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Felieton redakcji

►

Według szacunków Światowej Organizacji 
Zdrowia co roku na grypę choruje od 
330 mln do 1,76 mld ludzi, a umiera od 

500 tysięcy do miliona osób na świecie. Wirusami 
grypy na całym świecie zakaża się co roku 5-10% 
dorosłych i 20-30% dzieci. Pojawienie się nowego 
szczepu wirusa może spowodować pandemię. Taka 
sytuacja może wystąpić co kilkanaście – kilkadzie-
siąt lat. W historii ludzkości odnotowano kilka pan-
demii grypy. Wśród nich najwięcej ofiar pochło-

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwo-
wego Zakładu Higieny w Polsce rocznie rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku 
milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Szczyt zachorowań 
zwykle przypada między styczniem a marcem. Zachorowania występują co roku  
w postaci epidemii. Zachorowania u ludzi wywołują typy A i B wirusa grypy. 
Wirusy grypy A dzieli się dalej na podtypy na podstawie dwóch antygenów 
powierzchniowych: hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N).

Kto i dlaczego  
powinien szczepić się 

przeciwko grypie?

nęły: 1918-1919 – Hiszpanka (A/H1N1/) – około 
50-100 mln zgonów, 1957-1958 – Grypa Azjatycka 
(A/H2N2/) – około 1-4 mln zgonów i 1968-1970 
– Hongkong (A/H3N2/) – około 1-4 mln zgonów. 
Ostatnia pandemia grypy (A/H1N1/v) rozpoczęła 
się w 2009 roku i w okresie od czerwca 2009 roku 
do sierpnia 2010 roku spowodowała około 100-
400 tysięcy zgonów na świecie.

Wirus grypy cechuje się dużą zmiennością. Ma 
zdolność do dużych zmian antygenowych (tzw. skok 

Bieżący numer Aptekarza Polskiego rozpoczynamy arty-
kułem „na czasie” zatytułowanym, „Kto i dlaczego powinien 
szczepić się przeciwko grypie?”. Rzeczywiście, z początkiem je-
sieni odnotowuje się wyraźnie zwiększoną liczbę zachorowań na 
grypę lub infekcje grypopodobne. Ten trwający aż do wczesnej 
wiosny czas zwykło się określać w slangu epidemiologicznym 
nazwą „sezon grypowy”.

Grypa jest chorobą zakaźną o dużej sile rażenia, charakte-
ryzującą się łatwością propagacji wirusów wśród ludzi, a nawet 
zwierząt. W licznych przypadkach choroba ta skutkuje bardzo 
groźnymi dla zdrowia powikłaniami, a niekiedy – wcale nie tak 
rzadko – prowadzi do zgonu. Grypie i jej szkodliwym następ-
stwom można się jednak przeciwstawić. Jak? 

Zdaniem ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego oraz epidemiologów odpowiedź jest oczywista – 
trzeba się zaszczepić przeciw grypie, ponieważ szczepionka sku-
tecznie chroni przed wirusami wywołującymi tę chorobę. Anna 
Guzek, lekarz specjalista w dziedzinie epidemiologii, autorka 
wzmiankowanego artykułu pisze, że „szczepienie przeciwko gry-
pie to najskuteczniejsza, a zarazem najprostsza i najmniej pra-
cochłonna metoda zapobiegania tej chorobie i jej powikłaniom” 
czyniąc uwagę, że „szczepienie najlepiej wykonać przed rozpo-
częciem aktywności wirusa grypy w danej populacji, gdy tylko 
szczepionka obowiązująca w danym sezonie będzie dostępna. 
Można je jednak przeprowadzić przez cały okres epidemiczny, 
jeśli nie udało się tego zrobić wcześniej”. W tych słowach zawar-
ta jest rada, żeby nie zwlekać z decyzją o zaszczepieniu.  


W przeszłości choroby zakaźne dziesiątkowały społeczeń-

stwa.  Na całe szczęście wynaleziono sposoby jak się przed tym 
zagrożeniem chronić. Tarczą chroniącą przed chorobami zakaź-
nymi okazały się szczepionki, które wywołują w organizmie czło-
wieka skuteczny mechanizm obronny przed chorobotwórczymi 
wirusami lub bakteriami. Prawda. Prawda. Prawda.  Stosowanie 
się do tej prawdy implikuje stosowanie leków, jakimi są szcze-
pionki, których podanie nazywamy szczepieniami. 

W kontekście aksjologicznym zaszczepienie się lub poddanie 
szczepieniu dziecka albo innej osoby zależnej jest gestem, który 
ma dwa wymiary: indywidualny i powszechny względem całe-
go społeczeństwa. Wymiar indywidualny przejawia się tym, że 
chronimy nasze własne albo naszego dziecka zdrowie oraz życie. 
Cóż jest cenniejszego niż te dobra? W wymiarze społecznym, 
szczepiąc się przyczyniamy się do utrzymania bariery odporności 
chroniącej całą populację, a przede wszystkim tych ludzi, których 
w związku z przeciwwskazaniami zaszczepić nie można.

Naszą okładkę ilustruje motyw szczepień. Tą okładką wyra-
żamy poparcie dla działań, których celem jest profilaktyka i pre-
wencja zdrowia realizowana na drodze szczepień ochronnych.


NIEPODLEGŁA. To słowo jest na ustach wielu Polaków 

i mieszkańców Polski. Oczywiście, powodem, który to słowo 
wywyższa jest setna rocznica odzyskania niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej.  

Jak Polska długa i szeroka, a nawet dalej, bo wszędzie tam 
gdzie mieszkają Polacy manifestujemy fakt, że sto lat temu, po 
123 latach zaborów Polska pojawiła się na nowo na mapie Eu-
ropy i weszła do rodziny państw niepodległych.  

Mówiąc lub pisząc NIEPODLEGŁA obejmujemy stulecie 
1918-2018. Sięgamy pamięcią do odległych o sto lat czasów 
przypominając sobie to, co wiemy o wydarzeniach, które w cza-
sach świtu niepodległości zachodziły w naszej Ojczyźnie. Pa-
mięć nasza kieruje się przede wszystkim ku ludziom, którzy 
wtedy żyli i tworzyli zręby niepodległej Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wielkich nazwisk i znaczących wydarzeń przypominamy 
sobie wiele.  Do stuletniej przeszłości podchodzimy z należnym 
szacunkiem. Redakcja Aptekarza Polskiego dokłada cegiełkę do 
zasobu informacji o stuleciu Rzeczypospolitej Polskiej publiku-
jąc przekrojowy artykuł historyczny pt. „Farmacja polska w la-
tach 1918 – 2018. Wybrane zagadnienia prawne w aptekach” 
napisany przez dr Lidię Czyż.  

Radosna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 
skłania do świętowania.  Cieszą inicjatywy podejmowane przez 
farmaceutów dla uczczenia tego jubileuszu. Przykładów jest 
wiele, jak choćby Wieczory Zaduszne, organizowane przez 
okręgowe izby aptekarskie wspominające aptekarzy, którzy byli 
„w szeregu” i służyli Rzeczypospolitej. Innym przykładem jest 
uroczysty wieczór, który odbędzie się 13 listopada, organizowa-
ny przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi, obejmujący wykład 
poświęcony patriotycznym tradycjom łódzkich aptekarzy oraz 
koncert zatytułowany DLA CIEBIE POLSKO.


Surfując po bezbrzeżnym oceanie internetu redaktor Tomasz 

Baj spotyka się z bardzo ciekawymi „wrzuconymi do sieci” zdję-
ciami, których autorami są farmaceuci. To doświadczenie zro-
dziło w głowie Redaktora pomysł, żeby namówić farmaceutów 
do wyjścia poza krąg znajomych w mediach społecznościowych 
i zaprosić do podzielenia się swoimi zdjęciami z większą licz-
bą odbiorców. -„Na łamach Aptekarza Polskiego  chcielibyśmy 
stworzyć foto-album z życia farmaceutów. Jest to projekt, który 
mamy nadzieję, zdobędzie Państwa zainteresowanie. Na począ-
tek proponujemy temat Jesień” – zapowiada pomysłodawca.

Aby podzielić się z innymi swoimi zdjęciami wystarczy wy-
słać kilka propozycji na adres mailowy: foto@aptekarzpolski.pl, 
w plikach *.jpg.  Dlaczego nie? Zapraszamy. ■

Redakcja Aptekarza Polskiego

Szczepienie jest gestem troski  
o siebie i zdrowie innych

mailto:foto@aptekarzpolski.pl
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a w Kołobrzegu dla osób powyżej 67 roku życia. 
Zainteresowanie tymi szczepieniami wzrasta w ko-
lejnych latach.

 Od dnia 1 września br. zgodnie z Obwiesz-
czeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych, wprowadzona 
została refundacja dla osób powyżej 65 roku życia 
w wysokości 50% na preparat szczepionkowy typu 
„split”. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać oso-
by, które mieszkają w gminach nierealizujących pro-
gramów bezpłatnych szczepień przeciw grypie lub 
które nie zdążą zgłosić się na bezpłatne szczepienie.

Szczepienia przeciw grypie figurują w pol-
skim PSO od 1994 roku, a wskazania do nich stale 
się rozszerzają. Szczepienia zalecane są w związku 
z przesłankami klinicznymi i indywidualnymi oraz 
przesłankami epidemiologicznymi. Wskazania uję-
te w PSO na rok 2018 zostały wymienione w ta-

beli i są one spójne z zaleceniami opracowanymi 
w innych krajach i międzynarodowymi (m.in. ACIP, 
WHO). 

Zalecenia do szczepień przeciwko grypie 
zostały opracowane przez wiele towarzystw na-
ukowych w Polsce (m.in. Polskie Towarzystwo 
Wakcynologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny 
Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskie 
Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo 
Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpital-
nych, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzy-
stwo Nefrologiczne i inne). Polska w porównaniu 
z innymi krajami Unii Europejskiej plasuje się na 
przedostatnim miejscu pod względem poziomu 
wyszczepialności.

W dniu 20.06.2012 roku z inicjatywy Zakła-
du Badania Wirusów Grypy Krajowego Ośrodka ds. 
Grypy w NIZP-PZH i Polskiego Towarzystwa Oświa-
ty Zdrowotnej została powołana Grupa Robocza 

ZADBAJ O SIEBIE I O SWOICH BLISKICH
Wspólnie ze swoim lekarzem zaplanuj szczepienie przeciw grypie

NIE DAJ SIĘ  ZASKOCZYĆ GRYPIE!

SANOFI PASTEUR Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Tel.: +48 22 280 05 00, www.sanofipasteur.pl
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w okresie kontaktu z osobą zakażoną, u której jesz-
cze nie wystąpiły objawy chorobowe. Duże znacze-
nie w zapobieganiu zakażeniu ma częste i dokładne 
mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, higiena kaszlu 
i kichania, izolacja chorych, ograniczanie czasu prze-
bywania w zatłoczonych pomieszczeniach, zdrowy 
tryb życia (wypoczynek, właściwe odżywianie, ak-
tywność fizyczna) i oczywiście szczepienia ochronne.

W Polsce dostępne są szczepionki inakty-
wowane (zabite) zawierające rozszczepione cząst-
ki wirusa grypy (typu „split”) lub powierzchniowe 
białka wirusa grypy (typu „subunit”). Szczepionki te 
podawane są domięśniowo lub podskórnie. W USA 
dopuszczona jest również do użytku szczepionka 
atenuowana (zawierająca żywe wirusy) stosowana 
donosowo.

Co sezon epidemiczny opracowywana jest 
nowa szczepionka przeciwko grypie w oparciu o 
szczepy wirusa krążące na półkuli północnej. Od 
ubiegłego sezonu zachorowań 2017/2018 dostępne 
są szczepionki 4-walentne i 3-walentne. W kolej-
nych sezonach szczepionki zawierają hemaglutyninę 
i neuraminidazę szczepów podtypów A/H1N1/ i A/
H3N2/ oraz typu B (jednego lub dwóch szczepów) 
zalecanych na dany sezon przez WHO. Szczepienia 
przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom u ok. 
40-70% szczepionych osób. Jest to uzależnione od 
sezonu i grupy osób szczepionych.

Szczepienia przeciwko grypie należą do 
szczepień zalecanych zgodnie z polskim Progra-
mem Szczepień Ochronnych na rok 2018. Podanie 
szczepionki przeciwko grypie i badanie kwalifika-
cyjne wykonywane przed tym szczepieniem, zgod-
nie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami 
prawnymi są wykonywane u osób ubezpieczonych 
nieodpłatnie przez świadczeniodawców, z którymi 
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzie-
lanie tych świadczeń.

W ostatnich latach w Polsce liczne lokalne sa-
morządy finansowały szczepienia seniorów przeciw 
grypie. W tym roku seniorzy mogą skorzystać z bez-
płatnych szczepień przeciwko grypie m.in. w Łodzi, 
Białymstoku, Krakowie, Zielonej Górze czy Kołobrze-
gu. Samorządy w tych miastach finansują szczepie-
nia przeciwko grypie zwykle dla osób powyżej 65 
roku życia, choć w Białymstoku już dla 60-latków, 

antygenowy) występujących co kilkadziesiąt lat oraz 
mniejszych zmian (tzw. przesunięcie antygenowe) 
występujących praktycznie co roku. Dlatego wirus 
grypy łatwo omija mechanizmy odporności związa-
ne z pamięcią immunologiczną. Przeciwciała skie-
rowane przeciwko jednemu typowi lub podtypowi 
wirusa grypy mogą nie zapobiec zakażeniom innym 
podtypem lub typem wirusa. Zasadnicze znaczenie 
przypada przeciwciałom antyhemaglutyninowym 
klasy IgG i IgA, które mają zdolność neutralizacji 
wirusa.

Grypa należy do najbardziej zaraźliwych cho-
rób zakaźnych. Do zakażenia wirusem grypy do-
chodzi drogą kropelkową, a także przez kontakt 
bezpośredni z zanieczyszczonymi przedmiotami. 
Wirusy grypy są wydalane przez osobę chorą pod-
czas kaszlu, kichania czy mówienia. Wirus może 
być przeniesiony przez ręce i ubranie. Ze skóry rąk 
wirus przedostaje się do dróg oddechowych pod-
czas dotykania ust, nosa i oczu. Dodatkowo istnieje 
możliwość przeniesienia wirusa poprzez zanieczysz-
czone nim przedmioty, choć wirus krótko przeżywa 
w takich warunkach.

Okres wylęgania grypy wynosi zwykle 1-4 
dni. Osoba zakażona może stanowić zagrożenie dla 
innych osób, nawet przez kilka dni zanim jeszcze 
pojawią się objawy choroby i przez cały czas ich 
trwania, nawet do 10 dni od ich wystąpienia. Osoby 
zakażone z ciężkimi niedoborami odporności mogą 
stanowić źródło zakażenia znacznie dłużej (przez 
wiele tygodni lub miesięcy).

Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg 
oddechowych, w których się namnażają i powodu-
ją ich zniszczenie, co ułatwia rozwój infekcji bak-
teryjnych. Objawy grypy są podobne do objawów 
wielu innych ostrych chorób infekcyjnych i są to: 
kaszel, ból gardła, katar, nagła gorączka powyżej 
38ºC, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, bóle 
głowy, ból w klatce piersiowej, osłabienie, uczucie 
rozbicia a także brak łaknienia, nudności i wymioty. 
Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około  
7 dni. Kaszel i osłabienie mogą utrzymywać się na-
wet ponad 2 tygodnie.

Aby ustrzec się przed grypą należy zachować 
odstęp co najmniej 1 metr w kontakcie z osobą cho-
rą. Utrzymanie dystansu może nie pomóc, zwłaszcza 

►

►
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i związków pracodawców oraz m.in. dokonała 
analizy bezpośrednich i pośrednich kosztów gry-
py i korzyści wynikających ze szczepień, a także 
opracowała założenia i rekomendacje eksperckie 
do stworzenia Narodowego Programu Zwalczania 
Grypy i plan kampanii edukacyjnej skierowanej do 
środowiska medycznego i kampanii społecznej.

W bieżącym roku eksperci Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Grypy zwracają szczególną 
uwagę na pogrypowe powikłania układu sercowo-
-naczyniowego. Grypa i inne zakażenia układu od-
dechowego znacznie zwiększają ryzyko wystąpie-
nia i zaostrzenia chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Mogą one prowadzić do ostrych incydentów 
wieńcowych, przewlekłej niewydolności serca czy 
zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia. Powi-
kłania te mogą doprowadzić do śmierci chorego. 
Szczególnie narażone są na nie osoby chorujące na 
choroby układu krążenia oraz osoby starsze.

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwal-
czania Grypy co roku 1 października obchodzony 
jest Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy. Celem 
tego przedsięwzięcia jest popularyzacja korzy-
ści związanych ze szczepieniami ochronnymi prze-
ciw grypie wśród dzieci, osób starszych oraz prze-
wlekle chorych i zmobilizowanie społeczeństwa do 
walki z grypą. Data 1 października została wybra-
na z uwagi na fakt, że tego dnia przypada również 
Dzień Seniora, a właśnie ta grupa osób znajduje się 
w jednej z grup ryzyka.

Szczepienia przeciwko grypie zapewniają wy-
soką ochronę przed powikłaniami pogrypowymi. 
Wśród powikłań najczęściej wymienia się zapale-
nie oskrzeli, płuc, ucha środkowego, zatok przyno-
sowych, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, 
zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych i po-
wikłania neurologiczne. Jednak lista możliwych po-
wikłań jest dłuższa. Powikłania mogą zakończyć się 
zgonem.

Niepożądane odczyny poszczepienne po 
szczepionkach przeciwko grypie są rzadko reje-
strowane. Po szczepieniu najczęściej mogą wystą-
pić reakcje miejscowe, takie jak zaczerwienienie, 

bolesność i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz 
rzadziej reakcje ogólne (wzrost temperatury ciała, 
bóle mięśni, stawów i głowy) ustępujące po kilku 
dniach i reakcje alergiczne. Bardzo rzadko (około 1/
mln podanych dawek) może wystąpić zespół Guil-
lain-Barré. O bezpieczeństwie szczepień przeciwko 
grypie świadczy fakt, iż są one zalecane kobietom 
w ciąży. Celem szczepień ciężarnych jest zmniej-
szenie ryzyka zachorowania na grypę u ich dzieci 
w pierwszych miesiącach życia.

Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw 
grypie jest m.in. reakcja anafilaktyczna po wcześ-
niejszym podaniu szczepionki, ciężka reakcja aler-
giczna na białko jaja kurzego, ostra infekcja i wy-
soka gorączka powyżej 38ºC oraz zespół Guillaina-
-Barrégo, stwierdzony w ciągu 6 tygodni od po-
przedniego szczepienia przeciwko grypie.

Szczepienie najlepiej wykonać przed rozpo-
częciem aktywności wirusa grypy w danej populacji, 
gdy tylko szczepionka obowiązująca w danym se-
zonie będzie dostępna. Można je jednak przepro-
wadzić przez cały okres epidemiczny, jeśli nie udało 
się tego zrobić wcześniej. Pełną odporność nabywa 
się po 10-15 dniach od szczepienia. Odporność po-
szczepienna utrzymuje się do 6 miesięcy.

Szczepienie przeciwko grypie to najskutecz-
niejsza, a zarazem najprostsza i najmniej praco-
chłonna metoda zapobiegania tej chorobie i jej po-
wikłaniom. Szczepiąc się chronimy się przed zacho-
rowaniem i jego powikłaniami, unikamy dyskom-
fortu związanego z chorobą i kosztów związanych 
z leczeniem, nie tracimy okazji oraz możliwości 
zawodowych i prywatnych, nie ograniczamy swo-
ich dochodów związanych z nieobecnością w pra-
cy oraz co jest nie mniej ważne – nie stanowimy 
źródła zakażenia dla swojego otoczenia, a w szcze-
gólności osób z grup ryzyka, które są bardziej na-
rażone na cięższy przebieg choroby i wystąpienie 
powikłań. Szczepienie przeciw grypie ma bowiem 
istotny wpływ na ograniczenie transmisji wirusa 
w otoczeniu chorego. ■

 lek. med. Anna Guzek
specjalista epidemiolog

W związku z przesłankami klinicznymi 
i indywidualnymi:

W związku z przesłankami 
epidemiologicznymi – wszystkim osobom 

od ukończenia 6 miesiąca życia do 
stosowania zgodnie z charakterystyką 
produktu leczniczego, w szczególności:

1. osobom po transplantacji narządów;

2. przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia  
6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie choru-
jącym na niewydolność układu oddechowego, 
astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną cho-
robę płuc, niewydolność układu krążenia, cho-
robę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale 
serca), niewydolność nerek, nawracający zespół 
nerczycowy, choroby wątroby, choroby metabo-
liczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne 
i neurorozwojowe;

3. osobom w stanach obniżonej odporności (w tym 
pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na 
nowotwory układu krwiotwórczego;

4. dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6 miesią-
ca życia do ukończenia 18 roku życia, szczególnie 
zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immu-
nologiczno-hematologicznymi, w tym małopłyt-
kowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłonia-
kiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, 
dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pier-
wotnymi niedoborami odporności, po leczeniu 
immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, 
przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu 
narządów wewnętrznych, leczonych przewlekle 
salicylanami;

5. dzieciom z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza 
sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnie-
niem płucnym;

6. kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

1. zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia  
6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia (ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 
ukończenia 6 do ukończenia 60 miesiąca życia);

2. osobom w wieku powyżej 55 lat;

3. osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub 
rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 mie-
siąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub 
przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii 
kokonowej szczepień);

4. pracownikom ochrony zdrowia (personel medycz-
ny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz 
personel administracyjny), szkół, handlu, transpor-
tu, funkcjonariuszom publicznym w szczególno-
ści: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;

5. pensjonariuszom domów spokojnej starości, do-
mów pomocy społecznej oraz innych placówek 
zapewniających całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku, w szczególności przebywają-
cym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placów-
kach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach 
świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, 
hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczni-
czej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

Tabela. Wskazania do szczepień – przesłanki kliniczne i indywidualne oraz przesłanki epidemiologiczne. 

ds. Grypy (z czasem działająca pod nazwą Ogólno-
polski Program Zwalczania Grypy) w związku z wy-
soką zachorowalnością na grypę i niską wyszcze-
pialnością przeciw tej chorobie w Polsce. W Grupie 
Roboczej znaleźli się niezależni eksperci ze środo-

wiska medycznego, prawniczego, Firma Ernst & Yo-
ung i przedstawiciele przemysłu skupieni w grupie 
szczepionkowej INFARMY. Grupa Robocza uzyskała 
poparcie Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych, towarzystw medycznych 

►
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Szlak sygnalizacji pomiędzy układem pokar-
mowym a centralnym układem nerwowym czło-
wieka nazywamy osią mózgowo – jelitową [2]. 
Początkowo nauka dostrzegała przede wszystkim 
obecność i funkcje szlaków eferentnych – biegną-
cych z OUN do jelit i odpowiadających za kontrolę 
perystaltyki i ukrwienia przewodu pokarmowego. 
Obecnie wiemy, że komunikacja „mózg - jelito” ma 
charakter dwukierunkowy i co ciekawe – liczne neu-
rony aferentne biegną z jelit do kory przedczołowej  
i układu limbicznego: wyspy, hipokampa i przednie-
go zakrętu obręczy, a więc do struktur, które odpo-
wiedzialne są za przetwarzanie emocji, moralność, 
samoświadomość, motywację i pamięć. Oś móz-
gowo - jelitowa angażuje również przekaźnictwo 
humoralne - do krążenia ogólnego łączącego oba 
narządy uwalniane są hormony, neuroprzekaźniki 
i cytokiny oraz metabolity bakteryjne [1,2].

W ostatnich latach wykazano, że mikrobiota 
jelitowa jest istotnie zaangażowana w kształtowanie 
się i modulację funkcjonowania osi mózgowo-jeli-
towej. Badania z wykorzystaniem myszy i szczurów 
germ-free (nie posiadających mikrobioty jelitowej, 
hodowanych w sterylnych warunkach) wykazały, że 
mikrobiota ma zasadniczy wpływ na powstawanie 
sieci neuronalnych JUN i neuronalnych połączeń 
między OUN i JUN, przy czym dla rozwoju tej rela-
cji kluczowe są pierwsze 2-3 lata po urodzeniu [3]. 
Udowodniono, że mikrobiota jelitowa warunkuje 
procesy mielinizacji neuronów kory przedczołowej 
oraz jest zaangażowana w rozwój ciała migdało-
watego i hipokampa [5]. Brak w jelicie określonych 
drobnoustrojów na wczesnym etapie życia, skutkuje 
konsekwencjami, takimi jak nadmierna reaktywność 
na stres, obserwowanymi w przeprowadzonych ba-
daniach u dorosłych osobników [4].

Mikrobiota oddziałuje na OUN m.in. przez 
produkcję oraz modulację stężenia wybranych neu-
romediatorów (serotoniny, melatoniny, histaminy, 
acetylocholiny, kwasu gammaaminomasłowego, 
noradrenaliny) i wpływ na ekspresję ich recepto-
rów w mózgu oraz poprzez stymulację komórek 
układu immunologicznego do produkcji cytokin 
pro- i przeciwzapalnych [6]. Wszystkie te czynniki są  
w stanie oddziaływać na pobudzenie sieci neuronal-
nych skomunikowanych z mózgiem, ze szczególnym 
uwzględnieniem nerwu błędnego.

Nerw błędny, jak powszechnie wiadomo, 
przekazuje tylko 10% sygnałów z mózgu do jelit,  
a aż 90% z jelit do mózgu. Mózg z ogromną atencją 
„wsłuchuje się” w strumień doznań jelitowych, po-
nieważ dzięki tym danym jest w stanie dostosować 
perystaltykę, ukrwienie, produkcję żółci i funkcje 
układu odpornościowego do potrzeb związanych 
ze stale zmieniającym się środowiskiem przewodu 
pokarmowego. Okazuje się jednak, że alertacja tych 
połączeń neuronalnych ma swoje konsekwencje nie 
tylko dla sterowania motoryką i immunologią prze-
wodu pokarmowego, ale wpływa również na zacho-
wanie się ludzi i zwierząt. Prace przeprowadzone 
przez zespoły badawcze S. Collinsa i J. Cryana [7,8] 
wykazały, że manipulacja mikrobiotą jelitową zmie-
niała behawior zwierząt w testach stosowanych do 
oceny zachowań lękowych, depresyjnych i służących 
do badania pamięci. Mediatorem tych zmian okazał 
się być między innymi nerw błędny. Jego przecięcie 
sprawiało, że zanikał obserwowany w doświadcze-
niach wpływ mikrobioty na zachowanie się zwierząt.

Znaczącym pośrednikiem komunikacji mię-
dzy jelitami a mózgiem są również komórki układu 
odpornościowego i wytwarzane przez nie cytokiny. 
Komórki te zlokalizowane są w wyrostku robaczko-
wym i w ścianie jelita cienkiego i grubego, ale więk-
szość z nich zgromadzona jest w kępkach Peyera 
– grudkach limfatycznych znajdujących się w błonie 
śluzowej i podśluzowej jelita cienkiego. Niektóre 
z komórek układu limfatycznego – komórki den-
drytyczne, umiejscowione są tuż pod powierzchnią 
nabłonka jelitowego. Komórki te posiadają wypustki 
sięgające świata jelita cienkiego, przez co kontak-
tują się z mikroorganizmami bytującymi w pobliżu 
ściany komórkowej jelit. Stymulacja tych recepto-
rów generuje albo odpowiedź związaną z tolerancją 
immunologiczną albo – jeśli komórki dendrytyczne 
zetkną się z potencjalnymi patogenami - odpowiedź 
zapalną [5].

"BO MIĘDZY NAMI  
JEST GRANICA..."

Dla procesów związanych z funkcjonowaniem 
układu immunologicznego w obrębie GALT (gut-
-associated lymphoid tissue – tkanki limfatycznej 
przewodu pokarmowego) ogromne znaczenie ma 
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ABSTRAKT
W świetle danych literaturowych opubliko-

wanych w ostatnich latach, nie ulega wątpliwości, 
iż organizm człowieka znajduje się pod znaczącym 
wpływem drobnoustrojów bytujących w jego jelitach 
i produkowanych przez nie metabolitów. Mikrobio-
tę jelitową zaczęto nawet nazywać „zapomnianym 
narządem” - ważącym przecież mniej więcej tyle co 
mózg i wykazującym aktywność metaboliczną po-
równywalną do wątroby.

Wpływ mikrobioty zaznacza się również w od-
niesieniu do funkcjonowania ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN). Znaczącą rolę w relacji „mózg 
– mikrobiota” odgrywa tzw. bariera jelitowa, sta-
nowiąca wyspecjalizowaną strukturę oddzielającą 
wnętrze jelit od reszty organizmu. Struktura ta po-
zostaje nie tylko pod wpływem ciągle zmieniającego 
się środowiska jelit, ale i sygnałów docierających do 
przewodu pokarmowego z mózgu. Szczególne zna-
czenie ma zwiększone pod wpływem stresu napięcie 
osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i związana 
z nim wzmożona produkcja kortyzolu, negatywnie 
wpływającego na integralność bariery jelitowej.

Z drugiej strony dysbioza, wywołana głównie 
nieprawidłowym żywieniem, przyjmowaniem nie-
których leków, a także stresem również niekorzyst-
nie oddziałuje na funkcjonowanie bariery jelitowej. 
Prowadzi to do aktywacji układu immunologiczego 
i produkcji cytokin prozapalnych. Udowodniono ko-
relację między permanentnym subklinicznym sta-
nem zapalnym, a szeregiem schorzeń związanych  
z OUN, m.in. z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi.

Wybrane probiotyki poprzez wpływ na równo-
wagę mikrobiologiczną ekosystemu w jelitach oraz 
działanie poprawiające integralność bariery jelitowej 
są w stanie zmniejszać ogólne objawy lęku i poma-
gać utrzymać równowagę emocjonalną. Probiotyki 
są w stanie łagodzić również objawy żołądkowo-
-jelitowe, będące konsekwencją stresu. 

"HALO? MÓZG? TU JELITO..."
Połączenie między OUN a jelitem uznawane 

jest dziś za biologiczny fakt, znajdujący potwierdze-
nie w wielu przeprowadzonych badaniach. Jelito-
wy układ nerwowy (JUN) i mózg pozostają ze sobą  
w stałym kontakcie, istotnie wpływającym na nasze 
samopoczucie i stan zdrowia [1].
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ciwzapalne), IPP (inhibitory pompy protonowej), ste-
rydy, ale również nadmierny wysiłek fizyczny. Stwier-
dzono, że ludzie żywiący się tzw. dietą zachodnią, 
mają stosunkowo więcej bakterii gram ujemnych 
Firmicutes i Proteobacteria, które mogą być źrodłem 
lipopolisacharydu – endotoksyny bakteryjnej uru-
chamiającej mechanizm aktywacji immunologicznej.

Bardzo ważnym czynnikiem zaburzającym in-
tegralność bariery jelitowej jest również zwiększone 
na skutek stresu napięcie osi podwzgórze-przysad-
ka-nadnercza i związany z nim podwyższony poziom 
kortyzolu.

ZESTRESOWANE JELITO

Reakcja stresowa jest jednym z programów 
biologicznych mającym zapewnić człowiekowi prze-
trwanie w niekorzystnych warunkach środowiska. 
Program ten zostaje aktywowany w zderzeniu z we-
wnętrznym lub zewnętrznym zagrożeniem. Czynni-
kami uruchamiającymi reakcję stresową w mózgu, 
są często istniejące bądź oczekiwane wydarzenia 
lub bodźce (np. głośne dźwięki, ostre światło), ale 
równie dobrze mogą to być pozostające poza świa-
domością reakcje somatyczne na głód, pragnienie, 
infekcje, zabiegi chirurgiczne, niedobór snu, a nawet 
miesiączkowanie u kobiet. Powoduje to aktywację 
pnia mózgu (w przypadku czynników wewnętrznych) 
lub neuronów somatosensorycznych (w przypadku 
bodźców zewnętrznych) i w następstwie analizę  
i przetwarzanie tych sygnałów w „mózgu emocjo-
nalnym” czyli układzie limbicznym. W konsekwencji 
wyzwolone zostają określone reakcje wegetatywne 
i emocjonalne [5].

Związkiem uwalnianym z podwzgórza, wpro-
wadzającym organizm człowieka w tryb reakcji stre-
sowej, jest hormon uwalniający kortykotropinę (CRF 
– ang. corticotrophin releasing factor). CRF oddziału-
jąc na przysadkę sprawia, że do krwi ulega sekrecji 
hormon adrenokortykotropowy - ACTH (ang. ad-
renocorticothropic hormone). ACTH reguluje z kolei 
ilość wytwarzanego przez nadnercza kortyzolu. Szlak 
ten nazywany jest w literaturze osią podwzgórze-
-przysadka-nadnercza (ang. HPA – hypothalamic–
pituitary–adrenal axis).

Kortyzol jest hormonem wpływającym na 
metabolizm lipidów, węglowodanów i białek oraz 

na funkcjonowanie układu immunologicznego.  
W sytuacjach stresowych następuje aktywacja osi 
HPA i w konsekwencji wzrost poziomu kortyzolu, co 
ma przygotować organizm na zwiększone zapotrze-
bowanie metaboliczne. CRF w ciele migdałowatym 
generuje uczucie lęku, a nawet przerażenia. Zwięk-
szone wydzielanie CRF skutkuje również reakcjami 
somatycznymi takimi jak kołatanie serca, pocenie się 
i drżenie dłoni oraz reakcje jelitowe (np. biegunka).

Jednocześnie, pod wpływem stresu, sekrecji 
ulega noradrenalina, która ma za zadanie aktywację 
mechanizmów fizjologicznych związanych z „walką 
lub ucieczką” [11].

Somatyczne reakcje stresowe stanowiły pier-
wotnie mechanizm adaptacyjny umożliwiający 
przeżycie w sytuacji zagrożenia. Układ pokarmowy  
w takich sytuacjach nie powinien się przecież zajmo-
wać trawieniem, stąd mózg hormonalnie wymuszał 
na nim pozbycie się pokarmu (biegunka, wymio-
ty) i zniechęcał do jego przyjmowania (nudności), 
ograniczał ukrwienie jelit i ilość wydzielanego przez 
ich ściany śluzu. Energia przekierowywana była do 
mięśni i mózgu.

Obecnie, zwłaszcza w sytuacji kiedy urucho-
mione reakcje stresowe utrzymywane są całymi go-
dzinami, a nawet dniami, pozostają one dla wielu 
osób jedynie obciążeniem, zwłaszcza że wyzwalają 
wówczas stan zapalny w obrębie błony śluzowej 
przewodu pokarmowego. W jaki sposób do niego 
dochodzi?

Jednym z docelowych punktów uchwytu kor-
tyzolu są komórki immunologiczne. Kortyzol od-
działując na nie, moduluje wydzielanie cytokin oraz 
wpływa na skład i funkcje mikrobioty. Interakcja 
kortyzolu z mastocytami przyczynia się do uwol-
nienia ich ziarnistości i nadtrawiania białkowych 
elementów złącz ścisłych, co w konsekwencji prze-
kłada się na powstawanie zaburzeń integralności 
bariery jelitowej. Zwiększona pod wpływem stresu 
ilość IFN gamma również niekorzystnie oddziałuje 
na ciągłość bariery jelitowej. Zwiększa się wówczas 
penetracja antygenów bakteryjnych do blaszki właś-
ciwej i do krwioobiegu.

Z drugiej strony obecność noradrenaliny 
zwiększa patogenność bakterii i wirusów i poprawia 
ich zdolności adhezyjne do nabłonka jelitowego.  
W skutek tego następuje zwiększony wychwyt bak-

REKLAMA

prawidłowa integralność bariery jelitowej. Bariera 
jelitowa jest strukturą zbudowaną z połączonych 
ze sobą złączami ścisłymi (TJ – tight junctions) ko-
mórek nabłonka jelitowego oraz wytwarzaną przez 
nie warstwą śluzu, z bytującymi w jej bliższej światła 
jelita części bakteriami. Z drugiej strony komórek 
nabłonkowych znajduje się blaszka właściwa (la-
mina propria), w której zlokalizowane są elementy 
układu immunologicznego, chłonnego, nerwowego 
i krwionośnego.

Połączenia TJ warunkują selektywność i po-
jemność transportu przez ścianę jelita, dlatego za-
burzenie syntezy tych złączy lub doprowadzenie do 
ich dysfunkcji prowadzi do zaburzeń integralności 
bariery jelitowej [5]. W takim przypadku dochodzi 
do zwiększonej ekspozycji w tkance limfatycznej  
i we krwi antygenów bakteryjnych oraz niecałko-
wicie strawionych składników pokarmowych [9,10]. 
Konsekwencją jest produkcja cytokin, będących 
mediatorami reakcji zapalnej, obejmującej również 

OUN, co w długim okresie czasu skutkować może 
rozwojem różnego rodzaju psychopatologii.

Istnieje ogromna liczba dowodów na klu-
czową rolę zaburzeń integralności bariery jelitowej  
i związanym z tym zjawiskiem podniesionym pozio-
mem cytokin prozapalnych w patogenezie schorzeń 
układu nerwowego takich jak depresja, zaburzenia 
lękowe czy choroby neurodegeneracyjne [1].

Do zwiększenia przepuszczalności bariery je-
litowej dochodzi w przypadku zachwiania równo-
wagi mikrobiologicznej w jelitach, które nazywamy 
dysbiozą. Mamy wówczas do czynienia ze zmniej-
szeniem różnorodności gatunkowej mikroorgani-
zmów, przebiegającym często ze wzrostem udziału 
procentowego gatunków potencjalnie patogennych.

Przyczyną dysbiozy jest najczęściej niekorzyst-
na, wysokotłuszczowa i wysokowęglowodanowa 
dieta, długotrwałe i powtarzalne stosowanie leków 
takich jak antybiotyki, NLPZ (niesterydowe leki prze-

►
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SANPROBI STRESS
Wykazano, że stosowanie psychobiotyków 

może przynosić korzyści zdrowotne dla pacjentów 
leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Jednym  
z najlepiej przebadanych psychobiotyków jest do-
stępny na polskim rynku preparat Sanprobi Stress za-
wierający dwa szczepy bakterii: Lactobacillus helveti-
cus Rosell-52 oraz Bifidobacterium longum Rosell-175.

W marcu 2016 roku, Departament ds. Produk-
tów Leczniczych Pochodzenia Naturalnego i Dostęp-
nych bez Recepty (ang. Natural and Non-prescrip-
tion Health Products Directorate, NNHPD) z Kanady 
wydał dla preparatu o tym składzie rekomendacje 
(NPB 80021343) [17], według których pomaga on 
łagodzić ogólne objawy lęku oraz łagodzi dolegli-
wości żołądkowo-jelitowe takie jak ból, dyskomfort 
brzucha, nudności i wymioty wywołane stresem oraz 
promuje równowagę emocjonalną.

Preparat ten zawiera szczepy bakteryjne, dla 
których stwierdzono brak oporności na antybiotyki 
i wielokrotnie udokumentowano bezpieczeństwo 
jego stosowania (patrz SKŁAD PRODUKTU i JEGO 
BEZPIECZEŃSTWO).

Dla obu szczepów probiotycznych znajdują-
cych się w preparacie Sanprobi Stress, wykazano  
w badaniach doświadczalnych właściwości charak-
terystyczne dla psychobiotyków.

W 2006 roku [22] wykazano, że podawanie 
zwierzętom poddawanym stresowi probiotyku za-
wierającego jeden ze szczepów preparatu Sanprobi 
Stress - Lactobacillus helveticus Rosell 52, skutkowa-
ło zmniejszoną adhezją bakterii chorobotwórczych 
do komórek nabłonka jelitowego oraz hamowało 
ich translokację do węzłów chłonnych krezki.

W 2007 roku, zespół badawczy pod kierow-
nictwem Gareau, zaobserwował poprawę integral-
ności bariery jelitowej u zwierząt doświadczalnych, 
którym podawano preparat zawierający Lactobacil-
lus helveticus Rosell 52 podczas silnie stresogennej 
sytuacji odseparowania potomstwa od matki [23].

Zespół profesora Rousseau w latach 2009 – 
2012 prowadził szereg doświadczeń z udziałem 
szczurów w odniesieniu do modelu doświadczal-
nego depresji u gryzoni po zawale mięśnia serco-
wego. W doświadczeniach tych dochodziło do wzro-
stu przepuszczalności bariery jelitowej, wytwarzania 
cytokin prozapalnych i apoptozy komórek układu  

1. Probiotyki wykazują zdolność do korzystnej modyfikacji mikrobioty jelitowej poprzez konkurencję  
z drobnoustrojami chorobotwórczymi o miejsca adhezji do nabłonka jelitowego, jak również poprzez 

współzawodnictwo o substancje odżywcze.
Probiotyki produkują także szereg peptydów sygnałowych stymulujących rozwój komensali oraz substancji 
o charakterze przeciwdrobnoustrojowym takich jak np. bakteriocyny i nadtlenek wodoru, hamujących wzrost 
patogenów.

2. Probiotyki wykazują zdolność do wzmacniania integralności nabłonka jelitowego, realizującą się między 
innymi przez stymulację wydzielania mucyny przez komórki kubkowe nabłonka (goblet cells), stymulację 

syntezy złącz ścisłych TJ (tight-junctions), produkcję związków cytoochronnych, w tym krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych takich jak wykazujący działanie odżywcze w stosunku do kolonocytów maślan. Przekłada 
się to na korzystny wpływ na regenerację komórek nabłonka jelitowego.

3. Probiotyki wpływają na humoralną i komórkową odpowiedź układu immunologicznego przewodu po-
karmowego (GALT) poprzez regulowanie odpowiedzi prozapalnej w kępkach Peyera, aktywację syntezy 

cytokin przeciwzapalnych, hamowanie wytwarzania związków prozapalnych, jako następstwo zmian w składzie 
populacji limfocytów T, a także oddziaływania na komórki dendrytyczne, makrofagi i limfocyty B. Efekt immu-
nomodulacyjny probiotyków jest specyficzny w zależności od zastosowanego szczepu. Czynnikami stymulu-
jącymi układ odpornościowy mogą być zarówno całe żywe komórki mikroorganizmów probiotycznych, jak 
również komponenty wchodzące w skład ich ściany komórkowej, a także niektóre metabolity bakteryjne [15].

