v i r  d i s o p r o x i l + e m t r i c i t a b i n e : 
Emtricitabine+Tenofovir disoproxil Sandoz  to 10. 
zarejestrowana marka leków o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono Truvada (Gilead Scien-
ces). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Dunotrisin 
(Alvogen), Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 
d.d., Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Emtri-
citabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/
Tenofovir disoproxil Krka, Emtricitabine/Tenofovir 
disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir Stada, Ic-
tastan (Actavis).

J05AR06 – Emtrycytabina, dizoproksyl teno-
fowiru i efawirenz

Emtricitabine+tenofovir disoproxil+efavirenz: 
Atrilesto (Teva) to 2. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
preparat Atripla  (Bristol Myers-Squibb & Gilead 
Sciences).

J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Inosine pranobex: Neotac (Tactica Pharmaceuti-
cals) to 6. zarejestrowana marka preparatów pra-
nobeksu inozyny. Na rynek wprowadzono 5 marek: 
Groprinosin i od listopada 2015 Groprinosin Baby 
(Gedeon Richter Polska),  Isoprinosine (Ewophar-
ma), od grudnia 2010 Neosine (Aflofarm), od lipca 
2015 Eloprine (Polfarmex) oraz od lipca 2016 Elo-
prine forte (Polfarmex) i Pranosin (Galena).

l – LeKi przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity;
L01BA – Analogi kwasu foliowego

Methotrexate: Metotreksat Accord (Accord Health-
care) to 2. zarejestrowana w tej klasie marka meto-
treksatu. Do sprzedaży wprowadzono Methotrexat-
-Ebewe w postaci iniekcji w ampułkach i fiolkach.

L01BC – Analogi pirymidyny
Cytarabine: Cytarabine Teva to 5. zarejestrowana 
marka cytarabiny. Do sprzedaży wprowadzono 4 
leki: Alexan (Ebewe), Cytosar (Pfizer), Depocyte 
(Pacira)  i od czerwca 2015 Cytarabine Kabi (Fre-
senius Kabi).

Ostatnio skreślono z Rejestru: Cytarabina Accord 
(Accord Healthcare;  lek był obecny na  rynku od 
czerwca 2016).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XX 
– Inne leki przeciwnowotworowe

Bortezomib: Bortezomib PharmaSwiss to 15. za-
rejestrowana marka bortezomibu. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 marek: Velcade (Janssen-Cilag; 
lek oryginalny), od września 2015 Bortezomib Ada-
med, od grudnia 2015 Bortezomib Accord (Accord 
Healthcare) i Bortezomib Glenmark, od maja 2016 
Vortemyel (Alvogen), od listopada 2016 Bortezomib 
Actavis i od kwietnia 2017 Bortezomib Zentiva.
Nie pojawiły  się  jeszcze na  rynku: Borteclarmia 
(Sigillata), Bortezomib Hospira, Bortezomib Mylan, 
Bortezomib Polpharma, Bortezomib Sandoz, Bor-
tezomib Sun, Zegomib (Egis).
Ostatnio (w czerwcu 2017) skreślono z Rejestru: 
Bortezomib Teva.

m – uKład mięśniowo-szKieLetowy
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03B 
– Środki zwiotczające mięśnie działające 
ośrodkowo; M03BX – Inne środki działające 
ośrodkowo

Tolperisone: Meditolp (Meditop) to 3. zarejestrowa-
na marka tolperisonu. Do sprzedaży wprowadzono: 
Mydocalm i Mydocalm Forte (Gedeon Richter) oraz 
Tolperis VP (PharmaSwiss).

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy 
opium; N02AA55 – Oksykodon i nalokson

Oxycodone+naloxone: Targin  (Norpharma) w 2 
nowych kombinacjach dawek (60 mg + 30 mg oraz 
80 mg + 40 mg) to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej niższych kombinacji dawek tego 
leku. Zarejestrowano 4 marki  leków o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowadzono od czerwca 
2010 Targin (Norpharma). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku (w czerwcu 2017): Oxycodone + Naloxone 
Ethypharm, Oxyduo (Teva), Oxynador (Krka).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – 
Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem 
leków psychotropowych

Paracetamol+caffeine: Solpadeine Control (Ome-
ga Pharma) zawierający 500 mg paracetamolu i 65 
mg kofeiny to 10. zarejestrowana marka leku o po-
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►

danym składzie. Na rynek wprowadzono: 5 leków 
zawierających 500 mg paracetamolu i 65 mg kofe-
iny – Apap Extra (US Pharmacia), Panadol Extra 
(GlaxoSmithKline), od  lipca 2013 Paramax Comp 
(Vitabalans), od sierpnia 2013 Pabialgin Neo (Polfa 
Pabianice;  lek wprowadzony pierwotnie na rynek 
pod nazwą Pabitan, następnie pod nazwą Kofepar, 
z kolei zmiana nazwy znów na Pabitan i ostatecznie 
na Pabialgin Neo) i od października 2014 Choligrip 
Effect (GlaxoSmithKline;  lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Panadol Extra Active) oraz 1 lek 
zawierający 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny – 
od stycznia 2008 Gripex Control (US Pharmacia; lek 
wprowadzony wcześniej pod nazwą Dolores przez 
firmę Curtis Healthcare).
Nie pojawiły się  jeszcze w sprzedaży: Paraceta-
mol + Caffeine Dr. Max, Paracetamol + Caffeine 
Galpharm (Galpharm Healthcare)  i Paralen Extra 
(Zentiva) zawierające 500 mg paracetamolu i 65 mg 
kofeiny oraz Apap NBG (US Pharmacia) zawierają-
cy 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny.

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Pregabalin:  Kartesada  (SVUS  Pharma)  to  23. 
zarejestrowana marka pregabaliny. Do sprzedaży 
wprowadzono 8 marek: Lyrica (Pfizer; lek oryginal-
ny), od października 2015 Pregabalin Zentiva, od 
listopada 2015 Pregabalin Sandoz, od lutego 2016 
Egzysta (Adamed)  i Pregabalin Pfizer, od kwiet-
nia 2016 Pregabalin Accord (Accord Healthcare) 
i Pregamid (G.L. Pharma) oraz od sierpnia 2016 
Preglenix (Glenmark).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Brie-
ka (Actavis), Linefor (Polpharma), Prabegin (Egis), 
Pragiola (Krka), Pregabalin Apotex, Pregabalin Me-
dreg, Pregabalin Mylan (Generics), Pregabalin My-
lan Pharma (Generics), Pregabalin NeuroPharma 
(neuraxpharm), Pregabalin Sandoz GmbH, Prega-
balin Teva, Pregabalin Zentiva k.s., Pregagamma 
(Wörwag), Rabakir (Gedeon Richter Polska).