Wpływ psychobiotyków na funkcje bariery jelitowej
►

►

terii patogennych przez komórki dendrytyczne znaj-
dujące się w ścianie jelita, co prowadzi do prezen-
tacji antygenów limfocytom i nasilenia stanu zapal-
nego. Dla przykładu, wykazano, że przewlekły stres 
psychologiczny, wywoływał u zwierząt doświadczal-
nych 30-krotny wzrost wychwytu Escherichia coli 
przez GALT. Stres powoduje również zwiększenie 
jelitowej wrażliwości tkanki limfatycznej na alerge-
ny pokarmowe. U chorych na depresję stwierdzono 
znacząco podwyższone miano IgM i IgA przeciwko 
LPS bakterii gram ujemnych występujących normal-
nie w jelicie [1].

Wydzielone cytokiny (IFN gamma, IL1 beta 
oraz TNFalfa), oddziałują na neurony aferentne, 
przesyłające sygnały związane ze stanem zapalnym 
do mózgu. Stymulują one dodatkowo aktywność osi 
HPA, co daje początek błędnemu kołu utrzymują-
cemu stan zapalny z utratą funkcji bariery jelitowej. 
Prowadzi to do niekorzystnych zmian fizjologicz-
nych, psychologicznych i behawioralnych [11,12].

Na ile istotna jest prawidłowa kolonizacja jeli-
ta przez mikrobiotę jelitową dla prawidłowego funk-
cjonowania osi HPA, wykazały prace przeprowadzo-
ne w 2004 roku przez Sudo i wsp. [13]. Poddawanie 
stresowi myszy germ free powodowało nadmierne 
podwyższanie się poziomu ACTH i kortykosteronu. 
Reakcja ta została całkowicie odwrócona przez za-
siedlenie jelita przez Bifidobacterie.

Warto również pamiętać, że sam stres rów-
nież wykazuje wpływ na skład i funkcje mikrobioty –  
w licznych pracach wykazano redukcję ilościową po-
pulacji Lactobacillusów i Bifidobacterii pod wpływem 
stresu o charakterze emocjonalnym oraz fizycznym 
(nadmierny wysiłek fizyczny) [1]. Dane te pozwala-
ją lepiej zrozumieć, dlaczego większość osób cie-
piących na zaburzenia lękowo-depresyjne, często 
doświadcza zaostrzenia dolegliwości żołądkowo-
-jelitowych w sytuacji wzmożonego napięcia psy-
chicznego.

PSYCHOBIOTYKI
Probiotyki są ważnym czynnikiem wpływa-

jącym na kształtowanie się naturalnej mikrobioty 
jelitowej, co implikuje możliwość ich wykorzystania 
w leczeniu schorzeń wywołanych zaburzeniem jej 
równowagi. Badania prowadzone nad probiotykami 

w ostatnich latach wykazały, że część właściwości 
prozdrowotnych probiotyków, takich jak np. zdol-
ność do ograniczania wzrostu bakterii patogennych 
jest powszechna dla wszystkich bakterii probiotycz-
nych, niektóre – takie jak wpływ na metabolizm kwa-
sów żółciowych są specyficzne rodzajowo, a jesz-
cze inne są charakterystyczne tylko dla określonych 
szczepów. Okazuje się, że te właściwości probioty-
ków, które związane są z ich wpływem na OUN są 
szczepozależne. Probiotyki wykazujące tego typu 
działanie, pionier badań w tym zakresie JF Cryan, 
nazwał „psychobiotykami” [14]. Są to szczepy, które 
stanowią jedną z opcji terapeutycznych rekomen-
dowanych w przypadku zaburzeń osi mózgowo-je-
litowej. Wykazują one działanie modyfikujące skład 
mikrobioty jelitowej oraz wpływ na metaboliczne 
funkcje bytujących w jelicie mikroorganizmów. Psy-
chobiotyki poprawiają również parametry bariery 
jelitowej oraz wpływają na modulację odpowiedzi 
immunologicznej w obrębie GALT (gut associated 
limphoid tissue), warunkującej powstawanie stanu 
zapalnego. Działania te przekładają się na modu-
lację stymulacji nerwu błędnego oraz zmniejszenie 
poziomu kortyzolu i napięcia osi HPA.

W licznych badaniach, w znacznej mierze op-
artych na zwierzęcych modelach doświadczalnych, 
udowodniono, że podawanie psychobiotyków jest  
w stanie wpłynąć na kompozycję mikrobioty jeli-
towej i związane z nią zachowywanie się badanych 
gryzoni.

Wpływ psychobiotyków  
na nerw błędny i receptory GABA

Wykazano, że wybrane szczepy probiotyczne, wpły-
wają na aktywność nerwu błędnego i podawane od-
powiednio długo, zmieniają ekspresję receptorów 
GABA, związanych z patogenezą zaburzeń lękowo-
-depresyjnych [16].

Wpływ psychobiotyków  
na poziom kortykosteronu / kortyzolu

W licznych pracach doświadczalnych prowadzonych 
na modelach zwierzęcych i w badaniach klinicznych 
wykazano, że niektóre probiotyki są w stanie obniżać 
stężenie hormonu stresu kortyzolu (u zwierząt jego 
odpowiednika – kortykosteronu). Stwarza to możli-
wość regulacji pracy osi HPA [5].
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limbicznego, który odpowiada za emocje. U bada-
nych zwierząt manifestowały się wzmożone zacho-
wania depresyjne. Przeprowadzone prace badawcze 
pozwoliły stwierdzić, że Lactobacillus helveticus Ro-
sell 54 i Bifidobacterium longum Rosell 175, przy-
wracają integralność bariery jelitowej i zmniejszają 
syntezę cytokin prozapalnych [24].

W 2011 roku opublikowano interesujące wy-
niki badań dla preparatu zawierającego oba szcze-
py bakteryjne składające się na preparat Sanprobi 
Stress [25]. Zwierzęta poddane silnemu stresowi za-
chowywały się analogicznie do zwierząt otrzymują-
cych diazepam – uspokajający lek z grupy benzo-
diazepin.

We wspomnianych już doświadczeniach Ga-
reau z 2007 roku [23], stwierdzono regulację pozio-
mu kortykosteronu u badanych zwierząt. Działanie 
to zostało potwierdzone również w 2011 roku w ko-
lejnych pracach badawczych tego zespołu z zastoso-
waniem innego modelu doświadczalnego – infekcji 
patogenem jelitowym Citrobacter rodentium [26]. Co 
ciekawe, podczas tego eksperymentu jednocześnie 
zaobserwowano wpływ podawania szczepów Lac-
tobacillus helveticus Rosell 52 i Bifidobacterium lon-
gum Rosell 175 na minimalizacje dysfunkcji pamięci 
związanej z dysbiozą [27].

W wykonanych w 2017 roku przez zespół ba-
dawczy Ait-Belagnaoui doświadczeniach [28] wyka-
zano synergizm działania dla szczepów Lactobacillus 
helveticus Rosell 52 i Bifidobacterium longum Ro-
sell 175 w obniżaniu nadwrażliwości trzewnej wy-
wołanej przez długofalowe oddziaływanie stresu.  

Co więcej, nadwrażliwość ta korelowała z poziomem 
noradrenaliny, adrenaliny i kortykosteronu u bada-
nych zwierząt.

Prace tego samego autora z 2014 roku po-
twierdziły, że ochronny wpływ probiotyków w od-
niesieniu do negatywnych skutków stresu na jądro 
przykomorowe podwzgórza, ciało migdałowate  
i zakręt zębaty hipokampa jest zależny od szczepu. 
Korzystny wpływ na plastyczność synaptyczną zaob-
serwowano przy zastosowaniu szczepów zawartych 
w Sanprobi Stress, ale nie dla bakterii z gatunku 
Lactobacillus salivarus [29].

W kontekście badań, które ukazały się  
w ostatnich latach, udowadniających, iż stres po-
woduje „ucieczkę” bakterii z rodzaju Lactobacillus  
z przewodu pokarmowego [3], a skutki stresu mogą 
przechodzić z pokolenia na pokolenie, za sprawą 
epigenetycznych zmian genów [30], warto zwrócić 
uwagę na badanie przeprowadzone w 2016 roku  
w Australii [31]. W doświadczeniach tych wykazano, 
że odseparowanie od matki pokolenia F0 wywiera 
negatywny wpływ na zachowanie potomstwa z po-
kolenia F1, a podawanie Lactobacillus helveticus Ro-
sell 52 może przywrócić prawidłowy rozwój emocjo-
nalny gryzoni poddawanych stresowi we wczesnym 
etapie życia i minimalizować pokoleniowe efekty 
stresu.

Pełne zestawienie badań in vivo przeprowa-
dzonych na zwierzętach, w których oceniano wpływ 
stosowania szczepów probiotycznych zawartych  
w preparacie Sanprobi Stress na oś mózgowo – je-
litową znajduje się w tabeli 2.

Tabela 2. Badania szczepów probiotycznych zawartych w preparacie SANPROBI Stress w zwierzęcych 
modelach stresu i depresji [21]

Probiotyk Publikacja Rodzaj testu Wyniki i wnioski

Lactobacillus helveticus R0052, 
Lactobacillus rhamnosus R0011

Zareie 2006 
[22]

WAT – (water 
avoidance test) – test 
braku dostępu do 
wody

Podawanie probiotyków hamowało wywołane 
stresem zwiększone przyleganie bakterii cho-
robotwórczych do nabłonka jelitowego oraz 
zmniejszało ich translokację do węzłów chłon-
nych.

►

SANPROBI® Stress zawiera 2 szczepy bakterii probiotycznych: Lactobacillus helveticus R0052 oraz Bifidobac-
terium longum R0175.

Oba szczepy probiotyczne SANPROBI® Stress są zdeponowane w kolekcji mikroorganizmów na-
leżącej do Instytutu Pasteur’a we Francji (fr. Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, CNCM).

Europejski urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety Authorisation, EFSA) przyznał 
im status bezpieczeństwa (tzw. QPS, Qualified Presumption of Safety) [18]. Światowe organizacje, w tym Mię-
dzynarodowa Federacja Mleczarska (ang. International Diary Federation, IDF) [19] we współpracy z Europejskim 
Stowarzyszeniem Żywności i Pasz (ang. European Food and Feed Cultures Association, EFFCA) umieściły je  
w wykazie mikroorganizmów o udokumentowanej historii bezpiecznego stosowania w żywności. Za-
aprobował je również urząd odpowiedzialny za bezpieczeństwo substancji stosowanych u ludzi w Australii [20] 
(The Australian Therapeutic Goods Administration, TGA).

Zgodnie z zaleceniami panelu ds. dodatków paszowych oraz środków lub substancji wykorzystywanych 
w paszach dla zwierząt (ang. The Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed, FEEDAP) 
Lactobacillus helveticus R0052 oraz Bifidobacterium longum R0175 przebadano pod kątem antybiotykooporności, 
oceniając minimalne stężenie hamujące (ang. Minimal Inhibitory Concentration, MIC). W testach wykluczono 
oporność na antybiotyki, co potwierdzono w badaniach z wykorzystaniem mikromacierzy, dodatkowo wska-
zując na brak wirulencji omawianych szczepów.

Producent probiotyku, firma Lallemand Health Solutions wydała oświadczenie, że w oparciu o do-
tychczasową wiedzę, szczepy R0052 oraz R0175 uważa się za bezpieczne do spożycia przez człowieka. 
Szczegółową specyfikację produktu zamieszczono w tabeli 1.

Skład produktu i jego bezpieczeństwo

Tabela 1. Specyfikacja psychobiotyku Sanprobi® Stress [21]

Test Norma Metodyka

Liczba bakterii (podczas produkcji) ≥ 3 x 109 CFU/kapsułkę QA120

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne Spełnia wymogi Ph Eur (5.1.4)

Bakterie gram-ujemne tolerujące żółć 
//E.coli//Staphylococcus aureus//Salmonella

<100 CFU/g
//niewykrywalne/g//

niewykrywalne/g//niewykrywalne/g
Ph Eur 2.6.13

Całkowita liczba bakterii aerobowych 
//Drożdże & pleśnie <10 000CFY/g//< 100 CFU/g Ph Eur 2.6.12

Arsen, kadm, ołów, rtęć* zgodnie z NNHPD USP 233

Identyfikacja fenotypowa** Charakterystyczny dla produktu API 50 CH

Identyfikacja genotypowa** Charakterystyczny dla produktu RAPD-PCR

*Zgodność oparta na ocenie macierzy, badanie coroczne, **Identyfikacja potwierdzona na początku procesu produkcji, CFU – colony forming 
unit, jednostka tworząca kolonię; Ph Eur – ang. European Pharmacopoeia, Farmakopea Europejska; NNHPD – ang. Natural and Non-prescription 
Health Products Directorate, Departament ds. Produktów Leczniczych Pochodzenia Naturalnego i Dostępnych bez Recepty; USP – ang. United States 
Pharmacopeia, Farmakopea Stanów Zjednoczonych; API – ang. analytical profile index.

►
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Lactobacillus helveticus R0052, 
Bifidobacterium longum R0175

Girard 2009 
[35]

Zawał mięśnia 
sercowego

Podawanie probiotyków zmniejszyło intensyw-
ność apoptozy obserwowanej po zawale mięśnia 
sercowego w różnych regionach mózgu.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Bifidobacterium longum R0175

Messaoudi 
2011 [36]

Test zakopywania 
obronnego

Podawanie przez 2 tygodnie probiotyków wy-
wołało efekt anksjolityczny porównywalny do 
diazepamu.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Bifidobacterium longum R0175

Arseneault-
Breard 2012 

[24]

Zawał mięśnia 
sercowego

Podawanie probiotyków zapobiegało utracie 
integralności bariery jelitowej i przeciwdziałało 
rozwojowi zaburzeń depresyjnych u gryzoni po 
zawale mięśnia sercowego.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Bifidobacterium longum R0175

Gilbert 2013 
[37]

Zawał mięśnia 
sercowego oraz 
dieta bogata/uboga 
w PUFA

Podawanie probiotyków wraz z dietą bogatą 
w PUFA redukowało ilość cytokin prozapalnych 
w krążeniu ogólnym, zmniejszało apoptozę w ob-
rębie układu limbicznego i hamowało manifesta-
cję zachowań depresyjnych.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Bifidobacterium longum R0175

Ait - 
Belgnaoui 
2014 [29]

WAT – (water 
avoidance test) – test 
braku dostępu do 
wody

Podawanie probiotyków ograniczało deficyty 
plastyczności i neurogenezy wywolane chronicz-
nym stresem oraz zmniejszało napięcie osi HPA 
i aktywność autonomicznego układu nerwowego 
w odpowiedzi na stres (pomiar kortyzonu i kate-
cholamin). Probiotyki poprawiały również inte-
gralność bariery jelitowej. Korzyści tych nie zaob-
serwowano dla innego gatunku probiotycznego 
– L. salivarus.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Bifidobacterium longum R0175

Malick 2015 
[38]

Zawał mięśnia 
sercowego oraz 
wagotomia

Podawanie probiotyków hamowało stan zapalny 
w obrębie przewodu pokarmowago po zawale 
serca oraz ograniczało apoptozę ciała migdało-
watego. Wpływ probiotykoterapii na zapobiega-
nie uszkodzeniom ciała migdałowatego znoszony 
był przez wagotomię.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Bifidobacterium longum R0175

Ait - 
Belgnaoui 
2018 [28]

WAT – (water 
avoidance test) – test 
braku dostępu do 
wody

Podawanie probiotyków istotnie obniżyło nad-
wrażliwość trzewną wywołaną przewlekłym stre-
sem, co korelowało ze spadkiem poziomu korty-
kosteronu, noradrenaliny i adrenaliny.

Doniesienia związane z pozytywnym wpływem 
podawania probiotyków na biomarkery i efekty be-
hawioralne związane ze stresem u zwierząt doświad-
czalnych, stały się przyczynkiem do podjęcia badań 
klinicznych.

W 2008 roku, w doświadczeniu przeprowa-
dzonym na 75 zdrowych osobach poddanych prze-
wlekłej ekspozycji na stres, wykazano, że kombi-
nacja probiotyków Lactobacillus helveticus Rosell 
52 i Bifidobacterium longum Rosell 175 zmniejsza 
dolegliwości żołądkowo-jelitowe wywołane stresem, 
w tym nudności i wymioty. Wykazano także redukcję 
częstotliwości wzdęć. Badanie to było kontrolowane 

placebo, randomizowane i podwójnie zaślepione. 
Probiotyki podawane były przez 3 tygodnie [39].

Kolejne kontrolowane placebo, randomizowa-
ne i podwójnie zaślepione badanie przeprowadzo-
ne w 2010 roku, również dotyczyło zdrowych osób. 
W tym przypadku wykorzystano różne walidowane 
skale psychologiczne oceniające zaburzenia emo-
cjonalne takie jak lęk, depresja, strategie radzenia 
sobie ze stresem oraz pomiar kortyzolu, będącego 
jednym z biomarkerów stresu. Badanie to wykaza-
ło, że 4 tygodnie podawania probiotyku obniżyło 
u badanych osób poziom kortyzolu w porównaniu 
do osób otrzymujących placebo. Wykazano rów-

►

Lactobacillus helveticus R0052, 
Lactobacillus rhamnosus R0011

Gareau 2007 
[23]

MS – (maternal 
separation) – test 
odseparowania od 
matki

Podawanie probiotyków hamowało rozwój za-
burzeń integralności bariery jelitowej wywoła-
nych stresem i obniżało poziom kortykosteronu, 
który podnosił się pod wpływem separacji od 
matki. Wykazano również zmniejszenie się ilo-
ści bakterii z rodzaju Lactobacillus w jelitach pod 
wpływem stresu. Korzyści z podawania probio-
tyku po narodzinach były obserwowane również 
w dorosłym życiu szczurów. Wyniki wskazują, że 
zmieniona pod wpływem stresu flora jelitowa 
wywołuje zmiany patologiczne w jelitach. 

Lactobacillus helveticus R0052
Gareau 2010 

[26]
Infekcja C. rodentum

Podawanie probiotyków poprawia integralność 
bariery jelitowej i hamuje aktywację osi HPA 
(podwzgórze-przysadka-nadnercza) podczas in-
fekcji bakteriami patogennymi.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Lactobacillus rhamnosus R0011

Gareau 2011 
[27]

Infekcja C. rodentum 
/ WAT – (water 
avoidance test) – test 
braku dostępu do 
wody

Podawanie probiotyków zapobiegało zaburze-
niom pamięci, które występowały u zainfekowa-
nych zwierząt poddanych stresowi związanemu 
z brakiem dostępu do wody.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Lactobacillus rhamnosus R0011

Emge 2015 
[32]

Zapalenie jelit 
wywołane przez DSS 
(dekstran siarczanu 
sodu)

Podawanie probiotyków zapobiegało zmianom 
zachowania, zaburzeniom nastroju i pamięci 
związanymi ze stanem zapalnym jelit i dysbiozą. 
Podawanie probiotyków redukowało reakcję za-
palną i przywracało aktywację neuronalną w polu 
CA1 hipokampu.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Lactobacillus rhamnosus R0011

Cowan 2016 
[33]

MS – (maternal 
separation) – test 
odseparowania od 
matki

Podawanie probiotyków karmiącej matce przy-
wracało normalne trajektorie rozwojowe zacho-
wań emocjonalnych u niemowląt szczurów na-
rażonych na stres. Wyniki te wskazują na możli-
wość nowatorskiego podejścia do zmniejszenia 
ryzyka problemów zdrowia psychicznego u osób 
szczególnie narażonych.

Lactobacillus helveticus R0052, 
Lactobacillus rhamnosus R0011

Callaghan 
2016 [31]

MS – (maternal 
separation) – test 
odseparowania od 
matki – przez  
2 pokolenia

Probiotyki przywracały prawidłowy rozwój i sta-
bilność emocjonalną u szczurów eksponowanych 
na stres we wczesnym etapie rozwoju. Suplemen-
tacja probiotykami była skuteczna w odwracaniu 
pokoleniowych skutków stresu zarówno w przy-
padku stosowania jej u niemowląt szczurów po-
kolenia F1, jak i F0.

Lactobacillus helveticus R0052
Ohland 2013 

[34]

Oddziaływanie diety 
typu zachodniego 
(Western diet) 
na myszy 
z dzikim genotypem 
i wyłączonym 
(knock-out) genem 
IL10.

U obu linii myszy spożywających dietę typu za-
chodniego odnotowano wzrost masy ciała, zmi-
any w kompozycji mikrobioty, ekspresji cytokin 
i zmiany zachowania.
Podawanie probiotyku usprawniało pamięć i ob-
niżało intensywność zaburzeń lękowych u myszy 
pozbawionych genu IL-10 spożywających dietę 
typu zachodniego, co wskazuje na to że działa-
nie probiotyku uzależnione jest od diety i stanu 
immunologicznego zwierząt.

►
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► terapeutyczne chorych z łagodnymi zaburzeniami 
lękowo-depresyjnymi oraz skuteczną profilaktykę 
następstw przewlekłego stresu.

Dzięki wpływowi bakterii probiotycznych na 
dysbiozę oraz związaną z nią utratę funkcji bariery 
jelitowej i towarzyszącej jej procesy zapalne w ob-
rębie jelita, wybrane preparaty probiotyczne mogą 
stanowić wartościowe wsparcie w terapii zaburzeń 
psychicznych, a także przyczyniać się do zapobie-
gania niekorzystnym konsekwencjom zdrowotnym 
stresu.

Jednym z lepiej przebadanych preparatów 
w tym zakresie jest Sanprobi Stress, zawierający  
2 szczepy bakterii probiotycznych: Lactobacillus hel-
veticus Rosell 52 i Bifidobacterium longum Rosell 
175. ■

dr n. farm. Natasza Staniak
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nym nasileniu, w celu profilaktyki prawidłowej pra-
cy przewodu pokarmowego i zmniejszenia stopnia 
objawów psychologicznych związanych ze stresem 
[25,36].

W ostatnim badaniu, opublikowanym w 2017 
roku [40], oceniano wpływ obu probiotyków u osób 
ze średnio nasilonymi objawami depresji, które nie 
przyjmowały leków psychotropowych. Dziewięcio-
tygodniowa terapia nie spowodowała wystąpienia 
istotnych statystycznie różnic między grupą pacjen-
tów przyjmujących probiotyki a grupą przyjmującą 
placebo w zakresie badanego stanu emocjonalnego 
i badanych biomarkerów. Odnotowano jedynie, że 
w grupie placebo było częściej raportowane uczucie 
suchości w ustach i skrócenie długości snu. Autorzy 
wnioskowali, iż brak działania zastosowanej probio-
tykoterapii mógł wynikać ze zbyt dużego nasilenia 
i przewlekłego charakteru zmian emocjonalnych 
lub oporności badanych na tego typu interwencje. 
Podkreślono jednak, że wyniki te należy traktować 
jako wstępne i być może rekrutacja do badania osób 
z łagodnymi, a nie umiarkowanymi zaburzeniami 
depresyjnymi, mogłaby przynieść inne wyniki badań.

Różnice między wynikami badań otrzyma-
nych przez Messauodi i Romijn mogą wynikać rów-
nież z zastosowanych innych skal ocen zaburzeń 
lękowych i depresyjnych. Biorąc pod uwagę obie 
prace interwencja terapeutyczna z zastosowaniem 
szczepów probiotycznych zawartych w preparacie 
Sanprobi Stress, może przynieść korzyści u osób 
pozostających pod wpływem stresu i łagodnych za-
burzeń lękowo-depresyjnych.
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Produkty terapii zaawansowanej ATMP (Advan-
ced Therapy Medicinal Product) mają zdol-
ność leczenia lub profilaktyki chorób u ludzi 

lub mogą być stosowane lub podawane ludziom 
w celu przywrócenia, poprawy lub modyfikowania 
czynności fizjologicznych poprzez wykorzystanie 
działania farmakologicznego, immunologicznego 
lub metabolicznego.

ATMP mają ogromny potencjał leczenia róż-
nych schorzeń jak nowotwory, infekcje, choroby 
genetyczne i neurodegradacyjne oraz schorzenia 
układu sercowo-naczyniowego. Odgrywają również 
istotną rolę w medycynie regeneracyjnej jako nowe 
terapeutyczne podejście w leczeniu uszkodzeń po-
wstałych w wyniku urazów, stanów patologicznych 
oraz naturalnego starzenia się organizmu.

Produkty terapii zaawansowanej uważane są 
za biologiczne produkty lecznicze w rozumieniu 
załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 roku. 
Ta sama dyrektywa określa definicję produktu lecz-
niczego terapii genowej oraz produktu leczniczego 
somatycznej terapii komórkowej, natomiast defini-
cja prawna produktów inżynierii tkankowej nadal 
wymaga określenia.

Produktem leczniczym terapii zaawansowa-
nej nazywamy dowolny z następujących produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi:

•	 produkt leczniczy terapii genowej (Gene 
Therapy Medicinal Products);

•	 produkt leczniczy somatycznej terapii 
komórkowej (Cell Therapy Medicinal Pro-
ducts);

•	 produkt inżynierii tkankowej (Tissue Engi-
neered Products).

Produkty lecznicze  
terapii genowej

Produkty terapii genowej zawierają geny. Ich 
stosowanie umożliwia osiągnięcie efektów terapeu-
tycznych. Leki terapii genowej wprowadzają geny 
„rekombinowane” do komórek, często z wyko-

rzystaniem wektora wirusowego do przenoszenia 
genu. Wektorem nazywamy cząsteczkę służąca do 
przenoszenia materiału genetycznego do komórki 
docelowej. Gen rekombinowany to odcinek DNA 
utworzony w laboratorium przez połączenie DNA 
pochodzącego z różnych źródeł. Po wprowadzeniu 
genu do komórek pacjenta, komórki produkują lub 
wytwarzają białka, które mogą spowolnić bądź wy-
leczyć niektóre choroby, w tym choroby genetycz-
ne, nowotworowe lub przewlekłe.

Produkt, który może odpowiadać definicji 
produktu leczniczego somatycznej terapii komór-
kowej lub produktu inżynierii tkankowej oraz pro-
duktu leczniczego terapii genowej, uważa się za 
produkt leczniczy terapii genowej.

Produkty lecznicze 
somatycznej terapii 

komórkowej

Produkt leczniczy somatycznej terapii komór-
kowej to lek biologiczny zawierający lub składający 
się z komórek lub tkanek, które poddano znaczą-
cej manipulacji w celu zmiany ich charakterystyki 
biologicznej, funkcji fizjologicznych lub właściwości 
strukturalnych istotnych dla zamierzonego klinicz-
ne zastosowania lub z komórek lub tkanek, które 
nie są przeznaczone do tych samych podstawowych 
funkcji u biorcy co u dawcy. Mogą być stosowane 
do leczenia, diagnostyki lub profilaktyki chorób.

Produkty inżynierii 
tkankowej

Produkt inżynierii tkankowej to lek biologicz-
ny zawierający zmodyfikowane komórki bądź tkan-
ki lub składający się tylko z takich komórek bądź 
tkanek oraz posiada właściwości regeneracji, na-
prawy lub zastępowania tkanki ludzkiej i jest sto-
sowany lub podawany ludziom w takim celu. Takie 
produkty mogą zawierać komórki bądź tkanki po-
chodzenia ludzkiego lub zwierzęcego albo pocho-
dzić z obu tych źródeł. Komórki i tkanki mogą być 
żywotne lub nieżywotne oraz zawierać dodatkowe 

Współczesna farmakologia wchodzi w nową erę odkryć  
i badań nad lekiem. Wiąże się to z rozwojem biologii moleku-
larnej oraz wprowadzeniem do nauk biomedycznych technik 
molekularnych inżynierii genetycznej i biotechnologii. Postępy 
w dziedzinie biotechnologii komórkowej i molekularnej dopro-
wadziły do rozwoju terapii zaawansowanych. Ta rodząca się ga-
łąź biomedycyny oferuje nowe możliwości leczenia chorób oraz 
dysfunkcji ciała ludzkiego.

Produkty terapii 
zaawansowanej  

– ATMP
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rzyści długoterminowe. Mogą one stanowić sku-
teczny sposób leczenie pacjentów i w rezultacie do-
prowadzić do obniżenia kosztów długoterminowej 
opieki zdrowotnej.

Z tego względu wzbudzają wielkie oczekiwa-
nia, ale ich stosowanie wiąże się także z ryzykiem, na 
przykład kiedy dojdzie do reaktywacji wektora wiru-
sowego. Bezpieczeństwo jest głównym problemem 
w przypadku tego typu biofarmaceutyków. Produkt 
na bazie komórek nie może powodować infekcji, 
alergii lub nowotworów złośliwych. Aby to zwery-
fikować, w procesie produkcyjnym należy wdrożyć 
liczne etapy kontroli jakości, w tym testy mikrobio-
logiczne (w celu wykrycia wirusów, grzybów, my-
koplazm lub kontaminacji innymi bakteriami) oraz 
testy pirogenności. Ponadto należy przeprowadzić 
analizę fenotypową, aby ocenić tożsamość i stopień 
czystości populacji komórek, a także dodatkowe 
testy bezpieczeństwa, w tym stabilność genetyczną 
i rakotwórczość. Mogą wystąpić również problemy 
natury etycznej, tj. nieprzestrzeganie praw żywych 
dawców z powodu braku informacji.

Obowiązujące koncepcje 
regulacyjne

Od roku 2008 wszystkie produkty lecznicze 
terapii zaawansowanej muszą używać procedury 
scentralizowanej. Gwarantuje to skorzystanie z jed-
nej oceny i jednej procedury wydawania zezwoleń 
dostępnych na terenie UE. Ułatwia to firmom sprze-
daż produktów, a pacjentom z różnych państw 
członkowskich dostęp do tych produktów.

Komitet ds. Terapii Zaawansowanych dzia-
łający w ramach Europejskiej Agencji Leków jest 
odpowiedzialny za ocenę jakości, bezpieczeństwa 
i skuteczności stosowania produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej. Pomimo konieczności reje-
stracji ATMP w Europejskiej Agencji Leków prawo 
Europejskie nie ingeruje w przepisy krajowe. Nowe 
produkty na bazie komórek stosowane w terapii 
muszą spełniać również wymogi istniejących ustaw 
oraz przepisów i rozporządzeń krajowych. W Polsce 
najważniejszym przepisem dotyczącym tkanek i ko-
mórek jest Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobie-
raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów, tzw. „Ustawa Transplantacyjna” 
z dnia 1 lipca 2005 roku. Dodatkowo każdy wy-
twórca, przygotowujący produkty lecznicze terapii 
zaawansowanej jest zobowiązany uzyskać Zezwo-
lenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na 
wytwarzanie danego produktu.

Komitet ds. Terapii Zaawansowanych sporzą-
dza projekt opinii na temat każdego produktu. Opi-
nia ta jest przesyłana do Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Commit-
tee on Medicinal Products for Human Use, CHMP). 
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi przyjmuje zalecenie w sprawie przyznania/
odmowy, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia pozwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu w oparciu o opinię 
Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych. Zalecenie 
jest następnie przesyłane do Komisji Europejskiej 
w celu podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia do 
obrotu.

Po wydaniu pozwolenia i dopuszczeniu pro-
duktów do obrotu Europejska Agencja Leków do-
konuje dalszej oceny ich bezpieczeństwa i skutecz-
ności. Europejska Agencja Leków zapewnia także 
wsparcie naukowe dla firm, aby wspomóc projek-
towanie systemów monitorowania tych leków.

Przykłady produktów  
terapii zaawansowanych

UCX®-ATMP  
z mezenchymalnych komórek zrębowych (MSC)

Pępowina jest bogatym źródłem MSC, któ-
re, w przeciwieństwie do innych źródeł, nie wyma-
ga inwazyjnych procedur zbioru. Ze względu na 
ich wielorakość, właściwości immunomodulujące 
i zasiedlające, a także ich zdolność do wytwarzania 
cennych cytokin lub czynników wzrostu, komórki te 
są interesującymi kandydatami do zastosowań te-
rapeutycznych w zaburzeniach immunologicznych 
i medycynie regeneracyjnej.

Opracowano i opatentowano metodę izolacji, 
która konsekwentnie izoluje MSC od tkanki pępo-
winowej, spełniającej wytyczne ISCT (International 
Society for Cellular Therapy), a produkt komórkowy 
uzyskany dzięki tej metodzie został zarejestrowa-

substancje, takie jak produkty komórkowe, biomo-
lekuły, biomateriały, substancje chemiczne, podło-
ża lub matryce.

Komórki lub tkanki uważa się za „zmodyfiko-
wane”, jeżeli spełniają co najmniej jeden z następu-
jących warunków:

• komórki lub tkanki zostały poddane zna-
czącej manipulacji w taki sposób, aby zmia-
nie uległy ich cechy biologiczne, czynności 
fizjologiczne lub cechy strukturalne,

• komórki lub tkanki nie są przeznaczone 
do stosowania do tej samej podstawowej 
funkcji lub tych samych podstawowych 
funkcji u biorcy co u dawcy.

Produkt, który może odpowiadać definicji 
produktu inżynierii tkankowej oraz definicji pro-
duktu leczniczego somatycznej terapii tkankowej, 
uważa się za produkt inżynierii tkankowej.

Istnieje jeszcze definicja „produktu lecznicze-
go skojarzonej terapii zaawansowanej”. Oznacza 

ona produkt leczniczy terapii zaawansowanej, który 
spełnia następujące warunki:

•	 musi zawierać w sobie, jako część integral-
ną produktu, jeden lub więcej wyrobów 
medycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. 
a) dyrektywy 93/42/EWG lub jeden lub 
więcej aktywnych wyrobów medycznych 
do implantacji w rozumieniu art. 1 ust. 2 
lit. c) dyrektywy 90/385/EWG,

•	 jego część komórkowa lub tkankowa musi 
zawierać żywe komórki lub tkanki,

•	 jego część komórkowa lub tkankowa zawie-
rająca komórki lub tkanki nieżywe musi od-
działywać na ciało ludzkie w sposób, który 
może być uznawany za podstawowy wzglę-
dem działań wspomnianych wyrobów.

Zalety i wady

Terapie zaawansowane oferują wielki poten-
cjał w zakresie leczenia, gdyż technologia związana 
z terapiami zaawansowanymi może przynieść ko-

►
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ny pod znakiem towarowym UCX®. Lek okazał się 
zdolny do wywoływania tolerancji immunologicz-
nej in vivo przez represję aktywacji komórek T i pro-
mowanie ekspansji Treg, a w modelu z przewlekłym 
adiuwantowym zapaleniem stawów, zwierzęta le-
czone UCX® wykazywały szybszą remisję miejsco-
wych i ogólnoustrojowych objawów artretycznych.

Tisagenlecleucel

Tisagenlecleucel jest genetycznie zmodyfi-
kowaną autologiczną immunoterapią limfocytów 
T. Terapię genową z wykorzystaniem tisagenlecle-
ucelu można określić jako metodę podwójnie ce-
lowaną, w której wykorzystywane są autologiczne 
(własne) limfocyty pacjenta wyposażane dodat-
kowo w „znacznik”, który ułatwia mu namierzenie 
chorych komórek. Niestety, u niektórych pacjentów 
stosujących leczenie, zaobserwowano poważne 
skutki uboczne.

Immunoterapia adoptywna – Sipuleucel T

Strategia immunoterapii adoptywnej pole-
ga na modyfikacji autologicznych komórek układu 
immunologicznego poza organizmem chorego (ex 
vivo) i zwrotnym podaniu tego rodzaju „szczepion-
ki”. W immunoterapii adoptywnej wykorzystuje się 
komórki LAK (lymphokine activated killer), TIL (tu-
mour-infiltrating lymphocytes) oraz DCs. Komórki 
LAK otrzymuje się w wyniku stymulacji limfocytów 
za pomocą IL-2, a następnie namnożeniu tak akty-
wowanych komórek ex vivo. Limfocyty naciekające 
guz, po transfekcji ex vivo genami dla TNF lub IL-2, 
mogą być zwrotnie podawane choremu.

Komórki dendrytyczne należą do najbardziej 
efektywnych komórek prezentujących antygen. Ge-
nerowane są w hodowlach komórkowych najczęś-
ciej z autologicznych monocytów krwi obwodowej, 
a następnie – po stymulacji cytokinami i uczuleniu 
antygenami nowotworowymi ex vivo – podawane 
są zwrotnie choremu limfocyty (TIL).

Możliwości wykorzystania komórek LAK i TIL 
w immunoterapii chorych na czerniaka oraz inne 
nowotwory (np. rak nerki i wątroby) są badane od 
wielu lat. U chorych na zaawansowanego czerniaka 
trwają próby ze skojarzoną terapią za pomocą po-

zyskanych z guza i modyfikowanych w hodowlach 
TIL, cyklofosfamidu i fludarabiny (leki cytotoksycz-
ne są stosowane w celu usunięcia limfocytów Treg).

Jedyną zarejestrowaną do wykorzystania kli-
nicznego „szczepionką” tego typu (rok 2010 w Sta-
nach Zjednoczonych) jest preparat Sipuleucel T do 
stosowania u chorych na uogólnionego raka pro-
staty w stadium hormonooporności. W skład pre-
paratu wchodzą autologiczne komórki mononukle-
arne prezentujące antygen, otrzymane na drodze 
leukaferezy i hodowane w obecności rekombino-
wanego białka fuzyjnego PA2024. Białko to składa 
się z antygenów PSA i PAP oraz immunostymulato-
ra GM-CSF. ■

dr n. farm. Przemysław Rokicki
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Właściwości 
farmakologiczne 

przyczyniające się do 
wspomagania płodności

Procesy związane z płodnością są bardzo zło-
żone, a przez to zależne od wielu czynników. Do 
ciąży dochodzi w wyniku prawidłowego przebiegu 
zapłodnienia komórki jajowej oraz implantacji za-
rodka w endometrium. Potencjał podziału komórek 
zarodka zależy od jakości zarówno komórki jajowej, 
jak i plemnika. Natomiast jakość gamet jest wypad-
kową prawidłowego stężenia i współpracy hormo-
nów, nie tylko płciowych, a także ogólnego stanu 
zdrowia, witalności i wieku potencjalnych rodziców. 

Część II: Działanie  
wspomagające płodność

Astragalus 
membranaceus 
we współczesnej 
farmakognozji

Astragalus membranaceus (traganek bło-
niasty), jako jeden z najsilniejszych adaptogenów, 
zwiększa witalność i sprawność fizyczną organizmu, 
a jego działanie antyoksydacyjne zapobiega uszko-
dzeniu i degeneracji komórek i tkanek, włączając w to 
także tkankę gonad (Tabela). Nie bez znaczenia jest 
również działanie metaboliczne (przeciwmiażdży-
cowe i przeciwcukrzycowe) Astragalusa, prowadzą-
ce do poprawy parametrów krążenia tkankowego. 
Hamowanie glikacji białek funkcjonalnych uspraw-
nia metabolizm i trofikę tkanek (Liu i wsp., 2017)

Ogromne znaczenie przypisuje się także dzia-
łaniu antyoksydacyjnemu i zapobiegającemu skra-
caniu telomerów. W tym mechanizmie Astragalus 
może przyczyniać się do zwiększenia ilości cykli 
owulacyjnych i poprawy jakości komórek jajowych 
(Liu i wsp., 2017). Ponadto poprawa mikrokrążenia 
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ność. Do takich substancji należą L-metylofolian 
wapnia, jony cynku oraz inozytol. Połączenie ich 
z Astragalusem zwiększa efekt terapeutyczny, a taki 
preparat złożony może być z powodzeniem stoso-
wany zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.

L-metylofolian wapnia jest źródłem folianów 
biorących udział w syntezie nukleotydów i niektó-
rych aminokwasów, w tym homocysteiny (Butawan 
i wsp., 2017). W ten sposób foliany regulują procesy 
podziału komórek, przyczyniając się do prawidło-
wego rozwoju tkanek łożyska i płodu. Wczesna su-
plementacja folianów zapobiega powstawaniu wad 
cewy nerwowej płodu (Barua i wsp., 2014). Foliany 
zwiększają także produkcję komórek krwi w szpi-
ku kostnym oraz aktywują układ immunologiczny. 
Wywierają korzystny wpływ na nastrój, pamięć, 
zmniejszają stany napięcia, lęku, redukują uczucie 
zmęczenia i znużenia (Reynolds, 2002).

Cynk jest jednym z najważniejszych mikroele-
mentów w organizmie człowieka. Nie może być ma-
gazynowany, dlatego tak ważne jest codzienne jego 
dostarczanie z dietą i/lub w postaci suplementacji. 
Cynk wspomaga utrzymanie prawidłowej płodności 
u mężczyzn. Nasila spermatogenezę oraz czynność 
wydzielniczą gruczołu krokowego. Działa też prze-
ciwbakteryjnie w obrębie układu moczowego (Fallah 
i wsp., 2018). Cynk chroni DNA przed uszkodzeniem, 
ma właściwości antyoksydacyjne oraz immunomo-
dulujące. Niedobór cynku u mężczyzn prowadzi 
do spadku produkcji testosteronu i oligospermii 
(Prasad, 2008). Uważa się, że cynk jest wewnątrzko-
mórkowym wtórnym przekaźnikiem warunkującym 
spermatogenezę i regulującym motorykę plemników 
(Chu, 2018).

Inozytol zwiększa także odsetek i regular-
ność cykli owulacyjnych, poprawia jakość oocytów 

REKLAMA

Tabela. Wybrane funkcje Astragalus membranaceus wg. EFSA (European Food Safety Authority)

Wpływ na układ 
immunologiczny Funkcje metaboliczne Wpływ na płodność 

i zdrowie fizyczne
Funkcje wydalnicze 

nerek
Wpływ na układ 

krwionośny

•	 Podwyższa 
poziom komórek 

immuno-
kompetentych.

•	 Stymuluje 
odporność 
komórkową 
i humoralną. 

•	 Działa 
adaptogennie.

•	 Działa tonizująco 
i stymulująco, 

wspierając 
odporność 
i witalność.

•	 Pomaga 
w utrzymaniu 
prawidłowego 
poziomu cukru  

we krwi.

•	 Sprzyja 
utrzymaniu 

zrównoważonego 
bilansu 

energetycznego. 

•	 Stymuluje 
ruchliwość 
ludzkich 

plemników.

•	 Przyczynia się 
do przywrócenia 

prawidłowych 
parametrów 

zdrowia 
fizycznego 

i psychicznego.

•	 Tonizuje napięcie 
mięśni gładkich 

pęcherza 
moczowego.

•	 Wspiera 
funkcjonowanie 

nerek.

•	 Zwiększa filtrację 
nerek i pomaga 

w usuwaniu 
obrzęków.

•	 Pomaga 
w utrzymaniu 
prawidłowego 

ciśnienia 
tętniczego krwi.

•	 Poprawia krążenie 
obwodowe.

w endometrium może zwiększać szansę na implan-
tację zarodka (Goodger i Rogers, 1995). U mężczyzn 
Astragalus zwiększa liczbę i ruchliwość plemników 
(Liu i wsp., 2017).  

Astragalus i wspomaganie 
płodności w świetle 

współczesnych badań

W modelu zwierzęcym wykazano, że wyciąg 
z Astragalusa zwiększa w endometrium ciężarnych 
samic szczura syntezę naczyniowo-śródbłonkowego 
czynnika wzrostu (VEGF; vascular endothelial growth 
factor), a tym samym zwiększa grubość i ukrwie-
nie endometrium (Wang i wsp., 2005). Stwierdzono 
także, że Astragalus zwiększa liczbę plemników i ich 
ruchliwość u samców myszy w mechanizmie akty-
wacji białka modulatorowego reagującego na cAMP 
(CREM; cAMP-responsive element modulator) oraz 
aktywatora tego białka (Kim i wsp., 2012; Liu i wsp., 
2004). Poprawę parametrów nasienia po podaniu 
Astragalusa obserwowano także u szczurów pod-
danych toksycznemu działaniu kadmu (Liang i wsp., 

2004). Wyciąg z Astragalusa jest jedynym produktem 
roślinnym z udokumentowanym klinicznie korzyst-
nym działaniem na spermatogenezę i ruchliwość 
plemników u mężczyzn (Hong i wsp., 1992).

Wyciąg z Astragalusa zwiększał gęstość kości 
w modelu osteoporozy pomenopauzalnej u samic 
szczura po owariektomii, co sugeruje przeciwdzia-
łanie efektom tkankowym niedoboru estradiolu 
i progesteronu (Kim i wsp., 2003). Wykazano także 
skuteczność Astragalusa w leczeniu endometriozy 
u kobiet. Autorzy wiążą mechanizm jego działania 
terapeutycznego z hamowaniem sekrecji czynnika 
cytochemotaktycznego RANTES oraz zmniejszaniem 
ekspresji receptora dla chemokin typu 5 - CCR5 (Min 
i wsp., 2008). Astragalus jest także stosowany w le-
czeniu wspomagającym objawów menopauzalnych 
u kobiet (Zhang i wsp., 2005).

Astragalus a inne czynniki 
wspomagające płodność 

Pozytywne interakcje między Astragalusem, 
a innymi substancjami aktywnymi mogą prowadzić 
do synergii w ich działaniu wspomagającym płod-

►

►
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i zwiększa wrażliwość na insulinę u pacjentek z ze-
społem policystycznych jajników (Laganà i wsp., 
2018). Reguluje syntezę hormonów płciowych, po-
zytywnie wpływa na różnicowanie komórek. W ten 
sposób zwiększa szansę poczęcia i prawidłowe-
go rozwoju zarodka. W procedurach rozrodczości 
wspomaganej zwiększa odsetek ciąż po transferze. 
Dodatkowo zmniejsza objawy towarzyszące zespo-
łowi napięcia przedmiesiączkowego (Zheng i wsp., 
2017). U mężczyzn inozytol zwiększa ruchliwość 
plemników (Condorelli i wsp., 2017), jest także po-
trzebny do prawidłowego funkcjonowania komó-
rek Sertoliego oraz produkcji testosteronu, choć 
mechanizm tego działania pozostaje nieznany (Fu 
i wsp., 2018). ■
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PRACODAWCA ponosi odpowiedzialność 
za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 
pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy 
nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie 
wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy specjalistom spoza zakładu pracy. 

PRACODAWCA jest obowiązany chronić 
zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i tech-

niki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 
1. organizować pracę w sposób zapewniający 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pra-

cy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wydawać polecenia usu-
nięcia uchybień w tym zakresie oraz kon-
trolować wykonanie tych poleceń;

3. reagować na potrzeby w zakresie zapew-
nienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz dostosowywać środki podejmowane 

We wstępie do omówienia zasad BHP w aptece należy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, jaki jest zakres obowiązków i uprawnień 
pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy?

BHP  
     w aptece

►

w celu doskonalenia istniejącego pozio-
mu ochrony zdrowia i życia pracowników, 
biorąc pod uwagę zmieniające się warunki 
wykonywania pracy;

4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobie-
gającej wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym uwzględniającej zagadnie-
nia techniczne, organizację pracy, warun-
ki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ 
czynników środowiska pracy;

5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocia-
nych, pracownic w ciąży lub karmiących 
dziecko piersią oraz pracowników niepeł-
nosprawnych w ramach podejmowanych 
działań profilaktycznych;

6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, 
decyzji i zarządzeń wydawanych przez or-
gany nadzoru nad warunkami pracy;

7. zapewniać wykonanie zaleceń społeczne-
go inspektora pracy. 

OSOBA KIERUJĄCA PRACOWNIKAMI jest 
obowiązana: 

1. organizować stanowiska pracy zgodnie 
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

2. dbać o sprawność środków ochrony in-
dywidualnej oraz ich stosowanie zgod-
nie z przeznaczeniem;

3. organizować, przygotowywać i prowadzić 
prace, uwzględniając zabezpieczenie pra-
cowników przed wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi choro-
bami związanymi z warunkami środowi-
ska pracy;

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan 
pomieszczeń pracy i wyposażenia tech-
nicznego, a także o sprawność środków 
ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgod-
nie z przeznaczeniem;

5. egzekwować przestrzeganie przez pra-
cowników przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy;

6. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza 
sprawującego opiekę zdrowotną nad pra-
cownikami. 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy jest podstawowym obowiąz-
kiem PRACOWNIKA. W szczególności pracownik 
jest obowiązany: 

1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy, brać udział w szkoleniu 
i instruktażu z tego zakresu oraz podda-
wać się wymaganym egzaminom spraw-
dzającym;

2. wykonywać pracę w sposób zgodny 
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz stosować się do wy-
dawanych w tym zakresie poleceń i wska-
zówek przełożonych;

3. dbać o należyty stan maszyn, urzą-
dzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek 
i ład w miejscu pracy; 

4. stosować środki ochrony zbiorowej, a tak-
że używać przydzielonych środków ochro-
ny indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

5. poddawać się wstępnym, okresowym 
i kontrolnym oraz innym zaleconym bada-
niom lekarskim i stosować się do wskazań 
lekarskich;

6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
o zauważonym w zakładzie pracy wy-
padku albo zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, 
a także inne osoby znajdujące się w rejo-
nie zagrożenia, o grożącym im niebezpie-
czeństwie;

7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi 
w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca konsultuje z pracownikami lub 
ich przedstawicielami wszystkie działania związane 
z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedstawi-
ciele pracowników są wybierani przez zakładowe 
organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie 
organizacje nie działają - przez pracowników, w try-
bie przyjętym w zakładzie pracy.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 
pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zwaną dalej „komisją bhp”, jako 
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swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład ko-
misji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele 
pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz 
sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami oraz przedstawiciele pracowników, 
w tym społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, 
u którego została powołana komisja bezpieczeństwa 
i higieny pracy konsultacje mogą być prowadzone 
w ramach tej komisji.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pra-
cowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje 
doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowni-
ków może powierzyć wykonywanie zadań służby 
bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy 
lub sam wykonywać zadania tej służby po ukończe-
niu szkolenia bhp dla pracodawców wykonujących 
zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwa-

lifikowany do grupy działalności, dla której ustalono 
nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych.

W przypadku braku kompetentnych pracow-
ników pracodawca może powierzyć wykonywanie 
zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębior-
ców w prawie podatkowym i gospodarczym będą-
cy po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu w dniu 3 
października 2018 przewiduje zmianę w zakresie 
możliwości wykonywania zadań służby bhp przez 
samego pracodawcę w przypadku zatrudnienia do 
50 pracowników i zakwalifikowania do grupy dzia-
łalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia 
kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych.

Warunki lokalowe, 
wyposażenie pomieszczeń 

apteki – wymagania 
techniczne, sanitarno-

higieniczne oraz 
bezpieczeństwa i higieny 

pracy
Lokal apteki musi spełniać wszystkie wyma-

gania techniczne, sanitarno-higieniczne oraz bez-
pieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku 
użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy. Licz-
ba i rodzaj pomieszczeń apteki, ich powierzchnia, 
kształt i wyposażenie powinny wynikać z rodzaju 
wykonywanych przez aptekę czynności, gwarantując 
jej prawidłowe funkcjonowanie.

Apteka szpitalna powinna być usytu-
owana na terenie szpitala tak, aby zapewnić 
prawidłowe zaopatrzenie oddziałów w pro-
dukty lecznicze i wyroby medyczne.

Magazyny apteki szpitalnej przeznaczone do 
przechowywana materiałów łatwopalnych, płynów 
infuzyjnych, wyrobów medycznych, płynów żrących, 
opakowań szklanych oraz materiałów pomocniczych 
mogą być umieszczone w oddzielnej piwnicy lub 
suterenie, pod warunkiem że ich odległość od po-
zostałych pomieszczeń apteki nie jest znaczna.

Do apteki szpitalnej muszą prowadzić co naj-
mniej dwa odrębne wejścia:
1) dla personelu;
2) dla dostaw towaru.

Apteka ogólnodostępna powinna być 
usytuowana na pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej budynku, izba ekspedycyjna nie może 
stanowić pomieszczenia przechodniego. Po-
zostałe pomieszczenia apteki mogą znajdo-
wać się na innych kondygnacjach, tak aby do 
każdego z pomieszczeń wchodzących w skład 
apteki był dostęp bez konieczności wychodze-
nia na zewnątrz.

Do apteki ogólnodostępnej muszą prowadzić 
co najmniej dwa odrębne wejścia:
1) dla osób korzystających z usług apteki;
2) dla personelu i dostaw towaru.

Wejście dla osób korzystających z usług apteki 
ogólnodostępnej musi zapewniać:
1) nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej 

w czasie godzin pracy apteki, w tym również 
dla osób niepełnosprawnych;

2) możliwość wydawania produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych w porze nocnej.

Wyposażenie pomieszczeń apteki:
1) urządzenia wentylacyjne zapewniające 

minimum 1,5-krotną wymianę powietrza  
w ciągu godziny;

2) izba recepturowa, izba do sporządzania 
produktów homeopatycznych i zmywalnia 
muszą posiadać urządzenia wentylacyjne 
zapewniające minimum 2-krotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny;

3) loża laminarna, w pomieszczeniach, w któ-
rych przygotowuje się leki cytostatyczne;

4) urządzenia eliminujące nadmierne nasło-
necznienie;

5) urządzenia umożliwiające sporządzanie le-
ków w postaciach farmaceutycznych wyko-
nywanych w aptekach;

6) urządzenia umożliwiające prawidło-
we przechowywanie produktów leczni-
czych i wyrobów medycznych w sposób 
zabezpieczający je przed zakurzeniem  
i zabrudzeniem.

Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej 
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 
września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, 
jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Pomieszczenie pracy to pomieszczenie prze-
znaczone na pobyt pracowników, w którym wyko-
nywana jest praca dzielimy je na:

• pomieszczenia stałej pracy - rozumie się 
przez to pomieszczenie pracy, w którym 
łączny czas przebywania tego samego 

pracownika w ciągu jednej doby przekra-
cza 4 godziny;

• pomieszczenia czasowej pracy - rozumie 
się przez to pomieszczenie pracy, w któ-
rym łączny czas przebywania tego samego 
pracownika w ciągu jednej doby trwa od 
2 do 4 godzin;

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powin-
ny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy. Powierzchnia pomieszczeń pracy - na 
każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych 
w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać 
co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia 
oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi 
(niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

W szczególności w pomieszczeniach pracy 
należy zapewnić:

• oświetlenie naturalne i sztuczne zgodne 
z wymaganiami Polskiej Normie;

• odpowiednią temperaturę, nie niższą niż 
18°C;

• wymianę powietrza, wynikająca z potrzeb 
użytkowych i funkcji tych pomieszczeń;

• zabezpieczenie przed wilgocią;
• ochronę przed niekorzystnymi warunkami 

cieplnymi i nasłonecznieniem;
• ochronę przed drganiami oraz inny-

mi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
i uciążliwościami.

W pomieszczeniach oraz na drogach komuni-
kacyjnych do stanowisk pracy podłogi powinny być 
stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na 
ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania 
w czystości.

Jeżeli w pomieszczeniu pracy, w którym za-
trudniona jest jedna osoba, mogą w sytuacji awa-
ryjnej wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia 
pracowników, a w szczególności zagrożenia: poża-
rowe, wybuchowe, porażenia prądem elektrycznym, 
wydzielanie się gazów lub par substancji sklasyfiko-
wanych jako niebezpieczne - pracodawca wprowa-
dza obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony 
sposób w oznaczonych porach.

►
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Pracownicy powinni mieć zapewniony system 
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki 
do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności:

•	 apteczki, odpowiednio oznakowane i ła-
two dostępne;

•	 instrukcje o udzielaniu pierwszej pomo-
cy w razie wypadku;

•	 wykazy pracowników wyznaczonych do 
udzielania pierwszej pomocy.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiek-
tów są zobowiązani do zapewnienia ochrony prze-
ciwpożarowej między innymi poprzez:

• wyposażenie budynku, pomieszczenia 
lub terenu w wymagane urządzenia prze-
ciwpożarowe i gaśnice, ich konserwacje 
i utrzymanie we właściwym stanie tech-
nicznym;

• oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zgod-
nie z wymaganiami PN;

• określenie sposobów postępowania na 
wypadek powstania pożaru, klęski żywio-
łowej lub innego miejscowego zagrożenia, 
a w przypadku obiektów bądź ich części 
stanowiących odrębne strefy pożarowe, 
przeznaczonych do wykonywania funk-
cji użyteczności publicznej, zamieszkania 
zbiorowego, produkcyjnych, magazyno-
wych opracowanie instrukcji bezpieczeń-
stwa pożarowego;

• zapoznanie pracowników z przepisami 
przeciwpożarowymi;

• wyznaczenie pracowników do wykonywa-
nia działań w zakresie zwalczania pożarów  
i ewakuacji.

W budynku, w którym znajdują się pomiesz-
czenia pracy powinny znajdować się pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia higieniczno-
-sanitarne to m.in. szatnie, toalety, pomieszczenia 
z natryskami, jadalnie. Pomieszczenia te powinny 
być dostosowane do liczby zatrudnionych pracow-
ników, stosowanych technologii oraz rodzajów i wa-
runków pracy, ogrzewane, oświetlone i wentylowa-
ne. Toalety powinny być zlokalizowane w odległości 
nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. 

Stanowiskiem pracy nazywamy przestrzeń 
pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty 
pracy, w której pracownik lub zespół pracowników 
wykonuje pracę.

Ogólne wymagania dla stanowisk pracy:
•	 stanowisko pracy, jego oprzyrządowanie 

i wyposażenie dostosowane do charakteru 
wykonywanych czynności powinno zapew-
niać pracującym bezpieczeństwo, nie za-
grażać ich zdrowiu i nie wpływać na utratę 
zdolności do pracy;

•	 konstrukcja stanowiska pracy, jego wy-
miar i wzajemne usytuowanie wszyst-
kich elementów (siedzisko, elementy 
sterownicze, urządzenia pomocnicze, 
oprzyrządowanie itp.) powinno od-
powiadać wymaganiom wynikającym 
z psychofizycznych (antropometrycznych, 
fizjologicznych i psychologicznych) moż-
liwości pracownika oraz charakteru pracy 
(czynności);

•	 stanowiska pracy, na których występuje ryzy-
ko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia 
przedmiotów lub wydzielania się substancji 
szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdro-
wia, powinny być zaopatrzone w urządzenia 
ochronne zapewniające ochronę pracowni-
ków przed skutkami tego ryzyka;

•	 stanowiska pracy, na których wykonywane 
prace powodują występowanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia powinny być tak 
usytuowane i zorganizowane aby pracow-
nicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie 
byli narażeni na działanie tych czynników;

•	 na stanowiskach pracy należy zapewnić od-
powiednie do stosowanych technologii - po-
wierzchnię oraz odpowiednie urządzenia po-
mocnicze przeznaczone na składowanie ma-
teriałów, wyrobów, przyrządów i odpadów;

•	 na stanowiskach pracy nie wolno przecho-
wywać surowców, gotowych wyrobów, ma-
teriałów pomocniczych i odpadów w iloś-
ciach większych niż wynikające z potrzeb 
technologicznych, umożliwiających utrzyma-
nie ciągłości pracy na danej zmianie, odpa- ►

dy produkcyjne powinny być sukcesywnie 
usuwane.

Organizacja pracy w aptece 
– wymagane kwalifikacje 
personelu, szkolenia, czas 

pracy, wyposażenie w odzież 
i obuwie robocze, środki 
ochrony indywidualnej, 
wymagane procedury  

i instrukcje bhp
Osoba zatrudniona w aptece na stanowisku 

farmaceuty powinna posiadać:
• Prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
• Aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku na podsta-
wie skierowania wystawionego przez praco-
dawcę. W ramach profilaktycznej opieki me-
dycznej pracownik apteki podlega wstępnym, 
okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

• Aktualne przeszkolenie z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo-
żarowej. Szkolenia z dziedziny bhp dzielimy na 

szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowi-
skowy) oraz okresowe. Szkolenie wstępne prze-
prowadzane jest przed przystąpienie do pracy, 
szkolenie okresowe na stanowisku farmaceuty 
- co 5 lat.

Ponadto farmaceuta realizuje obowiązek 
szkolenia ciągłego. Za zrealizowanie każdej z form 
ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba punk-
tów. Ciągłe szkolenia są realizowane w pięcioletnich 
okresach rozliczeniowych.

Czas pracy na stanowisku farmaceuty w ap-
tece szpitalnej to 7 godzin i 35 minut. Farmaceuta 
powinien zostać wyposażony nieodpłatnie przez 
pracodawcę w odzież i obuwie robocze oraz środ-
ki ochrony indywidualnej zgodnie z zakładową 
tabelą przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Przez środki ochrony indywidualnej ro-
zumie się wszelkie środki noszone lub trzyma-
ne przez pracownika w celu jego ochrony przed 
jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych 
z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych 
czynników w środowisku pracy, w tym również 
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego 
celu. Do środków ochrony indywidualnej zalicza 
się: odzież ochronną, środki ochrony kończyn dol-

►

►
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nych, sprzęt ochrony głowy, sprzęt ochrony twarzy 
i oczu, sprzęt ochrony układu oddechowego, sprzęt 
ochrony słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem 
z wysokości, środki izolujące cały organizm, środki 
ochrony kończyn górnych.

Na stanowisku pracy powinny zostać udostęp-
nione pracownikowi do stałego korzystania, aktu-
alne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące:

1. stosowanych w zakładzie procesów tech-
nologicznych oraz wykonywania prac 
związanych z zagrożeniami wypadkowymi 
lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2. obsługi maszyn i innych urządzeń tech-
nicznych;

3. postępowania z materiałami szkodliwymi 
dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4. udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny wskazywać czynności, któ-
re należy wykonać przed rozpoczęciem danej pra-
cy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 
pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pra-
cowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze 
stosowaniem niebezpiecznych substancji i prepara-
tów chemicznych powinny uwzględniać informacje 
zawarte w kartach charakterystyki tych substancji 
i preparatów.

Jeżeli w aptece mamy wdrożone systemy za-
rządzania i/lub akredytację poza instrukcjami BHP 
powinny zostać opracowane również procedury. 
Przykładowe instrukcje i procedury na stanowisku 
farmaceuty regulujące zagadnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy:
• Ogólna Instrukcja BHP na stanowisku farma-

ceuty.
• Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i dru-

karki.
• Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki.
• Instrukcja BHP przy eksploatacji suszarki ap-

tecznej.
• Instrukcja BHP dotycząca prac z użyciem niebez-

piecznych substancji chemicznych.

• Instrukcja BHP dotycząca postępowania z 10% 
roztworem formaldehydu.

• Instrukcja BHP dla pracowników magazynu che-
micznego Apteki.

• Instrukcja bezpiecznego postępowania w przy-
padku rozlania substancji chemicznej.

• Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transpor-
towych.

• Procedura postępowania z niewykorzystanymi 
lekami.

• Procedura postępowania z lekami cytostatycz-
nymi.

• Procedura gospodarka odpadami.

W ramach nadzoru warunków na stanowiskach 
pracy powinny być przeprowadzane systematyczne, 
wewnętrzne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 
procesów pracy, stanu technicznego maszyn i in-
nych urządzeń technicznych oraz ustalonw sposoby 
rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Zewnętrzny nadzór i kontrolę przestrzegania 
prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje Państwowa 
Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Apteka, w której zostały wdrożone i certyfiko-
wane systemy zarządzania zgodne z normami ISO 
podlega wewnętrznym audytom kontrolnym oraz 
raz w roku zewnętrznym audytom kontrolnym. Cer-
tyfikat na zgodność z normą ISO przyznawany jest 
na 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest 
audyt recertyfikacyjny.
W związku z wdrożoną w szpitalu standardami akre-
dytacyjnymi w Aptece szpitalnej przeprowadzana 
jest procedura oceniająca co 3 lata.

Czynniki środowiska pracy  
– charakterystyka  

i omówienie wybranych

Czynniki niebezpieczne występujące w śro-
dowisku pracy to czynniki, których oddziaływanie 
na pracującego prowadzi lub może prowadzić do ►

urazu. Do czynników niebezpiecznych (urazowych) 
zaliczamy m.in.: ręczne prace transportowe, śliskie 
nierówne nawierzchnie, gorące powierzchnie, prąd 
elektryczny, ostre wystające elementy. 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe to czynniki, 
których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub 
może prowadzić do schorzenia. Przy dużej intensyw-
ności czynnik szkodliwy może stać się czynnikiem 
niebezpiecznym. Podział czynników szkodliwych 
i uciążliwych: czynniki biologiczne, czynniki che-
miczne, czynniki fizyczne, czynniki psychofizyczne.

Zagrożenia chemiczne to zagrożenia spo-
wodowane przez kontakt substancji chemicznych  
z organizmem człowieka. W zależności od sposobu 
działania na organizm człowieka wśród czynników 
chemicznych można wyróżnić: toksyczne, drażniące, 
żrące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, substan-
cje upośledzające funkcje rozrodcze.

Czynniki chemiczne mogą oddziaływać na 
organizm człowieka przez drogi oddechowe, skórę 
i błony śluzowe, a także przez przewód pokarmowy. 
W zakładzie pracy, w którym stosowane są substan-
cje i preparaty niebezpieczne powinien być opra-
cowany spis stosowanych substancji i preparatów 
niebezpiecznych. Do każdej z tych substancji i pre-
paratów powinny być dostępne karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych.

Podstawowe zasady ochrony przed działa-
niem czynników chemicznych to:

•	 przechowywanie stosowanych środków che-
micznych w oryginalnych opakowaniach;

•	 przechowywanie w wyznaczonych, oznako-
wanych miejscach;

•	 zapoznanie pracowników z kartą charakte-
rystyki substancji niebezpiecznej;

•	 stosowanie środków ochrony zbiorowej 
(skuteczna wentylacja) oraz indywidualnej 
(rękawice, okulary);

•	 wykonywanie pomiarów stężeń substancji 
chemicznych;

•	 przestrzeganie instrukcji i zasad przy przy-
gotowywaniu środków chemicznych;

•	 zapewnienie bezpiecznego gromadzenia, 

przechowywania i niszczenia odpadów za-
wierających czynniki chemiczne.
 

Substancje i preparaty niebezpieczne należy 
stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
wskazówkami podanymi na etykiecie opakowania

Substancje i preparaty niebezpieczne należy 
przechowywać w zamkniętych oryginalnych opako-
waniach w pozycji pionowej. Substancje i preparaty 
niebezpieczne powinno się chronić przed działa-
niem wysokiej temperatury, źródłami zapłonu oraz 
uszkodzeniami mechanicznym. Miejsce przecho-
wywania substancji i preparatów niebezpiecznych 
należy oznakować znakiem ostrzeżenia przed nie-
bezpieczeństwem.

Czynniki rakotwórcze

Rakotwórczość (kancerogenność) to właś-
ciwość czynnika chemicznego, fizycznego lub bio-
logicznego, warunkująca wywołanie nowotworów 
u ludzi lub zwierząt. W praktyce właściwość tę moż-
na ustalić jedynie na podstawie udokumentowanej 
zależności między narażeniem na dany czynnik, 
a wzrostem częstości występowania nowotworów 
u narażonych ludzi lub zwierząt. Zmiany nowotwo-
rowe mogą ujawnić się po upływie wielu lat od chwi-
li pierwszego narażenia. Okres tego opóźnienia jest 
nazwany okresem latencji.

Kancerogen (czynnik rakotwórczy) to czyn-
nik chemiczny, fizyczny lub biologiczny zdolny do 
zwiększenia częstotliwości występowania nowotwo-
rów, zaś kancerogeneza polega na przekształcaniu 
się komórek prawidłowych w komórki nowotworowe 
wraz z ich rozrostem prowadzącym do nowotworu.
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Mutagenność natomiast dotyczy wszystkim 

substancji, które powodują zmiany w materiale ge-
netycznym (DNA) głównie w komórkach rozrod-
czych u ludzi, które mogą zostać przekazane po-
tomstwu.

Kategorie zagrożeń 
dla substancji rakotwórczych

KATEGORIA 1: substancje, co do których wiadomo 
lub istnieje domniemanie, że są rakotwórcze 
dla człowieka. Substancję klasyfikuje się jako 
rakotwórczą kategorii 1 na podstawie danych 
epidemiologicznych lub wyników badań prze-
prowadzonych na zwierzętach. Substancja 
może być następnie rozróżniana jako:

kategoria 1A: jeżeli ma potencjalne działanie rako-
twórcze dla ludzi, przy czym dowody przema-
wiające za daną klasyfikacją opierają się prze-
de wszystkim na danych dotyczących ludzi;

kategoria 1B: zakładając, że ma potencjalne dzia-
łanie rakotwórcze dla ludzi, przy czym klasyfi-
kacja opiera się na badaniach przeprowadzo-
nych na zwierzętach.

KATEGORIA 2: substancje, co do których podej-
rzewa się, że są rakotwórcze dla człowieka. 
Przypisania substancji do kategorii 2 dokonuje 
się na podstawie dowodów uzyskiwanych z in-
formacji dotyczących ludzi lub badań przepro-
wadzanych na zwierzętach, które jednak nie 
są wystarczająco przekonujące, by umieścić 
substancję w kategorii 1A lub 1B.

Mieszaninę klasyfikuje się jako substancję ra-
kotwórczą, gdy co najmniej jeden składnik zakla-
syfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 
1A, kategorii 1B lub kategorii 2 i jest on obecny na 
poziomie równym lub wyższym od odpowiedniego 
ogólnego stężenia granicznego, odpowiednio dla 
kategorii 1A, kategorii 1B i kategorii 2.

Rejestry czynników rakotwórczych

Rejestr prac, w kontakcie z substancjami, pre-
paratami, czynnikami lub procesami technologicz-

nymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 
powinien zawierać:

1. wykaz procesów technologicznych i prac, 
w których substancje chemiczne i ich 
mieszaniny lub czynniki o działaniu ra-
kotwórczym lub mutagennym są stoso-
wane, produkowane lub występują jako 
zanieczyszczenia bądź produkt uboczny 
oraz wykaz tych substancji chemicznych 
i ich mieszanin oraz czynników wraz z po-
daniem ilościowej wielkości produkcji lub 
stosowania;

2. uzasadnienie konieczności stosowania 
substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicz-
nych o działaniu rakotwórczym lub muta-
gennym, o których mowa w pkt 1;

3. wykaz i opis stanowisk pracy, na których 
występuje narażenie na działanie substan-
cji chemicznych, ich mieszanin, czynników 
lub procesów technologicznych o działa-
niu rakotwórczym lub mutagennym;

4. liczbę pracowników narażonych na działa-
nie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicz-
nych o działaniu rakotwórczym lub mu-
tagennym, w tym liczbę kobiet, zwanych 
dalej „pracownikami”;

5. określenie rodzaju substancji chemicz-
nych, ich mieszanin, czynników lub pro-
cesów technologicznych o działaniu ra-
kotwórczym lub mutagennym powodują-
cych narażenie, drogę i wielkość narażenia 
oraz czas jego trwania;

6. rodzaje podjętych środków i działań ogra-
niczających poziom narażenia na działanie 
substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicz-
nych o działaniu rakotwórczym lub mu-
tagennym.

Powyższe dane pracodawca przekazuje właś-
ciwemu państwowemu wojewódzkiemu inspekto-
rowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu 
inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu 
działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 
stycznia na druku według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rejestr pracowników wykonujących prace 
w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnika-
mi lub procesami technologicznymi o działaniu ra-
kotwórczym lub mutagennym przechowywać należy 
przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przy-
padku likwidacji zakładu pracy rejestr powinien być 
przekazany właściwemu państwowemu wojewódz-
kiemu inspektorowi sanitarnemu.

Rejestr zawiera:
1) datę wpisu do rejestru;
2) imię, nazwisko pracownika oraz jego stano-

wisko pracy;
3) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pomiarów czynników występujących w śro-
dowisku pracy pracodawca dokonuje na podstawie 
oceny warunków na stanowisku pracy: rodzaju czyn-
ników, wyposażenia technicznego, w tym maszyn, 
urządzeń, instalacji, środków ochrony zbiorowej, 
organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy, 
rzeczywistego czasu narażenia oraz po konsultacji 
z pracownikami ustala czynniki, dla których wyko-
nuje się badania i pomiary.

Częstotliwość wykonywania pomiarów zależna 
jest od wyniku ostatniego pomiaru i tak na przykład 
dla czynnika chemicznego:  

• > 0,5 NDS: pomiary należy przeprowadzać 
co najmniej raz w roku;

• 0,1 < NDS < 0,5: pomiary należy przepro-
wadzać raz na dwa lata;

• < 0,1 NDS: po dwukrotnym wykonaniu po-
miarów w odstępie dwóch lat, pracodawca 
może odstąpić od wykonywania pomiarów.

Dla czynnika rakotwórczego:
• > 0,5 NDS: pomiary należy przeprowadzać 

co najmniej raz na trzy miesięcy;
• 0,1 < NDS < 0,5: pomiary należy przepro-

wadzać co najmniej raz na sześć miesięcy;
• < 0,1 NDS: po dwukrotnym wykonaniu 

pomiarów, w odstępie sześciu miesięcy, 
pracodawca może odstąpić od wykony-
wania pomiarów.

►

Wyniki pomiarów należy wpisać do Rejestru 
i Kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy według wzorów sta-
nowiących Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy. Uwaga - rejestry oraz karty 
przechowuje się przez 40 lat licząc od ostatniego 
wpisu.

Ponadto w miejscu pracy powinny zostać 
opracowane:

• Wykaz prac szczególnie uciążliwych 
i szkodliwych dla zdrowia kobiet;

• Wykaz prac, które powinny być wykony-
wane przez co najmniej dwie osoby;

• Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych.

Ocena ryzyka zawodowego  
- identyfikacja zagrożeń  
na stanowiskach pracy

Ryzyko zawodowe to prawdopodobień-
stwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związa-
nych z wykonywaną pracą, powodujących straty, 
a w szczególności prawdopodobieństwo wystąpie-
nia u pracowników niekorzystnych skutków zdro-
wotnych w wyniku zagrożeń zawodowych wystę-
pujących w środowisku pracy lub sposobie wyko-
nywania pracy.

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodo-
wego jest zapewnienie możliwie najlepszej ochrony 
zdrowia pracowników i zapewnienia ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo to osiąga 
się poprzez:

•	 identyfikację wszystkich zagrożeń występu-
jących przy wykonywanych przez danego 
pracownika czynnościach;

•	 określenie, czy ww. zagrożenia niosą za sobą 
ryzyko zawodowe;

•	 odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy;
•	 właściwy dobór stosowanych materiałów;
•	 odpowiednią organizacje procesu pracy.
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2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawo-
dowego dla każdego z czynników środowiska 
pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne 
zmniejszające ryzyko;

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby do-
konujące oceny.

Ryzyko zawodowe należy oceniać zawsze 
w przypadku:

•	 tworzenia nowych stanowisk pracy;
•	 wprowadzania zmian (np. technologicznych 

lub organizacyjnych) na stanowisku pracy;
•	 zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Dobrą praktyką jest okresowa aktualizacja doku-
mentacji oceny ryzyka zawodowego. Pracodawca 
informuje pracowników o istniejących zagrożeniach, 
w szczególności o zagrożeniach, przed którymi 
chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz 
przekazuje informacje o tych środkach i zasadach 
ich stosowania.

Efektem oceny powinno być rozstrzygniecie 
czy ryzyko jest odpowiednio kontrolowane i czy 
można je uznać za akceptowalne. Ocena ryzyka za-
wodowego musi dostarczyć niezbędnych informacji 
do podejmowania działań naprawczych i ustalania 
kolejności ich wprowadzania.

Dokument potwierdzający dokonanie oceny 
ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szcze-
gólności:

1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wy-
szczególnienie:
 a) stosowanych maszyn, narzędzi i mate-

riałów,
 b) wykonywanych zadań,
 c) występujących na stanowisku niebez-

piecznych, szkodliwych i uciążliwych czyn-
ników środowiska pracy,

 d) stosowanych środków ochrony zbioro-
wej i indywidualnej,

 e) osób pracujących na tym stanowisku;

►

Przykład identyfikacji zagrożeń na stanowisku farmaceuty

Zagrożenia Źródła zagrożeń
(przyczyny)

Możliwe skutki zagro-
żenia Środki ochrony przed zagrożeniem

Poślizgnięcie i upadek na
tym samym poziomie.

Śliskie podłogi, bałagan 
na stanowisku pracy 
i drogach komunikacyj-
nych.

Złamania kończyn, zwich-
nięcia, stłuczenia

Odpowiednie obuwie, utrzymanie
porządku, uwaga.

Upadek na niższy po-
ziom.

Używanie drabin (ukła-
danie i zdejmowanie 
przedmiotów z regałów).

Złamanie kończyn, 
wstrząśnienie mózgu, 
zwichnięcia, stłuczenia.

Wykorzystywanie drabiny, podestów we 
właściwym stanie technicznym, wzmożona 
uwaga.

Uderzenie o nieruchome 
elementy wyposażenia 
pomieszczeń.

Meble, biurka, szafy 
z lekami, itp.

Potłuczenia głowy, tuło-
wia, kończyn.

Utrzymywanie porządku na stanowisku 
pracy, wzmożona uwaga.

Uderzenie przez spada-
jące przedmioty.

Przedmioty ułożone na 
półkach, regałach.

Potłuczenia głowy, zła-
mania.

Utrzymywanie porządku na regałach maga-
zynowych, właściwe składowanie, wzmo-
żona uwaga.

Skaleczenia.
Ostre krawędzie opako-
wań, potłuczone szklane 
opakowania.

Urazy rąk. Wzmożona uwaga.

Substancje i preparaty 
rakotwórcze.

Leki cytostatyczne, 
formaldehyd.

Zaburzenia funkcji wątro-
by, zaburzenia hematolo-
giczne pod postacią leu-
kopenii i małopłytkowości 
oraz zmiany skórne. Zabu-
rzenia funkcji rozrodczych, 
uszkodzenia wątroby, ne-
rek, układu oddechowego.

Przestrzeganie zasad i procedur postępo-
wania z lekami cytostatycznymi oraz form-
aldehydem.
Przygotowywanie roztworów w wydzielo-
nym pomieszczeniu, wyposażonym w lożę 
laminarną z zastosowaniem środków ochro-
ny zbiorowej i indywidualnej.

Substancje i preparaty 
chemiczne drażniące. Środki dezynfekcyjne. Podrażnienie dróg odde-

chowych.

Przestrzeganie instrukcji BHP dotyczącej 
pracy z substancjami chemicznymi, prze-
strzeganie zaleceń producenta, dostępność 
karty charakterystyki na stanowisku pacy. 
Stosowanie zaleconych środków ochrony 
indywidualnej.

Zetknięcie z gorącymi 
powierzchniami.

Obsługa suszarki aptecz-
nej, płyty elektrycznej. Poparzenia.

Wzmożona uwaga podczas wyjmowania 
przedmiotów z suszarki. Stosowanie ręka-
wic ochronnych.

Obciążenie narządu 
wzroku.

Praca przy monitorze 
ekranowym.

Zapalenie spojówek, 
pogorszenie ostrości wi-
dzenia.

Przerwy w pracy, korzystanie z zaleconych 
przez lekarza okularów korygujących wzrok 
do pracy przy monitorze ekranowym.

Porażenie prądem.

Bezpośrednie lub po-
średnie dotknięcie ele-
mentów będących pod 
napięciem.

Oparzenia, elektroliza 
płynów ustrojowych, 
zatrzymanie akcji serca.

Sprawny sprzęt, nieuszkodzone włączniki, 
gniazda, przewody, przestrzeganie instruk-
cji obsługi urządzenia.

Pożar.
Łatwopalne substancje 
chemiczne w magazynie 
aptecznym.

Poparzenia, śmierć.

Przestrzeganie zasad ochrony przeciwpo-
żarowej m.in. sprawny podręczny sprzęt 
przeciwpożarowy, przestrzeganie zakazu 
palenia papierosów oraz nie używanie 
otwartego ognia.

Procedura powypadkowa 
- zgłaszanie, badanie oko-

liczności, dokumentowanie, 
sprawozdawanie

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zda-
rzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące 
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

• podczas lub w związku z wykonywaniem 
przez pracownika zwykłych czynności lub 
poleceń przełożonych;

•	 podczas lub w związku z wykonywaniem 
przez pracownika czynności w interesie za-
kładu pracy, nawet bez polecenia;

•	 w czasie pozostawiania pracownika w dys-
pozycji zakładu pracy;

•	 w drodze między siedzibą zakładu, a miej-
scem wykonania obowiązków wynikających 
ze stosunku pracy.

W zależności od skutków zdrowotnych wy-
padki są kwalifikowane jako: śmiertelne, zbiorowe, 
ciężkie. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa 
się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć 
w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia ►
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wypadku. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się 
wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszko-
dzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, 
zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo 
rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje 
organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagra-
żająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 
lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie 
albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie 
ciała. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się 
wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia 
uległy co najmniej dwie osoby.

Obowiązki pracownika
Pracownik, który uległ wypadkowi, niezwłocz-

nie zawiadamia o tym fakcie swojego przełożonego, 
a osoby świadczące pracę na innej podstawie za-
wiadamiają osoby reprezentujące podmiot, na rzecz 
którego świadczona była praca. Jeżeli skutki wypad-
ku ujawniły się w okresie późniejszym, pracownik 
jest obowiązany zawiadomić swojego przełożonego 
niezwłocznie po ich ujawnieniu.

Obowiązki pracodawcy
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić po-

szkodowanemu udzielenie pierwszej pomocy, zabez-
pieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób nie-
powołanych i możliwością uruchomienia – bez po-
trzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, któ-
rych ruch wstrzymano w związku z tym zdarzeniem.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala po-
wołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy 
zespół powypadkowy.

W skład zespołu wchodzi pracownik służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny in-
spektor pracy, przy czym przepisy przewidują w tym 
zakresie liczne wyjątki – w zależności od stanu za-
trudnienia w zakładzie oraz przyjętego przez pra-
codawcę systemu realizacji zadań w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki zespołu powypadkowego
Po otrzymaniu informacji o wypadku, zespół 

powypadkowy niezwłocznie przystępuje do ustale-

nia okoliczności i przyczyn. Zespół ma obowiązek:
•	 dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu 

technicznego maszyn i urządzeń oraz ustalić 
inne okoliczności, które mogły mieć wpływ 
na powstanie wypadku;

•	 jeżeli jest to konieczne sporządzić szkic lub 
wykonać fotografie miejsca wypadku;

•	 wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, je-
żeli stan jego zdrowia na to pozwala;

•	 uzyskać informacje od świadków wypadku;
•	 zasięgnąć opinii lekarza o stanie zdrowia 

poszkodowanego;
•	 dokonać klasyfikacji prawnej wypadku oraz 

ustalić wnioski i środki profilaktyczne.

Zespół sporządza protokół powypadkowy nie 
później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wy-
padku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia 
pracodawcy. W razie niedotrzymania tego terminu, 
zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn 
opóźnienia.

Zespół ma obowiązek zapoznania poszkodo-
wanego z treścią protokołu przed zatwierdzeniem 
przez pracodawcę i pouczenia o prawie wniesienia 
„uwag i zastrzeżeń”. Poszkodowany może skorzystać 
z prawa do wglądu do akt związanych z postępo-
waniem i sporządzać z nich kopie, odpisy, notatki 
itp. Prawo to przysługują również członkom rodziny 
poszkodowanego w wypadku śmiertelnym.

Protokół powypadkowy zatwierdza praco-
dawca - nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego 
sporządzenia. Protokół powypadkowy wraz z załą-
czonymi do niego dokumentami pracodawca ma 
obowiązek przechowywać przez okres 10 lat. Za-
twierdzony protokół powypadkowy pracodawca 
niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracow-
nikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom 
rodziny poszkodowanego.

Na podstawie sporządzonych i zatwierdzo-
nych protokołów powypadkowych prowadzony jest 
rejestr wypadków przy pracy. Do rejestru wprowa-
dza się następujące dane:

• imię i nazwisko poszkodowanego;

• miejsce i datę wypadku;
• informacje dotyczące skutków wypadku 

dla poszkodowanego;
• datę sporządzenia protokołu powypad-

kowego;
• stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem 

przy pracy;
• krótki opis okoliczności wypadku;
• datę przekazania wniosku do ZUS;
• inne okoliczności, których zamieszczenie 

w rejestrze jest celowe.

Na podstawie zatwierdzonego protokołu 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporzą-
dza się statystyczną kartę wypadku przy pracy GUS. 
Karta składa się z dwóch części, które wypełnia się 
i wysyła w następujących terminach:

• Część I karty - sporządza się nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, 
w którym został zatwierdzony protokół 
powypadkowy lub w którym sporządzono 
kartę wypadku. Statystyczną kartę prze-
kazuje się w terminie do 15 dnia robocze-
go miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym został zatwierdzony protokół 
powypadkowy lub w którym sporządzono 
kartę wypadku.

• Część II karty - uzupełniającą, sporządza 
się w takim terminie, by dostarczyć ją do 
urzędu statystycznego nie później niż 
z upływem 6 miesięcy od dnia zatwier-
dzenia protokołu powypadkowego lub 
w którym sporządzono kartę wypadku. ■

mgr Wioletta Szkupińska
Główny specjalista ds. bhp
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►

Nietolerancja 
glutenu 
– czy rzeczywiście należy 
unikać glutenu? 