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona; 
N04B – Leki dopaminergiczne; N04BD – In-
hibitory monoaminooksydazy typu B

Rasagiline: Detreman (SVUS Pharma) to 12. zare-
jestrowana marka rasagiliny. Do sprzedaży wprowa-
dzono 3 marki: Azilect (Teva) oraz od sierpnia 2016 
Rasagiline Accord (Accord Healthcare) i Rasagiline 
Vipharm.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Asanix (Polphar-
ma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ra-

sagiline Polpharma), Gasliny  (Sigillata), Ralago 
(Krka), Rasagiline Actavis, Rasagiline Egis, Rasagi-
line Mylan, Rasagiline ratiopharm (Teva), Rasagilin 
Glenmark.
Ostatnio  skreślono  z Rejestru:  Parcilect  (Phar-
maSwiss), Rasagiline Sandoz.

N05 – Leki psychotropowe;
N05B – Leki przeciwlękowe; N05BB – Po-
chodne difenylometanu

Hydroxyzine: Hydroxyzinum Polfarmex w postaci 
tabl. powlekanych to rozszerzenie względem wpro-
wadzonego wcześniej syropu. Zarejestrowano 12 
marek hydroksyzyny. Na rynek wprowadzono 9 ma-
rek: Atarax (UCB; lek oryginalny) w postaci doustnej 
jednodawkowej (2 dawki) i wielodawkowej (syrop), 
Hydroxyzinum Teva inj., Hydroxyzinum VP (Phar-
maSwiss)  tabl. powlekane i syrop, Hydroxyzinum 
Espefa tabl. powlekane i od listopada 2008 syrop 
Hydroxyzinum Espefa,  od września  2008  syrop 
Hydroxyzinum Aflofarm, od marca 2015 Hydroxy-
zinum Hasco syrop, a od października 2015 tabl. 
powlekane (Hasco-Lek), od grudnia 2015 syrop Hy-
droxyzinum Alvogen (lek wprowadzony pierwotnie 
przez firmę Polon pod nazwą Hydroxyzinum, a na-
stępnie Hydroxyzinum Biogened), od marca 2016 
syrop Hydroxyzinum Polfarmex i od czerwca 2017 
Hydroxyzinum Adamed tabl. powlekane.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Hydroxyzine 
Orion, Hydroxyzinum Amara, Inisen (Polpharma).

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CX 
– Leki nasenne i uspokajające w połącze-
niach, z wyłączeniem barbituranów

Lupuli strobili extractum + Valerianae radicis 
extractum: Nervosol Tabs (Herbapol Wrocław) to 
3. zarejestrowana marka produktu leczniczego za-
wierającego wyciągi z szyszek chmielu i korzenia 
kozłka lekarskiego. Do sprzedaży wprowadzono 2 
produkty lecznicze Lunapret (Bionorica) i Valuherb 
(Herbapol Poznań), a także środek spożywczy Tylko 
Natura Kapsułki na uspokojenie (Herbapol Poznań).
Skreślono z Rejestru: Hova (Biofarm; lek był obecny 
na rynku), Lekosen (Lek, Stryków; lek był obecny 
na rynku).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego 
wychwytu serotoniny

Sertraline:  Sertraline  Farmax  (SVUS  Pharma) 
to 15. zarejestrowana marka sertraliny. Na rynek 
wprowadzono 13  leków: Asentra  (Krka), Asertin 

►
(Biofarm), Sertralinum 123ratio (rejestracja V 2007 
jako SerTeva, III 2008 zmiana nazwy na Apresia, 
XII 2008 wprowadzenie na rynek; IX 2009 zmiana 
nazwy na Luxeta; XI 2011 zmiana nazwy na Ser-
tralinum 123ratio), Stimuloton (Proterapia), Zoloft 
(Pfizer; lek oryginalny), Zotral (Polpharma), od lipca 
2006 Setaloft (Actavis), od października 2007 Serta-
gen (Generics), od marca 2009 Sertraline Aurobin-
do, od października 2010 Sertranorm (+Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej przez firmę Actavis jako 
Sertralin Actavis), od kwietnia 2011 Miravil (Orion), 
od marca 2013 Sertralina Krka  i od października 
2014 ApoSerta (Apotex). Nie pojawił się  jeszcze 
w sprzedaży Sastium (Accord Healthcare).

N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
Duloxetine: Depratal (Adamed) to 13. zarejestro-
wana marka duloksetyny ze wskazaniami przeciw-
depresyjnymi.
Ze wskazaniami  przeciwdepresyjnymi  na  rynek 
w Polsce wprowadzono 2 preparaty: Cymbalta (Eli 
Lilly)  i od stycznia 2016 Dulsevia (Krka). Nie po-
jawiły się  jeszcze w sprzedaży: Aritavi  (Actavis), 
Dulodet (Proterapia), Duloksetyna Lilly (Eli Lilly), 
Duloxetine +pharma, Duloxetine Mylan (Generics), 
Duloxetine Sandoz, Duloxetine Zentiva, Duloxgam-
ma (Wörwag), Dutilox (SymPhar) i Xeristar (Eli Lilly).
Uwaga: WHO dla duloksetyny przewiduje tylko jed-
ną klasę N06AX, chociaż wskazania obejmują także 
inne jednostki chorobowe. Zarejestrowano także 3 
preparaty duloksetyny przeznaczone do  leczenia 
kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM): 
Duloxetine Actavis, Strodros (Zentiva), Yentreve (Eli 
Lilly), a  także  lek przeznaczony do  leczenia bólu 
w obwodowej neuropatii cukrzycowej: Ariclaim (Eli 
Lilly). Leki te jednak dotychczas nie zostały wpro-
wadzone na rynek w Polsce.