W ciągu ostatnich kilku lat zwraca się szczególną uwagę 
na wpływ glutenu na stan zdrowia człowieka. Często spoty-
kamy pacjentów, którzy stosują dietę bezglutenową w tro-
sce o swoje zdrowie. Warto zastanowić się czy rzeczywiście 
problem glutenu istnieje i jest tak istotny, aby bez pełnej 
diagnostyki w kierunku schorzeń związanych z jego nieto-

lerancją wyeliminować go z naszego codziennego życia? 

Gluten to nierozpuszczalna frakcja białka za-
warta w takich zbożach jak: pszenica, żyto, 
jęczmień, owies, a także w jego odmianach 

takich jak pszenżyto. Zboża stanowią jedno z waż-
niejszych źródeł białka roślinnego, węglowodanów, 
witamin, a także składników mineralnych oraz błon-
nika pokarmowego [1]. Występujący w ich składzie 
gluten jest mieszaniną białek roślinnych głównie 
gliadyny i gluteiny (tzw. prolaminy), także albumin 
i globulin, które występują w mniejszej ilości. Jakie 
jednostki chorobowe manifestują się nietolerancją 
glutenu, w jakich schorzeniach należy częściowo lub 
całkowicie wyeliminować ten składnik z codziennej 
diety?

Choroba trzewna (celiakia; ang. ce-
liac disease – CD) jest genetycznie uwarunkowaną 
ogólnoustrojową chorobą przewlekłą o podłożu 
autoimmunologicznym indukowaną obecnością 
glutenu, zawartego w ziarnach zbóż. Generalnie, 
po spożyciu produktów ze zbóż naturalnie zawie-
rających gluten dochodzi do uszkodzenia komó-
rek jelita cienkiego, zaniku kosmków jelitowych, 
któremu towarzyszy zwiększenie liczby limfocy-
tów śródnabłonkowych (intraepithelial lymphocy-
tes – IEL) i przerost krypt, co powoduje zaburzenia 
trawienia i wchłaniania jelitowego. Jak wykazały 
badania stopień uszkodzenia kosmków jelitowych 
jest uzależniony od zawartości azotu we frakcji glia-
dyny i gluteiny [2]. W chwili kontaktu glutenu z bło-
ną śluzową jelit dochodzi do pobudzenia układu 
immunologicznego przewodu pokarmowego, co 
prowadzi do zwiększonej syntezy cytokin i w kon-
sekwencji uszkodzenia kosmków jelitowych i ogra-
niczenia powierzchni chłonnej jelit.

Jak pokazują dane epidemiologiczne czę-
stość występowania celiakii jest najwyższa w kra-
jach Europy Środkowej i Zachodniej, Skandynawii 
oraz na półwyspie Apenińskim i wynosi 1:100-200 
mieszkańców. Choroba ta bardzo rzadko występuje 
wśród Azjatów oraz mieszkańców Afryki i general-
nie dotyczy około 1% populacji na całym świecie 
[3]. Objawy pojawiają się zazwyczaj we wczesnym 
dzieciństwie, choć coraz częściej jest ona diagno-
zowana również u osób dorosłych, u których do tej 
pory przebiegała bezobjawowo. Należy pamiętać, 
że rozpoznanie choroby trzewnej stawiane jest na 
podstawie wyników wielu badań, sam zanik kosm-

ków jelitowych nie jest wyłącznym kryterium po-
zwalającym postawić prawidłową diagnozę. Zanik 
kosmków jelitowych występuje stosunkowo często 
przy limfocytowym zapaleniu dwunastnicy, które 
jest związane z zakażeniem Helicobacter pylori, przy 
zaburzeniach odporności, w przewlekłych chorobach 
autoimmunologicznych z toczącym się procesem 
zapalnym (np. choroba Gravesa i Basedova, cho-
roba Hashimoto, stwardnienie rozsiane, łuszczyca, 
reumatoidalne zapalenie stawów), mogą być dzia-
łaniem niepożądanym niektórych leków (takich jak 
np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, olmesartan, 
mykofenolan mofetylu) lub są wynikiem toczącego 
się procesu nowotworowego. Rozpoznanie celiakii 
wykonuje się w oparciu o wyniki badań serologicz-
nych z krwi oraz wyniki biopsji dwunastnicy, która 
najlepiej jeśli jest wykonana w okresie stosowania 
diety zawierającej gluten [4]. Jest to ważne, ponieważ 
po wprowadzeniu diety bezglutenowej kosmki jeli-
towe ulegają odbudowaniu, stąd wynik biopsji może 
okazać się fałszywie ujemny. Prawidłowo wykonana 
biopsja pozwala na ocenę stanu kosmków jelitowych 
z przerostem krypt, a także liczby limfocytów T. Ba-
dania serologiczne wykonuje się celem oznaczenia 
przeciwciał przeciwko endomysium mięśni gładkich 
(EmA) w teście immunofluorescencji pośredniej, 
przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej 
(tTG) 2 w klasie IgA (IgA-TG2; inne nazwy a-TTG, TTA) 
lub deamidowanej gliadynie (DGP) w klasie IgA albo 
IgG za pomocą metody ELIS [5].

Postawienie diagnozy tylko i wyłącznie na 
podstawie wyników serologicznych również nie jest 
zgodne z zaleceniami Brytyjskiego Towarzystwa 
Gastroenterologicznego [6]. Zalecenie te mówią, że 
u pacjentów z niskim ryzykiem wystąpienia celiakii 
pozytywny wynik jednego z testów serologicznych 
skutkuje rekomendacją przeprowadzenia biopsji, 
natomiast u pacjentów, u których wszystkie testy 
serologiczne dały wynik negatywny celiakię moż-
na wykluczyć. Z kolei u osób z grupy ryzyka (np. na 
podstawie wywiadu rodzinnego, wyników badań ge-
netycznych) należy wykonać zarówno biopsję jelita 
cienkiego, jak i testy serologiczne. Tylko w przypad-
ku, gdy uzyskano pozytywny wynik z testów serolo-
gicznych, jak i z biopsji można potwierdzić celiakię. 
Przy braku potwierdzenia zmian w wycinku jelita 
i pozytywnych wynikach serologicznych zalecane ►
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jest powtórzenie biopsji po 2 latach. W przypadku 
negatywnych wyników testów z krwi oraz pozytyw-
nej biopsji należy rozważyć istnienie innych przy-
czyn, choć należy pamiętać, że badania serologiczne 
u osób z celiakią dają aż w 6-22% przypadków wynik 
negatywny [4]. Badania genetyczne można wykonać 
w przypadku osób obciążonych dużym ryzykiem 
celiakii, np. u krewnych I stopnia osoby chorującej 
na celiakię bądź w celu wykluczenia celiakii. Należy 
pamiętać, że obecność genu HLA- DQ2.5 lub HLA-
-DQ8 nie potwierdza rozpoznania celia-
kii, a jedynie wskazuje na możli-
wość jej ujawnienia się w bliż-
szej lub dalszej przyszłości. 
Jak pokazują wyniki ba-
dań znaczny odsetek 
pacjentów będących 
nosicielami tych ge-
nów nie choruje na 
celiakię. Prawidłowe 
rozpoznanie choro-
by trzewnej u osób, 
które nie wyelimino-
wały glutenu z diety 
następuje w oparciu 
o dodatnie wyniki ba-
dań serologicznych oraz 
stwierdzenie po wykona-
niu biopsji zwiększonej liczby 
limfocytów śródnabłonkowych, 
rozrostu krypt i zaniku kosmków. 
W zależności od spektrum objawów klinicz-
nych, ich stopnia nasilenia, czasu trwania wyróżnia-
my trzy postacie choroby trzewnej: klasyczną, niemą 
i letalną (utajoną).

Celiakia klasyczna (pełnoobjawowa, jawna) 
manifestuje się objawami klinicznymi ze strony 
przewodu pokarmowego takimi jak: przewlekła 
biegunka tłuszczowa lub wodnista, bóle brzucha, 
wzdęcia, zwiększenie obwodu brzucha. W związku 
z tym, że następuje zaburzenie wchłaniania składni-
ków pokarmowych dochodzi do spadku masy ciała 
u dorosłych lub braku przyrostu masy ciała u dzieci 
i/lub zahamowania wzrostu u dzieci. Upośledzone 
jest także wchłanianie m.in. żelaza i kwasu foliowego 
– prowadząc do niedokrwistości oraz wapnia i wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach – prowadząc do 

osteoporozy. Klasyczna postać choroby trzewnej 
najczęściej występuje u niemowląt i małych dzieci, 
osób starszych oraz u kobiet w ciąży [4].

Celiakia niema (nietypowa) charakteryzuje 
się objawami pośrednimi, które są wynikiem zabu-
rzonego wchłaniania ważnych dla organizmu ma-
kroelementów i mikroelementów. Zaburzenia we 
wchłanianiu żelaza i kwasu foliowego prowadzą do 
nieprawidłowości ze strony układu krwiotwórczego 
(anemia). Natomiast niedobory witaminy A i wita-

min z grupy B oraz niedobór witaminy 
K prowadzą do zmian na skórze 

i błonach śluzowych, takich 
jak nawracające nadżerki, 

opryszczki, stany zapal-
ne błony śluzowej jamy 

ustnej. Z kolei zabu-
rzone wchłanianie 
wapnia i witaminy D3 
prowadzą do osteo-
penii, patologicz-
nych złamań kości, 
osteoartropatii, nie-
dorozwoju szkliwa 

zębowego czy bólów 
kostno-stawowych.

Ponadto, u około 
10-15% pacjentów z celia-

kią mogą pojawić się zabu-
rzenia neurologiczne i psychia-

tryczne (padaczka, depresja, ataksja, 
nawracające bóle głowy, zaburzenia kon-

centracji uwagi), które wynikają m.in. z niedoborów 
witaminy B1 i B12. U około 20% pacjentów mogą 
wystąpić zaburzenia ze strony układu endokryno-
logicznego (skłonność do poronień, idiopatyczna 
niepłodność męska i żeńska, obniżone libido, zabu-
rzenia potencji, hipogonadyzm i hiperprolaktynemia 
u mężczyzn) [7].

W przypadku celiakii niemej, typowe obja-
wy ze strony przewodu pokarmowego są bardzo 
ograniczone, pomimo iż w badaniu endoskopowym 
wykazano zanik kosmków jelitowych śluzówki jelita 
cienkiego. Ocenia się, że występuje ona znacznie 
częściej niż typ klasyczny, ale ze względu na ma-
ło charakterystyczne objawy rodzi duże trudności 
diagnostyczne.

Bezobjawowa (latentna) choroba trzewna wy-
stępuje u osób, u których w surowicy krwi obecne 
są swoiste przeciwciała (IgAEmA) jednak brak jest 
typowych objawów klinicznych choroby, a wygląd 
kosmków jelitowych jest prawidłowy.

Choroba Duhringa (opryszczkowate zapalenie 
skóry, dermatitis herpetiformis) jest jednostką cho-
robową, która pod postacią skórną manifestuje nie-
tolerancję glutenu (rumień, grudki, wykwity skórne, 
drobne pęcherzyki i nadżerki ułożone symetrycznie). 
Choroba ta ujawnia się najczęściej po 30-stym roku 
życia. Jest silnie związana z haplotypami HLA-DQ2 
i HLA-DQ8 [8]. Zmianom skórnym towarzyszy glu-
tenozależna enteropatia.

Alergia na pszenicę należy do typowych alergii 
pokarmowych, gdzie występuje IgE-zależna wraż-
liwość na gliadynę. Pszenica stanowi trzeci co do 
popularności czynnik alergizujący, po mleku kro-
wim oraz jajku kurzym. Nie występuje tutaj, jak to 
ma miejsce w przypadku celiakii, patomechanizm 
autoimmunologiczny. Testy skórne oraz testy z krwi 
dają najczęściej pozytywny wynik w kierunku aler-
gii na pszenicę. Częstość występowania określa się 
na poziomie 0,4-4%. Stosunkowo rzadko wystę-
puje u niemowląt. W opinii niektórych klinicystów 
alergia na pszenicę jest krótkotrwała i wymaga je-
dynie czasowego wyeliminowania pszenicy z diety. 
U małych dzieci występowanie alergii na pszenicę 
często jest skorelowane z atopowym zapaleniem 
skóry (AZS). Innymi objawami klinicznymi są: zmia-
ny skórne manifestujące się pokrzywką, objawy ze 
strony układu oddechowego (katar) czy wywołana 
wysiłkiem fizycznym reakcja anafilaktyczna. Poza 
tym wykazano w badaniach, że pszenica jest aler-
genem powietrzopochodnym (aeroalergenem) lub 
wziewnym, prowadząc do zmian w układzie odde-
chowych, a nawet wywołuje astmę [9].

Od kilkunastu lat pojawiają się doniesienia na 
temat reakcji niepożądanych na gluten, białko za-
warte w pszenicy, życie i jęczmieniu, które nie mieści-
ły się w kategorii celiakii, jak i alergii na pszenicę. Pod 
koniec XX wieku pojawiły się pierwsze doniesienia na 
temat pacjentów, u których występowały charakte-
rystyczne dla celiakii zaburzenia żołądkowo-jelitowe, 
jednak wyniki biopsji nie potwierdziły schorzenia, 
a zastosowana dieta bezglutenowa spowodowała 
wyraźne złagodzenie objawów. W ciągu ostatnich 

kilku lat wyodrębniono schorzenie, w którym klu-
czową rolę odgrywa gluten i jest to tzw. nadwraż-
liwość na gluten niezwiązana z celiakią (NCGS; ang. 
non celiac gluten sensitivity) [10]. Występuje głównie 
u osób dorosłych i cechuje się poza objawami ga-
strycznymi (wzdęcia, biegunki, bóle brzucha) obja-
wami spoza układu pokarmowego, takimi jak uczucie 
splątania, zmęczenie, apatia, ból głowy, stawów czy 
mięśni. Objawy te pojawiają się w ciągu kilku godzin 
lub dni od momentu spożycia glutenu. Niestety 
postawienie diagnozy w przypadku nadwrażliwości 
na gluten opiera się wyłącznie na wykluczeniach 
kolejnych jednostek chorobowych manifestują-
cych się podobnymi objawami klinicznymi. Ocenia 
się, że około 6% osób z zaburzeniami związanymi 
ze spożyciem glutenu wykazuje nadwrażliwość na 
gluten [11]. Aktualnie nie ma żadnych specyficznych 
testów diagnostycznych w kierunku potwierdzenia 
nadwrażliwości na zboża zawierające gluten. Jedy-
nie co pozostaje, to wykonanie za zgodą pacjenta, 
testu prowokacyjnego z zastosowaniem glutenu.

W niektórych publikacjach zwraca się uwagę, 
że przyczyną wystąpienia nadwrażliwości na zboża 
zawierające gluten mogą być inne niż gluten biał-
ka lub węglowodany (oligo-, di- i monosacharydy, 
poliole, ang. fermentable oligosaccharides, disaccha-
rides, monosaccharides and polyols – FODMAP) [12] 
lub efekt nocebo, czyli niepotwierdzone badaniami 
przeświadczenie, że gluten niekorzystnie wpływa 
na organizm [13].

Najskuteczniejszą metodą stosowaną zarówno 
w znoszeniu objawów celiakii, jak i alergii na pszenicę 
i nadwrażliwości na gluten jest stosowanie diety bez-
glutenowej. Błędem natomiast jest wdrożenie die-
ty bezglutenowej bez wcześniejszego wykluczenia 
celiakii i alergii na pszenicę u osób z podejrzeniem 
nadwrażliwości na gluten. W przypadku prawidłowo 
postawionej diagnozy różnica w diecie bezgluteno-
wej w tych schorzeniach dotyczy jedynie czasu jej 
stosowania. W przypadku choroby trzewnej dieta 
bezglutenowa towarzyszy pacjentowi przez całe 
życie, natomiast w pozostałych dwóch jednostkach 
chorobowych stosowanie diety bezglutenowej mo-
że mieć charakter okresowy. Jest ono wystarczają-
ce pod warunkiem, że nie ma dodatkowo objawów 
niedoborów składników odżywczych. W przypadku 
wystąpienia objawów niedoborowych należy do- ►

►
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datkowo, pod kontrolą lekarza, wdrożyć podawanie 
makroelementów, mikroelementów i witamin. Dieta 
bezglutenowa polega na wyeliminowaniu z diety 
zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, 
orkiszu) i ich przetworzonych postaci oraz zastąpie-
niu ich innymi produktami niezawierającymi glutenu.

Niektórzy sugerują, że niewdrożenie diety 
bezglutenowej u osób z nadwrażliwością na gluten 
może skutkować rozwinięciem się celiakii. Udowod-
niono natomiast, że istnieją jednostki chorobowe 
które na pozór niezwiązane są z celiakią – często 
współistnieją z nią np. inne schorzenia autoimmu-
nologiczne. Najgroźniejszymi z nich są nowotwory 
układu pokarmowego (najczęściej chłoniak jelita 
cienkiego), zaburzenia psychiczne (depresja, ner-
wice), zaburzenia w budowie kośćca, zaburzenia 
płodności, cukrzyca insulinozależna, astma oskrze-
lowa, autoimmunologiczne choroby trzustki i tar-
czycy, przewlekłe zapalenie wątroby, kłębuszkowe 
zapalenie nerek, autyzm, demencja czy miopatie. Ze 
względu na różny patomechanizm tych jednostek 
chorobowych, konieczna jest szczegółowa i zróżni-
cowana diagnostyka.

Wprowadzenie przez pacjenta lub jego ro-
dzinę diety bezglutenowej wymaga zaangażowania 
i analizy składu produktów, szczególnie spożyw-
czych, ale nie tylko. Aktualnie obowiązujące przepi-
sy odnośnie znakowania żywności mają dostarczać 
osobom chorym na celiakię rzetelnych informacji na 
temat składu żywności i ułatwiać identyfikowanie 
produktów zawierających gluten. Międzynarodo-
wy Komitet Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO do 
spraw Żywienia i Żywności Specjalnego Przeznacze-
nia Żywieniowego zajmuje się opracowaniem norm 
i wymagań stawianych produktom bezglutenowym. 
W 1981 roku powstały pierwsze zapisy regulują-
ce wymagania stawiane produktom spożywczym 
przeznaczonym do stosowania przez osoby z celia-
kią i nietolerancją glutenu. W 2007 roku natomiast 
został wprowadzony zapis mówiący o tym, jakie 
kryteria musi spełniać produkt, aby został zaliczony 
do żywności bezglutenowej (zawartość glutenu nie 
może być wyższa niż 20 mg/kg) a jakie, aby był pro-
duktem o obniżonej zawartości glutenu (zawartość 
glutenu nie może być wyższa 100 mg/kg).

W obu przypadkach informacja o tym, że 
produkt jest bezglutenowy z charakterystycznym 
znakiem przekreślonego kłosa lub o obniżonej 
zawartości glutenu powinna zostać umieszczona 
w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy produktu. Ist-
nieje również grupa produktów, w których naturalnie 
nie występuje gluten i są one bezpieczne dla ludzi 
z chorobą trzewną.

Nie tylko produkty spożywcze mogą zawierać 
gluten. Znajduje się on również w lekach, a wynika 
to z faktu stosowania substancji pomocniczej jaką 
jest skrobia pszeniczna, która zawiera śladowe ilości 
glutenu. Zgodnie z Farmakopeą Europejską dopusz-
czalna ilość całkowitego białka w skrobi pszenicz-
nej to 0,3%, co oznacza, że zawartość glutenu nie 
przekracza 100 ppm (100 mg/kg). Zgodnie z usta-
wodawstwem europejskim, jeśli lek zawiera w swo-
im składzie skrobię pszeniczną informacja o nastę-
pującej treści: „Skrobia pszeniczna zawarta w tym 
leku zawiera bardzo małe ilości glutenu (lek określa 
się jako „wolny od glutenu”*), w związku z tym jest 
bardzo mało prawdopodobne aby spowodowało to 
problemy u pacjentów z chorobą trzewną (celiakią)” 
musi znaleźć się w drukach informacyjnych produk-
tu leczniczego (ulotka dla pacjenta, Charakterystyka 
Produktu Leczniczego) [14].

Należy pamiętać, że określenia „wolny od 
glutenu” można używać tylko w przypadku le-
ków, w których potwierdzono, że zawartość glute-
nu w skrobi pszenicznej jest mniejsza niż 20 ppm. 
W związku z tym, że firmy farmaceutyczne nie mają 
obowiązku ilościowego oznaczania glutenu w skrobi 
pszenicznej, u osób z celiakią z założenia nie nale-

ży stosować leków zawierających tą substancję po-
mocniczą. Ma to szczególne znaczenie w przypad-
ku leków stosowanych więcej niż raz dziennie oraz 
przewlekle. ■

dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert 
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Gliflozyny – inhibitory kotransportera glukozy zależnego od 
jonów sodowych (SGLT2) – to grupa leków hipoglikemizujących, 
zwiększających wydalanie glukozy z moczem, znajdująca zastoso-
wanie w leczeniu cukrzycy typu 2. Pierwszy preparat, zawierający 
lek z grupy gliflozyn, został zatwierdzony przez Europejską Agen-
cję Leków (European Medicines Agency, EMA) w 2012 roku. W ko-
lejnych latach pojawiali się nowi przedstawiciele grupy gliflozyn, 
jednak ze względu na to, że cały czas jest to dość nowa grupa te-
rapeutyczna, trwa monitorowanie bezpieczeństwa jej stosowania 
po wprowadzeniu na rynek. Od czasu zarejestrowania pierwszego 
preparatu, amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug 
Administration, FDA) wydała kilka ważnych komunikatów bezpie-
czeństwa, rzucających nowe światło na terapię z wykorzystaniem 
gliflozyn.

Gliflozyny
– kompendium wiedzy dla farmaceuty

Gliflozyny zawdzięczają swoje istnienie wyi-
zolowanej w 1835 roku z kory jabłoni flory-
zynie, która pierwotnie była badana w kie-

runku działania przeciwgorączkowego i przeciwma-
larycznego. Zaobserwowano jednak, że podawanie 
floryzyny zwierzętom doświadczalnym prowadziło 
do zwiększania wydalania glukozy z moczem i nor-
malizacji stężenia glukozy, dlatego zainteresowano 
się tą substancją w kontekście leczenia cukrzycy. Za-
stosowanie floryzyny u ludzi nie doszło jednak do 
skutku ze względu na słabe wchłanianie z przewodu 
pokarmowego i brak selektywności wobec kotrans-
portera SGLT2 w nerkach. Floryzyna hamowała tak-
że czynność kotransportera SGLT1 znajdującego się 
głównie w przewodzie pokarmowym, co skutkowało 
zmniejszeniem wchłaniania glukozy w jelicie i wy-
stępowaniem działań niepożądanych. Wyizolowanie 
floryzyny przyczyniło się jednak do prób poszuki-
wania jej analogów selektywnie oddziałujących na 
kotransporter w nerkach [1, 2].

Gliflozyny w Polsce  
i na świecie

Pierwszą zarejestrowaną gliflozyną na rynku 
europejskim była zatwierdzona do użytku przez 
EMA w 2012 roku dapagliflozyna. Kolejno, w 2014 
roku zatwierdzone zostały kanagliflozyna i em-
pagliflozyna. Najnowszym lekiem z tej grupy, wy-
puszczonym na rynek europejski w 2018 roku jest 
ertugliflozyna. Na rynku polskim obecnie dostępna 
jest dapagliflozyna oraz dapagliflozyna w połącze-
niu z metforminą, kanagliflozyna, empagliflozyna 
oraz empagliflozyna w połączeniu z metforminą. 
Podczas gdy na polskim rynku preparaty złożone 
z gliflozynami, zawierają tylko dodatek metformi-
ny, tak rynek amerykański i europejski dysponuje 
większą ilością i różnorodnością połączeń gliflozyn 
z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. 
W połączeniach z gliflozynami prym wiodą inhibi-
tory peptydazy dipeptydylowej (DPP-4) – dopusz-
czone do obrotu zostało połączenie empagliflozyna  
+ linagliptyna, dapagliflozyna + saksagliptyna, er-
tugliflozyna + sitagliptyna. Z preparatów niedostęp-
nych w Polsce, na rynku amerykańskim i europej-
skim znajduje się także połączenie ertugliflozyny 

i metforminy oraz połączenie kanagliflozyny i met-
forminy, także o przedłużonym uwalnianiu.

Jak można zauważyć, liczba zarejestrowanych 
gliflozyn systematycznie wzrasta, a badania nad no-
wymi substancjami cały czas trwają. Ich unikatowy 
mechanizm działania w nerkach stał się też przy-
czyną łączenia ich zarówno z insuliną, jak i z innymi 
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Połącze-
nie kilku leków w jednej tabletce zmniejsza ilość 
preparatów koniecznych do zażycia przez pacjen-
ta, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie 
przestrzegania zaleceń terapeutycznych i poprawę 
skuteczności terapii.

Obecnie w Polsce zarejestrowanymi wskaza-
niami do stosowania gliflozyn jest leczenie cukrzycy 
typu 2 w monoterapii u chorych, u których glikemia 
nie jest właściwie kontrolowana pomimo stosowania 
diety i ćwiczeń fizycznych lub u chorych nietolerują-
cych metforminy. W skojarzeniu z doustnymi lekami 
przeciwcukrzycowymi lub z insuliną, gliflozyny rów-
nież stosuje się, gdy stosowanie tych leków w połą-
czeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym nie zapewniło 
odpowiedniej kontroli glikemii.

Pomimo skuteczności gliflozyn w terapii cuk-
rzycy typu 2, dla polskiego pacjenta nadal najwięk-
szą przeszkodą w ich stosowaniu jest wysoka cena. 
Obecnie żaden preparat na polskim rynku zawiera-
jący gliflozynę, bądź gliflozynę w połączeniu z met-
forminą nie jest refundowany. Przyczynia się to do 
tego, że lekarz będący zdania, że terapia gliflozy-
nami mogłaby przynieść wymierny korzystny efekt 
terapeutyczny, świadomy ograniczeń finansowych 
pacjenta, jest zmuszony do poszukiwania alterna-
tywnych metod terapii z użyciem leków refundo-
wanych.

Mechanizm działania 
gliflozyn i zalety terapii
Głównym miejscem działania gliflozyn są ner-

ki, gdzie substancje te selektywnie blokują kotrans-
porter SGLT2, odpowiedzialny za 90% transportu 
zwrotnego glukozy z moczu z powrotem do krwi. Ze 
światła kanalika bliższego transportowana jest jed-
nocześnie jedna cząsteczka glukozy wraz z jednym 
kationem sodowym. Zablokowanie tego transportu ►
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skutkuje zmniejszeniem wchłaniania zwrotnego glu-
kozy i wydalaniem glukozy z moczem, prowadząc 
do zmniejszenia jej stężenia we krwi [2,3]. Zasad-
niczą zaletą gliflozyn w porównaniu do pierwotnej 
floryzyny jest selektywność wobec SGLT2, który 
znajduje się prawie wyłącznie w nerkach, a jego 
zaletą wysoka wydajność transportu i dość niskie 
powinowactwo do glukozy, umożliwiające łatwe jej 
oddawanie.

Leki te nie oddziałują na inne kotransportery, 
m.in. SGLT1 znajdujący się głównie w jelicie cienkim, 
odpowiedzialny za wchłanianie glukozy dostarczo-
nej z pożywieniem, czy SGLT3, pełniący funkcję glu-
kosensora w mięśniach szkieletowych czy układzie 
nerwowym. W organizmie człowieka zidentyfiko-
wane zostały także inne kotransportery z tej grupy, 
jednak ich rola nie została jeszcze poznana [2,4].

Gliflozyny, oprócz zwiększenia wydalania glu-
kozy z moczem, zwiększają także objętość wydala-
nego moczu, co wiąże się z nieznacznym obniże-
niem ciśnienia tętniczego krwi. Może być to zaletą 
u cukrzyków chorujących jednocześnie na nad-
ciśnienie, jednak należy brać to pod uwagę także 
w kontekście możliwości wystąpienia synergistycz-
nego efektu podczas jednoczesnego przyjmowania 
innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Pozytywną cechą gliflozyn, związaną z ich 
miejscem działania w nerkach, jest fakt, że wywie-
rają swój efekt niezależnie od insuliny. Umożliwia to 
włączenie tej grupy leków do politerapii wraz z inny-
mi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi o innym 
mechanizmie działania, obejmującym np. zwiększe-
nie wydzielania insuliny, bądź zwiększenie insulino-
wrażliwości. Działanie niezależne od insuliny wydaje 
się być także istotne u pacjentów z zaawansowaną 
cukrzycą, u których większość komórek β trzustki 
została zniszczona i u których efekty działania gliflo-
zyn w nerkach mogą być alternatywą dla stosowania 
innych leków, które przestają być skuteczne. Zwięk-
szenie wydalania glukozy z moczem prowadzi także 
do zmniejszenia masy ciała, co stanowi pozytywny 
efekt, ze względu na to, że cukrzycy typu 2 często 
towarzyszą inne choroby metaboliczne, dla których 
spadek masy ciała jest pożądanym skutkiem [3].

Przeciwskazania i skutki 
uboczne terapii

Ze względu na to, że stosowanie gliflozyn 
u chorych z zaburzeniami czynności nerek ogranicza 
ich skuteczność działania i nasila działania niepożą-
dane, niewydolność nerek może być przeciwwskaza-
niem do ich stosowania. Ze względu na zwiększone 

obarczenie nerek pracą, podczas stosowania gli-
flozyn zaleca się zatem systematyczną kontrolę ich 
czynności. Z powodu nasilenia efektu moczopędne-
go, gliflozyn nie powinno się stosować równocześ-
nie z diuretykami (głównie diuretykami pętlowymi). 
Spowodowane jest to zarówno nadmiernym obcią-
żeniem nerek przez leki z obu grup równocześnie, 
jak i potencjalizacją działania hipotensyjnego. Na-
leży mieć także na uwadze możliwość odwodnie-
nia organizmu, co jest szczególnie niebezpiecznie 
u osób starszych. Odwodnieniu sprzyja wzmożona 
utrata wody, np. wskutek wysokiej temperatury czy 
występowania wymiotów i biegunek.

Jednym z działań opieki farmaceutycznej nad 
pacjentem przyjmującym gliflozyny powinno być 
zatem regularne przypominanie o odpowiednim 
nawodnieniu, zwłaszcza latem, gdy wraz z potem 
tracimy dużo płynów. Gliflozyn nie powinno się sto-
sować łącznie z pioglitazonem, gdyż może to zwięk-
szać ryzyko wystąpienia raka pęcherza.

Do głównych działań niepożądanych wystę-
pujących podczas terapii gliflozynami należy ryzyko 
wystąpienia hipoglikemii, które jest największe przy 
jednoczesnym stosowaniu insuliny, bądź pochod-
nych sulfonylomocznika. Dosyć powszechnie wy-
stępuje także niedociśnienie, głównie na początku 
leczenia lub podczas równoczesnego stosowania 
leków hipotensyjnych. Wzmożona praca nerek czę-
sto prowadzi także do bólów w okolicy lędźwiowo-
-krzyżowej kręgosłupa. Ze względu na usuwanie 
cukru z moczem, zdecydowanie najbardziej charak-
terystycznym działaniem niepożądanym leków z tej 
grupy jest występowanie zakażeń bakteryjnych lub 
drożdżowych układu moczowo-płciowego, mogą-
cych prowadzić do zagrażających życiu konsekwen-
cji. Do mniej znaczących, ale uciążliwych dla pa-
cjenta działań niepożądanych zalicza się wzmożone 
pragnienie, przewlekłe uczucie suchości w ustach 
i występowanie zaparć. W badaniach laboratoryj-
nych dość często stwierdza się dyslipidemie [5-7]. 
Inne działania niepożądane, specyficzne konkret-
nych leków zostały omówione w akapicie dotyczą-
cym komunikatów bezpieczeństwa FDA.

Monitorowanie leków 
obecnych na rynku  

– komunikaty 
bezpieczeństwa FDA

Ze względu na fakt, że gliflozyny zostały 
wprowadzone na rynek dosyć niedawno, cały czas 
trwa proces ich monitorowania. Z tego powodu, 
FDA co jakiś czas wydaje odpowiednie komunikaty 
dotyczące bezpieczeństwa ich stosowania i aktua-
lizuje wiedzę na temat tej grupy leków.

W 2015 roku pojawił się komunikat dotyczący 
zwiększenia ryzyka wystąpienia poważnych zaka-
żeń układu moczowego, mogących prowadzić 
do urosepsy (posocznicy moczowej), będącej ogól-
noustrojowym zakażeniem bakteryjnym, do którego 
dochodzi na skutek chorób układu moczowego. Ten 
sam komunikat zwracał także uwagę na zwiększone 
ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej, będącej 
bezpośrednim stanem zagrożenia życia [8].

W tym samym roku zwrócono uwagę na 
zmniejszenie gęstości mineralnej kości i zwiększe-
nie ryzyka występowania złamań podczas sto-
sowania kanagliflozyny. FDA zasugerowało, by 
u pacjentów o podwyższonym ryzyku wystąpienia 
złamań rozważyć stosunek korzyści do zagrożeń 
wynikających ze stosowania kanagliflozyny. Ocena 
innych leków z grupy gliflozyn w kontekście ryzy-
ka złamań nadal trwa [9]. Dodatkowo, w 2017 roku 
FDA wydała komunikat informujący o zwiększeniu 
ryzyka amputacji kończyn dolnych u pacjentów 
stosujących kanagliflozynę, szczególnie z równo-
cześnie występującą chorobą naczyń obwodowych, 
neuropatią bądź wcześniejszymi amputacjami [10].

W 2016 roku nastąpiło wzmocnienie istnieją-
cych środków ostrożności dotyczących zwiększenia 
ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek 
podczas stosowania kanagliflozyny i dapagliflozyny 
u osób z czynnikami predysponującymi [11].

Najnowszy komunikat z 2018 roku ostrzega, 
że stosowanie leków z grupy gliflozyn zwiększa 
ryzyko wystąpienia poważnych zakażeń genita- ►
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liów i układu płciowego, w tym zagrażającej 
życiu gangreny (zgorzeli) Fourniera. Choroba ta 
jest rodzajem martwiczego zakażenia, obejmują-
cego skórę i tkankę podskórną. Objawia się bólem 
i obrzękiem narządów płciowych i zwiększeniem ich 
wrażliwości na dotyk, któremu często towarzyszy 
podwyższenie temperatury ciała i ogólne objawy 
zakażenia. Wystąpienie takich objawów jest stanem 
bezpośredniego zagrożenia życia i wiąże się z obo-
wiązkiem natychmiastowego skierowania pacjenta 
do szpitala w celu wdrożenia intensywnej dożylnej 
antybiotykoterapii oraz chirurgicznego usunięcia 
martwiczej tkanki. Chorowanie na cukrzycę samo 
w sobie jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zgorzeli 
Fourniera, jednak jest to bardzo rzadki precedens 
(w USA rocznie odnotowuje się średnio 1.6 zacho-
rowań na 100000 osób). Stosowanie gliflozyn jed-
noznacznie zwiększyło odsetek występowania tej 
choroby. Od pierwszej rejestracji dapagliflozyny do 
maja 2018 roku odnotowano 12 przypadków zgo-
rzeli Fourniera u pacjentów przyjmujących inhibitory 
SGLT2. Zgorzel rozwijała się zazwyczaj w przeciągu 
kilku miesięcy od rozpoczęcia terapii gliflozynami. 
Wszystkie przypadki wymagały hospitalizacji i inter-
wencji chirurgicznej, a jedna osoba zmarła wskutek 
wystąpienia powikłań. W porównaniu, w przeciągu 
ostatnich 30 lat odnotowano tylko 6 przypadków 
zgorzeli Fourniera u pacjentów stosujących inne 
doustne leki przeciwcukrzycowe [12].

Pozytywną informacją jest fakt, że podczas 
obecności leku na rynku, oprócz nabywania wiedzy 
o nowych zagrożeniach i działaniach niepożądanych 
leku, pojawił się także komunikat FDA informujący, 
że podczas stosowania empagliflozyny zaobser-
wowano zmniejszenie ryzyka śmierci z powodu 
incydentów sercowo-naczyniowych (między in-
nymi zawału i udaru) u pacjentów z cukrzycą i cho-
robami serca [13].

Gliflozyny bez wątpienia są wartościowym 
uzupełnieniem terapii dla pacjentów chorych na 
cukrzycę typu 2, a ich wprowadzenie na rynek 
potwierdziło nowe możliwości farmakoterapii tej 
choroby, wykorzystując ich innowacyjny mecha-
nizm działania w nerkach. Jednak pomimo wielu 
zalet i korzyści dla pacjenta, należy brać pod uwa-

gę udokumentowane zagrożenia wynikające z ich 
stosowania oraz pamiętać, że jako leki niedawno 
wprowadzone na rynek nadal podlegają wzmożo-
nej kontroli, a ich profil bezpieczeństwa nie jest do 
końca poznany. Jako farmaceuci również możemy 
przyczynić się do poszerzania wiedzy na temat tej 
grupy leków, np. pomagając pacjentowi w zgłosze-
niu działań niepożądanych na stronie Urzędu Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych. Stajemy się w ten 
sposób ważnym ogniwem zarówno w nadzorowaniu 
bezpieczeństwa terapii, jak i w sprawowaniu szeroko 
pojętej opieki farmaceutycznej. ■
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12. https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm617360.htm
13. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnounce-

ments/ucm531517.htm

Psychologia pozytywna, 
czyli dobre życie  
w praktyce

Pewnego letniego popołudnia Martin Seligman, amerykański psycho-
log, pracował w ogrodzie w towarzystwie bawiącej się nieopodal pięciolet-
niej córki. Jak sam wspominał, nie będąc w najlepszym humorze oddawał 
się pracy z dużym zaangażowaniem, wyrywając chwasty i z impetem rzuca-
jąc je za siebie. Kiedy Nicki niechcąco przeszkodziła mu w tej - jak mniemał 
śmiertelnie poważnej czynności - krzyknął na dziewczynkę. I wtedy stało 
się coś niespodziewanego. Córka zbliżyła się do niego i tonem niemalże 
mentorskim powiedziała: „Tato, chcę z tobą porozmawiać. Odkąd skończy-
łam trzy lata, aż do piątych urodzin bardzo marudziłam, ale zdecydowałam, 
że w dniu, w którym skończę pięć lat, przestanę marudzić, i nie skarżyłam się 
ani razu od dnia tamtych urodzin”. Następnie bez ogródek dodała: „Tatusiu, 
gdybyś mógł przestać marudzić, możesz przestałbyś być takim głupkiem” [1].

►
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Nowa droga psychologii
Wówczas ten poważny przewodniczący Ame-

rykańskiego Towarzystwa Psychologicznego doznał 
swoistego przebudzenia. Uświadomił sobie, że przez 
nadmiernie krytyczne nastawienie do życia bardzo 
wiele traci. A także, że psychologia przez większość 
swej historii skupiała się właśnie na tym, co w czło-
wieku mroczne i bolesne, zamiast badać ludzkie si-
ły, talenty czy możliwości. W taki oto sposób dzięki 
niewinnemu incydentowi w ogrodzie, narodziła się 
na przełomie stuleci psychologia pozytywna – nurt, 
który zgodnie z ambicjami jego twórców miał się 
stać psychologią XXI wieku.

Jednak psychologia pozytywna nie jest pierw-
szą reakcją na ścieranie się hermetycznych obozów 
na łonie badań psychologicznych, z których każdy 
koncentruje się na ludzkich niedomaganiach stosu-
jąc jedynie inne do tego metody. Już bowiem w la-
tach 50-tych XX wieku Abraham Maslow, znany ze 
słynnej hierarchii potrzeb, postulował stworzenie 
trzeciej drogi w psychologii, która miała stanowić 
alternatywę do walczących ze sobą psychoanalizy 
i behawioryzmu. Drogę tę nazwano psychologią 
humanistyczną, gdyż kładła nacisk na potrzeby jed-
nostki, jej twórczy potencjał oraz dążenie do samo-
realizacji, którą definiował Maslow jako „akceptację 
i wyrażanie wewnętrznego rdzenia czy jaźni, to zna-
czy aktualizację tych utajonych zdolności i możliwości, 
pełne funkcjonowanie, dostępność ludzkiej i osobo-
wej istotności” [2]. Abraham Maslow uważał, że jeśli 
tylko człowiekowi nie staną na drodze przeszkody 
społeczne lub kulturowe, będzie on znajdował się 
w permanentnym procesie doskonalenia, czyli speł-
niania się na obranej przez siebie drodze. Tym, co 
ma odróżniać psychologię pozytywną od humani-
stycznej jest przykładanie większej wagi do relacji 
interpersonalnych. Zwolennicy tego nurtu podkre-
ślają, że trudno o samorealizację w odseparowaniu 
od innych ludzi, bo tylko człowiek wpisany w spo-
łeczny pejzaż jest w stanie żyć w pełni.

Z samorealizacją wiąże się pojęcie flow (prze-
pływu), jakie wprowadził Michaly Csikszentmihalyi, 
jeden z prekursorów psychologii pozytywnej [3]. 

Jest to stan, pojawiający się najczęściej wtedy, gdy 
jesteśmy pochłonięci zadaniem sprawiającym nam 
przyjemność, najczęściej własnym hobby i tracimy 
poczucie czasu nie odczuwając jednocześnie zmę-
czenia. Przepływu doświadczają pisarze tworząc 
swoje dzieła, malarze malując, ale również każdy 
z nas oddając się czemuś, co sprawia mu frajdę i co 
nie jest na tyle banalne, by bez odrobiny wysiłku 
można to było wykonać. Jak przekonuje Csikszent-
mihalyi, aby flow był możliwy, musimy stanąć przed 
pewnym wyzwaniem oraz czuć istotne nim zacie-
kawienie. Jeśli zadanie jest zbyt proste, grozi nam 
nuda, jeśli zbyt trudne - niepokój. Jeśli jest nam 
obojętne, szybko je porzucimy, nie widząc w nim 
żadnej wartości.

Nauka optymizmu
Seligman zadał nieco prowokacyjne pytanie, 

czy optymizmu można się nauczyć? I odpowie-
dział na nie twierdząco. Istotnie bowiem, organizm 
człowieka posiada ogromne zdolności adaptacji, 
poczynając od poziomu somatycznego, a na psy-
chologicznym kończąc. Możemy bowiem nauczyć 
go określonych, automatycznych reakcji fizjologicz-
nych na bodziec, który w normalnych warunkach 
ich nie powoduje. Poza słynnymi eksperymentami 
Iwana Pawłowa, warto wspomnieć o jeszcze innym, 
niezwykle istotnym z punktu widzenia harmonijne-
go funkcjonowania człowieka, zarówno w zakresie 
odporności fizycznej, jak i psychicznej. Mowa o ba-
daniach przeprowadzonych przez Roberta Adera, 
uznawanego za ojca psychoneuroimmunologii, ba-
dającej wzajemne powiązanie układu nerwowego 
z dokrewnym i immunologicznym.

Szczurom laboratoryjnym podawano do picia 
słodką wodę i jednocześnie wstrzykiwano im środek 
wymiotny. Co oczywiste, zwierzęta pijąc wodę rea-
gowały automatycznie wymiotami. Wkrótce jednak 
ich organizm połączył smak słodkiej wody z reakcją 
wymiotną, nawet gdy nie otrzymywały zastrzyku. 
A zatem substancja, która wymiotów nie powodo-
wała stała się nagle dla organizmu środkiem je po-
wodującym. Możemy ten mechanizm z łatwością 
przenieść na grunt życia codziennego. Ile bowiem 
razy zdarza nam się reagować nadmiernie emocjo-

nalnie na sytuacje, które takiej reakcji teoretycznie 
nie powinny wywoływać - tylko dlatego, że doświad-
czyliśmy w przeszłości czegoś przykrego w podob-
nych okolicznościach. Gdyby przenieść to do realiów 
apteki, możemy wyobrazić sobie niezwykle trudnego 
pacjenta, który arogancko i pretensjonalnie przed-
stawia nie prośbę, lecz żądania, oczekując traktowa-
nia na specjalnych warunkach. Sam jego widok może 
wywoływać w nas reakcję stresową. Spodziewamy 
się bowiem nieprzyjemności i pozwalamy organi-
zmowi na uruchamianie mechanizmów stanowią-
cych na nie odpowiedź, nawet jeśli one jeszcze nie 
nastąpiły. Za inny przykład posłużyć może e-recepta. 
Jeśli kilkakrotnie popełniliśmy formalny błąd w pro-
cedurze jej realizacji, możemy nabrać przekonania, że 
jesteśmy w tym na tyle słabi, że z pewnością błędy 
będziemy powielać. A to już czarnowidztwo, które 
stanowi jeden z największych błędów poznawczych 
(myślowych) człowieka.

Okazuje się jednak, że w żywym organizmie 
tkwią siły, o jakich byśmy nawet nie śnili. Dowiódł 
tego w swoich badaniach nad tzw. wyuczoną bez-
radnością wspomniany Martin Seligman [4]. Po 
umieszczeniu szczura w zbiorniku z wodą, zwierzę 
po kilkunastu minutach zaczynało tonąć. Kiedy jed-
nak zanurzony szczur został po chwili wyciągnięty 
z wody, a następnie ponownie do niej wrzucony, 
był w stanie pływać nawet kilkadziesiąt godzin! To 
niebywałe odkrycie dowodzi, jak wielka siła drzemie 
w nadziei i wierze w sukces. Ona właśnie sprawia, 
że nasze zdolności przetrwania wzrastają o blisko 
10.000%.

Bezradność może być bowiem wyuczona, tak 
jak każda reakcja organizmu. Jeśli po kilku nieuda-
nych próbach i - co gorsza - komunikatach utwier-
dzających nas w poczuciu niezdolności, dojdziemy 
do wniosku, że dana czynność jest zupełnie nie dla 
nas, możemy skutecznie ułatwić sobie ponoszenie 
porażek. Ten znany od dawna w psychologii mecha-
nizm nazywamy samospełniającym się proroctwem. 
Można zdefiniować ją poprzez prostą sytuację. Ma-
jąc przed sobą konieczność publicznego występu, 
zaczynamy się potwornie stresować w obawie, że 
z powodu stresu pójdzie nam źle, przez co stresu-
jemy się jeszcze bardziej, co prowadzi ostatecznie 

do tego, czego tak bardzo się obawialiśmy. A jed-
nocześnie, czego przecież chcieliśmy uniknąć. Inny 
psycholog, Albert Ellis, nazywał takie działania au-
tosabotażem. Polega on na podejmowaniu działań, 
które nam samym szkodzą. Tak jakbyśmy sabotowali 
swoje szanse na szczęście.

Siła nastawienia
Postawa bardziej optymistyczna, a więc zawie-

rająca w sobie więcej wiary w powodzenie i pozba-
wiona niezdrowych, odgórnych założeń co do po-
rażki, może mieć wpływ nie tylko na nas samych, ale 
także na otoczenie. Dowiódł tego Robert Rosenthal 
i Leonore Jacobson [5]. W latach 60-tych przeprowa-
dzili badania, które później wielokrotnie powtarzali 
z podobnymi rezultatami. Miejscem eksperymentu 
była szkoła. Wylosowano dwie grupy przypadko-
wych uczniów w tym samym wieku i o podobnym 
poziomie uzdolnień. Nauczycielom uczącym jedną 
z klas powiedziano, że to zwyczajni, nieodstający od 
normy uczniowie. Nauczycieli uczących drugą z klas 
z kolei poinformowano, że chodzą do niej dzieci 
wyjątkowo uzdolnione, pretendujące do laurów na 
olimpiadach przedmiotowych oraz zasługujące na 
świadectwa z wyróżnieniem. Rezultaty badania prze-
szły najśmielsze oczekiwania jego twórców. Okazało 
się, że uczniowie z drugiej grupy osiągają znacząco 
lepsze rezultaty w nauce, zaś nauczyciele wykazują 
większe zadowolenie z pracy. Czemu zawdzięczano 
te wyniki? Otóż nauczyciele sądząc, że mają do czy-
nienia z wyjątkowo uzdolnioną młodzieżą, przykła-
dali się do swych obowiązków z jeszcze większym 
zaangażowaniem. Okazywali podopiecznym większą 
troskę, uwagę, nie stronili od podejścia zindywidua-
lizowanego. Sami uczniowie natomiast widząc stara-
nia nauczycieli oraz słysząc komplementy dotyczące 
ich zdolności, pragnęli sprostać oczekiwaniom oraz 
nie naruszyć dobrego wizerunku, jakim się cieszyli, 
wskutek czego dokładali większych starań do przy-
gotowania.

Nastawienie jest niezwykle ważne, ale nie 
chodzi o próżny huraoptymizm. Ten ostatni jest 
postawą szkodliwą, bo może zaślepiać i odrealniać. 
Jednak zdrowy optymizm, a przede wszystkim uni- ►

►
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kanie uprzedzeń to droga wiodąca do szans, jakie 
możemy dać sami sobie.

Seligman uważa, że pojęcie szczęścia jest 
w popkulturze zbytnio kojarzone z niekończącą się 
przyjemnością, a nie o to w dobrym życiu chodzi. 
Terminem, który proponuje w zamian jest dobrostan 
rozumiany jako życie optymalne, w którym choć są 
wzloty i upadki, to doświadczamy wystarczająco 
wiele przyjemności, by je zrównoważyć. Ponadto 
potrafimy wyznaczać sobie cele oraz do nich dążyć, 
i co istotne – nie jesteśmy w tym sami, gdyż towa-
rzyszą nam ci, na których zależy nam najbardziej.

Przez wytrwałość do gwiazd
Martin Seligman sformułował katalog sześciu 

kluczowych dla szczęśliwego życia wartości. Każda 
z nich zawiera w sobie kilka innych, pokrewnych 
cech. Do wartości tych należą: mądrość, odwaga, 
człowieczeństwo, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, 
transcendencja.

Do kategorii mądrości Seligman zaliczył cie-
kawość, radość uczenia się, twórczość, myślenie 
krytyczne, a także dystans. Co ciekawe, skuteczne 
uczenie się ma wiele wspólnego z radością. W jed-
nym z badań przeprowadzonych przez zespół nie-
mieckiego neurologa Manfreda Spitzera zaprezen-
towano trzem grupom osób po jednej kategorii 
obrazków - albo pozytywnej, albo negatywnej, albo 
neutralnej [6]. Następnie każdą z grup poproszono 
o nauczenie się ciągu neutralnych wyrazów. Okazało 
się, że grupa oglądająca wcześniej obrazy radosne, 
zapamiętała więcej słów aniżeli pozostałe grupy.

Inne z kolei badanie mówi o możliwości oszu-
kania mózgu w kwestii zadowolenia. Badanych po-
proszono, aby wzięli do ust ołówki ułożone poziomo, 
tak, by mogli przytrzymać je zębami. Umieszczenie 
ołówka w ustach w ten sposób powoduje automa-
tycznie uniesienie kącików ust do góry, podobnie jak 
przy uśmiechu. Mózg reaguje na taki uśmiech po-
dobnie jak na prawdziwy. A zatem wyprowadzamy 
mózg w pole z korzyścią dla nas samych.

Druga wartość, czyli odwaga, zawierała w so-
bie męstwo, wytrwałość, energię oraz autentycz-
ność. Wytrwałość jest jedną z najważniejszych 
właściwości umożliwiających osiąganie przez nas 
wyznaczonych celów. Pokazały to dobitnie bada-
nia znane w psychologii jako Test Marshmallow [7]. 
Nazwa pochodzi od słodkiej pianki, będącej jednym 
z ulubionych przysmaków Amerykanów. W badaniu 
wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym. Poin-
formowano je, że mogą zjeść w tym momencie jed-
ną piankę, jeśli jednak poczekają z jej zjedzeniem 
na powrót eksperymentatora, dostaną w nagrodę 
drugą. Kiedy po około dekadzie sprawdzono, jak 
potoczyły się losy badanych, odkryto, że ci, którzy 
byli w stanie powstrzymać apetyt, by otrzymać na-
grodę, radzili sobie w szkole lepiej oraz wykazywali 
większe zdolności psychospołeczne.

Do kategorii człowieczeństwa Seligman zali-
czył miłość, uprzejmość oraz inteligencję społeczną. 
Jak pokazały badania prowadzone przez 75 lat na 
Uniwersytecie Harvarda tym, co najbardziej wpływa 
na długowieczność oraz zachowanie sprawności in-
telektualnej do późnej starości, jest możliwość po-
legania na drugiej osobie. Nie zawsze musi to być 
małżonek – ważne jednak, aby był to ktoś, komu 
ufamy i na kim nam zależy, a także kto troszczy się 

o nas i dla kogo jesteśmy ważni. Relacje umożliwia-
ją zachowanie świeżości umysłu, oddalają widmo 
demencji oraz pozwalają pozostać wspomnieniom 
żywymi mimo upływu czasu. Z inteligencją społecz-
ną wiąże się także koncepcja neuronów lustrzanych, 
tj. komórek mózgowych ulokowanych w rejonach 
przedczołowych mózgu oraz na pograniczu płata 
ciemieniowego ze skroniowym. Neurony te sprawia-
ją, że nie tylko potrafimy udawać zachowanie innych, 
ale również wczuć się w ich sytuację. Uszkodzenie 
tych obszarów sprawia, że stajemy się obojętni na 
innych ludzi, a w skrajnych przypadkach przyczynia 
się do rozwoju osobowości socjopatycznej.

Życie świadomie kierowane
Niezwykle ważną wartością jest sprawiedli-

wość. Ma ona nie tylko znaczenie personalne, ale 
również społeczne. Do jej obszaru uczeni zaliczyli 
także współpracę, sprawiedliwe traktowanie innych 
oraz zdolności przywódcze. Współpraca staje się 
podstawą nowoczesnych organizacji, w których od-
chodzi się od nacisku na efektywność jednostki na 
rzecz efektywności zespołu. Systemowe postrzega-
nie danego przedsiębiorstwa czy instytucji polega 
na przekonaniu, że wszystko łączy się ze wszystkim 
i jeden czynnik ma wpływ na całość, podobnie jak 
całość wpływa na ów czynnik. Co do sprawiedliwości, 
warto wspomnieć o ciekawym badaniu, w którym 
usiłowano zlokalizować ośrodki mózgowe odpo-
wiedzialne za odczuwanie społecznego odrzucenia. 
Badanemu powiedziano, że będzie miał za zadanie 
grać z dwoma automatami w prostą grę polegającą 
na podawaniu sobie przez trzech zawodników wirtu-
alnej piłki. Początkowo piłka wędrowała od zawod-
nika do zawodnika, wkrótce jednak automaty (pod 
którymi w rzeczywistości kryli się eksperymentato-
rzy) przestały rzucać piłkę do badanego. Został on 
więc wykluczony z gry. Kiedy poddano jego mózg 
obrazowaniu, okazało się, że aktywują się podobne 
rejony jak w przypadku przemocy fizycznej. A za-
tem ból wynikający z odrzucenia społecznego jest 
przez mózg odbierany podobnie jak ten rzeczywisty.

Wstrzemięźliwość Seligman rozumie jako zdol-
ność do świadomego kierowania swoimi decyzja-

Jak pokazały badania 
prowadzone przez 75 lat 
na Uniwersytecie Harvarda 
tym, co najbardziej wpły-
wa na długowieczność oraz 
zachowanie sprawności in-
telektualnej do późnej sta-
rości, jest możliwość pole-
gania na drugiej osobie. 
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mi. Zalicza do tej kategorii także poczucie kontroli, 
roztropność, pokorę oraz wyrozumiałość. Pierwsza 
z wymienionych czterech cech jest kluczowa, jeśli 
chodzi o zachowanie odporności psychicznej do 
późnych lat starości. W latach 70-tych Ellen Lan-
ger oraz Judith Rodin przeprowadziły interesujący 
eksperyment w jednym z domów opieki dla osób 
starszych. Badanymi stali się mieszkańcy pierwsze-
go oraz trzeciego piętra domu. Mieszkańcy byli do 
siebie podobni pod względem płci, wieku oraz stanu 
zdrowia. Mieszkańcom pierwszego piętra powiedzia-
no, że w trosce o ich dobro, roślinami w ich poko-
ju oraz kompletną organizacją ich czasu zajmować 
się będzie obsługa instytucji. Z kolei mieszkańcy 
trzeciego piętra otrzymali możliwość samodzielnej 
opieki nad roślinami oraz decydowania w drobnych 
kwestiach, jak dodatkowe zajęcia. Po 18 miesiącach 
okazało się, że mieszkańcy trzeciego piętra czują 
niezmiennie większe zadowolenie z życia i pozostają 
w dobrej kondycji. W tym okresie spośród mieszkań-
ców trzeciego piętra zmarło 15% osób, podczas gdy 
z piętra pierwszego dwukrotnie tyle.

Ostatnia kategoria to transcendencja, do 
której zalicza się duchowość, docenianie piękna, 
wdzięczność, nadzieja i optymizm oraz poczucie hu-
moru. Warto w tym kontekście powiedzieć o pożyt-
kach płynących z medytacji, która nie tylko pozwa-
la pokonać nękające nas stany niepokoju i z więk-
szym opanowaniem doświadczać codzienności, ale 
wzmacnia również odporność organizmu. Kwestii 
medytacji towarzyszą często różnorodne nieporo-
zumienia. Otóż nie musi ona wcale oznaczać zupeł-
nego wyłączenia z otaczającego nas świata, siedze-
nia ze skrzyżowanymi nogami w odludnym miejscu 
i koncentrowania całych sił na tym, by nie myśleć 
o niczym. Wręcz przeciwnie, można ją praktykować 
w codziennych sytuacjach, o czym przekonuje znany 
nauczyciel buddyzmu dr Vimokkha: „Możesz medy-
tować, rozmawiając z ludźmi albo idąc ulicą. Jedno 
z nieporozumień związanych z medytacją polega na 
tym, że wydaje nam się, że musimy usiąść i zacząć się 
koncentrować, na przykład na oddechu. Ale kiedy tak 
robimy, uruchamiamy jeszcze więcej myśli. Najpierw 
powinno iść odczuwanie. Uważność płynie z odczu-
wania, a nie z myślenia” [8].

Niezmienne prawo wyboru
Nasza odporność psychiczna (zwana czasem 

rezyliencją) w dużym stopniu zależy od nastawienia 
wobec codziennych doświadczeń. Warto podchodzić 
z równą troską do kondycji fizycznej, jak i psychicz-
nej – stanowią one bowiem nierozerwalną całość, 
w której drobna zmiana rzutować może na pracę 
całości. Zarówno pogrążanie się w fatalizmie, jak 
i niedopuszczanie ewentualności niepowodzenia, 
prowadzą nas na emocjonalne manowce. Racjonalny 
optymizm to optimum, nad którym warto pracować. 
Jak przekonywał jeden z największych psychiatrów 
XX wieku, a zarazem więzień obozu w Auschwitz, 
człowiekowi można odebrać wszystko, ale nie jego 
stosunek do tego, co go spotyka. ■
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Farmacja polska 
w latach 1918-2018.
Wybrane zagadnienia prawne  
w aptekach.

11 listopada 1918 r., dzień 
wejścia kraju w niepodległość, nie 
zaskoczył polskich farmaceutów. 
Aptekarstwo miało już przygo-
towane idee dotyczące rozwią-
zania najpilniejszych zagadnień. 
Formalnie apteki funkcjonowa-
ły nadal pod rządami wielu ak-
tów prawnych dotychczasowych 
państw zaborczych. Aptekarska 
praca, wytwarzanie środków lecz-
niczych, dystrybucja leków i sam 
zarząd apteką oparty był o trój-
zaborowe przepisy. Taka sytuacja 
i sankcjonowanie jej przez powsta-
jący aparat państwowy powodo-
wało jednak zamęt i chaos [1]. 15 
lutego 1917 r. Tymczasowa Rada 
Stanu powołała Referat Zdrowia 
Publicznego w Departamencie 
Spraw Wewnętrznych, kierował 

nim dr Witold Chodźko. Dekretem 
Rady Regencyjnej 15 maja 1918 r. 
powstało Ministerstwo Zdrowia 
Publicznego, Opieki Społecznej 
i Ochrony Pracy [2]. Jedną z pierw-
szych spraw, podjętych przez nowe 
ministerstwo, było uporządkowa-
nie stanu prawnego, dotyczącego 
nie tylko podstawowego funk-
cjonowania apteki jako placówki 
koncesjonowanej. Potrzebne było 
też przygotowanie przepisów do-
tyczących wykonywania zawodu, 
jak również wprowadzenia urzędo-
wych spisów leków. W 1918 roku, 
w ramach rządu Jędrzeja Mora-
czewskiego powstało, powołane 
przez polski rząd, Ministerstwo 
Zdrowia Publicznego, w którego 
gestii znalazły się wszelkie zagad-
nienia ochrony zdrowia. Podstawo-

wym aktem prawnym tego okresu 
stała się Zasadnicza Ustawa Sani-
tarna z dnia 19 lipca 1919 r. [3]

Ustawa ta objęła apteki, 
w tym również ich personel, nad-
zorem resortu zdrowia, którego 
organami terenowymi byli in-
spektorzy jako funkcjonariusze 
Wojewódzkich Urzędów Zdrowia. 
Powstały w tym okresie liczne ak-
ty prawne dotyczące aptekarstwa, 
w tym nadzór nad aptekami, udzie-
lanie koncesji, wydawanie z apteki 
środków leczniczych i określanie 
ich cen, kontrolę nad produkcją 
i sprzedażą środków leczniczych 
i opatrunkowych, wyrób i obrót 
specyfikami farmaceutycznymi. 
Przygotowywały one również treść 
projektowanych ustaw związanych 

►

►
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z zasadami wykonywaniu zawodu 
aptekarskiego, a także samorzą-
dem – izbami aptekarskimi.

Na uwagę zasługują w tym 
czasie dwa rozporządzenia Mi-
nisterstwa Zdrowia Publicznego, 
wydane w oparciu o przepisy Za-
sadniczej Ustawy Sanitarnej, a do-
tyczące udzielania koncesji na za-
kładanie aptek – z dnia 10 lipca 
1920 roku oraz z dnia 21 kwietnia 
1921 roku o sposobie udzielania 
koncesji na zakładanie aptek na 
obszarze byłego zaboru rosyjskie-
go. Na ziemiach Rzeczpospolitej 
(byłego Królestwa Kongresowego) 
funkcjonowała cały czas ustawa 
rosyjska z 1844 roku oraz, również 
rosyjska, ustawa lekarska z 1905 
roku na pozostałych terenach.

Na terenach byłego zaboru 
austriackiego obowiązywała usta-
wa z 18 grudnia 1906 r. dotycząca 
unormowania ustroju aptekarstwa 
[4]. 21 stycznia 1921 r. Minister-
stwo Zdrowia Publicznego wydało 
też rozporządzenie w przedmiocie 
kontroli nad produkcją i sprzedażą 
środków leczniczych i opatrunko-
wych, wód mineralnych i trucizn 

oraz nad produkcją kosmetyków 
na obszarach b. Królestwa Kongre-
sowego, Galicji i Lodomerii z Wiel-
kim Księstwem Krakowskim oraz 
na wchodzących w skład Rzeczypo-
spolitej Polskiej na obszarach Spisza 
i Orawy [5].

Minister Zdrowia Publicz-
nego, 19 stycznia 1923 r. i kolejno 
27 listopada tego samego roku 
wydał rozporządzenia obowiązu-
jące już na terenie całego kraju: 
w przedmiocie wydawania z aptek 
środków leczniczych oraz określa-
nia ich ceny [6].

 
28 listopada 1923 roku spra-

wy służby zdrowia przejęło Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych. 
Jednym z jego pierwszych, a istot-
nych w aptekarstwie unormowań 
prawnych, było rozporządzenie 
wydane 10 października 1924 roku 
w sprawie taksy dla ubogich i ko-
lejne z dnia 27 stycznia 1926 roku 
o obowiązkowem utrzymywaniu 
przez apteki niektórych surowic.

Rozporządzenie o wyda-
waniu z aptek środków leczni-
czych i określaniu ich ceny, zo-

stało w dniu 30 czerwca 1926 r. 
rozbudowane o dwa załączniki. 
Załącznik Nr 1 zawierał wykazy 
A – środki bardzo silnie działające 
(było ich 44); wykaz B – częściej 
używane środki lecznicze prze-
chowywane oddzielnie od innych 
(128). Załącznik Nr 2 to wykaz 26 
preparatów galenowych. Ponadto 
paragraf 36 tego aktu, wprowadzał 
konsekwencje wynikające z naru-
szenia tychże przepisów [7].

Również z dnia 30 czerw-
ca 1926 r. zostało wprowadzone 
rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych, o wyrobie i obro-
cie specyfików farmaceutycznych 
[8], regulowało ono obrót środ-
kami leczniczymi, oraz, co ważne, 
przynosiło po raz pierwszy defi-
nicję specyfiku farmaceutycznego 
i sposób jego wyrobu.

Rozporządzenie MSW z dnia 
5 lipca 1926 r. o rewizji aptek 
[9] zniosło przepisy zaborczych 
państw – Austrii z 24 lutego 1912 r. 
o wizytacji aptek publicznych i za-
kładowych (Dz. P. P. Nr. 46) oraz 
Prus o rewizjach aptek z dnia 18 
lutego 1902 r.

 
W dniu 28 sierpnia 1930 r. 

weszło w życie rozporządzenie 
MSW o wydawaniu z aptek środ-
ków lekarskich [10], nakładało ono 
na aptekę obowiązek utrzymywa-
nia na stanie dostatecznej ilości 
wszystkich środków i odczynników 
objętych przez oddzielne przepisy. 
Określone też zostało w nim poję-
cie recepty, zasady jej wystawiania 
i realizacji.

Kolejna reorganizacja w spra-
wach zdrowia publicznego, nastą-

piła 21 czerwca 1932 roku Rozpo-
rządzeniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, powstało Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej, w któ-
rym sprawy farmaceutyczne objął 
Departament Służby Zdrowia.

Okres II Rzeczypospolitej to 
czas powojenny, czas tworzenia 
państwa i prawa. Już w 1919 ro-
ku rozpoczęto tworzenie projektu 
ustawy aptekarskiej, która zastą-
piłaby ustawy państw zaborczych. 
Ustawa miała zreformować ustrój 
aptekarstwa w Polsce. Projekty 
przygotowywane były przez Mini-
sterstwo Zdrowia Publicznego, jak 
również Polskie Powszechne Towa-
rzystwo Farmaceutyczne. Projekt 
PPTF, został zreferowany i przyjęty 
już na Zjeździe Delegatów w Po-
znaniu 31 października 1920 r.

Projekt rządowy powstał 
również w 1920 r. W tym czasie 
obydwa projekty przedstawione 
środowisku aptekarskiemu, wy-
wołały burzliwą dyskusję wśród 
farmaceutów. Nierzadko jednak 
dyskutowano nie o sprawach me-
rytorycznych a raczej o interesach 
indywidualnych, w tym prawach 
majątkowych. Te rozważania, trwa-
jące wiele lat nie przyniosły rezul-
tatu w postaci uchwalenia ustawy 
aptekarskiej. Nie zaprzestano jed-
nak pracy nad jej kształtem.

Rozporządzeniem O Farma-
kopei Polskiej [11] z 1 lipca 1937 r. 
Minister Opieki Społecznej zarzą-
dził, co następuje: Osoby upraw-
nione do zapisywania leków po-
winny stosować się do przepisów 
Farmakopei (…). Było to drugie 
wydanie Farmakopei narodowej 
w Polsce, obowiązujące na terenie 

całego kraju, zatwierdzone 14 lipca 
1937 r., po siedemdziesięciu latach 
od wydania pierwszego.

W grudniu 1937 r. na plenar-
nym posiedzeniu Senatu ponownie 
przedstawiono i tym razem przyję-
to, projekt ustawy o wykonywaniu 
zawodu aptekarskiego. Jej osta-
teczna treść została uchwalona 
w dniu 25 marca 1938 r., opubliko-
wana 7 kwietnia, weszła w życie 7 
lipca 1938 roku [12]. O treści usta-
wy szeroko informowała ówczesna 
prasa środowiska aptekarskiego, 
w tym Wiadomości Farmaceutycz-
ne, organ PPTF. Z chwilą wejścia 
w życie tejże ustawy, straciły moc 
obowiązującą wszystkie przepisy 
obejmujące jej zagadnienia.

W międzyczasie powstawa-
ły projekty kolejnych ustaw apte-
karskich. W październiku 1937r. 
na posiedzeniu Sekcji Admini-
stracyjnej i Farmaceutycznej Pań-
stwowej Naczelnej Rady Zdrowia 
przeprowadzono dyskusję nad 
ministerialnym projektem usta-
wy o samorządzie aptekarskim. 
Miał to być samorząd repre-
zentujący zawodowe, społeczne 

i gospodarcze interesy zawodu, 
wzorowany na strukturze ustaw 
o adwokaturze lub notariacie, 
nie zaś na ustawie o samorządzie 
lekarskim. Po burzliwej dyskusji 
zebrani opowiedzieli się za wpro-
wadzeniem izb aptekarskich, nie 
farmaceutycznych [13]. W styczniu 
1938 r. Rada Ministrów przyjęła 
projekt ustawy. Wkrótce jednak 
Ministerstwo Opieki Społecznej 
przygotowało kolejny projekt. 
Uwzględniał on poprawki śro-
dowiska. Już w grudniu 1937 r., 
w siedzibie Związku Izb Przemy-
słowo-Handlowych w Warszawie, 
odbyła się konferencja, na której 
przeważył pogląd, że aptekar-
stwu, ze względu na jego odręb-
ny charakter, różniący się od po-
spolitego handlu, niezbędny jest 
odrębny samorząd, nie może to 
być podległość kompetencji Izb 
Przemysłowo-Handlowych.

Ostatecznie w dniu 22 stycz-
nia 1938 r. Rada Ministrów przyjęła 
ostateczny projekt i przesłała go 
do Sejmu. W siedzibie Polskiego 
Powszechnego Towarzystwa Far-
maceutycznego, w lutym 1938 r. 
odbyła się konferencja przedstawi-

►
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cieli wszystkich zawodowych orga-
nizacji farmaceutycznych. Uzgod-
niony projekt został przedłożony 
posłowi E. Kasprzykowskiemu jako 
jednolita opinia całego aptekar-
stwa [14]. 15 czerwca 1939 r. usta-
wa o izbach aptekarskich została 
uchwalona [15].

W latach dwudziestych XX 
wieku, w Polskim Powszechnym 
Towarzystwie Farmaceutycznym 
trwała dyskusja na temat zasad 
etycznych, jakie powinny obowią-
zywać każdego aptekarza. Cze-
kając na ostateczny tekst ustawy 
o izbach aptekarskich, gdzie miały 
znaleźć się normy etyczne, PPTF 
opracował i opublikował Zasady 
etyki zawodowej aptekarzy Rzeczy-
pospolitej Polskiej już w 1927 r. By-
ła to tak zwana Mała Konstytucja, 
zawierająca dwadzieścia paragra-
fów, z których trzynaście dotyczyło 
kwestii walki konkurencyjnej.

Zakończenie kampanii wo-
jennej we wrześniu 1939 r. przy-
niosło nie tylko nową sytuację 
terytorialną, ale przede wszyst-
kim nowe uwarunkowania praw-
ne. Tereny na wschód od Bugu 
i Sanu przyłączono do zachod-
nich republik ZSRS – białoruskiej 
i ukraińskiej [16]; część ziem pol-
skich zajętych przez wojska nie-
mieckie włączono w skład III Rze-
szy Niemieckiej, a z pozostałych 
dekretem Adolfa Hitlera z dnia 12 
października 1939 r., utworzono 
Generalne Gubernatorstwo (Ge-
neralgouvernement – GG). Na 
terytorium GG została w służbie 
zdrowia przeprowadzona reor-
ganizacja na wzór obowiązującej 
w III Rzeszy. W Krakowie, 28 lute-
go 1940 r. powstała Izba Zdrowia 

[17], a w jej strukturze zorganizo-
wano Izbę Aptekarską. Izba owa 
zrzeszała obowiązkowo wszyst-
kich polskich farmaceutów wy-
konujących zawód. Eksterminacja 
obywateli polskich dawała się od-
czuwać również w aptekach. Mi-
mo migracji farmaceutów (przede 
wszystkim wysiedleń fachowców 
z ziem włączonych do III Rzeszy 
Niemieckiej), w aptekach brako-
wało młodych magistrów farmacji. 
Kształcenie nowych kadr odby-
wało się tylko w systemie tajnego 
nauczania. Tzw. Fachkurse, urucho-
mione we Lwowie, po inwazji Nie-
miec na ziemie ZSRS, przygotowy-
wały nieliczna grupę pracowników 
aptek, kształcili się w tym systemie 
studenci wydziałów farmaceutycz-
nych, którzy do września 1939 r. nie 
zdążyli uzyskać dyplomów.

Ustawa o izbach aptekarskich 
przetrwała lata II wojny światowej. 
W miarę wycofywania się wojsk 
niemieckich z terenów Polski, 
władzę administracyjną obejmo-
wały agendy Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego. Jed-
ną z pierwszych decyzji PKWN 
w obszarze ochrony zdrowia, było 
powołanie (24 listopada 1944 r.) 
Naczelnego Nadzwyczajnego Ko-
misariatu do Walki z Epidemiami. 
Była to jednostka w strukturze De-
partamentu Zdrowia ówczesnego 
Ministerstwa Opieki Społecznej. 
11 kwietnia 1945 r. zostało utwo-
rzone samodzielne Ministerstwo 
Zdrowia, a w nim, po raz pierwszy 
w dziejach polskiego aptekarstwa, 
Departament Farmacji [18].

Kolejne lata czterdzieste to 
przygotowanie do zmian w organi-
zacji służby zdrowia (w tym służby 

farmaceutycznej) na zasadach sy-
stemu formacji socjalistycznej [19]. 
W rezultacie podstawowych zmian 
sytuacji politycznej, społecznej 
i gospodarczej po II wojnie świato-
wej, warunki ku temu były wyjątko-
wo sprzyjające ówczesnej władzy.

Sejm 28 października 1948 r. 
przyjął ustawę O społecznych za-
kładach służby zdrowia i planowej 
gospodarce w służbie zdrowia [20]. 
Była to podstawa tzw. ujednolice-
nia podległości władzy państwo-
wej całego (w tym również farma-
ceutycznego) systemu opieki zdro-
wotnej obywateli państwa.

Dnia 8 stycznia 1951 r., wraz 
z upaństwowieniem aptek, hur-
towni farmaceutycznych oraz wy-
twórni leków został zakończony 
etap nacjonalizacji w tym obsza-
rze. Podstawowe zadania two-
rzenia instytucji ochrony zdrowia 
przejęły rady narodowe wszyst-
kich szczebli (wojewódzkie, po-
wiatowe, miejskie i gromadzkie). 
Ze względu na zwiększone zada-
nia w zakresie opieki społecznej, 
13 czerwca 1960 r, Ministerstwo 
Zdrowia zostało przekształcone 
w Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej.

Badacze, opisujący prze-
miany systemów ochrony zdrowia 
w naszym kraju wskazują pewne 
okresy, w których następowa-
ły owe zmiany. Lata 1944-1970 
to czas tworzenia powszechnej 
ochrony zdrowia oraz rozszerzenie 
świadczeń zdrowotnych i społecz-
nych. Rozporządzenie MZiOS, od 
4 października 1972 r. pozwoliło 
na rozszerzenie udzielania świad-
czeń leczniczych rolnikom [21], do 

tej chwili pozostającym poza spo-
łeczna służbą zdrowia. Spowodo-
wało to również zmiany w systemie 
tworzenia sieci zaopatrzenia far-
maceutycznego (aptek) prowadzo-
nych przez instytucje państwowe. 
Apteki zaobserwowały ogromny 
wzrost recept lekarskich, tym sa-
mym musiały wzmocnić i zreor-
ganizować systemy zaopatrzenia.

Lata 1971-1979 to przede 
wszystkim organizacja zespołów 
opieki zdrowotnej i integracja lecz-
nictwa otwartego (ogólnodostęp-
nego) i zamkniętego (szpitalnego). 
W tym okresie bezpłatną opieką 
zdrowotną objęto wszystkich oby-
wateli Polski bez względu na miej-
sce lub charakter zatrudnienia. Do-
tyczyło to również realizacji recept 
lekarskich według zasad odpłatno-
ści za przepisane środki lecznicze.

 
Kolejny okres 1980-1995 to 

czas, w którym najmocniej uwi-
doczniło się niedofinansowanie 
ochrony zdrowia w całym jej ob-
szarze. Zmiany w finansowaniu 
świadczeń zdrowotnych umoż-
liwiła ustawa o zakładach opieki 
zdrowotnej [22] z dnia 30 sierpnia 
1991 r. Kolejną zmianą była ustawa 
[23] o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, uchwalona 6 lutego 
1997 r. Obydwie ustawy wpisywały 
się w warunki przekształceń jedno-
stek budżetowych ochrony zdro-
wia, które w pełnym obrazie uwi-
doczniły się 1 stycznia 1999 r., wraz 
z reformą administracyjną kraju 
i wprowadziły do systemu ochrony 
zdrowia czynnik ekonomiczny. Nie 
dotyczyło to procedury zaopa-
trzenia farmaceutycznego w sy-
stemie aptek ogólnodostępnych, 
których własność została określo-

na już w ustawie o działalności go-
spodarczej [24], z dnia 23 grudnia 
1988 r. Ustawa ta, zwana popular-
nie „ustawą Wilczka” (od nazwiska 
Mieczysława Wilczka – ministra 
przemysłu w rządzie Mieczysława 
Rakowskiego, pozwoliła na orga-
nizację aptek ogólnodostępnych 
i hurtowni farmaceutycznych po-
za systemem placówek własności 
państwa. Ten akt prawny zamknął 
okres pracy aptek jako placówek 
będących jedynie w gestii pań-
stwa, a pozwolił na ponowne two-
rzenie jednostek koncesjonowa-
nych, o różnej własności.

Początek lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku, to nie mniej burz-
liwa dyskusja środowiska aptekar-
skiego, przypominająca tę z lat 
dwudziestych, dotycząca kształtu 
samorządu aptekarskiego.

Po wielomiesięcznej pracy 
i zabiegach wielu działaczy spo-
śród różnych środowisk, 19 kwiet-
nia 1991 roku Sejm RP przyjął 
ustawę o izbach aptekarskich [25], 
gdzie w pierwszym rozdziale i jego 
pierwszym artykule stwierdzono: 
Naczelna Izba Aptekarska i okrę-

gowe izby aptekarskie stanowią sa-
morząd zawodu aptekarskiego jako 
reprezentację zawodowych, spo-
łecznych i gospodarczych interesów 
tego zawodu. I zaraz w kolejnym 
punkcie: Samorząd zawodu apte-
karskiego jest niezależny i podlega 
tylko ustawom. Po czterdziestu la-
tach zawód aptekarski ponownie 
uzyskał, lub lepiej – odzyskał swą 
suwerenność.

Kolejnym, fundamentalnym 
aktem prawnym dotyczącym za-
gadnień farmacji stało się Prawo 
farmaceutyczne, wprowadzone 
ustawą z dnia 6 września 2001 r. [26].

Obydwie ustawy były wie-
lokrotnie modyfikowane, niemniej 
jednak, w sposób prawidłowy 
przygotowały obszar farmacji pol-
skiej do wejścia w struktury Unii 
Europejskiej, co nastąpiło 1 ma-
ja 2004 r. na podstawie traktatu 
ateńskiego.

Dyskusja, która trwała wśród 
aptekarzy praktycznie od chwili 
wprowadzenia w życie możliwości 
prowadzenia apteki jako placów-
ki koncesjonowanej na rachunek 

►

►

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
(Dziennik Ustaw 2008 nr 136 poz. 856)
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historia Farmacji – aptekarskie tradycje

Relacja  
z przebiegu 
ogólnopolskich obchodów 
Dnia Aptekarza ‘2018

własny aptekarza i jedynie apte-
karza jako jej właściciela, zaowo-
cowało nowelizacją ustawy Prawo 
farmaceutyczne i w dniu 25 czerw-
ca 2017 roku weszła w życie zasa-
da „Apteki dla aptekarza”. Mimo 
wszystkich zastrzeżeń, zasada ta 
spełnia swoją rolę i nie pozwala, 
aby wśród wszystkich właścicieli 
aptek, aptekarz stanowił mniej-
szość.

Podsumowując powyższy 
tekst chciałabym podkreślić rolę 
polskiego Aptekarza (świadomie 
dużą literą), który pracując na 
wielu polach, zawsze strzegł swej 
niezależności, nie zapominając, iż 
jest opiekunem i sługą chorego, 
najsłabszego członka społeczeń-
stwa, że nie bezzasadnie obowią-
zuje go starożytne prawo, według 
legendy sformułowane przez Hi-
pokratesa – Salus aegroti suprema 
lex. Koryfeusze polskiej farmacji, 
dodawali do swej pracy również 
zasadę Ad maiorem pharmaciae 
gloriam. ■

dr n. o zdr. Lidia Maria Czyż
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►

►

Nie znam farmaceuty, który nie czekałby na 
święto Kosmy i Damiana, które przypada 
26 września. Trudno się dziwić, wszak z tym 

liturgicznym świętem, skojarzone zostało święto 
zawodowe farmaceutów, których święci Kosma i Da-
mian są protoplastami. Temu zawodowemu świętu 
nadano nazwę Dzień Aptekarza, które jest obcho-
dzone przez farmaceutów i zrzeszające ich organi-
zacje, z samorządem aptekarskim na czele. 

W tradycji odrodzonego samorządu aptekar-
skiego Dzień Aptekarza jest okazją do uroczystych 
spotkań, których tematem głównym jest rozmowa 
o dzisiejszej farmacji i współczesnym aptekarstwie. 
Jest też drugi temat główny, którego istotą jest od-
danie pokłonu farmaceutom i aptekarzom za ich po-
sługę wobec pacjentów. W tym przypadku używamy 
wielkich słów dziękując środowisku aptekarskiemu 
in gremio oraz Koleżankom i Kolegom farmaceutom, 
których poznajemy z imienia i nazwiska, jako tych, 
których droga życiowa i zawodowa przywiodła na 
piedestał. To są bohaterowie naszego środowiska. 
Tak jest co roku.

Naczelna Izba Aptekarska ma przywilej organi-
zowania ogólnopolskich obchodów Dnia Aptekarza. 
W 2018 roku uroczyste obchody Ogólnopolskiego 
Dnia Aptekarza były zorganizowane 27 września pod 
patronatem honorowym Ministra Zdrowia, oczywi-
ście w Warszawie. 

Pierwsza część obchodów Ogólnopolskiego 
Dnia Aptekarza była niemalże identyczna, jak w la-
tach ubiegłych. Obchody rozpoczęły się mszą świę-
tą w intencji farmaceutów i ich rodzin odprawioną 
w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. 

Druga część wydarzeń odbywała się w goś-
cinnych progach warszawskiego teatru Palladium.

W sali teatralnej wypełnionej niemalże po 
brzegi, zasiedli aptekarze ze wszystkich okręgo-
wych izb aptekarskich, a wśród nich farmaceuci, 
którym za szczególne osiągnięcia władze państwo-
we nadały ordery i odznaczenia, a Naczelna Rada 
Aptekarska wyróżniła honorowymi medalami lub 
tytułami za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju 
aptekarstwa.

Obecni byli też honorowi goście, których łączą 
ze środowiskiem farmaceutycznym ścisłe relacje.

Rolę gospodarza spotkania pełniła pani El-
żbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej. Po powitaniu uczestników spot-
kania Pani Prezes wygłosiła do zebranych prze-
mówienie, w którym zarysowała panoramę prac 
i dokonań samorządu aptekarskiego i Naczelnej 
Izby Aptekarskiej w trakcie minionego roku oraz 
przedstawiła rysujące się przed farmaceutami i sa-
morządem aptekarskim perspektywy rozwoju.
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► stale rosła” – kontynuowała z niemałym przejęciem 
wystąpienie, którego ostatnią część poświęciła wy-
zwaniom, które stoją przed farmaceutami i apte-
karstwem. 

– „Zacznę najpierw od wyzwań. Takim wyzwa-
niem dla farmaceutów z pewnością będzie obszar 
związany z szeroko rozumianym e-zdrowiem, który 
dynamicznie się rozwija. Uruchomienie w aptekach 
e-recepty, wdrożenie systemu ZSMOPL, czy przygoto-
wanie placówek do wdrożenia unijnej dyrektywy an-
tyfałszywkowej, to najważniejsze projekty, na których 
musimy skupić naszą uwagę. Wierzę, że farmaceuci 
celująco zdadzą ten egzamin, a resort zdrowia będzie 
nas wspierał na wszystkich możliwych etapach tych 
projektów.

A teraz kilka słów na temat zmian. Jak już 
wspomniałam wcześniej, wyzwania zawsze niosą 
ze sobą zmianę. Zmiana wymaga od nas wszystkich 
ciężkiej pracy. Ale wiemy, że warto się zmieniać. War-
to być aktywnym. Warto mieć jasno określone cele 
i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. 