N06B – Leki psychostymulujące, stosowane 
w zespole nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi (ADHD) i nootropowe; 
N06BX – Inne leki psychostymulujące i no-
otropowe

Vinpocetine: Vicebrol Bio (Biofarm) tabl. 5 mg to 
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej 
preparatów Vicebrol (ta sama postać i dawka) i Vi-
cebrol Forte w dawce 10 mg. Zarejestrowano 7 
marek winpocetyny. Do sprzedaży wprowadzono 
7 marek:  lek oryginalny Cavinton  i Cavinton forte 
(Gedeon Richter), Vicebrol i Vicebrol forte (Biofarm), 
Vinpocetine Espefa i Vinpocetine Espefa Forte, Vin-
pocetine Hasco (Hasco-Lek), Vinpoton  i od maja 

2013 Vinpoton forte (Gedeon Richter Polska), od 
grudnia 2014 Vinpotaxer  (Natur Produkt Zdrovit) 
i od stycznia 2017 VinpoHasco (Hasco-Lek).

r – uKład oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych choro-
bach dróg oddechowych; R03D - Inne leki do 
stosowania ogólnego w obturacyjnych choro-
bach dróg oddechowych; R03DC – Antagoni-
ści receptora leukotrienowego

Montelukast: Montelukast Medreg to aktualnie 17. 
zarejestrowana marka montelukastu. Do sprzedaży 
wprowadzono 13 leków: Singulair (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny), od stycznia 2009 Monka-
sta (Krka), od kwietnia 2009 Milukante (Adamed) 
i Promonta (PharmaSwiss), od maja 2009 Asme-
nol  (Polpharma),  od  listopada  2010  Symlukast 
(SymPhar), od marca 2011 Montelukast Sandoz, od 
lutego 2012 Astmodil (Polfarmex), od czerwca 2012 
Orilukast  (Orion), od sierpnia 2012 Montelukast 
Bluefish (lek zarejestrowany wcześniej przez firmę 
Helm pod nazwą Montelukast Helm), od lipca 2013 
Romilast (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Teleact), od września 2014 Montelukast 
Aurobindo i od kwietnia 2015 Montelukastum 123ra-
tio (Teva; lek wprowadzony na rynek od październi-
ka 2008 pod pierwotną nazwą Drimon).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Asme-
nol Mini (Polpharma), Asmenol PPH (Polpharma; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Monte-
lukast Polpharma), Montelukast Cinfa, Montelukast 
LEK-AM (Lekam), Montelukastum Unimark (Uni-
mark Remedies), Promonta Ten (PharmaSwiss; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Montexal).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Alvokast (Alvogen; 
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Arti Far-
ma pod nazwą Montekast), Astmirex (Exeltis Po-
land;  lek był obecny na rynku od stycznia 2009), 
Miralust  (Adamed), Montelukast Fair-Med  (Fair-
-Med Healthcare;  lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Montelukast PharOS), Montelukastum 
Synthon, Montetrinas (Sigillata), Spirokast (Zentiva; 
lek był obecny na rynku od marca 2011), Telumyl 
(Generics).

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i prze-
ziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wy-
łączeniem preparatów złożonych zawierają-
cych środki przeciwkaszlowe; R05CA – Leki 
wykrztuśne
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Hederae helicis folii extractum: Prospan (Engel-
hard) w postaci pastylek to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej kropli i syropu. Zareje-
strowano 12 marek preparatów z wyciągiem z liści 
bluszczu pospolitego. Do sprzedaży wprowadzono 
9 marek: Hedelix (Kreuwel Meuselbach), Hedera-
sal (Herbapol Wrocław), Hederoin tabl. (Herbapol 
Wrocław), PiniHelix (Apipol-Farma), Prospan (En-
gelhard), od stycznia 2015 Herbion na kaszel mo-
kry (Krka; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Herbion Hedera helix, a następnie Herbion  Ivy), 
od sierpnia 2015 HeliPico (Medana Pharma;  lek 
wprowadzony pierwotnie do sprzedaży pod nazwą 
Helical), od listopada 2015 Hedussin (Phytopharm 
Klęka) i od lutego 2016 Tuspan (Sopharma).
Nie pojawiły się  jeszcze na  rynku: Hedera helix 
Boehringer  Ingelheim, Mucohelix  (Boehringer  In-
gelheim), Syrop z bluszczu Labima.

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działa-
jące ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

Levocetirizine:  Levocedo Allergy  (Polfarmex) 
dostępny bez recepty  to rozszerzenie względem 
wprowadzonego wcześniej  receptowego Levoce-
do. Zarejestrowano 15 marek  lewocetyryzyny. Na 
rynek wprowadzono 13 marek: Xyzal (Vedim;  lek 
oryginalny), od stycznia 2010 Cezera (Krka), od 
sierpnia 2010 Zenaro (Zentiva), od września 2010 
Lirra (Glenmark) oraz Zyx (Biofarm), od lutego 2012 
Contrahist (Adamed), od stycznia 2013 Lirra Gem 
(Glenmark), od  lutego 2013 Lecetax (Axxon), od 
marca 2013 Zyx Bio  (Biofarm;  lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Levocetirizine-Biofarm), 
od maja 2013 Votrezin (Sandoz), od października 
2013 Nossin (Apotex), od listopada 2013 Contrahist 
Allergy (Adamed), od marca 2014 Zilola (Gedeon 
Richter Polska), od grudnia 2015 Levocetirizine Ge-
noptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Levocetirizine dihydrochloride Fair-Med), od 
stycznia 2016 Levocedo (Polfarmex)  i od marca 
2016 Levocetirizine Dr. Max.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ahist (Gene-
rics), Medtax (Synthon).
Bez  recepty dopuszczonych  jest 5 marek: Con-
trahist Allergy, Levocedo Allergy, Lirra Gem, Zilola 
i Zyx Bio.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cetilevo (Recordati; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Lewoce-
tyryzyna Glenmark Generics), Levocetirizine Bristol 
Laboratories.

s – narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Flu-
orochinolony

Levofloxacin: Levofloxacin Unimed Pharma to 5. 
zarejestrowana w tej klasie marka lewofloksacyny. 
Do sprzedaży wprowadzono Oftaquix  i Oftaquix 
sine (Santen). Nie pojawiły się  jeszcze na rynku: 
Levofloxacin Adamed, Levoftamid (PharmaSwiss), 
Levoxa OFT (Actavis).

S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źre-
nice; S01EE – Analogi prostaglandyn

Bimatoprost: Bimifree  (Polfa Warszawa)  to 10. 
zarejestrowana marka bimatoprostu. Opakowanie 
nie zawiera konserwantów, gdyż wyposażone jest 
w wielodawkowy kroplomierz zapobiegający za-
nieczyszczeniu roztworu bakteriami dzięki syste-
mowi składającemu się z silikonowej membrany 
i filtrowaniu powietrza zasysanego do butelki. Na 
rynek wprowadzono 5 marek: Lumigan (Allergan; 
lek oryginalny), od  listopada 2014 Bimican (Polfa 
Warszawa; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Bimatoprost Polpharma), od marca 2016 Tre-
provist  (Sandoz), od  listopada 2016 Bimatoprost 
Genoptim (Synoptis)  i od czerwca 2017 Bimaroz 
(Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Bimatoprost Tiefenbacher).
Nie pojawiły się  jeszcze w sprzedaży: Bimakolan 
(Stada), Bimatoprost Polpharma (lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Bimican), Sturiban (Acta-
vis), Vizibim (PharmaSwiss).