Właśnie w tej sposób od kilku lat funkcjonuje 
nasza organizacja. Nasz zespół jest aktywny w wielu 
obszarach. Mamy za sobą kilkaset debat i spotkań 
z decydentami. Zabieramy głos podczas kluczowych 
wielogodzinnych dyskusji na temat kształtu sektora 
aptecznego, które odbywają się w polskim Parlamen-
cie. Co ważne, dyskusji budowanej na merytoryce 
i argumentacji, a nie na pokrzykiwaniu i niepotrzeb-
nych emocjach.

O tym, że się zmieniamy świadczy również for-
muła dzisiejszego i jutrzejszego spotkania. Będzie wię-
cej merytoryki, ponieważ stawiamy na rozwój. A żeby 
móc się rozwijać, musimy korzystać z doświadczeń 
europejskich. Stąd obecność naszych znakomitych 
gości zagranicznych, których z tego miejsca serdecznie 
pozdrawiam”.

W następnej części, która miała charakter 
seminaryjny uczestnicy spotkania mieli okazję wy-
słuchać trzech wykładów, które przedstawili zagra-
niczni goście. Pierwszą prelegentką była Oksana 
Pyzik, przedstawicielka Królewskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego, która wygłosiła wykład „Ogól-
noświatowa farmacja w obecnym wieku”. Kolejny 
wykład zatytułowany „Europejski rynek aptek – szanse 
i  możliwości stojące przed farmaceutami” przedsta-

wiła Ilaria Passarani, sekretarz generalny PGEU. Część 
seminaryjna zakończyła się wykładem „Wyzwania na 
przyszłość dla aptek ogólnodostępnych” wygłoszo-
nym przez Luc’a Besancon'a, prezesa Międzynaro-
dowej Federacji Farmaceutycznej. 

W przerwie, która została zapowiedziana 
była okazja do rozmów, w tym nawiązujących do 
wykładów. Słyszałem wyłącznie głosy zadowolenia 
i aprobaty dla wysokiego poziomu tych wykładów. 

W foyer teatru można było zapoznać się z wy-
stawą poświęconą Leopoldowi Skulskiemu, farmace-
ucie, który był działaczem politycznym i państwowym 
i w tej roli przeszedł do historii państwa polskiego, 
jako premier rządu II Rzeczypospolitej. Leopold Skul-
ski był też znakomitym działaczem gospodarczym. 
Jego zasługą jest założenie Polskiego Radia.

Wystawę poświęconą Leopoldowi Skulskiemu 
przygotowała i promuje Główna Biblioteka Lekarska.

Kolejna odsłona Ogólnopolskiego Dnia Apte-
karza rozpoczęła się tuż po przerwie. Na salę wpro-
wadzono sztandar Naczelnej Izby Aptekarskiej, po 
czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn pań-
stwowy.

Zaraz potem goście honorowi mieli okazję 
zabrania głosu. O głos poprosił Konstanty Radziwiłł 
senator RP, były minister zdrowia, który zakończył 
wystąpienie następującymi słowami adresowanymi 
do wszystkich farmaceutów –„pozostaję Waszym 
przyjacielem”. 

Kolejnym mówcą był Marcin Czech, wicemi-
nister zdrowia. W wystąpieniu Pana Ministra padły 
zapewnienia: –„Pracujemy (w MZ-red.), żeby wzmoc-
nić rolę aptekarza, który jest częścią służby zdrowia. 
Temu służy ustawa o zawodzie. Prace nad ta ustawą 
są na ukończeniu” – oświadczył minister Czech.  

Następnie Marek Jeziorski z Izby Gospodar-
czej Farmacja Polska, odczytał list okolicznościowy 
adresowany do farmaceutów przez Irenę Rej, prezesa 
tej organizacji. Wystąpienia gości zakończył Jacek 
Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, 
który stwierdził, – „Jako lekarze doceniamy duże zna-
czenie opieki farmaceutycznej”.

Finałem spotkania była ceremonia wręczenia 
odznaczeń państwowych oraz wyróżnień samorzą-
dowych. Na scenę były zapraszane osoby, którym 
wręczano wyróżnienia.

Aptekarz Polski w numerze 124(123e) opub-
likował pełną listę osób wyróżnionych z podaniem 
krótkich biogramów i zasług Ad Gloriam Pharma-
ciae. 



Kontynuacją ogólnopolskich obchodów Dnia 
Aptekarza była międzynarodowa konferencja 
pod nazwą „V4 PharmForum” zorganizowana 

przez Naczelną Izbę Aptekarską w piątek 28 wrześ-
nia. Prelegentami podczas konferencji byli przed-
stawiciele samorządów aptekarskich z krajów, które 
utworzyły w łonie UE tzw. Grupę Wyszechradzką. 

– „W zeszłym roku naszym sukcesem była „Ap-
teka dla Aptekarza” – ustawa, która nie tak dawno 
obchodziła swoje pierwsze urodziny. Stabilne ceny 
leków, swobodny dostęp do usług farmaceutycznych 
oraz kilkaset aptek powstałych tak naprawdę tam, 
gdzie były pacjentom potrzebne – to najważniejsze 
skutki tej regulacji, skutki, które z resztą przewidzie-
liśmy i które dziś widać jak na dłoni. Warto podkre-
ślić, że wspomniana nowelizacja prawa farmaceu-
tycznego uzyskała nie tak dawno prestiżowy tytuł 
kamienia milowego polskiej farmacji” – powiedziała 
Pani Prezes w pierwszej części swojego wystąpienia. 

Kolejne wątki tego wystąpienia wybiegały 
w przyszłość.

– „Głęboko wierzę, że tak jak „Apteka dla Ap-
tekarza” była naszym sukcesem w 2017 roku, tak 
samo ustawa o zawodzie farmaceuty okaże się 
sukcesem 2018 i 2019 roku. Nie zdradzę chyba ta-
jemnicy, jeśli powiem, że resortowy zespół powoła-
ny przez Pana Ministra ds. opracowania projektu 
tej ustawy zakończył właśnie pracę i w najbliższym 
czasie projekt trafi już do konsultacji społecznych.

Dla nas wszystkich ten akt prawny ma wyjąt-
kowe znaczenie. Przez wielu farmaceutów jest on 
postrzegany nie tylko, jako „kamień milowy” polskiej 
farmacji, ale również fundament, czy też filar służący 
do budowy opieki farmaceutycznej w naszym kraju. 
Jesteśmy zdeterminowani, aby wieloletnie zaległości 
w tym obszarze jak najszybciej nadrobić. 

Naszą ambicją jest, aby dwa miliony polskich 
pacjentów codziennie odwiedzających apteki, miało 
dostęp do nowoczesnych usług farmaceutycznych, 
wzorem pacjentów z wielu europejskich krajów. Naszą 
ambicją jest również to, aby potencjał farmaceutów 
został wykorzystany. Aby ranga naszego zawodu 

Republikę Czeską reprezentował Lubomír 
Chudoba, prezes Czeskiej Izby Aptekarskiej, któ-
ry przedstawił sytuację na lokalnym rynku farma-
ceutycznym skupiając się na sytuacji ekonomicznej 
aptek. Prezes Słowackiej Izby Aptekarskiej – Ondrej 
Sukel’ podjął się przedstawienia problemu braku 
leków, zaprezentował rozwiązania, które wprowa-
dzono na Słowacji w celu eliminacji tego problemu. 
Z kolei sekretarz Węgierskiej Izby Aptekarskiej Attila 
Horváth-Sziklai podjął się dogłębnej analizy zmiany 
struktury własności aptek, a także funkcjonowania 
systemu kontroli farmaceutów na Węgrzech. Serię 
wykładów zakończył Michał Byliniak prezydent-elekt 
the Pharmaceutical Group of the European Union, 
a także wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej 
w Polsce, który pokazał, z czym tak naprawdę mie-
rzą się polscy farmaceuci, co osiągnęli i co ich czeka 
w przyszłości. Do zobaczenia za rok. ■

zs + NIA

Patronat  
medialny:
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10.2018
Wybór informacji opublikowanych w październiku 2018 roku w informacyjnych serwisach interne-

towych Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz okręgowych izb aptekarskich.

►

1.10.2018. Publikacja informacji CSIOZ w sprawie 
obowiązków aptek do podłączenia się do sy-
stemu P1, nie później niż do dnia 31 grudnia 
2018 r. W informacji CSIOZ wskazano proce-
durę, jak tego dokonać. 

3.10.2018. Podsumowanie ogólnopolskich obcho-
dów Dnia Aptekarza oraz międzynarodowej 
konferencji „V4 PharmForum”. Imprezy od-
były się pod honorowym patronatem Mini-
stra Zdrowia. Załącznikiem do tego wpisu są 
fotorelacje z tych wydarzeń.

5.10.2018. Publikacja komunikatu NIA „Szczepienia 
to nie przymus, szczepienia to odpowiedzial-
ność i bezpieczeństwo”. NIA apeluje w imieniu 
farmaceutów „o zaprzestanie działań związa-
nych z likwidacją przymusu szczepień w Pol-

sce. Dalsze procedowanie ustawy, która ho-
łubi niebezpiecznym ruchom społecznym, ma 
na celu odebranie społeczeństwu polskiemu 
poczucia bezpieczeństwa i ochrony, a tak-
że naraża na utratę zdrowia lub życia tysią-
ce obywateli, jest absurdalne i jak najszybciej 
powinno zostać przerwane.

8.10.2018. Wpis zawiera komentarz do stanowiska 
PPOZ w sprawie odmowy szczepień. NIA sta-
wia sprawę kategorycznie –„Szczepionki ku-
pione w aptekach nie stwarzają zagrożenia dla 
zdrowia i życia pacjentów, stwarzają je Ci, któ-
rzy nie chcą nimi szczepić”.

10.10.2018. „15 mln. zł na informatyzację polskich 
aptek” – pod tym tytułem ukazała się infor-
macja NIA o wspólnej konferencji prasowej 
wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego 
oraz Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej. W trakcie spot-
kania omówiono warunki deklaracji dotyczą-
cej wsparcia finansowego dla aptek, niezbęd-

koncert „Dla Ciebie Polsko” w wykonaniu ucz-
niów - artystów  Szkoły Muzycznej im. Hen-
ryka Wieniawskiego w Łodzi.

Zapowiedź. 15 listopada odbędzie się spotka-
nie informacyjne organizowane z inicjatywy 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia (CSIOZ) dotyczące wdrożenia  
e-recepty.

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

15.10.2018. Izba publikuje opinię prawną sporzą-
dzona przez mecenasa Krystiana Szulca, której 
przedmiotem jest odpowiedź na pytanie, czy 
udział apteki w programie karta dużej rodzi-
ny może być naruszeniem przepisu art. 94a 
prawa farmaceutycznego. W konkluzji opinii 
stwierdzono – „udział apteki w programie 
„karta dużej rodziny” nie jest sprzeczny z za-
kazami reklamy wynikającymi z art. 94a prawa 
farmaceutycznego…”.

23.10.2018. Publikacja decyzji Jury IV Ogólnopol-
skiego Konkursu Fotograficznego Farmaceu-
tów - FotoFarm 2018. W konkursie organizo-
wanym przez Śląską Izbę Aptekarską zostało 
zgłoszonych 116 zdjęć od 28 uczestników 
z 11 Okręgowych Izb Aptekarskich (Białystok, 
Częstochowa, Kalisz, Katowice, Kielce, Łódź, 
Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Zie-
lona Góra). Uroczysty wernisaż z wręczeniem 
nagród odbędzie się 9 listopada 2018 r.

Zapowiedź. 17 listopada odbędzie się w Czeladzi 
XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Apteka-
rzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

Zapowiedź. W grudniu odbędzie się otwarcie Mu-
zeum Medycyny i Farmacji w Śląskim Uniwer-
sytecie Medycznym w Katowicach, z siedzibą 
na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu. 
Organizatorzy Muzeum proszą o przekazy-
wanie do zbiorów Muzeum mebli aptecznych 
oraz przedmiotów związanych z farmacją i me-
dycyną, tj. starych książek, wag czy utensyliów.

► nego do terminowego wdrożenia projektu  
e-recepty.

Minister Cieszyński zadeklarował, że rząd 
przeznaczy 15 milinów złotych na wsparcie 
finansowe aptek związane z zakupem sprzę-
tu potrzebnego do obsługi e-recepty, czyli 
komputerów, monitorów, ale również opro-
gramowania. 

15.10.2018. W serwisie informacyjnym NIA opub-
likowano Komunikat Naczelnej Izby Aptekar-
skiej w sprawie ustanowienia Osoby Odpo-
wiedzialnej na gruncie XI wydania Farmako-
pei Polskiej. NIA podkreśla, że „opublikowa-
na w nowym XI wydaniu Farmakopei Polskiej 
monografia „Leki sporządzane w aptece” ma 
charakter informacyjny, nie stanowiąc tym sa-
mym zaleceń obligatoryjnych, wskazywanych 
przez niektórych wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych”. 

23.10.2018. NIA informuje o naborze aptek chęt-
nych do udziału w pilotażu Systemu Weryfi-
kacji Produktów Leczniczych. 

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

28.10.2018. Publikacja informacji, o sukcesie ma-
gistra Piotra Dudka, członka OIA w Łodzi. Pan 
magister został laureatem konkursu fotogra-
ficznego „FotoFarm 2018” w kategorii „Apteka 
i aptekarz w obiektywie”.

Zapowiedź. 13 listopada Okręgowa Izba Aptekarska 
w Łodzi organizuje wraz z Oddziałem Łódzkim 
PTFarm i Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną 
I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Ło-
dzi uroczysty wieczór z okazji  Setnej Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W programie wieczoru, któ-
ry odbędzie się w Łodzi znajdzie się wykład 
„Patriotyczne Tradycje Łódzkich Aptekarzy”, 
który przedstawi Katarzyna Hanisz, wicepre-
zes Zarządu Oddziału Łódzkiego PTFarm oraz 

https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
https://www.nia.org.pl/2018/10/15/komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej-w-sprawie-ustanowienia-osoby-odpowiedzialnej-na-gruncie-xi-wydania-farmakopei-polskiej/
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OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W WARSZAWIE

8.10.2018. Opublikowano apel wystosowany przez 
Prezydium ORA w Warszawie w sprawie obo-
wiązkowych szczepień ochronnych. „W ocenie 
Prezydium (…) należy wyrazić stanowczy sprze-
ciw wobec działań zmierzających do zniesienia 
obowiązku szczepień ochronnych”.

Zapowiedź. W dniach 5-9 listopada będzie prowa-
dzona akcja bezpłatnych szczepień farmaceu-
tów przeciw grypie. Akcja jest organizowana 
wspólnie z Okręgowa Izbą Lekarską w War-
szawie.

ZACHODNIOPOMORSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

17.10.2018. Sekcja piłki nożnej ZOIA zaprasza far-
maceutów zrzeszonych w ZOIA do uczestni-
ctwa w treningach piłkarskiej sekcji Izby. Tre-
ningi odbywają się w każdą niedzielę o go-
dzinie 20.00.

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

12-13.10.2018. Izba zorganizowała szkolenie do-
tyczące zagadnień: 1. Sposób podłączenia 
apteki do P1 w kontekście obsługi e-recepty 
i elektronicznego dokumentu realizacji recep-
ty papierowej. 2. e-recepta, jako nowoczesne 
narzędzie wspierające farmaceutę, pacjenta 
i lekarza. 3. E-recepta - jak to naprawdę jest 
w praktyce? Rzeczywiste wdrożenie - komen-
tarz użytkownika.

16.10.2018. Informacja o ukazaniu się 257 numeru 
Przeglądu Farmaceutycznego – biuletynu in-
formacyjnego GOIA.

Zapowiedź. 9 listopada odbędzie się w Gdańsku 
konkurs „Nalewki własnej receptury 2018”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W BIAŁYMSTOKU

7.10.2018. Opublikowano informację, że zespół OIA 
w Białymstoku w składzie: mgr farm. Adam 
Fiłonowicz – sternik, załoga: mgr farm. Karol 
Rółkowski, Marcin Wiśniewski, Paulina Sawo-
ska zwyciężył w VII Żeglarskich Mistrzostwach 
Polski Aptekarzy.

Zapowiedź. 7 listopada odbędzie się szkolenie nt.: 
„Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy 
i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarze-
niach medycznych (P1) – wprowadzenie do 
realizacji e-recepty” prowadzone przez przed-
stawicieli CSIOZ.

Zapowiedź. 10 listopada odbędzie się szkolenie nt. 
„Realizacja i retaksacja e-recepty w praktyce”. 
Szkolenie poprowadzi mgr farm Małgorzata 
Chmielak – kierownik apteki w Siedlcach rea-
lizującej e-receptę.

Zapowiedź. 16 listopada odbędzie się w Białymsto-
ku Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delega-
tów Okręgowej Izby Aptekarskiej.

PODKARPACKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

17.10.2018. „Specjalista 2017”: podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech wręczył 
listy gratulacyjne osobom, które w ubiegłym 
roku uzyskały najwyższe wyniki z egzaminu 
specjalizacyjnego. List gratulacyjny odebrał 
mgr farm. Bartosz Bator, członek Podkarpa-
ckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, specjalista 
farmacji klinicznej, który złożył Państwowy 
Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów z naj- ►

lepszym wynikiem w 2017 roku. Kierownikiem 
specjalizacji była mgr farm. Marta Piekiełek 
- kierownik Apteki Szpitalnej w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie.

Zapowiedź. 8 listopada odbędzie się konferencja 
w ramach XXI Międzynarodowych Targów 
Medycyna-Zdrowie-Uroda w trakcie której 
przedstawiciele z CSIOZ przedstawią wykład 
na temat e-recepty zawierający następujące 
punkty: 1. Koncepcja funkcjonowania e-re-
cepty, 2. Podsumowanie pilotażu e-recepty - 
wnioski, 3. Terminy obowiązywania e-recepty, 
4. Generowanie wniosków o dostęp do P1.

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

Zapowiedź: 24 listopada i 1 grudnia odbędą się 
spotkania z udziałem przedstawicieli Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
Program spotkań przewiduje m.in. omówienie 
przez przedstawicieli CSIOZ podłączenia się 
apteki do Systemu P1 i wdrożenia e-recepty 
oraz przedstawienie bieżących spraw zawodu.

Zapowiedź. Na Sylwester we Lwowie zaprasza 
Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiece-
zji Lubelskiej.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE

5.10.2018. Informacja o ukazaniu się na rynku 
czytelniczym trzeciego w tym roku numeru 
biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie 
„Farmacja Krakowska”.

Zapowiedź. 13 stycznia 2019 roku odbędzie się 
w Krakowie Noworoczny Koncert Aptekarzy 
pt. „Kiepura Forever”. Bilety w cenie: 120, 00 
zł, 100, 00 zł i 80, 00 zł. Rezerwacja biletów 
w biurze OIA, tel. 12-264-25-53 

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

19.10.2018. Informacja o obchodach XXVI Święta 
Aptekarzy, które odbyły się 6 października 
2018 r. w bazylice kolegiackiej Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu oraz w siedzibie Muzeum Farmacji 
Wielkopolskiej OIA w Poznaniu.

12.10.2018. Izba udostępniła link do filmu instruk-
tażowego CSIOZ na temat składania wniosku 
o dostęp do Systemu P1 dla aptek i punktów 
aptecznych.

Zapowiedź. 23 listopada odbędzie się w Poznaniu 
VI Ogólnopolska Konferencja „Farmakoekono-
mika szansą na zbilansowanie wydatków opie-
ki zdrowotnej w Polsce”. Tematyka konferencji 
koncentruje się na organizacji i finansowaniu 
opieki zdrowotnej w Polsce. Podczas tegorocz-
nych obrad wiodącymi tematami będą zagad-
nienia związane między innymi z refundacją 
leków, dostępnością ekonomiczną pacjentów 
do koszyka świadczeń i farmakoterapii, zarzą-
dzaniem w opiece zdrowotnej, telemedycyną 
oraz przestępczością farmaceutyczną. 

DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

4.10.2018. Izba oferuje członkom DIA opracowanie 
na temat wdrożenia e-recepty przygotowane 
przez Wydział Wdrożeń Systemu P1. 

17.10.2018 w Wałbrzychu i 24.10.2018 w Jele-
niej Górze odbyły się zebrania farmaceutów 
w trakcie których omawiano następujące te-
maty: 1) Nowelizacja rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie recept z dnia 11 września 
2018r. oraz 2) Szkolenie dotyczące celów oraz 
założeń wdrożenia e-recepty w ramach pro-
jektu P1.

►
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KALISKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

Zapowiedź. 25 listopada odbędzie się w Kaliszu XXV 
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy 
Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

ŚRODKOWOPOMORSKA 
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

Zapowiedź. 17 listopada odbędzie się w Koszalinie 
konferencja podczas której będą przedstawio-
ne następujące tematy: 1. Sposób podłączenia 
apteki do P1 w kontekście obsługi e-recepty 
i elektronicznego dokumentu realizacji recep-
ty papierowej oraz 2. Praktyczna realizacja e-
-recepty w systemach informatycznych.

CZĘSTOCHOWSKA 
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

11.10.2018. W Częstochowie odbyło się zebranie 
naukowo-szkoleniowe z cyklu Opieka Farma-
ceutyczna, które obejmowało następujące 
tematy: „Postępy w zakresie leku roślinnego 
- olejki eteryczne” oraz „Instruktaż rejestracji 
apteki w systemie P1 i P2 w związku z wpro-
wadzeniem e-recepty i ZSMOPL”.

Zapowiedź. 15 listopada odbędzie się w Często-
chowie spotkanie informacyjne dotyczące e-
-recepty. Tematyka spotkania: 1. Koncepcja 
funkcjonowania e-Recepty, 2. Podsumowanie 
pilotażu e-Recepty – wnioski, 3. Terminy obo-
wiązywania e-Recepty, 4. Generowanie wnio-
sków o dostęp do P1.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

13.10.2018. W Zielonej Górze odbyło się spotkanie 
aptekarzy. Tematyka spotkania: -„Farmakote-
rapia zaburzeń lipidowych w Polsce A.D. 2018. 
Czy tylko statyny?”; - „Receptura apteczna”; 
„Znaczenie szczepień ochronnych w aspekcie 
zdrowia publicznego”.

19.10.2018. Opublikowano wpis dla pacjentów 
korzystających z aptek internetowych „GIF - 
wspólne logo dla rozpoznania legalnej apte-
ki internetowej”. Wspólne logo ma na celu 
zapewnienie pomocy przy sprawdzeniu czy 
strona internetowa, na której oferowane są 
leki działa legalnie. Takie wspólne logo jest 
rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej. 

BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

Zapowiedź. 14 listopada w Bielsku-Białej odbędzie 
się posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Temat 
szkolenia: „E-recepta - projekt P1 dla farma-
ceutów”. Wykład przedstawią przedstawiciele 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia.

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

16.10.2018. W Opolu odbyło się spotkanie informa-
cyjne dotyczące programu Aptekarskiej Grupy 
Wsparcia Radix. 

16.10.2018. Sekcja piłkarska oszukuje zawodników 
do reprezentowania Opolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej na halowych mistrzostwach piłki 
nożnej farmaceutów.

►
22.10.2018. Informacja o ukazaniu się na rynku  

3 numeru (lipiec-wrzesień 2018r.)  kwartalni-
ka „Nowe Opolskie Wiadomości Farmaceu-
tyczne”. 

KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

8.10.2018. Publikacja stanowisko Krajowego Kon-
sultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego 
w sprawie szczepień ochronnych.

Zapowiedź. 12 listopada odbędzie się w Kielcach 
szkolenie „Koncepcja funkcjonowania i reali-
zacja e-recepty”.

POMORSKO-KUJAWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

14.10.2018. W Bydgoszczy odbyło się uroczyste 
spotkanie w ramach obchodów Dnia Apte-
karza. Po części oficjalnej obejmującej wystą-
pienie Prezesa Rady P-K OIA w Bydgoszczy 
oraz wręczenie wyróżnień o odznaczeń samo-
rządowych, odbyło się spotkanie koleżeńskie.

27.10.2018. Odbyło się w Bydgoszczy zebranie ap-
tekarzy województwa kujawsko-pomorskie-
go z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 
przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdro-
wia Oddział w Bydgoszczy oraz prezesa Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej P-K OIA w Bydgosz-
czy. Po zebraniu odbyło się szkolenie z zakre-
su receptury aptecznej. 

Zapowiedź. 17 listopada w Bydgoszczy oraz w To-
runiu odbędą się spotkania informacyjne do-
tyczące e-recept, które poprowadzi przed-
stawiciel Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W OLSZTYNIE

Zapowiedź. 17 listopada odbędzie się XXVII Okrę-
gowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC8_yIu7beAhWCkSwKHTnADcgQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.loia.zgora.pl%2F&usg=AOvVaw1BFPVdtqNDw_M_QlmQlWKJ
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BisAktualności BisAktualności

Ze strony: www.aptekarzpolski.pl

W tej rubryce powtarzamy w całości lub w części wybrane Aktualności, które publikowaliśmy  
w Aptekarzu Polskim on-line, www.aptekarzpolski.pl  

2.10.2018: 

Medyczny Nobel 2018 za odkrycia 
w dziedzinie immunoonkologii.

- Laureatami tegorocznej nagrody Nobla w dzie-
dzinie medycyny i fizjologii zostali James P. Alli-
son i Tasuku Honjo. Uhonorowano ich za badania 
w dziedzinie immunoonkologii. Dzięki ich odkry-
ciom możliwa stała się terapia przeciwnowotworo-
wa poprzez hamowanie negatywnej regulacji im-
munologicznej.

8.10.2018: 

NIA na temat wznowienia kształcenia 
techników farmaceutycznych.

- Wznowienie kształcenia w tym zawodzie miałoby 
sens tylko wtedy, gdyby opracowany został stan-
dard edukacyjny, zapewniający odpowiednią jakość 
kształcenia oraz dbający o poziom wiedzy przy-
szłych absolwentów – tak skomentował deklaracje, 
jakie padły podczas obrad sejmowej Komisji Zdro-
wia Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA.

8.10.2018: 

Szczepienia to odpowiedzialność 
i bezpieczeństwo.

- „W obliczu publicznej dysputy, jaka toczy się w Sej-
mie w związku z pracami nad ustawą znoszącą obo-
wiązkowe szczepienia, przedstawiciele Naczelnej 

Rady Aptekarskiej chcieliby dołożyć swój głos do 
burzliwej dyskusji, która podzieliła opinię publiczną. 
Zmiany, które zakłada procedowany projekt usta-
wy, z całą pewnością stwarzają niebezpieczeństwo 
i mogą przynieść nieodwracalne w skutkach kon-
sekwencje. Nie ma skuteczniejszej metody ochrony 
przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia”.

11.10.2018: 

Nowy numer „Farmacji Krakowskiej”.

- Ukazał się nowy numer „Farmacji Krakowskiej” - 
biuletynu wydawanego przez Krakowską Okręgo-
wą Izbę Aptekarską.  

11.10.2018: 

NIK o zapobieganiu i leczeniu depresji.

- „Mimo iż depresja staje się coraz poważniejszym 
problemem zdrowotnym i społecznym, to działania 
służące jej profilaktyce i leczeniu realizują tylko nie-
które samorządy” - stwierdził NIK w swoim ostat-
nim raporcie.

22.10.2018: 

„Zrozumieć starość”.  
Co Polacy wiedzą o starości?

- Kontakt z seniorami uwrażliwia i pomaga zro-
zumieć ich potrzeby. Prawie 75% respondentów 
badania „Polacy o starości” wskazuje, że udział 
w opiece nad seniorem powinna mieć rodzina, ale 

przy udziale profesjonalnych opiekunów w miejscu 
zamieszkania osoby starszej. Ponad połowa bada-
nych Polaków postrzega swoją starość bardzo idyl-
licznie – planują rozwijać pasje i zainteresowania, 
podróżować, spacerować i czytać książki. Jak często 
Polacy myślą o starości, czy opiekują się osobami 
starszymi oraz czy pomagają swoim sąsiadom – to 
pokazują wyniki badania przeprowadzonego w ra-
mach kampanii „Zrozumieć starość”.

29.10.2018: 

Medyczna marihuana  
coraz bliżej pacjentów.

- URPL zarejestrował i dopuścił do obrotu medycz-
ną marihuanę w postaci suszu z konopi. Już za kilka 
tygodni ma się ona pojawić w aptekach.

30.10.2018: 

Jakie zmiany  
przynosi Program Szczepień Ochronnych 

na 2019 rok?

- W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 
25 października 2018 roku (poz.104) opublikowa-
no komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego 
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu 
Szczepień Ochronnych na rok 2019.

- W PSO na rok 2019 jedna z bardziej istotnych 
zmian dotyczy szczepienia przeciwko gruźlicy. Do tej 
pory szczepionka podawana było do 24 godzin od 
porodu. Obecny kalendarz przewiduje, że „szczepie-
nie noworodków przeciw gruźlicy powinno być prze-
prowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału 
noworodkowego”. Zmieniono także – w związku z sy-
tuacją epidemiologiczną dotyczącą zachorowalności 
na odrę w Europie – termin szczepienia przypomi-
nającego MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce. 
Dawka przypominająca zamiast w dziesiątym roku 
życia będzie podawana dzieciom sześcioletnim.
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 Oczywiście wiem, że jakkolwiek angielskie 
określenie “bestseller” oznacza po prostu i jedynie 
książkę najlepiej i w dużych ilościach sprzedającą się 
w księgarniach, to jednak pozwalam sobie termin 
ten wykorzystać nie tylko do scharakteryzowania, 
ale wręcz do zarekomendowania pewnej książki po-
święconej tematyce historyczno-farmaceutycznej! 
O jaką książkę chodzi? A, to za chwilę. To po pierwsze.

Po drugie, od zawsze uważałem, że nigdy za 
wiele na polskim rynku wydawniczym książek o te-
matyce historyczno-farmaceutycznej, w której to 
dziedzinie można się przecież nie tylko doktoryzo-
wać, ale także habilitować! Choć – po prawdzie – 
jest to „działka” naukowa niespecjalnie – niestety 
– hołubiona na uczelniach medycznych, czemu – 
swego czasu – dałem wyraz w słowie pisanym i na-
wet wydrukowanym na łamach pewnego periodyku 
farmaceutycznego.

Cóż zatem za fakty sprawiły, że tak powaliły 
mnie one na kolana? Odpowiadam: cudowne edy-
torskie wydanie książki dwóch Autorek: Lidii Marii 
Czyż i Sylwii Tulik p.t. „Aptekarskie SILVA RERUM 
czyli subiektywny słownik farmaceutycznych tajem-
nic” (Wydawca: Podkarpacki Instytut Książki i Mar-
ketingu. Rzeszów 2018, stron 236).

Nie popełnię przesady, jeśli stwierdzę, że ową 
książkę należy rozpatrywać w kilku kategoriach – 
no… prawie filmowej imprezy „Oscarowej” w Holy-
wood w Kalifornii, gdzie statuetki przyznawane są 
w różnych kategoriach, w szerokim spojrzeniu na 
film i jego „walory”. I podobnie w omawianej książce 
widzę kilka wspaniałych kategorii, które wymaga-
ją – czy wręcz oczekują szczegółowego omówienia, 
a przede wszystkim wyróżnienia. A tymi „katego-
riami” dla mnie są: okładka książki, użyty papier, 
ilustracje i w końcu najważniejszy „aktor”, czyli jej 
słowna treść. A zatem przypatrzmy się bliżej wymie-
nionym „kategoriom”!

Okładka
Jest miękka, lakierowana i utrzymana w stylu 

dawnych ilustracji w starodrukach, poświęconych 
zwierzętom pośród wszelakiej roślinności o wręcz 
barokowych wystroju i charakterze drzew i krzewów. 
Jednym słowem swoiste „bestiarium” z opisami 
zwierząt, zarówno prawdziwych jak i legendarnych 
(a często z podaniem ich znaczenia symboliczne-
go lub dydaktyczno-alegorycznego). A wśród tej 
legendarnej przyrody nieliczne ludziki w strojach 
sprzed wieków. W sumie jest to urzekająca rzecz. 
A w końcu i sam… wdzięk! A pośrodku okładki – 
jakby „okienko” z nazwiskami Autorek i dość długim 

Aptekarskie  
SILVA RERUM,  
czyli subiektywny 

słownik 
farmaceutycznych 

tajemnic.

tytułem książki, takim jak w przypadku dawnych sta-
rodruków, które też posiadały „kilometrowe” tytuły. 
Cała zaś przednia strona okładki obramowana jest 
wąskim paskiem – tak chyba można go określić – 
„różu przydymionego”.

Papier
Papier stronnic jest biały, gładki, lekko-ma-

towo świecący, bardzo czytelnie oddający zarówno 
czarny druk, jak w szczególności kolorowe ilustracje 
(o czym szerzej nieco dalej).

Ilustracje
To walor najpierwszy z pierwszych. Ich dosko-

nałość potęguje jakość użytego papieru. I czy są to 
reprodukcje czarno-białe czy o naturalnej kolory-
styce czy nawet w kolorze sepii pokazującej stare 
fotografie, to według mnie „Złoty Oscar” tej publi-
kacji. Brawo!

Treść dzieła
Alfabetyczny zapis haseł „dawnoaptecznych” 

i tych jeszcze współcześnie brzmiących, zasługuje 
na najwyższą ocenę! Takiego opracowania brakowa-
ło polskiej historiografii farmaceutycznej, a myślę, 
że i poza Polską ta pozycja książkowa zasługiwałaby 
na uwagę.

Może zatem kilka wyrwanych przykładów. Na 
str. 57 mamy hasło „Huślanki, kefir, kumys”. Autorki 
wyjaśniają: „Te trzy, mniej lub bardziej nam znane 
napoje mleczne, a do ich towarzystwa jeszcze jo-
gurt i turecki ayran, mają swą „apteczną przeszłość”. 
Bywało, że tymi bardzo zdrowymi produktami prze-
prowadzano skuteczne, legalne lecznicze kuracje – 
były dostępne w aptekach, i wydawano je z przepisu 
lekarza”. Czy może nas to dzisiaj dziwić? Myślę, że 
nie!

Z kolei na str. 125 mamy hasło „Pijawki”. 
W tekście zaś czytamy: „…chociaż stosowanie pi-
jawek ginie w pomroce dziejów i nikt nie potrafi 
powiedzieć jaki był początek takiej terapii („już sta-
rożytni Egipcjanie…”), to – dodam już od siebie – 
że jeszcze w międzywojennym dwudziestoleciu II 
Rzeczpospolitej Polskiej, apteki dysponowały lekiem 
o nazwie Hirudo medicinalis, jako… „aparatem” do 
puszczania krwi!

I może jeszcze jeden przykład ze strony 173, 
na której mamy „nalewkę” o nazwie „Tinctura Asa 
foetidae”, w polskim nazewnictwie zwaną „nalew-
ką smrodzieńcową” – ciecz wyjątkowo cuchnącą. 
Tu dodam, jeszcze po II wojnie światowej niektóre 
apteki ją posiadały. Pamiętam jedna apteką z wo-
jewództwa pomorskiego, która posiadała balon 
50-litrowy tej śmierdzącej cieczy. Balon ten miałem 
zaszczyt przekazać, jako ówczesny inspektor aptek, 
do Zakładu Farmacji Stosowanej na Wydz. Farma-
ceutycznym AM w Gdańsku.

I tak sobie myślę, że skoro w książce jest oma-
wiana ta nalewka, to widziałbym obok niej koniecz-
ne omówienie także jej podstawowego surowca, 
a więc gumożywicy smrodzieńcowej – noszącej też 
nazwę „czarciego łajna”, czyli „Asa foetida”. Nie-
wtajemniczonym dodam, że grudki tej gumożywicy 
stanowiły dla troskliwych mam ważny środek za-
bezpieczający ich dorastające córki przed… utratą 
cnoty na zabawach ludowych pod gołym niebem 
w słoneczne i upalne dni! Wystarczyło kilka gru-
dek tej gumożywicy umieścić w lnianym woreczku 
i zawiesić na szyi dziewczęcia. Niewymowny smród 
mógł zniechęcić każdego amanta. Nic nie łgam – ta-
kie zastosowanie gumy smrodzieńcowej przekazali 
mi aptekarze repatrianci z dawnych polskich Kresów 
i osiedlających się na tak zwanych wówczas „Zie-
miach Odzyskanych”!

Reasumując – muszę stwierdzić z zachwytem, 
że polska historiografia farmaceutyczna doczekała 
się dzieła, jakie w tej literaturze tematycznej dotąd 
brakowało. Powiem więcej: traktuję ten tom jako 
jeden z pierwszych zapowiedzi przypominających 
życie i działalność dawnych aptek i samych ap-
tekarzy. Czekam na następny! Tu dodam jeszcze 
i podpowiadam: wiele takich działań można zna-
leźć w pracy Bronisława Koskowskiego „Zarys histo-
rii leków. Przyczynek do historii farmacji”, Warszawa 
1935. A jeszcze więcej w cytowanej już w tej pracy 
wspaniałym dziele Alexandra Tschircha „Handbuch 
der Pharmakognosie”, Leipzig 1930 – to już drugie 
wydanie w 5 potężnych tomach, z których jeden – 
i to w całości – poświęcony jest historii farmakog-
nozji. Jest tam w czym wybierać i… przebierać! Do 
czego obie Szanowne Autorki szczerze i serdecznie 
zachęcam! ■

dr hab. n. farm. Aleksander Drygas
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Marża apteczna we wrześniu wyniosła 25,3% 
i była o 0,5 pp. mniejsza od marży z analogiczne-
go okresu poprzedniego roku. Względem sierpnia 
2018 marża zwiększyła się o 0,1 pp.

We wrześniu 2018 r. statystyczną aptekę od-
wiedziło średnio 3 630 pacjentów. To o 1,7% więcej 
niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła 
o 2,3%. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła we wrześniu 2018 r. 52,6 PLN 
i była o 4,1% wyższa niż we wrześniu 2017 roku 
(50,6 PLN). Natomiast względem sierpnia (52,8 PLN) 
wartość ta uległa zmniejszeniu o 0,4%.  

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane we wrześniu wyniósł 25,9%. Wskaźnik 

Rynek apteczny we wrześniu 2018 r. zanotował sprzedaż na 
poziomie ponad 2 822 mln PLN. Jest to o 108 mln PLN wię-
cej niż w analogicznym okresie 2017 roku (+4%). Natomiast  
w porównaniu do sierpnia 2018 wartość sprzedaży zwiększyła 
się o blisko 43 mln PLN (+1,5%). 

Rynek apteczny 
we wrześniu 2018
wyżej niż rok wcześniej (+4%) 

Wzrost względem sierpnia 2018 (+1,5%)

Statystyczna apteka

Pacjent

We wrześniu 2018 r. wartość sprzedaży dla 
statystycznej apteki wyniosła 191 tys. PLN. Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była o 10,5 tys. 
większa od wartości w analogicznym okresie po-
przedniego roku. W porównaniu do sierpnia 2018 
wartość sprzedaży statystycznej apteki wzrosła o 3,5 
tys. PLN. 

Średnia cena* produktów sprzedawanych 
w aptekach we wrześniu 2018 r. wyniosła blisko 
21 PLN. Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptece w porównaniu do września 2017 r. wzro-
sła o 4,2% a wobec poprzedniego miesiąca była 
mniejsza o 0,2%. Z monitorowanych segmentów 
największy procentowy wzrost cen względem po-
przedniego roku miał miejsce w segmencie sprze-
daży odręcznej (+5%). 

Błażej Górniak
PEX PharmaSequence

Materiał prasowy

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omni-
bus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie 
aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

►
ten w porównaniu sierp-
nia 2018 wzrósł o 1 pp. 
Udział pacjenta w do-
płacie do leków refundo-
wanych był w przybliże-
niu o 1 pp. mniejszy niż 
w analogicznym miesiącu 
2017 roku. We wrześniu 
pacjenci wydali na leki 
refundowane w przybliże-
niu 253 mln PLN, tj. o nie-
co ponad 9 mln więcej niż 
miesiąc wcześniej oraz 
0,3 mln PLN mniej niż we 
wrześniu 2017 r. 

We wrześniu 2018 
pacjenci zapłacili ponad 
74% z 2 822 mln PLN, 
kwoty stanowiącej całko-
witą wartość sprzedaży 
w aptekach (pozostałą 
część stanowi refundacja 
ze strony Państwa). We 
wrześniu pacjenci wyda-
li na wszystkie produkty 
lecznicze zakupione w ap-
tekach blisko 2 097 mln 
PLN. To ponad 71 mln 
PLN więcej niż w analo-
gicznym okresie 2017 r. 
Względem poprzedniego 
miesiąca udział ten wzrósł 
o 0,8 pp., a wartościowo 
wydatki pacjentów zwięk-
szyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o blisko 
55 mln PLN. Udział pa-
cjentów w zapłacie za leki 
był o 0,3 pp. mniejszy od 
udziału z września 2017 
roku. ■

Kluczowe segmenty rynku wrz-18 sie-18 zmiana trend wrz-18 wrz-17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 978,3        980,8        -2,5 -0,3% 978,3        941,7        36,5 3,9%
Leki pełnopłatne (Rx) 603,6        617,5        -13,9 -2,3% 603,6        586,2        17,5 3,0%
Sprzedaż odręczna (OTC) 1 219,1     1 160,3     58,8 5,1% 1 219,1     1 168,4     50,7 4,3%
Całkowita sprzedaż 2 822,2     2 779,3     42,9 1,5% 2 822,2     2 714,2     108,0 4,0%

Rynek apteczny Wartość sprzedaży do pacjenta 

Kluczowe segmenty rynku wrz-18 sie-18 zmiana trend wrz-18 wrz-17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 66,2          66,2          0,0 0,1% 66,2 62,6 3,6 5,7%
Leki pełnopłatne (Rx) 40,9          41,7          -0,8 -1,9% 40,9 39,0 1,9 4,8%
Sprzedaż odręczna (OTC) 82,5          78,3          4,2 5,4% 82,5 77,7 4,8 6,2%
Całkowita sprzedaż 191,0        187,5        3,5 1,9% 191,0 180,5 10,5 5,8%

Statystyczna apteka Średnia sprzedaż statystycznej apteki 

Kluczowe segmenty rynku wrz-18 sie-18 zmiana trend wrz-18 wrz-17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 28,2 27,8 0,4 1,4% 28,2 27,6 0,6 2,3%
Leki pełnopłatne (Rx) 25,9 25,4 0,5 1,9% 25,9 24,7 1,2 4,9%
Sprzedaż odręczna (OTC) 16,0 15,8 0,2 1,1% 16,0 15,2 0,8 5,0%
Całkowita sprzedaż 20,98 21,02 -0,03 -0,2% 21,0 20,1 0,8 4,2%

Statystyczna apteka Średnia cena opakowania 

Kluczowe segmenty rynku wrz-18 sie-18 zmiana trend wrz-18 wrz-17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 19,2% 18,7% 0,5% 2,6% 19,2% 18,9% 0,3% 1,7%
Leki pełnopłatne (Rx) 22,9% 23,0% -0,1% -0,4% 22,9% 26,4% -3,5% -13,4%
Sprzedaż odręczna (OTC) 29,7% 30,1% -0,4% -1,5% 29,7% 29,6% 0,1% 0,4%
Całkowita sprzedaż 25,3% 25,2% 0,1% 0,5% 25,3% 25,8% -0,5% -1,9%

Statystyczna apteka Średnia marża 

Kluczowe segmenty rynku wrz-18 sie-18 zmiana trend wrz-18 wrz-17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 680            690            -10 -1,4% 680            670            10 1,5%
Leki pełnopłatne (Rx) 710            710            0,0 0,0 710            740            -30 -4,1%
Sprzedaż odręczna (OTC) 3 040        2 930        110 3,8% 3 040        2 980        60 2,0%
Całkowita sprzedaż 3 630        3 550        80 2,3% 3 630        3 570        60 1,7%

Statystyczna apteka Liczba pacjentów 

wrz-18 sie-18 zmiana trend wrz-18 wrz-17 zmiana trend 
Sprzedaż na pacjenta 52,6          52,8          -0,2 -0,4% 52,6          50,6          2,1 4,1%
Zapłata przez pacjenta 39,1          38,8          0,3 0,7% 39,1          37,7          1,4 3,6%
Dopłata refundatora 13,5          14,0          -0,5 -3,4% 13,5          12,8          0,7 5,4%

Współpłacenie Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
 

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie  
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2017

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Szczepionka na grypę typu „sub-
-unit” zawiera:

A. inaktywowane, rozszczepione cząstki wirusa
B. powierzchniowe białka wirusa grypy
C. żywe wirusy grypy (podawana jest donosowo)
D. fragmenty hodowli komórkowej

Prawidłowa odpowiedź: B. Szczepionka przeciwko grypie 
typu „sub-unit” zawiera podjednostki powierzchniowe wi-
rusa - hemaglutyninę i neuraminidazę,

Pytanie ❷: Przyczyną dysbiozy mogą być:
A. wysokotłuszczowa i wysokowęglowodanowa 

dieta
B. przewlekłe stosowanie leków takich jak anty-

biotyki i NLPZ-ty
C. nadmierny wysiłek fizyczny i przewlekły stres
D. wszystkie wymienione odpowiedzi są prawid-

łowe

Prawidłowa odpowiedź: D. Do zwiększenia przepuszczal-
ności bariery jelitowej dochodzi w przypadku zachwiania 
równowagi mikrobiologicznej w jelitach, które nazywamy 
dysbiozą. Przyczyną dysbiozy może być niezdrowy tryb 
życia, ale również stosowane leki.

Pytanie ❸: Produkt leczniczy terapii zaawanso-
wanej to lek będący:

A. produktem terapii genowej
B. produktem terapii komórkowej
C. produktem inżynierii tkankowej
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Prawidłowa odpowiedź: D. Produkty terapii zaawansowa-
nej uważane są za biologiczne produkty lecznicze.

Pytanie ❹: Wybierz zestaw składników, który bę-
dzie mieć kierunkowy, pozytywny wpływ na 
płodność:

A. kofeina, pieprz kajeński, chrom
B. lecytyna, olej rybi, wyciąg z miłorzębu, wyciąg 

z wąkrotki azjatyckiej
C. ekstrakt z traganka, źródło folianów, inozytol, 

cynk
D. likopen, wyciąg z wierzbownicy drobnokwia-

towej,  wyciąg z pokrzywy

Prawidłowa odpowiedź: C. Składniki w odpowiedzi „A” 
mogłyby stanowić skład preparatu odchudzającego, „B” 
- na pamięć i koncentrację, a „D” - na prostatę.

Pytanie ❺: W razie wystąpienia wypadku przy 
pracy:

A. poszkodowany pracownik ma obowiązek spo-
rządzenia protokołu powypadkowego

B. pracodawca zapewnia udzielenie poszkodo-
wanemu pierwszej pomocy i podejmuje czyn-
ności zmierzające do zabezpieczenia miejsca 
wypadku

C. poszkodowany pracownik powinien wystąpić 
o powołanie zespołu powypadkowego

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: B. W razie wypadku to pracodaw-
ca powołuje zespół powypadkowy, którego obowiązkiem 
jest sporządzenie protokołu powypadkowego.

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❻: Aby produkt mógł zostać zakwalifi-
kowany jako bezglutenowy zawartość glutenu 
powinna wynosić:

A. zero
B. nie więcej niż 20mg/kg
C. nie więcej niż 100mg/kg
D. nie więcej niż 300mg/kg

Prawidłowa odpowiedź: B. W produkcie bezglutenowym 
zawartość glutenu nie może być wyższa niż 20 mg/kg). 
Produkty o zawartości glutenu mniejszej niż 100 mg/kg 
klasyfikowane są jako „o obniżonej zawartości glutenu”.

Pytanie ❼: Najbardziej charakterystycznym dzia-
łaniem niepożądanym po gliflozynach jest:

A. zakażenie układu moczowo-płciowego
B. niedocukrzenie
C. zaburzenia pracy tarczycy
D. podwyższenie poziomu aminotransferaz wą-

trobowych

Prawidłowa odpowiedź: A. Do głównych działań niepo-
żądanych występujących podczas terapii gliflozynami 
należy ryzyko wystąpienia hipoglikemii, jednak niedo-
cukrzenie może wystąpić po wielu lekach hipoglikemicz-
nych. Ze względu na mechanizm działania, polegający 
na zwiększeniu wydalania cukru z moczem najbardziej 
charakterystycznym skutkiem ubocznym dla tej grupy 
leków są zakażenia bakteryjne lub drożdżowe układu 
moczowo-płciowego.

Pytanie ❽: „Flow” to stan, którego doświadczamy:
A. oddając się z przyjemnością hobby
B. reagując automatycznie w sposób zgodny 

z „reakcją Pawłowa”
C. poddając się „wyuczonej bezradności”
D. przeżywając wdzięczność i nadzieję

Prawidłowa odpowiedź: A. „Flow”, czyli „przepływ” jest 
to stan, pojawiający się najczęściej wtedy, gdy jesteśmy 
pochłonięci zadaniem sprawiającym nam przyjemność, 
najczęściej własnym hobby i tracimy poczucie czasu nie 
odczuwając jednocześnie zmęczenia.

Pytanie ❾: Nowym lekiem przeciwbakteryjnych 
z grupy tetracyklin jest:

A. deferypron
B. durwalumab
C. erawacyklina
D. enkorafenib

Prawidłowa odpowiedź: C. Erawacyklina to nowa sub-
stancja z grupy tetracyklin wskazana do stosowania w le-
czeniu powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych (cIAI, 
ang. complicated intraabdominal infections) u dorosłych.

Pytanie ❿: Fizjologiczne stężenie melatoniny jest 
największe:

A. zależnie od cech indywidualnych
B. pomiędzy 2:00 a 4:00 rano
C. tuż po przebudzeniu
D. w ciągu dnia

Prawidłowa odpowiedź: B. Fizjologicznie wydzielanie 
melatoniny zwiększa się wkrótce po zapadnięciu zmro-
ku, a jej maksymalne stężenie przypada na 2:00 – 4:00 
godzinę rano i zmniejsza się w drugiej połowie nocy.
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Nowe rejestracje PL

Sierpień 2018
W sierpniu 2018 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 
36 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmu-
ją 21 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC 
(substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniej-
szych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach 
poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, pomijając 
szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, Global-
ne Numery Jednostki Handlowej – GTIN [Global Trade Item Number]), które można zna-
leźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-
-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały po-
zwolenie na dopuszczenie do obrotu w sierpniu 2018 r.” został opublikowany przez Urząd 
10 września 2018.

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów;
C10A - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste; C10AX – Inne środki wpły-
wające na stężenie lipidów

Ezetimibe: Ezetymib Aristo to 16. zarejestrowa-
na marka ezetymibu. Na rynek wprowadzono 11 
marek: Ezetrol (Merck Sharp & Dohme; lek orygi-
nalny), od kwietnia 2018 siedem leków generycz-
nych: Coltowan (Gedeon Richter Polska), Ezeh-
ron (Adamed), Ezen (Zentiva), Ezetimibe Apotex, 
Ezoleta (Krka), Lipegis (Egis), Symezet (Symphar; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ezetimi-
be SymPhar), od czerwca 2018 Ezetimibe Mylan 
i Mizetib (Polpharma) oraz od sierpnia 2018 Ezolip 
(Orion; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Ezetimibe Glenmark).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Exebir 
(Accord Healthcare), Ezetimibe Alchemia, Ezeti-
mibe Aurovitas, Ezetimibe Teva.

C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach; C10BX - Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w innych 
połączeniach; C10BX09 - Rosuwastatyna 
i amlodypina

Rosuvastatin+amlodipine: Rozuwastatyna + Am-
lodypina Aristo w 4 zestawieniach dawek to 3. za-
rejestrowana marka leków o podanym składzie. Na 
rynek wprowadzono od stycznia 2016 Rosudapin 
(Krka) i od sierpnia 2018 Zahron Combi (Adamed).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE  
DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nu-
kleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

Tenofovir disoproxil: Tenofovir disoproxil Aurovitas 
to 13. zarejestrowana marka dizoproksylu tenofo-
wiru. Do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Viread 
(Gilead Sciences; lek oryginalny), od października 
2014 Tenofovir disoproxil Teva, od lipca 2017 Te-
nofovir disoproxil Mylan, od grudnia 2017 Tenofovir 
disoproxil Accord (Accord Healthcare), od stycznia 
2018 Tenofovir disoproxil Sandoz, od marca 2018 
Tenofovir disoproxil Stada, od czerwca 2018 Teno-
fovir Polpharma, od lipca 2018 Ictady (Actavis) i od 
sierpnia 2018 Tenofovir disoproxil Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Celovir (Celon), 
Tenofovir Synoptis, Tenofovir Zentiva. ►

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wiru-
sowe; J07BB – Szczepionki przeciw grypie

Influenzae vaccinum: Fluarix Tetra (GlaxoSmit-
hKline) szczepionka czterowalentna to 6. zare-
jestrowana marka (łącznie: w Polsce i centralnie 
w UE) szczepionek przeciw grypie sezonowej, a 4. 
szczepionka czterowalentna. Do sprzedaży w Pol-
sce wprowadzono 2 marki szczepionek iniekcyj-
nych trójwalentnych Fluarix (GlaxoSmithKline) i In-
fluvac (Mylan Healthcare) oraz 2 marki szczepionek 
czterowalentnych: od sierpnia 2017 VaxigripTetra 
(Sanofi Pasteur) i od sierpnia 2018 Influvac Tetra 
(Mylan).
Nie pojawiły się na rynku w Polsce: preparat in-
iekcyjny Preflucel (Nanotherapeutics; szczepionka 
przygotowana w hodowlach komórek Vero) oraz 
szczepionka czterowalentna Fluenz Tetra (MedIm-
mune) w postaci aerozolu do nosa.
Ostatnio skreślono z Rejestru: IDflu (Sanofi Pasteur; 
preparat był obecny na rynku w Polsce od września 
2010), Intanza (Sanofi Pasteur), Vaxigrip (Sanofi 
Pasteur; preparat był obecny na rynku).
Ponadto zarejestrowano:
- 4 szczepionki przeciwko grypie pandemicznej 
A/H5N1:
Adjupanrix [GlaxoSmithKline Biologicals; poprzed-
nia nazwa: Pandemic Influenza Vaccine (H5N1)] 
zawierającą namnażany w zarodkach kurzych roz-
szczepiony inaktywowany wirion oraz adiuwant 
AS03;
Foclivia (Novartis Vaccines and Diagnostics) zawie-
rającą namnażane w zarodkach kurzych antygeny 
powierzchniowe (hemaglutyninę i neuraminidazę) 
i ulepszony adiuwant;
Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter (Na-
notherapeutics) zawierającą namnażany na komór-
kach linii Vero cały inaktywowany winion;
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca 
(preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune) 
w postaci zawiesiny podawanej jako aerozol do 
nosa, zawierającą żywy atenuowany wirus grypy 
pandemicznej H5N1, wytwarzany w komórkach 
Vero odwrotną techniką genetyczną, namnażany 
w zapłodnionych jajach kurzych pochodzących od 
zdrowych stad kurzych;
- 3 szczepionki prepandemiczne A/H5N1, prze-
znaczone do stosowania w 4.-5. fazie rozwoju pan-
demii:
Aflunov (GlaxoSmithKline) zawierającą namnaża-
ne w zarodkach kurzych inaktywowane antygeny 
powierzchniowe wirusa oraz adiuwant MF59C.1;
Prepandrix (GlaxoSmithKline Biologicals) zawiera-

jącą namnażany w zarodkach kurzych rozszczepio-
ny inaktywowany wirion i adiuwant AS03;
Vepacel (Nanotherapeutics) zawierającą cały in-
aktywowany wirion namnażany w komórkach Vero 
(ciągła linia komórek pochodząca od ssaków).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X - Inne 
leki przeciwnowotworowe
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Everolimus: Linevero (Ethypharm) to 5. zarejestro-
wana w tej klasie marka ewerolimusu. Na rynek 
wprowadzono 2 leki: Afinitor (Novartis Europharm) 
i od grudnia 2011 lek sierocy Votubia (Novartis Eu-
ropharm).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Everolimus 
Stada i Everolimus Teva.

L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Bortezomib: Bortezomib medac to 18. zarejestro-
wana marka bortezomibu. Do sprzedaży wprowa-
dzono 7 marek: Velcade (Janssen-Cilag; lek orygi-
nalny), od września 2015 Bortezomib Adamed, od 
grudnia 2015 Bortezomib Accord (Accord Healthca-
re) 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 Hetero, Bortezomib Hospi-
ra (Pfizer), Bortezomib Mylan, Bortezomib Phar-
maSwiss, Bortezomib Polpharma, Bortezomib San-
doz, Bortezomib Stada, Bortezomib Sun, Zegomib 
(Egis).

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Po-
chodne kwasu propionowego

Ibuprofen: Ibutact (Tactica Pharmaceuticals) za-
wiesina doustna to 44. zarejestrowana marka ibu-
profenu.
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 10 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino-
wym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku 
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony 
wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D), Ibum 
o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci 
zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskaw-
kowym; Reckitt Benckiser), od marca 2009 Kidofen 
(Aflofarm), od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte 
zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), od czerwca 2011 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
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►
Ibufen dla dzieci forte o smaku truskawkowym, za-
wiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen 
dla dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% poma-
rańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen 
dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011 
Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku 
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla 
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 
Brufen zawiesina 2% (Mylan), od września 2012 
Ibum forte o smaku malinowym (Hasco-Lek), od 
maja 2013 Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-
-Lek), od sierpnia 2013 MIG dla dzieci forte o smaku 
truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie), od lipca 
2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku malinowym 
(Polpharma), od sierpnia 2015 Nurofen dla dzie-
ci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte 
truskawkowy (Reckitt Benckiser), od stycznia 2016 
Pediprofen (Sequoia; lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Farmalider pod nazwą Ibuprofen 
Liderfarm), od kwietnia 2017 Ibum forte o smaku 
truskawkowym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Ibuprofen Mediceo Forte) 
oraz od grudnia 2017 Babyfen (Dr. Max; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Alkaloid-
-INT), Ibuprom dla dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom 
dla dzieci Forte (US Pharmacia).
Z postaci 1-dawkowych na rynek zostały wprowa-
dzone 24 marki: Ibum i Ibum Forte (Hasco-Lek), 
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-
-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), 
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom i Ibuprom Max (US 
Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen 
Express Forte (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Nurofen Caps), Nurofen 
Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) 
oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom Sprint 
(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Ibuprom Sprint Caps), od lutego 2008 Ibu-
profen Aflofarm (następnie zmiana nazwy preparatu 
na Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmia-
na powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od paździer-
nika 2008 Ibalgin Maxi (Sanofi-Aventis) od listopa-
da 2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycznia 2010 
Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Benckiser; 
preparat został wprowadzony we wrześniu 2007 
pod nazwą Nurofen Migrenol Forte), od maja 2010 
Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen 
Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), 
od stycznia 2011 Ibalgin Fast (Sanofi-Aventis), od 
marca 2011 Ibufen Junior (Polpharma), od maja 

2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Teva; 
lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin for-
te), od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od 
lipca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od stycz-
nia 2012 Ibuprom Max Sprint (US Pharmacia), od 
lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od 
lipca 2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium Galenowe 
Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin (Teva; lek zareje-
strowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od grudnia 
2012 Kidofen czopki (Aflofarm), od stycznia 2013 
czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek), od czerwca 
2013 Nurofen Express Femina (Reckitt Benckiser; 
lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen Ex-
press KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadze-
nie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od lipca 
2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny (Reckitt 
Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży od lip-
ca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte rozpusz-
czalny), od września 2014 Ibuprofen Dr. Max, od 
stycznia 2015 Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek 
wprowadzony na rynek od września 2009 przez fir-
mę Polfarmex pod nazwą Aprofen), od marca 2015 
Ibufen Mini Junior (Polpharma), od lipca 2015 Ibum 
Express (Hasco-Lek; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Ibuprofen Forte Hasco, wprowadzony 
na rynek od grudnia 2013 pod nazwą Ibum Forte 
Minicaps), od grudnia 2015 Ibuprofen Teva i Ibu-
profen Teva Max (lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Irfen, a następnie Ibuprofen 123ratio), 
od czerwca 2016 Ibuprom RR (US Pharmacia; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprom Max, 
a wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą Ibu-
prom Duo), od lipca 2016 Ibuprofen Forte DOZ (lek 
w dawce 400 mg wprowadzony do sprzedaży od 
lipca 2012 pod pierwotną nazwą Ibuprofen LGO), 
od grudnia 2016 Iburapid (Nord Farm), od stycznia 
2017 Metafen Ibuprofen Caps (Polpharma) oraz od 
października 2017 Nurofen Mięśnie i Stawy Forte 
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony od październi-
ka 2008 pod nazwą Nurofen Forte Express), Labo-
ratoria PolfaŁódź Ibuprofen Max (lek w dawce 400 
mg zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen 
Sensilab) i Lizymax (Hasco-Lek).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Axopro-
fen i Axoprofen Forte (Axxon), Buscofem (Ipsen), 
Byfonen (Alkaloid-Int), Ibenal, Ibenal Forte i Ibenal 
Max (Lekam), Ibudolor Quick (Stada), Ibufarmalid 
(Farmalider), Ibufen dla dzieci o smaku pomarań-
czowym (Medana Pharma), Ibum o smaku tru-
skawkowym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibuprofen Mediceo), Ibum 
Easy, Ibum Easy Forte i Ibum Easy Junior (Hasco-
-Lek), Ibuprofen Alkaloid-INT, Ibuprofen Dermogen, ►

Ibuprofen Banner, Ibuprofen Bril (Bristol), Ibuprofen 
Farmalider, Ibuprofen Lysine InnFarm (Inn-Farm), 
Ibuprofen Sensilab (Sensilab Polska), Modafen Ju-
nior (Zentiva).

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opio-
idy; N02AA – Naturalne alkaloidy opium; 
N02AA55 – Oksykodon i nalokson

Oxycodone+naloxone: Oxylaxon (G.L. Pharma) 
w 5 kombinacjach dawek to 6. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki: od czerwca 2010 Targin 
(Mundipharma) oraz od sierpnia 2017 Oxyduo 
(Teva) i Oxynador (Krka). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Oxycodone + Naloxone Ethypharm i Xan-
conalon (Sandoz).

N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neu-
roleptyczne;
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny 
i oksepiny

Quetiapine: Kventiax SR (Krka) o przedłużonym 
uwalnianiu w dawce 400 mg to rozszerzenie wzglę-
dem wprowadzonych wcześniej niższych dawek. 
Zarejestrowano 20 marek kwetiapiny. Na rynek 
wprowadzono 17 marek: Ketrel (Celon Pharma), 
od grudnia 2007 Ketipinor (Orion), od marca 2008 
Ketilept (Proterapia) i Kventiax (Krka), od sierpnia 
2009 Kwetaplex (Adamed), od grudnia 2009 Qu-
entapil (PharmaSwiss), od stycznia 2010 Kefrenex 
(Axxon), od sierpnia 2010 Bonogren (Vipharm), od 
października 2010 Pinexet (Medana Pharma), od 
czerwca 2011 Etiagen (Generics) i Setinin (+Phar-
ma), od maja 2012 ApoTiapina (Apotex), od sierpnia 
2014 Kwetaplex XR (Adamed; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie przez firmę Teva pod nazwą Kwe-
tax XR), od marca 2015 Quetiapin NeuroPharma 
(Neuraxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Kwetiapina Neuropharma), od kwietnia 2015 
Kventiax SR (Krka), od grudnia 2015 Kvelux SR 
(Sandoz; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Quetiapine Pharmathen), od stycznia 2016 Pine-
xet SR (Medana Pharma), od marca 2016 Ketilept 
Retard (Egis), od kwietnia 2016 Etiagen XR (Gene-
rics), od kwietnia 2017 Symquel XR (SymPhar; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Quetiapine 
Intas, a następnie Quentapil SR), od maja 2017 
Atrolak (Accord Healthcare; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Quetiapine Accord), od lip-
ca 2017 Bonogren SR (Vipharm) i od października 
2017 Alcreno (Accord Healthcare; lek wprowadzony 
od sierpnia 2015 pod pierwotną nazwą Quetiapine 
Accord).

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Qu-
etiapine Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Quetia-
pine Krka, Quetrina (Pharmathen).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Quetiapine Lupin.

N05AL – Benzamidy
Sulpiride: Sulpiryd Hasco (Hasco-Lek) to aktualnie 
2. zarejestrowana marka sulpirydu. Na rynek wpro-
wadzono 1 markę: Sulpiryd Teva (lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Sulpiryd Pliva).
Skreślono z Rejestru: Eglonyl (Alkaloid), Mere-
sa (Dolorgiet), Sulpirid (Belupo), Sulpiryl (Bayer 
Schering).

N05AX – Inne leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Aryzalera (Krka) w dawce 20 mg to 
rozszerzenie względem innych wprowadzonych 
dawek. Zarejestrowano 26 marek arypiprazolu. Do 
sprzedaży wprowadzono 21 marek: Abilify (Otsuka; 
lek oryginalny) w postaci iniekcji o standardowym 
uwalnianiu oraz postaci doustnych, od września 
2014 Abilify Maintena w postaci iniekcji o prze-
dłużonym uwalnianiu, od kwietnia 2015 Aryzalera 
(Krka), od sierpnia 2015 Aribit (Medana Pharma), 
od września 2015 Apra (Adamed), od październi-
ka 2015 Aripiprazole Sandoz, Aripiprazole SymP-
har, Arypiprazol Glenmark i Asduter (Vipharm), od 
grudnia 2015 Aripilek (Lekam), od stycznia 2016 
Aripiprazole Zentiva, Explemed i Explemed Rapid 
(Proterapia), od kwietnia 2016 Aripiprazole Accord 
(Accord Healthcare) i Lemilvo (Actavis), od czerwca 
2016 Aricogan (G.L. Pharma), Aripiprazole +Phar-
ma i Aripsan (Pro.Med.CS), od sierpnia 2016 Ari-
piprazole Stada, od października 2016 Aribit ODT 
(Medana Pharma), od grudnia 2016 Preheftari (Bio-
ton) i Apra-Swift (Adamed), od lutego 2017 Apra 
(Adamed), od lipca 2017 Aripiprazole Mylan Phar-
ma (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ari-
piprazole Pharmathen) i Aripiprazole NeuroPharma 
(neuraxpharm) oraz od sierpnia 2018 Aripiprazole 
Apotex (lek w postaci tabletek ulegających rozpa-
dowi w jamie ustnej zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Aripiprazole Genthon).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Apiprax (Axxon), 
Aprizexen (PharmaSwiss), Aripiprazole Orion, La-
zurex (Polpharma), Ripizol (Polfarmex).

Paliperidone: Parnido (Krka) to 4. zarejestrowana 
marka paliperydonu. Na rynku od listopada 2016 
pojawił się Xeplion (Janssen-Cilag).

Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży: Invega 
(Janssen-Cilag) i Trevicta (Janssen-Cilag; lek za-
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rejestrowany pierwotnie pod nazwą Paliperidone 
Janssen).

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciw-
depresyjne

Agomelatine: Unbremi (Sigillata) to 3. zarejestro-
wana marka agomelatyny. Do sprzedaży od lipca 
2009 wprowadzono Valdoxan (Servier). Nie pojawił 
się na rynku Thymanax (Servier).
Mianserin: Deprexolet (Polfa Pabianice) w dawce 
60 mg to rozszerzenie w stosunku do wprowadzo-
nych wcześniej 2 niższych dawek tego leku. Zare-
jestrowano 4 marki mianseryny. Na rynek wprowa-
dzono 4 leki: Deprexolet (Polfa Pabianice), Lerivon 
(Organon; lek oryginalny), Miansec (PharmaSwiss; 
lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Mianserin) 
i Miansegen (Generics; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Miansemerck).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 
R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste

Xylometazoline: Xylometazoline Coldact (Ran-
baxy) to 13. zarejestrowana marka ksylometazo-
liny. Na rynek wprowadzono 9 marek w różnych 
postaciach: Otrivin i od maja 2014 Otrivin Menthol 
(GlaxoSmithKline), Xylogel (Polfa Warszawa), Xy-
lometazolin WZF (Polfa Warszawa), Xylometazolin 
VP (PharmaSwiss), Xylorin (Omega Pharma), od 
kwietnia 2010 Sudafed XyloSpray i Sudafed Xylo-
Spray HA (McNeil), od sierpnia 2013 Xylometazolin 
Vibrocil (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony wcześ-
niej pod nazwą Otrivin), od grudnia 2013 Xylome-
tazolin 123ratio, od września 2014 Disnemar Xylo 
(Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Xyladur), od października 2015 Sudafed XyloSpray 
dla dzieci (McNeil), od listopada 2016 Xylometazo-
lin Teva (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Xylometazolin 123ratio) i Sudafed XyloSpray HA dla 
dzieci (McNeil) oraz od września 2017 Orinox (Dr. 
Max Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Xylometazolin Dr. Max).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Otrivin Katar 
i Zatoki (GlaxoSmithKline) i Snup (Stada).

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03A – Leki adre-
nergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki 
adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroi-
dami lub innymi lekami, z wyłączeniem leków 
antycholinergicznych; R03AK07 – Formoterol 

i budesonid
Formoterol+budesonide: Airbufo Forspiro (San-
doz) proszek do inhalacji to 6. zarejestrowana 
marka leków o podanym składzie. Na rynek wpro-
wadzono 3 marki: Symbicort Turbuhaler (AstraZe-
neca), od grudnia 2015 Bufomix Easyhaler (Orion), 
od sierpnia 2017 Symbicort (AstraZeneca) aerozol 
inhalacyjny i od grudnia 2017 DuoResp Spiromax 
(Teva).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
BiResp Spiromax (Teva), Bufar Easyhaler (Orion; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Orest 
Easyhaler).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhi-
staminowe działające ogólnie

Desloratadine: Desloratadyna Symphar to 32. za-
rejestrowana marka desloratadyny. Na rynku poja-
wiły się 22 marki: Aerius (Merck Sharp & Dohme), 
Azomyr (Merck Sharp & Dohme), od sierpnia 2012 
Deslodyna (Hasco-Lek), od września 2012 Dynid 
(Glenmark), od października 2012 Suprodeslon 
(S-Lab), od grudnia 2012 Hitaxa (Adamed) i Jo-
vesto (Sandoz), od stycznia 2013 Delortan (Polfa 
Warszawa), od marca 2013 Dasselta (Krka), od 
kwietnia 2013 Goldesin (Tactica Pharmaceuticals), 
od maja 2013 Desloratadine Actavis, od lipca 2013 
Desloratadine Mylan, od listopada 2013 Deslora-
tadyna Apotex, od lutego 2014 Aleric Deslo Active 
(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Metlox, a następnie Aleric Deslo), od kwiet-
nia 2014 Teslor (Aflofarm), od listopada 2015 Des-
loratadine Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Desloratadyna Ibermedgen), 
od grudnia 2015 Flynise (Teva; nastąpiła zmiana 
nazwy na AlergoTeva, ale lek pod nową nazwą 
jeszcze nie pojawił się na rynku), od stycznia 2016 
Hitaxa Fast (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Desada) i Hitaxa Fast Junior (Adamed; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desada, 
a następnie Hitaxa Fast), od kwietnia 2016 Des-
loratadine Dr. Max (lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Desloratadine Lupin), od czerwca 2016 
Alerdes (SymPhar; lek wprowadzony od paździer-
nika 2012 pod pierwotną nazwą Symdes), od li-
stopada 2016 Desloratadine +Pharma, od lutego 
2017 Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max (Bio-Profil 
Polska), od marca 2017 Delortan Allergy (Polfa 
Warszawa), od maja 2017 Delorissa (Apotex; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Lorinespes) 
i od marca 2018 Desloratadine Sopharma.
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków: 
Aleric Deslo Pro (US Pharmacia), Desalergo (Me-

►
dicplast), Desetax (Axxon), Deslix (Medana Phar-
ma), Desloratadine Aurovitas, Desloratadine Ge-
nepharm (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Desloratadine Peseri), Desloratadine Ratiopharm, 
Desloratadine Teva, Lordestin (Gedeon Richter), 
Neoclarityn (Merck Sharp & Dohme), Teslor fast 
i Teslor fast junior (Aflofarm).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dehistar (Galena; lek 
był obecny na rynku od sierpnia 2012), Deslodyna 
pro (Hasco-Lek), Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max 
Junior (Bio-Profil Polska), Pylodes (PharmaSwiss; 
lek był obecny na rynku od stycznia 2017).
Rupatadine: Rupoclar (Vitama) to 8. zarejestro-
wana marka rupatadyny. Na rynek wprowadzono 
3 marki: od maja 2011 Rupafin (Uriach), od maja 
2018 Alerprof (Teva) i od czerwca 2018 Rupatadine 
Bluefish.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Rupaller 
(Aflofarm), Rupatadinum Uriach, Rupaxa (Biofarm) 
i Rupurix (Aurovitas).

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źre-
nice; S01EA – Sympatykomimetyki stosowa-
ne w leczeniu jaskry

Brimonidine: Briglau Free (Polfa Warszawa) to 8. 
zarejestrowana marka brymonidyny. Na rynku po-
jawiło się 6 leków: Alphagan (Allergan), od czerw-
ca 2009 Luxfen (PharmaSwiss), od marca 2012 
Biprolast (Adamed), od marca 2013 Briglau PPH 
(Polpharma), od kwietnia 2015 Brymont (Blumont) 
i od kwietnia 2017 Oculobrim (Synoptis).
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży preparatu 
Briglau (Medana Pharma).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Brimogen (Generics; 
lek był obecny na rynku od listopada 2010).

S01G – Leki zmniejszające przekrwienie 
i przeciwalergiczne; S01GX – Inne preparaty 
przeciwalergiczne

Olopatadine: Olodon Free (Polfa Warszawa) to 6. 
zarejestrowana marka olopatadyny – lek nie zawie-
ra środków konserwujących. Na rynek wprowadzo-
no 4 marki: Opatanol (Novartis Europharm; lek ory-
ginalny), od marca 2014 Nolodon (Polfa Warszawa), 
od maja 2015 Oftahist (Adamed) i od marca 2016 
Alerpalux (PharmaSwiss).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Of-
nol (Abdi; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Olopatadyna Abdi).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Olopatadine Zentiva.

V – PREPARATY RÓŻNE
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09I 
– Wykrywanie nowotworów; V09IX – Inne ra-
diofarmaceutyki do wykrywania nowotworów

Fluoromethylcholine [18F]: Fluorochol (Advanced 
Accelerator Applications) to 4. zarejestrowany radio-
farmaceutyk zawierający fluorometylocholinę zna-
kowaną izotopem fluoru 18F. Wcześniej zarejestro-
wano: Fluorocholine (18F) Synektik, IASOcholine 
(IASON), MonFCH (Monrol).

2018-09-27

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification 
and DDD assignment 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska XI”; “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 IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje PL

Wrzesień 2018
We wrześniu 2018 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
wydał 40 pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do 
obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych 
obejmują 24 jednostki klasyfikacyjne na 5. poziomie klasyfikacji 
ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle 
wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na rynku, 
w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, 
pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, 
Globalne Numery Jednostki Handlowej – GTIN [Global Trade Item Number]), 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/2018) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które 
uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu we wrześniu 2018 r.” został opublikowany 
przez Urząd 10 października 2018.

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnoś-
ciom; A04AD – Inne leki przeciwwymiotne

Aprepitant: Aprepitant Teva to 4. zarejestrowana 
marka aprepitantu. Do sprzedaży wprowadzono lek 
oryginalny Emend (Merck Sharp & Dohme). Nie po-
jawiły się jeszcze na rynku: Aprepitant Ethypharm, 
Aprepitant Sandoz.

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

Sitagliptin: Jolistol (Proterapia) to 8. zarejestro-
wana marka sitagliptyny. Do sprzedaży wprowa-
dzono 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 Polpharma, Sitagliptin Teva, 
Tesavel (Merck Sharp & Dohme).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C05 – Środki ochraniające naczynia; C05C 
– Preparaty wpływające stabilizująco na na-
czynia włosowate; C05CA – Bioflawonoidy

Diosmin: Aflavic i Aflavix Max (Polfarmex) to 
rozszerzenie względem wprowadzonego wcześ-
niej preparatu Aflavic Comfort. Zarejestrowano 
11 marek produktów leczniczych z diosminą. Na 
rynek wprowadzono 10 marek: Diosminex (Phar-
maSwiss), Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), 
Phlebodia (Innothera), od czerwca 2009 Aflavic 
Comfort (Polfarmex; lek pierwotnie zarejestrowany 
i wprowadzony pod nazwą Aflavic), od lutego 2010 
Dih (Hasco-Lek), od lipca 2010 Diohespan forte 
(Aflofarm) i Procto-Hemolan Control (Aflofarm), od 
marca 2011 Diohespan Max (Aflofarm), od stycznia 
2013 Dih Max (Aflofarm), od lutego 2014 Diosminex 
Max (PharmaSwiss), od stycznia 2015 Diosminum 
Aflofarm w dawce 500 mg (wcześniejsza nazwa: 
Diohespan), od kwietnia 2015 Dih Max Comfort 
(Hasco-Lek) w dawce 1000 mg i od kwietnia 2018 
Diosmina Colfarm Max (Colfarm).

Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
receptowy Diohespan (Aflofarm) w dawce 1000 mg 
i Fladios (Krka).

C09 – Leki działające na układ renina-angio-
tensyna; C09B - Inhibitory konwertazy angio-
tensyny w połączeniach; C09BB - Inhibitory 
konwertazy angiotensyny w połączeniach 
z blokerami kanału wapniowego; C09BB04 
– Peryndopryl i amlodypina

Perindopril+amlodipine: Amlessini (Krka) w 2 no-
wych zestawieniach dawek (tert-butyloamina pe-
ryndoprylu + amlodypina: 2,85 mg + 2,5 mg oraz 
5,7 mg + 5 mg) to 6. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
4 marki: od marca 2009 Co-Prestarium (Servier), 
od listopada 2011 Amlessa (Krka), od października 
2015 Vilpin Combi (Teva: lek wprowadzony na rynek 
od listopada 2014 pod pierwotną nazwą Indix Plus), 
od kwietnia 2016 Co-Prestarium Initio (Servier; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Aprestium) 
i od sierpnia 2016 Prestozek Combi (Adamed).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Perindopril/Amlo-
dipine Krka.

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

Atorvastatin: Atorvastatin Bluefish AB (Bluefish 
Pharmaceuticals) to 25. zarejestrowana marka 
atorwastatyny. W obrocie pojawiło się 20 marek: 
Atoris (Krka), Sortis (Pfizer; lek oryginalny), Tulip 
(Sandoz), od czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), od 
października 2006 Atorvox (Teva), od lutego 2007 
Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin (Acta-
vis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; zare-
jestrowany wcześniej przez Medis jako Atorvin), od 
kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowa-
ny wcześniej przez Medis jako Copastatin), od listo-
pada 2008 Corator (Lekam), od grudnia 2008 Larus 
(Gedeon Richter Polska; zarejestrowany wcześniej 
przez Medis jako Atorpharm), od września 2010 
Apo-Atorva (Apotex), od lutego 2012 Lambrinex 
(S-Lab), od czerwca 2012 Atorvastatinum 123ratio 
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Atorva-
statin Teva Pharma), od kwietnia 2013 Atorvastatin 
Bluefish, od maja 2014 Atorvagen (Generics), od 
czerwca 2014 Storvas CRT (Ranbaxy; lek wprowa-
dzony do sprzedaży od czerwca 2013 pod nazwą 
Atorvastatin Ranbaxy), od września 2014 Atorva-
statin Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Olinka pod nazwą Olinkator), od 
października 2015 Atorvastatin Vitama i od września 

2018 Olvastim (Accord Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorva-
statin Aurovitas, Atorvastatin Beximco, Atorvastatin 
Krka (dawki 10 mg, 20 mg i 40 mg zarejestrowane 
pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Billev, a dawki 30 
mg, 60 mg i 80 mg zarejestrowane pierwotnie pod 
nazwą Statorva), Calipra (Alkaloid-Int), Torvacard 
neo (Zentiva).

C10AB - Fibraty
Fenofibrate: Grofibrat M (Gedeon Richter Polska) 
kaps. 267 mg to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej innych dawek. Zarejestrowa-
no 5 marek fenofibratu. Na rynek wprowadzono 5 
marek: Apo-Feno (Apotex), Grofibrat i od kwietnia 
2015 Grofibrat S (Gedeon Richter Polska), Lipanthyl 
(Mylan Healthcare; lek oryginalny) w 3 różnych wer-
sjach: forma zwykła i mikronizowana oraz Lipanthyl 
Supra (2 dawki) i od stycznia 2010 Lipanthyl NT 
(Mylan), od listopada 2006 Fenardin kaps. 267 mg 
(PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez 
Laboratoires SMB jako Fenogal 267 Lidose), od 
października 2010 Fenardin (PharmaSwiss) kaps. 
160 mg i od marca 2011 Biofibrat (Biofarm).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Lipanthyl (Fournier).

C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach; C10BX - Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w innych 
połączeniach; C10BX03 - Atorwastatyna i am-
lodypina

Atorvastatin+amlodipine: Amlosatin (Sandoz) to 
4. zarejestrowana marka leków o podanym skła-
dzie. Do sprzedaży wprowadzono od stycznia 2012 
Amlator (Gedeon Richter).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Amlodipine + 
Atorvastatin Polpharma i Atordapin (Krka).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Amlodipine/Atorva-
statine Krka, Aston (Polpharma; lek był obecny na 
rynku od grudnia 2015), Atorvox Plus (Teva).

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

Etonogestrel+ethinylestradiol: Mithraring (Mithra 
Pharmaceuticals) to 7. rejestracja środka antykon-
cepcyjnego o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 6 systemów dopochwowych: Circlet 
(Merck Sharp & Dohme), NuvaRing (Merck Sharp 
& Dohme), od września 2017 Adaring (Adamed), 
Ginoring (Exeltis Poland) i PolaRing (Polpharma) ►

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
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oraz od sierpnia 2018 Contraseton (Mylan). Pre-
paraty uwalniają 15 mcg etinylestradiolu i 120 mcg 
etonogestrelu na dobę.

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03C – Estro-
geny; G03CX – Inne estrogeny

Tibolone: Tibolone Aristo to 4. zarejestrowana mar-
ka tybolonu. Na rynek wprowadzono 2 marki: Livial 
(Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny) i od marca 
2009 Ladybon (Zentiva). Nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży preparat Tibelia (Mithra Pharmaceu-
ticals).

G04/G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki 
stosowane w częstomoczu i nietrzymaniu mo-
czu

Solifenacin: Adablok (Adamed) to 19. zarejestro-
wana marka solifenacyny. Do sprzedaży wprowa-
dzono lek oryginalny Vesicare (Astellas).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Afenix (Polp-
harma), ApoSoli (Apotex), Asolfena (Krka), Silamil 
(Ranbaxy), Solifenacin Farmax (SVUS), Solifena-
cin Lesvi, Solifenacin Medreg, Solifenacin Mylan, 
Solifenacin PMCS (Pro.Med.CS), Solifenacin 
Sandoz, Solifenacin Stada, Solifenacin Teva, So-
lifenacyna Symphar, Solifurin (Aflofarm), Soluro 
(Accord Healthcare), Uronorm (Orion) i Vesisol 
(G.L. Pharma).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AB – Nukleozydy i nu-
kleotydy z wyłączeniem inhibitorów odwrotnej 
transkryptazy

Aciclovir: Hevipoint (Adamed) to 9. zarejestrowa-
na marka acyklowiru. Do sprzedaży wprowadzono 
2 marki iniekcyjne: Aciclovir Jelfa (PharmaSwiss), 
Acix (Sandoz), a także 3 marki doustne: Hascovir 
(Hasco-Lek), Heviran (Polpharma), Zovirax Active 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny, wprowadzony 
pierwotnie pod nazwą Zovirax), od marca 2017 
Hascovir Control tabl. 200 mg (Hasco-Lek; prepa-
rat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Aciclovir 
Hasco) i od marca 2018 Heviran Comfort (Polp-
harma; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Heviran PPH).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aciclovir Hasco 
(Hasco-Lek), Aciclovir Hikma, Sitavig (Bioalliance 
Pharma) w postaci tabletek adhezyjnych podpo-
liczkowych.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pi-
rymidyny

Cytarabine: Cytarabina Accord (Accord Health-
care) to 4. zarejestrowana marka cytarabiny. Do 
sprzedaży wprowadzono 3 leki: Alexan (Ebewe), 
Cytosar (Pfizer) i od czerwca 2015 Cytarabine Kabi 
(Fresenius Kabi).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cytarabine Teva, 
DepoCyte (Pacira; lek był obecny na rynku).