V – preparaty różne
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; 
V09I – Wykrywanie nowotworów; V09IX – 
Inne radiofarmaceutyki do wykrywania no-
wotworów

Fludeoxyglucose [18F]: Gluscan (Advanced Ac-
celerator Applications) przeznaczony do  leczenia 
szpitalnego to rozszerzenie względem zarejestro-
wanego wcześniej preparatu Gluscan PL dostępne-
go z przepisu lekarza. Fludeoksyglukoza (18F) jest 
wskazana do stosowania podczas badań z wyko-
rzystaniem pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. 
Positron Emission Tomography – PET) u dorosłych 
i dzieci. Zarejestrowano 10 marek radiofarmaceu-
tyków  zawierających  fludezoksyglukozę  znako-
waną  izotopem fluoru 18F: Efdege (IASON), FDG 
Pozyton (Centrum Onkologii  im. prof. Franciszka 
Łukaszczyka w Bydgoszczy), FDGtomosil (Centrum 

Nowe rejestracje UE

Sierpień 2017

W sierpniu 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wy-
dała 5 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych 
przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 2 nowych substancji 
czynnych (rybocyklib, tiwozanib) i 3 substancji czynnych już stosowanych 
w  lecznictwie.  Produkty  omówiono  w  ramach  klasy ATC  według WHO 
oraz substancji czynnej preparatów z uwzględnieniem wskazań i mecha-
nizmu  działania  według  Charakterystyki  Produktu  Leczniczego,  pomijając  inne  szczegóły,  które 
można znaleźć w witrynie  internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych  (http://www.
ema.europa.eu).

►

Onkologii –  Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Oddział w Gliwicach), Fludeoksyglukoza Euro-PET 
(Eckert&Ziegler Radiopharma), Fludeoxyglucose 
(18F) Biont, Fludeoxyglucose (18F) Monrol, Fludeo-
xyglucose (18F) UJV, Glunektik (Synektik), Gluscan 
PL (Advanced Accelerator Applications)  i Steripet 
(GE Healthcare).

2017-09-27

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A16/A16A – Pozostałe produkty działające na 
przewód pokarmowy i metabolizm; A16AX - 
Różne środki działające na przewód pokar-
mowy i metabolizm

Nitisinone: Nitisinone MendeliKABS to 2. zareje-
strowana marka nityzynonu. Do sprzedaży wprowa-
dzono Orfadin (Swedish Orphan BioVitrum), który 
w okresie od 24  lutego 2005 do 24  lutego 2015 
miał zagwarantowaną wyłączność rynkową jako lek 
sierocy.

Leki są wskazane w leczeniu pacjentów dorosłych 
oraz dzieci  i młodzieży  (we wszystkich grupach 
wiekowych) z potwierdzoną diagnozą dziedzicznej 
tyrozynemii  typ 1 (HT-1, ang. hereditary tyrosine-
mia) równocześnie z dietą ograniczającą spożycie 
tyrozyny i fenyloalaniny.
Zaburzenie biochemiczne w dziedzicznej tyrozyne-
mii typu 1 (HT-1) polega na braku hydrolazy fuma-
ryloacetooctanu - końcowego enzymu na szlaku 
katabolicznym tyrozyny. Nityzynon  jest konkuren-
cyjnym inhibitorem dioksygenazy 4-hydroksyfenylo-

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 szczepio-
nek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu 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.

►

http://www.ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu
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►pirogronianu - enzymu, który poprzedza hydrola-
zę  fumaryloacetooctanu w szlaku katabolicznym 
tyrozyny. Hamując normalny katabolizm tyrozyny 
u pacjentów z HT-1, nityzynon przeciwdziała kumu-
lacji toksycznych półproduktów - maleiloacetoocta-
nu  i  fumaryloacetooctanu. U pacjentów z HT-1 te 
półprodukty zostają zamienione na toksyczne me-
tabolity bursztynyloaceton i bursztynyloacetooctan. 
Bursztynyloaceton hamuje szlak syntezy porfiryny 
prowadząc do kumulacji kwasu 5-aminolewulino-
wego.

l – LeKi przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BB – Analogi pu-
ryny

Cladribine: Mavenclad (Merck Serono)  to 3. za-
rejestrowana marka kladrybiny, w  tym aktualnie 
1. marka  doustna. Do  sprzedaży wprowadzono 
iniekcje Biodribin (Instytut Biotechnologii i Antybio-
tyków). Nie pojawił się  jeszcze w sprzedaży Litak 
(Lipomed).
Mavenclad  jest wskazany  do  stosowania  u  do-
rosłych w  leczeniu rzutowej postaci stwardnienia 
rozsianego (ang. multiple sclerosis, MS) o dużej 
aktywności, potwierdzonej objawami klinicznymi lub 
wynikami diagnostyki obrazowej (MRI).
Kladrybina  jest nukleozydowym analogiem deok-
syadenozyny. Podstawienie chloru w pierścieniu 
purynowym  chroni  kladrybinę  przed  rozkładem 
przez deaminazę adenozynową, wydłużając czas 
przebywania  proleku  kladrybiny  w  komórkach. 
Późniejsza fosforylacja kladrybiny do  jej aktywnej 
postaci  trifosforanowej,  trifosforanu 2-chlorodeok-
syadenozyny (Cd-ATP), zachodzi szczególnie sku-
tecznie w limfocytach, ze względu na konstytutyw-
nie wysoką aktywność kinazy deoksycytydynowej 
(DCK) i względnie niską aktywność 5’-nukleotyda-
zy (5’-NTazy). Wysoka proporcja DCK do 5’-NTazy 
sprzyja gromadzeniu się Cd-ATP, przez co  limfo-
cyty są szczególnie podatne na śmierć komórek. 
W wyniku niższej proporcji DCK/5’-NTazy, oddzia-
ływanie na  inne komórki  pochodzące ze  szpiku 
kostnego jest mniejsze niż na limfocyty. DCK jest 
enzymem, od którego zależy szybkość przemiany 
proleku kladrybiny w jej aktywną postać trifosforano-
wą, co prowadzi do wybiórczej deplecji dzielących 
się i niedzielących się limfocytów T i B. Pierwotny 

mechanizm działania Cd-ATP indukujący apopto-
zę ma bezpośredni  i pośredni wpływ na syntezę 
DNA i czynność mitochondriów. W dzielących się 
komórkach Cd-ATP zakłóca syntezę DNA poprzez 
hamowanie reduktazy rybonukleotydowej i konku-
ruje z  trifosforanem deoksyadenozyny o włącze-
nie do DNA przez polimerazy DNA. W komórkach 
spoczynkowych kladrybina powoduje jednoniciowe 
pęknięcia DNA, szybkie zużycie dinukleotydu ni-
kotynoamidoadeninowego, deplecję ATP i śmierć 
komórki. Dostępne są dowody, że kladrybina może 
również powodować bezpośrednią apoptozę za-
leżną i niezależną od kaspaz, poprzez uwalnianie 
cytochromu C i czynnika indukującego apoptozę do 
cytozolu niedzielących się komórek.
Patologia stwardnienia rozsianego obejmuje zło-
żony  łańcuch zdarzeń, w których kluczową  rolę 
ogrywają różne rodzaje komórek układu immuno-
logicznego, w tym autoreaktywne limfocyty T  i B. 
Mechanizm działania kladrybiny w leczeniu stward-
nienia rozsianego nie  jest w pełni wyjaśniony, ale 
uważa się, że  jej główne działanie na  limfocyty B 
i T przerywa kaskadę zdarzeń w układzie immuno-
logicznym mających kluczowe znaczenie w stward-
nieniu rozsianym. Różnice w poziomach ekspresji 
DCK i 5’-NTazy między podtypami komórek ukła-
du immunologicznego mogą wyjaśniać różnice we 
wrażliwości komórek układu immunologicznego na 
kladrybinę. Ze względu na różne poziomy ekspresji, 
wpływ na komórki wrodzonego układu odpornościo-
wego jest mniejszy niż na komórki adaptacyjnego 
układu immunologicznego.
Leki iniekcyjne mają inne wskazania. Biodribin jest 
stosowany w leczeniu białaczki włochatokomórko-
wej w każdym stadium choroby, a także przewlekłej 
białaczki  limfatycznej  i chłoniaków nieziarniczych 
o małym stopniu złośliwości w przypadkach pierwot-
nie lub wtórnie opornych na leczenie innymi cytosta-
tykami. Lek sierocy Litak jest wskazany w leczeniu 
białaczki włochatokomórkowej.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

Ribociclib: Kisqali (Novartis Europharm) w skoja-
rzeniu z  inhibitorem aromatazy  jest wskazany do 
stosowania w leczeniu kobiet po menopauzie cho-
rych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnio-
nego raka piersi z obecnością receptorów hormo-
nalnych (ang. hormone receptor positive, HR), bez 
nadekspresji  receptora  ludzkiego naskórkowego 
czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth 

factor receptor 2, HER2) jako leczenie hormonalne 
pierwszego rzutu.
Rybocyklib jest selektywnym inhibitorem kinaz za-
leżnych od cyklin  (ang. cyclin-dependent kinase, 
CDK) 4 i 6, powodując, że wartość ich 50% zaha-
mowania (IC50) wynosi odpowiednio 0,01 (4,3 ng/
ml)  i 0,039 μM (16,9 ng/ml) w badaniach bioche-
micznych. Wymienione kinazy są aktywowane po 
związaniu z D-cyklinami i odgrywają kluczową rolę 
w szlakach sygnałowych prowadzących do progresji 
cyklu komórkowego i proliferacji komórek. Kompleks 
cyklina D-CDK4/6 reguluje postęp cyklu komórko-
wego poprzez  fosforylację białka  retinoblastomy 
(ang. retinoblastoma protein, pRb). W warunkach 
in vitro rybocyklib zmniejszał fosforylację białka pRb 
prowadząc do zatrzymania fazy G1 cyklu komórko-
wego i zmniejszając proliferację linii komórkowych 
raka piersi. W warunkach in vivo monoterapia rybo-
cyklibem prowadziła do regresji guza, co korelowało 
z zahamowaniem fosforylacji białka pRb. Badania 
in vivo wykorzystujące model heteroprzeszczepu 
raka piersi z  receptorami estrogenowymi pocho-
dzącego od pacjentów, z  leczeniem skojarzonym 
rybocyklibem  i  lekami antyestrogenowymi  (tj.  le-
trozolem) prowadziły do większego zahamowania 
wzrostu guza z podtrzymaniem regresji guza i opóź-
nieniem jego ponownego wzrostu po zaprzestaniu 
podawania  leków w porównaniu ze stosowaniem 
każdej z tych substancji osobno. W przypadku ba-
dań panelu linii komórkowych raka piersi o znanym 
statusie receptorów estrogenowych, rybocyklib oka-
zał się bardziej skuteczny w liniach komórek raka 
piersi z receptorami estrogenowymi niż w  liniach 
bez receptorów estrogenowych.
Tivozanib: Fotivda (EUSA Pharma) jest wskazany 
jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów doro-
słych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórko-
wym oraz u pacjentów dorosłych bez wcześniejszej 
inhibicji szlaku VEGFR (ang. vascular endothelial 

growth factor receptor)  i mTOR (ang. mammalian 
target of rapamycin) z dalszą progresją choroby po 
jednej wcześniejszej terapii zaawansowanego raka 
nerkowokomórkowego z zastosowaniem cytokiny.
Tiwozanib silnie i selektywnie blokuje wszystkie 3 
receptory naczyniowego śródbłonkowego czynnika 
wzrostu (VEGFR), a w badaniach  in vitro stwier-
dzono, że blokuje  indukowane przez VEGF (ang. 
vascular endothelial growth factor) reakcje bioche-
miczne i biologiczne, w tym wywołaną przez ligand 
VEGF fosforylację wszystkich trzech VEGFR 1, 2 
i 3, a także proliferację ludzkich komórek śródbłon-
ka. Następną najbardziej silnie hamowaną kinazę 
stanowi c-kit, jest ona jednak 8-krotnie mniej podat-
na na inihibicję przez tiwozanib, niż VEGFR 1, 2 i 3. 
VEGF stanowi silny czynnik aktywacji mitogenezy, 
odgrywający kluczową rolę w angiogenezie oraz 
przepuszczalności naczyniowej  tkanek nowotwo-
rowych. Poprzez zablokowanie aktywacji VEGFR 
wywoływanej przez VEGF,  tiwozanib hamuje an-
giogenezę i przepuszczalność naczyniową tkanek 
nowotworowych, co w badaniach in vivo prowadziło 
do hamowania wzrostu guza.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornoś-
ciowy; L04AB – Inhibitory czynnika martwicy 
nowotworów alfa (TNF-α)

Adalimumab: Imraldi (Amgen) to lek biopodobny, 4. 
zarejestrowana marka adalimumabu. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny Humira (AbbVie). Nie 
pojawiły się  jeszcze na rynku w Polsce Amgevita 
i Solymbic (oba: Amgen).