L01X - Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

Everolimus: Everolimus Accord (Accord Healthca-
re) to 6. zarejestrowana w tej klasie marka ewer-
olimusu. Na rynek wprowadzono 2 leki: Afinitor 
(Novartis Europharm) i od grudnia 2011 lek sierocy 
Votubia (Novartis Europharm).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Everolimus 
Stada, Everolimus Teva, Linevero (Ethypharm).
Gefitinib: Gefitinib Glenmark i Gefitinib Sandoz to 
odpowiednio 2. i 3. zarejestrowana marka gefity-
nibu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny 
Iressa (AstraZeneca). W Unii Europejskiej także we 
wrześniu 2018 zarejestrowano centralnie preparat 
Gefitinib Mylan.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Po-
chodne kwasu propionowego

Ibuprofen: Ibum Supermax (Hasco-Lek) w dawce 
600 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych 
wcześniej niższych dawek. Zarejestrowano 44 mar-
ki ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek zostały wprowa-
dzone 24 marki: Ibum i Ibum Forte (Hasco-Lek), 
Ibupar i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-
-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflofarm), 
Ibuprofen Polfarmex, Ibuprom i Ibuprom Max (US 
Pharmacia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen 
Express Forte (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Nurofen Caps), Nurofen 
Forte i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt Benckiser) 
oraz wprowadzone od maja 2006 Ibuprom Sprint 
(US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Ibuprom Sprint Caps), od lutego 2008 Ibu-
profen Aflofarm (następnie zmiana nazwy preparatu 
na Opokan Express, po czym w lutym 2012 zmia-
na powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od paździer-

►
nika 2008 Ibalgin Maxi (Sanofi-Aventis) od listopa-
da 2009 MIG (Berlin-Chemie), od stycznia 2010 
Nurofen Express Tab 400 mg (Reckitt Benckiser; 
preparat został wprowadzony we wrześniu 2007 
pod nazwą Nurofen Migrenol Forte), od maja 2010 
Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen 
Menstrual), od grudnia 2010 Spedifen (Zambon), 
od stycznia 2011 Ibalgin Fast (Sanofi-Aventis), od 
marca 2011 Ibufen Junior (Polpharma), od maja 
2011 Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin forte (Teva; 
lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibunin for-
te), od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od 
lipca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od stycz-
nia 2012 Ibuprom Max Sprint (US Pharmacia), od 
lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od 
lipca 2012 Ibuprofen LGO (Laboratorium Galenowe 
Olsztyn), od listopada 2012 Ifenin (Teva; lek zareje-
strowany wcześniej pod nazwą Ibunin), od grudnia 
2012 Kidofen czopki (Aflofarm), od stycznia 2013 
czopki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek), od czerwca 
2013 Nurofen Express Femina (Reckitt Benckiser; 
lek zarejestrowany początkowo jako Nurofen Ex-
press KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadze-
nie na rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od lipca 
2013 Nurofen Express Forte rozpuszczalny (Reckitt 
Benckiser; lek wprowadzony do sprzedaży od lip-
ca 2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte rozpusz-
czalny), od września 2014 Ibuprofen Dr. Max, od 
stycznia 2015 Metafen Ibuprofen (Polpharma; lek 
wprowadzony na rynek od września 2009 przez fir-
mę Polfarmex pod nazwą Aprofen), od marca 2015 
Ibufen Mini Junior (Polpharma), od lipca 2015 Ibum 
Express (Hasco-Lek; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Ibuprofen Forte Hasco, wprowadzony 
na rynek od grudnia 2013 pod nazwą Ibum Forte 
Minicaps), od grudnia 2015 Ibuprofen Teva i Ibu-
profen Teva Max (lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Irfen, a następnie Ibuprofen 123ratio), 
od czerwca 2016 Ibuprom RR (US Pharmacia; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprom Max, 
a wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą Ibu-
prom Duo), od lipca 2016 Ibuprofen Forte DOZ (lek 
w dawce 400 mg wprowadzony do sprzedaży od 
lipca 2012 pod pierwotną nazwą Ibuprofen LGO), 
od grudnia 2016 Iburapid (Nord Farm), od stycznia 
2017 Metafen Ibuprofen Caps (Polpharma) oraz od 
października 2017 Nurofen Mięśnie i Stawy Forte 
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony od październi-
ka 2008 pod nazwą Nurofen Forte Express), Labo-
ratoria PolfaŁódź Ibuprofen Max (lek w dawce 400 
mg zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen 
Sensilab) i Lizymax (Hasco-Lek).

Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 10 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino-
wym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku 
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzony 
wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D), Ibum 
o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci 
zawiesina 2% (o smaku pomarańczowym i truskaw-
kowym; Reckitt Benckiser), od marca 2009 Kidofen 
(Aflofarm), od lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte 
zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), od czerwca 2011 
Ibufen dla dzieci forte o smaku truskawkowym, za-
wiesina 4% (Polpharma), od sierpnia 2011 Nurofen 
dla dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzieci 4% poma-
rańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen 
dla dzieci 4% truskawkowy), od października 2011 
Milifen (Pinewood), od lutego 2012 Ibum o smaku 
bananowym (Hasco-Lek), od marca 2012 MIG dla 
dzieci zawiesina (Berlin-Chemie), od sierpnia 2012 
Brufen zawiesina 2% (Mylan), od września 2012 
Ibum forte o smaku malinowym (Hasco-Lek), od 
maja 2013 Ibum forte o smaku bananowym (Hasco-
-Lek), od sierpnia 2013 MIG dla dzieci forte o smaku 
truskawkowym, zawiesina (Berlin-Chemie), od lipca 
2014 Ibufen dla dzieci forte o smaku malinowym 
(Polpharma), od sierpnia 2015 Nurofen dla dzie-
ci Forte pomarańczowy i Nurofen dla dzieci Forte 
truskawkowy (Reckitt Benckiser), od stycznia 2016 
Pediprofen (Sequoia; lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Farmalider pod nazwą Ibuprofen 
Liderfarm), od kwietnia 2017 Ibum forte o smaku 
truskawkowym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Ibuprofen Mediceo Forte) 
oraz od grudnia 2017 Babyfen (Dr. Max; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Alkaloid-
-INT), Ibuprom dla dzieci (US Pharmacia) i Ibuprom 
dla dzieci Forte (US Pharmacia).
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Axopro-
fen i Axoprofen Forte (Axxon), Buscofem (Ipsen), 
Byfonen (Alkaloid-Int), Ibenal, Ibenal Forte i Ibenal 
Max (Lekam), Ibudolor Quick (Stada), Ibufarmalid 
(Farmalider), Ibufen dla dzieci o smaku pomarań-
czowym (Medana Pharma), Ibum o smaku tru-
skawkowym (Hasco-Lek; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibuprofen Mediceo), Ibum 
Easy, Ibum Easy Forte i Ibum Easy Junior (Hasco-
-Lek), Ibuprofen Alkaloid-INT, Ibuprofen Dermogen, 
Ibuprofen Banner, Ibuprofen Bril (Bristol), Ibuprofen 
Farmalider, Ibuprofen Lysine InnFarm (Inn-Farm), 
Ibuprofen Sensilab (Sensilab Polska), Ibutact (Ta-
ctica Pharmaceuticals), Modafen Junior (Zentiva).

►
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M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach
Ibuprofen+phenylephrine: Flustad Max (Stada) 
w nowym zestawieniu dawek (ibuprofen 400 mg + 
chlorowodorek fenylefryny 10 mg) to rozszerzenie 
względem wprowadzonego wcześniej preparatu 
Flustad zawierającego dawki o połowę niższe. Za-
rejestrowano 4 marki leków o podanym składzie. 
Na rynek zostały wprowadzone 2 marki: od czerwca 
2015 Modafen Grip (Zentiva) i od września 2017 
Flustad (Stada). Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Ibuprom Zatoki Tabs (US Pharmacia) i Acatar 
Zatoki Tabs (US Pharmacia).
Ibuprofen+pseudoephedrine: Zatotabs (Hasco-
-Lek) to 14. zarejestrowana marka leków o po-
danym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 10 
marek: Acatar Zatoki (US Pharmacia), Ibum Grip 
(Hasco-Lek; lek wprowadzony pierwotnie do sprze-
daży pod nazwą Ibum Extra), Ibuprom Zatoki (US 
Pharmacia), Nurofen Zatoki (Reckitt Benckiser; 
wcześniej lek wprowadzono na rynek pod nazwą 
Nurofen na przeziębienie i grypę, a następnie jako 
Nurofen Antigrip), od października 2013 Ibum Za-
toki (Hasco-Lek), od grudnia 2013 Metafen Zatoki 
(Polpharma; lek był obecny na rynku od września 
2008 pod nazwą Rhinafen), od lipca 2015 Modafen 
Extra Grip (Zentiva; lek wprowadzony pierwotnie 
pod nazwą Modafen), od grudnia 2015 Infex Zatoki 
(Teva; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Ibuprofen + Pseudoefedryna 123ratio, a później pod 
nazwą Ibuprofen + Pseudoefedryna Teva), od lipca 
2016 Sudafed Extra (McNeil; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Ibuprofen/Pseudoephedrine 
Hydrochloride Diapharm), od listopada 2016 La-
boratoria PolfaŁódź Zatoki (Bio-Profil Polska; lek 
wprowadzony na rynek od października 2014 pod 
pierwotną nazwą Rinafen Zatoki) i od sierpnia 2017 
Ibum Zatoki Max (Hasco-Lek).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Advil Zatoki (Pfi-
zer), Advil Zatoki Sprint (Pfizer), Efedoxin (Phar-
maSwiss), Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochlo-
ride Krewel (Krewel Meuselbach).

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AJ – Opioidy w połą-
czeniach z nieopioidowymi lekami przeciw-
bólowymi; N02AJ06 – Kodeina i paracetamol

Codeine+paracetamol: Paracetamol + Codeine 
Omega Pharma to 6. zarejestrowana marka prepa-
ratów o podanym składzie. Na rynek wprowadzo-
no 5 leków: Antidol (Sandoz), Efferalgan Codeine 
(Bristol-Myers Squibb), Talvosilen i Talvosilen forte 

(Bene), Ultracod (Zentiva) i od stycznia 2014 Pa-
ramax-Cod (Vitabalans).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Co-Codamol i Co-
-Codamol Forte (Actavis), Dafalgan Codeine (Bri-
stol-Myers Squibb; lek był obecny na rynku).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe; N02BB – Pirazolony

Metamizole: Xalgin (Renantos) to 6. zarejestrowa-
na marka metamizolu. Do sprzedaży wprowadzono 
5 marek: Pyralgin inj. (Polpharma), Pyralgina tabl. 
500 mg (Polpharma), od września 2017 Metamizole 
Kalceks, od listopada 2017 Metamizole Kabi (Fre-
senius Kabi), od czerwca 2018 Pyralgina Gorączka 
(Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Pyralgina Aqua, a wprowadzony na rynek od 
czerwca 2011 pod nazwą Pyralgina Sprint), od lip-
ca 2018 Dialginum (Chemax Pharma) i od sierpnia 
2018 Gardan (Adamed; lek wprowadzony od lipca 
2013 przez firmę Sopharma pod nazwą Re-Algin).

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciw-
depresyjne

Agomelatine: Agodeprin (Sandoz) to 4. zarejestro-
wana marka agomelatyny. Do sprzedaży od lipca 
2009 wprowadzono Valdoxan (Servier). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Thymanax (Servier) i Unbremi 
(Sigillata).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła; R02AA – Antyseptyki

Octenidine: Octeangin (Cassella-med) to 1. zare-
jestrowana w tej klasie marka oktenidyny, w postaci 
pastylek w dawce 2,6 mg.

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03A – Leki adre-
nergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki 
adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroi-
dami lub innymi lekami, z wyłączeniem leków 
antycholinergicznych; R03AK06 – Salmeterol 
i flutykazon

Salmeterol+fluticasone propionate: Salflumix 
Easyhaler (Orion) to 9. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 5 ma-
rek: Seretide i Seretide Dysk (GlaxoSmithKline), od 
lutego 2013 Asaris (Polpharma) i Salmex (Celon), 
od sierpnia 2016 AirFluSal Forspiro (Sandoz) i od 
kwietnia 2017 Comboterol (Lekam).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Aerivio Spi-
romax (Teva), Airexar Spiromax (Teva), AirFluSal 
(Sandoz) w postaci aerozolu wziewnego, Symflu-
sal (Symphar; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Salmeson).

►
Ostatnio skreślono z Rejestru: Lifsar Pulmojet (Zen-
tiva).

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i prze-
ziębieniach; R05X – Różne preparaty na 
przeziębienie

Sirupus Plantaginis: Tussiplant (Phytopharm Klę-
ka) to aktualnie 8. zarejestrowany produkt leczniczy 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
7 leków: Babicum (Natur Produkt Pharma), Lan-
cetan (Prolab), Sirupus Plantaginis Plantagen 12 
cz. ekstraktu z babki lancetowatej (Gemi), Plantagis 
(Microfarm), Sirupus Plantaginis (Hasco-Lek), od 
listopada 2014 PlantagoPharm (Phytopharm Klę-
ka; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Sirupus 
Plantaginis PhytoPharm, a następnie jako Syrop 
Plantago lanceolata) i od listopada 2015 Syrop 
z babki lancetowatej Amara.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Syrop z babki lan-
cetowatej (Herbapol Kraków).

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S02 – Leki otologiczne; S02C/S02CA – Połą-
czenia kortykosteroidów z lekami przeciwin-
fekcyjnymi; S02CA05 – Fluocynolon w połą-
czeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi

Fluocinolone acetonide+ciprofloxacin: Cetraxal 
Plus (Tactica Pharmaceuticals) w opakowaniach 
jednodawkowych to rozszerzenie względem wpro-
wadzonego do sprzedaży od czerwca 2013 opako-
wania wielodawkowego.

2018-10-18

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 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska XI”; “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 IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje UE
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J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE  
DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01A/J01AA – Tetracykliny

Eravacycline: Xerava (Tetraphase Pharmaceuti-
cals) to 1. zarejestrowana marka erawacyckliny. 
Produkt Xerava jest wskazany do stosowania w le-
czeniu powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych 
(cIAI, ang. complicated intraabdominal infections) 
u dorosłych. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne 
dotyczące odpowiedniego stosowania leków prze-
ciwbakteryjnych.
Mechanizm działania erawacykliny obejmuje zakłó-
cenie syntezy białka bakteryjnego przez związanie 
z podjednostką rybosomalną 30S, uniemożliwiające 
włączenie reszt aminokwasowych do wydłużają-
cych się łańcuchów peptydowych. Substytucje C-7 
i C-9 w erawacyklinie nie zachodzą w żadnych wy-
stępujących naturalnie lub półsyntetycznych tetra-
cyklinach. Schemat substytucji pobudza działanie 
przeciwdrobnoustrojowe, w tym utrzymanie dzia-
łania in vitro przeciwko szczepom Gram-dodatnim 
i Gram-ujemnym wykazującym specyficzne me-
chanizmy odporności na tetracyklinę [tj. usuwanie 
pompą błonową przez białka tet(A), tet(B) i tet(K); 
zabezpieczenie rybosomalne zakodowane przez 
białka tet(M) i tet(Q)]. Erawacyklina nie jest sub-
stratem dla pompy MepA u Staphylococcus aure-
us, którą opisano jako mechanizm oporności na 
tygecyklinę. Na erawacyklinę nie działają również 

enzymy unieszkodliwiające lub modyfikujące ami-
noglikozydy. Odporność na erawacyklinę zaobser-
wowano u Enterococcus zawierających modyfikację 
w genie rpsJ. Nie występuje oporność krzyżowa 
typu „target-based” między erawacykliną a innymi 
grupami antybiotyków takimi jak chinolony, penicy-
liny, cefalosporyny i karbapenemy. Inne mechani-
zmy odporności bakterii, które mogłyby potencjal-
nie oddziaływać na erawacyklinę, są związane ze 
zwiększonym naturalnym nieswoistym wypompo-
wywaniem leku powodującym wielolekoodporność 
(MDR, ang. multidrug-resistance).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

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

Durvalumab: Imfinzi (AstraZeneca) w monoterapii 
jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawanso-
wanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego 
raka płuca (NDRP) u pacjentów dorosłych, u któ-
rych stwierdza się ekspresję PD-L1 na ≥1% ko-
mórek guza oraz u których nie nastąpiła progresja 
choroby po chemioradioterapii z zastosowaniem 
pochodnych platyny.
Ekspresja białka liganda programowanej śmierci 
komórki typu 1 (PD-L1; PD-L = ang. programmed 
death-ligand) to adaptacyjna odpowiedź immu-

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska w ramach procedury cen-
tralnej wydała 14 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych pro-
duktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Doty-
czą one 6 nowych substancji czynnych (abemacyklib, binimetynib, 
durwalumab, enkorafenib, erawacyklina, tyldrakizumab) i 7 substan-
cji czynnych już stosowanych w lecznictwie. Produkty omówiono 
w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatów z uwzględnieniem 
wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając 
inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produk-
tów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu).

►

nologiczna, która pomaga nowotworowi uniknąć 
wykrycia i eliminacji przez układ immunologiczny. 
Ekspresja PD-L1 może być indukowana przez syg-
nały zapalne (np. interferon gamma) i może ulegać 
ekspresji zarówno na komórkach nowotworowych, 
jak i komórkach układu immunologicznego zwią-
zanych z nowotworem w mikrośrodowisku guza. 
PD-L1 blokuje działanie limfocytów T i ich aktywację 
poprzez interakcję z PD-1 i CD80 (B7.1). Wiążąc 
się ze swoimi receptorami, PD-L1 redukuje cyto-
toksyczne działanie limfocytów T, proliferację i wy-
twarzanie cytokin.
Durwalumab jest całkowicie ludzkim przeciwciałem 
monoklonalnym z klasy immunoglobulin G1 kappa 
(IgG1κ), wytwarzanym w komórkach jajnika chomi-
ka chińskiego z zastosowaniem technologii rekom-
binacji DNA. Durwalumab selektywnie blokuje inter-
akcję PD-L1 z PD-1 i CD80 (B7.1). Durwalumab nie 
indukuje cytotoksyczności komórkowej zależnej od 
przeciwciał (ang. antibody dependent cell-mediated 
cytotoxicity, ADCC). Selektywna blokada interakcji 
PD-L1/PD-1 i PD-L1/CD80 wzmacnia odpowiedzi 
przeciwnowotworowe układu immunologicznego 
i zwiększa aktywację limfocytów T.

L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Abemaciclib: Verzenios (Eli Lilly) jest wskazany 
w leczeniu kobiet chorych na raka piersi wykazu-
jącego ekspresję receptora hormonalnego (ang. 
hormone receptor, HR) i niewykazującego ekspre-
sji receptora typu 2. dla ludzkiego naskórkowego 
czynnika wzrostu (ang. human epidermal growth 
factor receptor 2, HER2), w stadium miejscowo za-
awansowanym lub z przerzutami w skojarzeniu z in-
hibitorem aromatazy lub fulwestrantem w ramach 
pierwszej linii leczenia hormonalnego lub u kobiet, 
które wcześniej stosowały terapię hormonalną. 
U kobiet przed menopauzą lub w okresie okołome-
nopauzalnym terapię hormonalną należy stosować 
w skojarzeniu z agonistą hormonu uwalniającego 
hormon luteinizujący (LHRH).
Abemacyklib jest silnym i wybiórczym inhibito-
rem zależnych od cyklin kinaz typu 4. i 6. (CDK4 
i CDK6), a w analizach enzymatycznych najsil-
niej hamuje cyklinę D1/CDK4. Abemacyklib unie-
możliwia fosforylację białka retinoblastomy (ang. 
retinoblastoma protein, Rb), blokując w cyklu ko-
mórkowym przejście od fazy G1 do fazy S podzia-
łów komórkowych, co prowadzi do zahamowania 
rozrostu guza. W liniach komórkowych raka piersi 
z dodatnią ekspresją receptora estrogenowego dłu-
gotrwałe zahamowanie przez abemacyklib miejsca 
docelowego uniemożliwiało ponowną aktywację 
procesu fosforylacji Rb, powodując starzenie się 

i apoptozę komórek. W warunkach in vitro linie ko-
mórek nowotworowych niewykazujących ekspresji 
Rb i pozbawionych Rb są na ogół mniej wrażliwe na 
abemacyklib. W modelach ksenograftu raka piersi 
abemacyklib podawany bez przerwy raz na dobę 
w stężeniach znaczących klinicznie sam lub łącznie 
z lekami przeciwestrogenowymi powodował zmniej-
szenie rozmiarów zmiany nowotworowej.
Binimetinib: Mektovi (Pierre Fabre Médicament) 
w skojarzeniu z enkorafenibem jest wskazany do 
leczenia dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym lub 
przerzutowym czerniakiem skóry z obecnością mu-
tacji BRAF V600.
Binimetynib jest odwracalnym, niekompetycyjnym 
do ATP inhibitorem kinazy 1 aktywowanej mito-
genami (MEK1 i MEK2; ang. mitogen-activated 
extracellular signal-regulated kinase), regulowa-
nej sygnałami zewnątrzkomórkowymi. W syste-
mie bezkomórkowym binimetynib hamuje MEK1 
i MEK2 przy wartości połowy maksymalnego stę-
żenia hamującego (IC50) wynoszącego 12-46 nM. 
Białka MEK są nadrzędnymi regulatorami szlaku 
kinazy regulowanej sygnałami zewnątrzkomórko-
wymi (ang. extracellular signal-regulated kinase, 
ERK), która przyczynia się do proliferacji komórek. 
W przypadku czerniaka i innych nowotworów szlak 
ten jest często aktywowany przez zmutowane formy 
genu BRAF, który pobudza białko MEK. Binimety-
nib hamuje aktywację MEK przez BRAF i hamuje 
aktywność kinazy MEK. Binimetynib hamuje wzrost 
linii komórkowych czerniaka z obecnością mutacji 
BRAF V600 i wykazuje działanie przeciwnowotwo-
rowe w modelach zwierzęcych czerniaka z obec-
nością mutacji BRAF V600.
Binimetynib i enkorafenib (inhibitor BRAF) hamują 
szlak MAPK (mitogen-activated protein kinase), co 
powoduje silniejsze działanie przeciwnowotworowe. 
Dodatkowo stosowanie enkorafenibu w skojarzeniu 
z binimetynibem zapobiegało rozwojowi oporności 
na leczenie w przeszczepach heterogenicznych 
ludzkiego czerniaka z obecnością mutacji BRAF 
V600E w warunkach in vivo.
Encorafenib: Braftovi (Pierre Fabre Médicament) 
w skojarzeniu z binimetynibem jest wskazany do 
leczenia dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym 
lub przerzutowym czerniakiem skóry z obecnością 
mutacji BRAF V600.
Enkorafenib jest silnym i wysoce selektywnym, 
drobnocząsteczkowym inhibitorem kinazy RAF 
konkurującym z ATP. Obliczono, że połowa mak-
symalnego stężenia hamującego (IC50) enkora-
fenibu przeciwko enzymom BRAF V600E, BRAF 
i CRAF wynosi odpowiednio 0,35, 0,47 i 0,30 nM. 

https://www.ema.europa.eu
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►
Okres półtrwania dysocjacji enkorafenibu wynosi 
>30 godzin i zapewnia wydłużone zahamowanie 
aktywności pERK. Enkorafenib powoduje supre-
sję szlaku RAF/MEK/ERK (rapidly accelerated fi-
brosarcoma, RAF; mitogen-activated extracellular 
signal-regulated kinase, MEK; extracellular signal-
-regulated kinase, ERK) w komórkach nowotworo-
wych z ekspresją kilku zmutowanych form kinazy 
BRAF (V600E, D i K). W szczególności enkorafenib 
hamuje rozwój komórek czerniaka z obecnością 
mutacji BRAF V600E, D i K w warunkach in vitro i in 
vivo. Enkorafenib nie hamuje szlaku sygnałowego 
RAF/MEK/ERK w komórkach z ekspresją BRAF 
typu dzikiego (ang. wild).
Enkorafenib i binimetynib (inhibitor MEK) hamują 
szlak MAPK (mitogen-activated protein kinase), 
w efekcie zapewniając silniejsze działanie przeciw-
nowotworowe. Dodatkowo stosowanie enkorafenibu 
w skojarzeniu z binimetynibem zapobiegało rozwo-
jowi oporności w przeszczepach heterogenicznych 
ludzkiego czerniaka z obecnością mutacji BRAF 
V600E w warunkach in vivo.
Gefitinib: Gefitinib Mylan to 4. zarejestrowana mar-
ka gefitynibu. Do sprzedaży wprowadzono lek ory-
ginalny Iressa (AstraZeneca). W Polsce także we 
wrześniu 2018 zarejestrowano preparaty Gefitinib 
Glenmark i Gefitinib Sandoz.
Leki są wskazane w monoterapii dorosłych pacjen-
tów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), 
miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, 
z uaktywnioną mutacją EGFR-TK.
Naskórkowy czynnik wzrostu (ang. epidermal gro-
wth factor: EGF) i jego receptor (ang. epidermal 
growth factor receptor: EGFR [HER1; ErbB1]) 
zostały zidentyfikowane jako główne czynniki od-
powiedzialne za proces wzrostu i podziału w ko-
mórkach prawidłowych i nowotworowych. Mutacja 
aktywująca EGFR w komórce nowotworowej jest 
ważnym czynnikiem pobudzającym wzrost komór-
ki, blokującym apoptozę, zwiększającym produkcję 
czynników angiogenezy i ułatwiającym proces po-
wstawania przerzutów. Gefitynib jest wybiórczym, 
małocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozy-
nowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu 
i jest skutecznym sposobem leczenia u pacjentów 
z nowotworem z obecnością mutacji aktywującej 
domenę kinazy tyrozynowej EGFR, niezależnie od 
rzutu leczenia. Nie stwierdzono istotnego klinicz-
nie działania u pacjentów z potwierdzonym brakiem 
mutacji EGFR w guzie.

L03/L03A – Środki pobudzające układ od-
pornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające 
wzrost kolonii komórkowych

Pegfilgrastim: Udenyca (ERA Consulting) i Pelgraz 
(Accord Healthcare) to aktualnie odpowiednio 2. i 3. 
zarejestrowana marka pegfilgrastymu. Do sprzeda-
ży wprowadzono lek oryginalny Neulasta (Amgen). 
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ristempa (Amgen).
Filgrastym jest wytwarzany w komórkach Esche-
richia coli za pomocą techniki rekombinacji DNA, 
a następnie łączony z glikolem polietylenowym 
(PEG) tworząc pegfilgrastym.
Wskazaniem do stosowania jest skrócenie czasu 
trwania neutropenii i zmniejszenie częstości wy-
stępowania gorączki neutropenicznej u dorosłych 
pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksycz-
ną z powodu choroby nowotworowej (z wyjątkiem 
przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielo-
dysplastycznych).
Ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów (ang. 
granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) jest 
glikoproteiną regulującą procesy wytwarzania 
i uwalniania granulocytów obojętnochłonnych ze 
szpiku kostnego. Pegfilgrastym jest koniugatem 
kowalencyjnym rekombinowanego ludzkiego G-
-CSF (r-metHuG-CSF) z jedną cząsteczką glikolu 
polietylenowego (PEG), o masie cząsteczkowej 
20 kDa. Pegfilgrastym ma dłuższy niż filgrastym 
okres półtrwania, na skutek mniejszego klirensu 
nerkowego. Wykazano, że pegfilgrastym i filgra-
stym charakteryzują się identycznym sposobem 
działania – powodują znaczące zwiększenie liczby 
granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodo-
wej w ciągu 24 godzin od podania oraz niewielkie 
zwiększenie liczby monocytów i (lub) limfocytów. 
Na podstawie badań aktywności chemotaktycznej 
i fagocytarnej wykazano, że granulocyty obojętno-
chłonne wytwarzane po podaniu pegfilgrastymu 
wykazują prawidłową lub wzmożoną aktywność, 
podobnie jak po podaniu filgrastymu. Podobnie jak 
w przypadku innych hematopoetycznych czynników 
wzrostu, w warunkach in vitro wykazano, że G-CSF 
stymuluje ludzkie komórki śródbłonkowe. W wa-
runkach in vitro G-CSF może stymulować wzrost 
komórek szpikowych, w tym komórek nowotworo-
wych; podobne działanie obserwowano również in 
vitro w stosunku do komórek niepochodzących ze 
szpiku kostnego.

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

Adalimumab: Hulio (Mylan) to lek biopodobny, 8. 
zarejestrowana marka adalimumabu. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny Humira (AbbVie). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku w Polsce: Amgevita 

(Amgen), Cyltezo (Boehringer Ingelheim), Halima-
toz (Sandoz), Hefiya (Sandoz), Hyrimoz (Sandoz) 
i Imraldi (Amgen).

L04AC – Inhibitory interleukiny
Tildrakizumab: Ilumetri (Almirall) jest wskaza-
ny w leczeniu łuszczycy plackowatej o nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych pacjentów 
kwalifikujących się to terapii ogólnoustrojowej.
Tyldrakizumab jest humanizowanym przeciwciałem 
monoklonalnym klasy IgG1/k wytworzonym w linii 
komórkowej jajnika chomika chińskiego (ang. Chi-
nese Hamster Ovary, CHO) przy użyciu technologii 
rekombinacji DNA. Tyldrakizumab wiąże się specy-
ficznie z podjednostką białkową p19 cytokiny inter-
leukiny 23 (IL-23) bez wiązania z IL-12 i hamującym 
jej interakcję z receptorem IL-23. Interleukina IL-23 
jest naturalnie występującą cytokiną uczestniczącą 
w odpowiedziach zapalnych i immunologicznych. 
Tyldrakizumab hamuje uwalnianie prozapalnych 
cytokin i chemokin.

L04AX – Inne leki hamujące układ odpornoś-
ciowy

Lenalidomide: Lenalidomide Accord to 2. zareje-
strowana marka lenalidomidu. Revlimid (Celgene 
Europe), dopuszczony pierwotnie w roku 2003 jako 
lek sierocy, pojawił się na rynku w Polsce od wrześ-
nia 2017.
Lenalidomide Accord jest wskazany do stosowania: 
w monoterapii w leczeniu podtrzymującym doro-
słych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem 
mnogim po autologicznym przeszczepie komórek 
macierzystych; w terapii skojarzonej w leczeniu 
dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio 
szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do 
przeszczepu; w skojarzeniu z deksametazonem do 
leczenia dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mno-
gim, u których stosowano uprzednio co najmniej 
jeden schemat leczenia.
Lenalidomid działa przeciwnowotworowo, przeciw-
angiogenetycznie, proerytropoetycznie i immuno-
modulacyjnie. W szczegolności hamuje proliferację 
niektórych nowotworowych komórek hematopoe-
tycznych (w tym osoczowych komórek szpiczaka 
mnogiego i guzów związanych z delecjami w ob-
rębie chromosomu 5), zwiększa odporność ko-
mórkową zależną od komórek T i komórek typu 
Natural Killer (NK) oraz zwiększa liczbę komórek 
NKT, hamuje angiogenezę przez hamowanie mi-
gracji i adhezji komórek śródbłonka i tworzenia 
mikronaczyń, zwiększa wytwarzanie hemoglobiny 
płodowej przez hematopoetyczne komórki macie-
rzyste CD34+ oraz hamuje wytwarzanie cytokin 
prozapalnych (np. TNF-α i IL-6) przez monocyty. 

Lenalidomid wiąże się bezpośrednio do cereblonu, 
który jest częścią składową w kompleksu ligazy E3 
kulina RING ubikwityna, który zawiera białko DDB1 
(ang. deoxyribonucleic acid damage-binding protein 
1), kulinę 4 (CUL4) oraz białko regulatorowe kuliny 
1 (Roc1). W obecności lenalidomidu cereblon wiąże 
białka substratowe Aiolos i Ikaros, które są czynni-
kami transkrypcyjnymi w komórkach limfatycznych. 
Prowadzi to do ich ubikwitynacji i następnie degra-
dacji, co skutkuje cytotoksycznością i działaniem 
immunomodulacyjnym lenalidomidu.

N – UKŁAD NERWOWY
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; 
N03AG – Pochodne kwasów tłuszczowych

Vigabatrin: Kigabeq (Orphelia) to 2. zarejestro-
wana marka wigabatryny, ale o wskazaniach wy-
łącznie pediatrycznych: lek Kigabeq jest wskazany 
do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku od 1 
miesiąca do poniżej 7. roku życia w: monoterapii 
napadów padaczkowych wieku niemowlęcego (ze-
spół Westa); leczeniu w skojarzeniu z innymi prze-
ciwpadaczkowymi produktami leczniczymi napa-
dów częściowych opornych na leczenie (ogniskowe 
napady padaczkowe), które są lub nie są wtórnie 
uogólnione, w przypadku gdy wszystkie inne właś-
ciwe skojarzenia przeciwpadaczkowych produktów 
leczniczych okazały się niewystarczające lub źle 
tolerowane.
Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Sabril 
(Sanofi-Aventis).
Wigabatryna jest selektywnym, nieodwracalnym in-
hibitorem aminotransferazy GABA (enzymu odpo-
wiedzialnego za rozkład kwasu gamma-aminoma-
słowego GABA). Leczenie wigabatryną prowadzi do 
zwiększenia stężenia GABA, który jest głównym neu-
roprzekaźnikiem o działaniu hamującym w mózgu.
Kontrolowane i długoterminowe badania kliniczne 
wykazały, że wigabatryna jest skutecznym lekiem 
przeciwdrgawkowym, gdy stosowana jest w terapii 
pierwszego rzutu u pacjentów z napadami padacz-
kowymi wieku niemowlęcego, jak również w terapii 
dodanej u pacjentów z padaczką nieodpowiednio 
kontrolowaną leczeniem konwencjonalnym. Lek 
jest szczególnie skuteczny u pacjentów z napada-
mi częściowymi.

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki na-
senne i uspokajające; N05CH – Agoniści re-
ceptora melatoniny

Melatonin: Slenyto (RAD Neurim Pharmaceuticals) 
w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu dostęp-
nych na receptę w dawkach 1 mg i 5 mg to aktualnie 
4. zarejestrowana marka melatoniny. ►
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Slenyto jest wskazany w leczeniu bezsenności 
u dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu (ang. Autism Spectrum 
Disorder, ASD) i (lub) zespołem Smith-Magenis, 
gdy środki zapewniające higienę snu okazały się 
nieskuteczne.
Do sprzedaży wprowadzono:
- 2 leki bezreceptowe wskazane jako środek po-

mocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwa-
nia np. związanych ze zmianą stref czasowych lub 
w związku z pracą zmianową, a także jako środek 
ułatwiający regulację zaburzeń dobowego rytmu 
snu i czuwania u pacjentów niewidomych: Melato-
nina LEK-AM i od maja 2011 Tonasen (Medicplast; 
preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Me-
latonina Medicplast);

- 1 lek receptowy wskazany jako monoterapia 
w krótkotrwałym leczeniu pierwotnej bezsenności, 
charakteryzującej się niską jakością snu, u pacjen-
tów w wieku 55 lat lub starszych: od sierpnia 2008 
Circadin (RAD Neurim Pharmaceuticals) o przedłu-
żonym uwalnianiu w dawce 2 mg.
Melatonina jest naturalnie występującym hormo-
nem wytwarzanym przez szyszynkę i strukturalnie 
pokrewnym serotoninie. Fizjologicznie wydzielanie 
melatoniny zwiększa się wkrótce po zapadnięciu 
zmroku, a jej maksymalne stężenie przypada na 
2:00 – 4:00 godzinę rano i zmniejsza się w drugiej 
połowie nocy. Melatonina bierze udział w stero-
waniu rytmami okołodobowymi i dostosowywaniu 
się organizmu do cyklu światła i ciemności. Wiąże 
się również z działaniem nasennym i zwiększoną 
skłonnością do snu. Uważa się, że właściwości na-
senne melatoniny są wynikiem jej oddziaływania 
z receptorami melatoninowymi (MT1, MT2, MT3), 
które (głównie MT1 i MT2) biorą udział w regulacji 
rytmów okołodobowych i snu.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Melatonina (Medi-
cproduct), Melatonina o smaku pomarańczowym 
(Vis).
Na rynku są także dostępne środki spożywcze 
zawierające melatoninę, np. Dicosen (Labomar), 
Forsen Fast Melatonina (Olimp), Melatonina 1 mg 
(Naturell), Melatonina 1 mg (Vitadiet), Melatonina 
Fast (Deep Pharma), Melatonina Tonaxinum Spray 
(Novascon Pharmaceuticals), Melatoninum 1 mg 
(Anmark), Sen Spray Apotex, Zdrowosen Melato-
nina 5 mg (Zdrovit Romania).

V – PREPARATY RÓŻNE
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane 
w lecznictwie; V03AC – Środki chelatujące 
żelazo

Deferiprone: Deferiprone Lipomed to 2. zarejestro-
wana marka deferypronu. Do sprzedaży wprowa-
dzono Ferriprox (Apotex).
Monoterapię lekiem Deferiprone Lipomed stosuje 
się w leczeniu nadmiaru żelaza u pacjentów z tala-
semią typu major, u których obecne leczenie środ-
kami chelatującymi jest niewystarczające lub istnie-
ją ku niemu przeciwwskazania. Deferiprone Lipo-
med łącznie z innym środkiem chelatującym stosuje 
się u pacjentów z talasemią typu major, u których 
monoterapia innym środkiem chelatującym żelazo 
jest nieskuteczna lub gdy zapobieganie zagrażają-
cym życiu skutkom przeładowania żelazem lub ich 
leczenie uzasadnia szybką lub intensywną korektę.
Substancją czynną jest deferypron (3-hydroksy-1,2-
-dimetylopirydyn-4-on), ligand dwudonorowy, który 
łączy się z jonami żelaza w stosunku molowym 3:1.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 27 IX 2018 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza (Incline Therapeutics) z 4 
IX 2018, pozwolenia na dopuszczenie do obro-
tu produktu leczniczego stosowanego u ludzi 
Ionsys, zarejestrowanego 19 XI 2015 – sub-
stancja czynna: fentanyl, klasa: N02AB.

2018-10-18

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 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – 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 IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

► NOWOŚCI NA RYNKU 

– Wrzesień 2018
We wrześniu 2018 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 20 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa 
ATC/WHO Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 

(marka)
Podmiot 

odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji/

zmiany

A02BC Pantoprazole Pantoprazol 
Accord

Accord 
Healthcare

PL 03.2015

A10BB Gliclazide Salson Sandoz PL 03.2016

C01BC Propafenone Tonicard Accord 
Healthcare

PL 08.2017

C10AA Atorvastatin Olvastim Accord 
Healthcare

PL 11.2017

D08AJ57 Octenidine + phenoxyethanol Oktaseptal Unia PL 07.2018

H01BA Vasopressin Empesin Orpha-Devel PL 05.2018

J01DH Meropenem Meropenem 
Noridem

Noridem 
Enterprises

PL 10.2012

J02AC Itraconazole Itromyx Adamed PL 10.2016

J05AF Entecavir Entecavir Accord Accord 
Healthcare

UE 09.2017

L01XD Aminolevulinic acid Alacare Spirig PL 09.2009

L01XX Anagrelide Atremia Teva PL 12.2017

L01XX Venetoclax Venclyxto AbbVie UE 12.2016

M02AC Camphora + methyl salicylate  
+ Pini aetheroleum  
+ Terebinthinae aetheroleum

Hotlec Aflofarm PL 09.1990 
Analgolan*, 
zm. 03.2008 
Kosmodisk*, 
zm. 02.2011 
Analgolan*, 
zm. 05.2018 
Hotlec ►
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Ponadto we wrześniu 2018 r. wprowadzono 
do sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych 
na rynku:
•	 C02CA, doxazosin, Doxar XL (Actavis), PL 

06.2015 Doxalong, zm. 01.2018 Doxar XL;
•	 N07BA, nicotine, Nicorette Cool Berry (Mc-

Neil), PL 05.2017.

A – PRZEWÓD POKARMOWY  
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach zwią-
zanych z nadkwaśnością; A02B – Leki sto-
sowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki ob-
niżające poziom glukozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin; A10BB – Sulfonamidy, pochod-
ne mocznika

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01B – 

Leki przeciwarytmiczne, klasa I i III; C01BC 
– Leki przeciwarytmiczne klasy I C

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; 
C02C – Leki antyadrenergiczne działające 
obwodowo; C02CA – Antagoniści receptora 
a-adrenergicznego

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

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D08/D08A – Środki antyseptyczne i odkażające; 

D08AJ – Czwartorzędowe związki amonio-
we; D08AJ57 – Oktenidyna w połączeniach

M03BX Thiocolchicoside Tiocolis Biofarm PL 10.2017

N03AX Zonisamide Zonisamidum 
Glenmark

Glenmark PL 01.2018

N05AA Promazine Promazine Hasco Hasco-Lek PL 05.2017

N07BC Levomethadone Levomethadone 
Hydrochloride 
Molteni

Molteni PL 05.2015

R02AA20 Gargarin Soligardin Aflofarm PL 01.1992 
Proszek do 
płukanki, 
zm. Gargarin 
Aflofarm*, 
zm. 10.2017 
Soligardin

R05X Echinaceae purpureae extractum 
+ Plantaginis lanceolatae 
extractum

Sirupus 
Plantaginis Plus

Hasco-Lek PL 05.1998 
Plantifort*, 
zm. 05.2018 
Sirupus 
Plantaginis 
Plus

S01EE Travoprost Vizitrav PharmaSwiss PL 03.2017
*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

►

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW 

PŁCIOWYCH I INSULIN
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich 

analogi; H01B – Hormony tylnego płata przy-
sadki; H01BA – Wazopresyna i analogi

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; 
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciw-
bakteryjne; J01DH – Karbapenemy

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogól-
nie; J02AC – Pochodne triazolu

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciw-
wirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nukleo-
tydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 

przeciwnowotworowe;
L01XD – Środki uwrażliwiające stosowane 
w leczeniu fotodynamicznym i radiacyjnym
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach 

stawów i mięśni; M02AC – Preparaty zawie-
rające pochodne kwasu salicylowego

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03B – Środki 
zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo; 
M03BX – Inne środki działające ośrodkowo

N – UKŁAD NERWOWY
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – 

Inne leki przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuro-

leptyczne; N05AA – Pochodne fenotiazyny 
z łańcuchem alifatycznym

N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; 
N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależ-
nień;
N07BA – Leki stosowane w leczeniu uzależ-
nienia od nikotyny
N07BC – Leki stosowane w leczeniu uzależ-
nienia od opioidów

R – UKŁAD ODDECHOWY
R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach 

gardła; R02AA – Antyseptyki; R02AA20 – 
Różne

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05X – Różne preparaty na przezię-
bienie

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw 

jaskrze i zwężające źrenice; S01EE – Analo-
gi prostaglandyn

2018-10-18

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 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska XI”; “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 IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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