2017-09-15

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”; “Com-
munity list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWOŚCI NA RYNKU – Sierpień 2017

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji/zmiany

A01AD Benzydamine benevox 
control

US Pharmacia PL 05.2017

A11CC Colecalciferol solderol Lekam PL 04.2015 Vitamin 
D3 Radaydrug, zm. 
07.2017 Solderol

C02CA Doxazosin adadox Adamed PL 11.2011 Doxazosin 
Aurobindo, zm. 09.2016 
Adadox

D07CC Betamethasone + fusidic 
acid

Fusicutan plus Sun-Farm PL 10.2016

G04BD Oxybutynin uralex Accord 
Healthcare

PL 01.2013 Oxybutynin 
hydrochloride Accord*, 
zm. 02.2016 Uralex

J07BB Influenza vaccine Vaxigriptetra Sanofi Pasteur PL 11.2016

L01BA Pemetrexed pemetrexed 
glenmark

Glenmark PL 04.2016

L04AA Baricitinib olumiant Eli Lilly UE 02.2017

L04AA Leflunomide Leflunomid 
Bluefish

Bluefish PL 12.2016

M01AB55 Diclofenac + 
cyanocobalamin + 
pyridoxine + thiamine

diclovit G.L. Pharma PL 02.2017 Dolonerv, 
zm. 06.2017 Diclovit

N02AA55 Oxycodone + naloxone oxyduo Teva PL 05.2016

N02AA55 Oxycodone + naloxone oxynador Krka PL 05.2017

N02BE51 Paracetamol + 
diphenhydramine

paracetamol + 
difenhydramina 
hasco noc

Hasco-Lek PL 09.2016

N03AX Pregabalin pragiola Krka PL 06.2015

N03AX Pregabalin pregabalin 
neuropharma

Neuraxpharm PL 02.2017

N04BD Rasagiline ralago Krka PL 12.2015

N06AX Duloxetine depratal Adamed PL 06.2017

W sierpniu 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 17 nowych 
marek produktów leczniczych:

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto  w  sierpniu  2017  r.  wprowadzono  do 
sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
•	 A03AA, trimebutine: ircolon gastro (Polfarmex), PL 

04.2017;
•	 J01XE,  furazidin: dafurag junior  (Aflofarm),  PL 

06.2017;
•	 M01AE51, ibuprofen + pseudoephedrine: ibum za-

toki max (Hasco-Lek), PL 02.2017.

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AD – Inne 

środki do stosowania miejscowego w jamie ustnej
A03/A03A – Leki stosowane w czynnościowych zaburze-

niach żołądkowo-jelitowych; A03AA – Syntetyczne 
leki przeciwcholinergiczne, estry z grupą aminową 
trzeciorzędową

A11 – Witaminy; A11C – Witaminy A i D, włączając pre-
paraty złożone zawierające obie witaminy; A11CC 
– Witamina D i analogi

c – uKład sercowo-naczyniowy
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; C02C – 

Leki antyadrenergiczne działające obwodowo; 
C02CA – Antagoniści receptora a-adrenergicz-
nego

d – LeKi stosowane w dermatoLogii
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07C 

– Kortykosteroidy w połączeniach z antybiotyka-
mi; D07CC – Kortykosteroidy silnie działające w 
połączeniach z antybiotykami

G – uKład moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G04/G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki stosowane 
w częstomoczu i nietrzymaniu moczu

j – LeKi przeciwzaKaźne działające ogóLnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01X 

– Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE - Pochodne 
nitrofuranu

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wirusowe; J07BB 
– Szczepionki przeciw grypie

l – LeKi przeciwnowotworowe i wpływają-
ce na uKład odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B – Antymetabolity; 
L01BA – Analogi kwasu foliowego

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AA 
– Selektywne leki hamujące układ odpornościowy

m – uKład mięśniowo-szKieLetowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A 

– Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreu-
matyczne; 
M01AB – Pochodne kwasu octowego i związki 
o podobnej budowie; M01AB55 – Diklofenak w 
połączeniach
M01AE – Pochodne kwasu propionowego; 
M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AA – Naturalne alkaloidy 
opium; N02AA55 – Oksykodon i nalokson

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorącz-
kowe; N02BE – Anilidy; N02BE51 – Paracetamol 
w połączeniach z wyłączeniem leków psychotro-
powych

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne 
leki przeciwpadaczkowe

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona; N04B – Leki 
dopaminergiczne; N04BD – Inhibitory monoami-
nooksydazy typu B

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwdepresyj-
ne; N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

2017-09-25

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 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 szczepio-
nek: „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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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

❶ Ilustracja przedstawia pomiar, który według ideo-
logii dokładności oraz precyzji jest:

A. precyzyjny, ale niedokładny
B. nieprecyzyjny i niedokładny
C. precyzyjny i dokładny
D. nieprecyzyjny, ale dokładny

❷ O tym, czy przyrząd pomiarowy (waga) pod-
lega prawnej kontroli decyduje:
A. konstrukcja wagi
B. maksymalny udźwig wagi
C. jej zastosowanie
D. deklarowana dokładność pomiaru

❸ System unit-dose to:
A. metoda przyrządzania leków jałowych z wykorzysta-

niem systemów komputerowych pod kontrolą wagi
B. postępowanie polegające na przygotowaniu w apte-

ce jednostkowych dawek leków zleconych dla kon-
kretnego pacjenta

C. program zgłaszania działań niepożądanych leków, 
zwłaszcza przeciwnowotworowych

D. metodologia wydawania leków w ramach progra-
mów lekowych

❹ Odczulanie na ogół rozpoczyna się:
A. w okresie jesienno-zimowym
B. latem, kiedy średnia temperatur przekracza 25 stop-

ni w ciągu ostatnich 7 dni
C. wtedy, kiedy rozpoczyna się pylenie roślin na które 

uczulony jest pacjent
D. w miesiącach od marca do maja

❺ Przy obliczaniu ilości podłoża czopkowego 
nie uwzględnia się współczynnika wyparcia, 
gdy:

A. używamy podłoża żelatynowo-glicerolowego
B. gdy wartość współczynnika wyparcia dla substancji 

wynosi 2
C. ilość substancji leczniczej jest bardzo mała 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

❻ Zdjęcie przedstawia:

A. boks do produkcji ferroarsenu
B. klatkę do badania toksyczności na królikach
C. pierwszą komorę chromatograficzną 
D. skrzynkę do pracy w warunkach aseptycznych 

❼ Nityzynon to lek stosowany w:
A. tyrozynemii
B. chorobach nowotworowych
C. infekcjach pasożytniczych
D. jaskrze

❽ Leczenie dietetyczne polega na:
A. wdrażaniu diety niskokalorycznej
B. stosowaniu pokarmów w określonej ilości i o określo-

nym składzie
C. zastosowaniu produktów leczniczych podawanych 

pozajelitowo
D. dobraniu odpowiednich do stylu życia suplementów 

diety

❾ Saliwarycyna należy do bakteriocyn z grupy:
A. mikrocyn
B. kolicyn
C. lantybiotyków
D. wielkocząsteczkowych

❶⓿   Zalecane ilości witaminy D w suplementa-
cji wynoszą:

A. nie ma takich zaleceń, ponieważ witamina D powsta-
je w skórze pod wpływem promieni słonecznych

B. maksymalnie 1000 j.m., wyższe dawki mogą wywołać 
krzywicę

C. 60-400 j.m. w zależności od wieku i masy ciała
D. 600-4000 j.m. w zależności od wieku i masy ciała

Test wiedzy. 
Odpowiedzi

Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: D. Precyzja 
i dokładność pomiaru są od siebie nieza-
leżne. Pomiar może być nieprecyzyjny, jeżeli 
uzyskane wyniki mają duży rozrzut, ale mimo 
to dokładny, jeżeli średnia tych wyników od-
powiada wartości prawdziwej.

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: C. O tym czy 
waga podlega prawnej kontroli decyduje 
konkretnie obszar w którym jest wykorzysty-
wana (na przykład ochronia zdrowia, życia 
i środowiska). 

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: B. W systemie 
unit-dose pacjent otrzymuje leki indywidual-
nie podzielone na dawki, zgodnie z zaleco-
nym mu schematem ich przyjmowania. 

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: A. Ze względu 
na naturalne narażenie na alergeny, odczu-
lania nigdy nie rozpoczyna się w okresie py-
lenia, dlatego warto o tym pomyśleć właśnie 
w okresie jesienno-zimowym, gdyż w zależ-
ności od rodzaju szczepionki, producent su-
geruje, by leczenie rozpocząć od dwóch na-
wet do czterech miesięcy przed tym okresem.

Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: C. Przy oblicza-
niu ilości podłoża czopkowego nie uwzględ-
nia się współczynnika wyparcia w przypad-
ku bardzo małej ilości substancji leczniczej 
przepisanej na jeden czopek lub gdy war-
tość współczynnika wyparcia dla substancji 
wynosi 1, na przykład dla Cera alba et flava, 
Cetaceum, Oleum Ricini, Paraffinum solidum. 
Dla podłoży innych niż olej kakaowy wartości 
współczynników wyparcia są inne ze względu 
na ich odmienną gęstość.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: D. Profesor 
Nerlo w końcowym okresie swojego po-
bytu w Łodzi zajmował się głównie asepty-
ką. Wspólnie z dr Henrykiem Pankiewiczem 
opracował projekt skrzynki do jałowego 
przyrządzania leków.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: A. Hamując 
normalny katabolizm tyrozyny u pacjentów 
z HT-1, nityzynon przeciwdziała kumulacji 
toksycznych półproduktów - maleiloacetooc-
tanu i fumaryloacetooctanu. Stosowany jest 
w tyrozynemii typu 1. 

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: B. Leczenie die-
tetyczne polega na stosowaniu pokarmów 
w określonej ilości, o określonym składzie, 
z dodatkami składników potrzebnych ustro-
jowi, a z wyłączeniem szkodliwych lub źle 
znoszonych.

Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: C. Szczepy 
Streptococcus salivarius K12, produkują lan-
tybiotyki: saliwarycynę A2 i saliwarycynę B 
działające antagonistycznie wobec patoge-
nów obecnych w biofilmie bakteryjnym jamy 
ustnej i ucha środkowego takich jak S. pyo-
genes.

Pytanie 10. Prawidłowa odpowiedź: D. Witamina D 
wprawdzie powstaje w skórze pod wpływem 
promieniowania UVB, jednak ze względu na 
kąt padania promieni słonecznych w naszych 
szerokościach geograficznych, od września 
do kwietnia synteza skórna na ogół nie jest 
zapewniona. Zalecane dawki uzupełniające 
witaminy d zależą od wieku i masy ciała i na 
ogół wynoszą 1000 lub 2000 j.m. na dobę. 
Mniejsze dawki podaje się wcześniakom, 
a większe - osobom starszym i otyłym.



84 85Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017 Aptekarz Polski, 133 (111e) wrzesień 2017

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

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

 Z poważaniem

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

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.

PARTNER PROGRAMU:

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIEI

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

REKLAMA

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

ZAKRES ŚWIADCZEŃ 
DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

WARIANT I
OCHRONNY

WARIANT II
OCHRONNY +

WARIANT III
OCHRONNY VIP

WARIANT 
DODATKOWY

SUPER RODZINA

PODANE W TABELI KWOTY STANOWIĄ WARTOŚCI SKUMULOWANE

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU:

Wypadku komunikacyjnego w pracy 200 000 zł 300 000 zł 500 000 zł –

Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 150 000 zł 225 000 zł 375 000 zł –

Wypadku przy pracy 150 000 zł 225 000 zł 375 000 zł –

Nieszczęśliwego wypadku 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł –

Zawału serca lub udaru mózgu 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł –

Zgon ubezpieczonego 50 000 zł 75 000 zł 125 000 zł –

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

100% uszczerbku 45 000 zł 60 000 zł 100 000 zł –

1% uszczerbku 450 zł 600 zł 1 000 zł –

USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY ZAWAŁEM SERCA I UDAREM MÓZGU

1% uszczerbku (zawał serca, udar mózgu) 300 zł 400 zł 600 zł –

Niezdolność do samodzielnej egzystencji 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł –

Wystąpienie poważnego zachorowania ubezpieczonego – 44 jednostki 15 000 zł 25 000 zł 60 000 zł –
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – katalog 546 operacji, 
5 stopni, brak pre-existingu 1 500 zł 3 000 zł 6 000 zł –

POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU, MINIMUM 24H

Wypadek komunikacyjny w pracy 200 zł 250 zł 350 zł –

Wypadek komunikacyjny 150 zł 200 zł 275 zł –

Wypadek przy pracy 150 zł 200 zł 275 zł –

Zawał serca lub udar mózgu 100 zł 150 zł 200 zł –

Nieszczęśliwy wypadek – jeden dzień kalendarzowy 100 zł 150 zł 200 zł –

Choroba – dłużej niż 1 dzień kalendarzowy 50 zł 75 zł 100 zł –

OIOM 500 zł 700 zł 1 000 zł –

Rehabilitacja poszpitalna (za 1 dzień zwolnienia po pobycie w szpitalu) 30 zł 40 zł 50 zł –

Ubezpieczenie lekowe 100 zł 300 zł 500 zł –
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, 
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, 
ablacja, dializoterapia, wertebroplastyka)

2 000 zł 8 000 zł 12 000 zł –

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – – – 50 000 zł

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku – – – 40 000 zł

Zgon małżonka/partnera – – – 20 000 zł

Zgon dziecka – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku – – – 5 000 zł

Zgon dziecka w wyniku NW – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku – – – 15 000 zł

Zgon rodziców – – – 1 600 zł

Zgon rodziców w wyniku NW – – – 3 000 zł

Zgon teściów – – – 1 500 zł

Zgon teściów w wyniku NW – – – 3 000 zł

ŚWIADCZENIA DZIECI

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
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, za 1 dzień, 
minimum 6 dni – wiek dziecka 4-25 lat – – – 30 zł

Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, za 1 dzień, 
minimum 1 dzień – wiek dziecka 4-25 lat – – – 60 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, za 1% uszczerbku – – – 150 zł

PAKIET WSPÓŁMAŁŻONEK

Wystąpienie poważnego zachorowania małżonka/partnera – 44 jednostki – – – 4 000 zł
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku choroby, kwota za 1 dzień 
– pobyt trwający dłużej niż 3 dni kalendarzowe – – – 40 zł

Leczenie szpitalne małżonka w wyniku wypadku, kwota za 1 dzień 
– pobyt trwający minimum 1 dzień kalendarzowy – – – 80 zł

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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KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o właścicielach aptek. 

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

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

RYZYKO WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV

UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń 250 000 zł 350 000 zł 500 000 zł 750 000 zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego 7 500 zł 10 500 zł 15 000 zł 22 500 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 500 zł

Ubezpieczenie od dewastacji 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 15 000 zł

Ubezpieczenie od graffiti 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Ubezpieczenie stłuczenia szyb 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 500 zł

Ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach 17 500 zł 24 500 zł 35 000 zł 52 500 zł

Ubezpieczenie kosztów utraty dokumentów refundacyjnych 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 75 000 zł

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 250 000 zł 350 000 zł 500 000 zł 750 000 zł

Odpowiedzialność cywilna farmaceuty 175 000 zł 245 000 zł 350 000 zł 525 000 zł

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Składka 980 zł 1 180 zł 1 590 zł 1 990 zł

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Dla nowych klientów WARTY przygotowane zostały zniżki na ubezpieczenia OC i Autocasco oraz ubezpieczenia mieszkania lub domu 
w wysokości 10%. Oferta jest ważna dla wszystkich osób, które nie korzystały dotychczas z takiego ubezpieczenia w WARCIE, 
a zdecydowały się przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie w ramach programu ESKULAP.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – KOMUNIKACJA:
Ubezpieczenia komunikacyjne WARTY i HDI to nie tylko ochrona pojazdu i kierowcy, ale w ramach OC także pakiet ubezpieczeń 
dodatkowych w cenie. Jest to np. kompleksowa pomoc Warty przy załatwianiu wszelkich formalności związanych ze szkodą 
OC (BLS), jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, bez względu na to, w którym towarzystwie był ubezpieczony sprawca wypadku, 
czy Assistance Standard, w którym zapewniona jest m.in. pomoc po wypadku, załatwienie holownika itp. Ponadto pakiet stałego 
klienta zapewnia promocyjne składki na ubezpieczenia dodatkowe lub wyższe sumy ubezpieczenia za tę samą cenę.

WARTA oferuje 3 warianty Autocasco, czyli ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. 
W produktach znajduje się tzw. formuła all risks, która w praktyce oznacza szerszy i bardziej przejrzysty zakres ochrony. 
W WARCIE istnieje także możliwość dostosowania produktu do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, poprzez możliwość 
modyfikacji zakresu ochrony. Dzięki temu płaci się tylko za te opcje, których się potrzebuje. 

FILAR 2. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU APTEKIII

FILAR 3. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGOIII

REKLAMA

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).

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.

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

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Więcej szczegółów na 
www.eucuk.pl + 48 886 755 366 kontakt@eucuk.pl

Europejskie Centrum
Ubezpieczeń Korporacyjnych

ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin

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:

wyślij oryginał deklaracji na adres pocztowy do EuCUK.skontaktuj się z agentem

  Wyślij oryginał deklaracji na adres: Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych, 
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin. 
 Po dostarczeniu deklaracji otrzymasz mailowe potwierdzenie poprawności jej wypełnienia.
 Wpłać pierwszą składkę na następujące konto: 

26 1750 0012 0000 0000 3634 5632 
Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych 
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej.

 Certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, zostanie wysłany e-mailem.
 Kolejne składki należy wpłacać na nowe, indywidualne konto, wskazane w piśmie przesłanym z EuCUK.

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

SPOSÓB 

REKOMENDOWANY

REKLAMA
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Ewa Piasecka-Kudłacik, magister farmacji i członek Związku 
Polskich Artystów Malarzy i Grafików od wielu lat tworzy w wielu 
technikach – akwarelowej, olejnej, akrylowej, najchętniej jednak nie 
rozstaje się z pisakami, ołówkami i blokami rysunkowymi rejestru-
jąc szybkimi szkicami postacie i sytuacje, chwytając nastrój, relacje 
i charakterystyczny klimat chwili. Zostało to docenione między in-
nymi na Ogólnopolskim Biennale Malarstwa piękną statuetką „Zło-
tego Smoka” za 1 miejsce. Uczestniczy corocznie w kilku plenerach 
i wystawach zbiorowych. Przez kilka dziesięcioleci  zorganizowała 
wiele wystaw indywidualnych, ostatnie poświęcając odchodzące-
mu urokowi starego Grochowa, w którym mieszka. Z tego właśnie 
zbioru pochodzi akwarela „Brama”. Często sięga do tematyki apte-
karskiej, lubi też sielskie, stare widoki i atmosferę wsi. Liczne prace 
artystki zdobią prywatne mieszkania i biura (także farmaceutów) 
oraz są w zbiorach muzealnych w kraju i zagranicą.

Malowane piękno. 
Dzieła Ewy Piaseckiej-Kudłacik
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