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Wiele tygodni upłynie, zanim z pierwszych stron gazet zniknie temat corhydronu.
Z całą pewnością leży w interesie nas
wszystkich: pacjentów, farmaceutów, lekarzy,
załogi Jelfy – wyjaśnienie każdego wątku tej
sprawy. Potrzeba zaangażowania wielu ludzi, techniki i ﬁnansów, aby wydać właściwy werdykt.
Inspekcja farmaceutyczna w Polsce, jako jedna z pierwszych służb państwowych, funkcjonuje zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej i światowymi standardami. Po raz pierwszy stanęła jednak oko w oko z sytuacją kryzysową
na tak dużą skalę. Czy zda egzamin?… Czy my wszyscy zdamy ten egzamin?
Przy okazji, dziękuję wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy profesjonalnie stanęli na wysokości zadania i dołożyli maksymalnej staranności, aby ostrzec
pacjentów przed grożącym im niebezpieczeństwem po ewentualnym zastosowaniu
wątpliwych jakościowo produktów leczniczych. Dziękuję także za sprawnie przeprowadzoną akcję wycofywania corhydronu z obrotu. Wyrażam przekonanie, że Pan Minister znajdzie prawne rozwiązanie problemu rekompensaty kosztów poniesionych
przez farmaceutów, związanych ze zwrotem pacjentom ceny zakupu odniesionych do
aptek produktów leczniczych, które nie były kupione w danej placówce.
Wydarzenia ostatnich tygodni spędzają mi sen z oczu także z innego powodu.
Ślimaczą się prace legislacyjne nad nowelizacją m.in. Prawa farmaceutycznego.
Żaden z określonych wcześniej terminów harmonogramu prac nad tzw. ustawami
„farmaceutycznymi” nie został dotrzymany. Ostatnio mówi się o pierwszym kwartale 2007 roku. Oby!
Ale dosyć już utyskiwania. Służby ﬁnansowe Rady Naczelnej przygotowują
obecnie projekt preliminarza budżetowego na 2007 rok. Zgodnie z założeniami
przygotowywane są propozycje ﬁnansowania stałych projektów, takich, jak wydawnictwo samorządowego miesięcznika, konferencje naukowo-szkoleniowe,
w tym sztandarowa jesienią w Krakowie, rozwój szkoleń internetowych, szkolenia
dla rzeczników i sędziów sądów samorządowych, dla prawników izb, organizacja Dnia Aptekarza 2007 i udział izby w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach. Do nowych zadań należy zaliczyć działania związane
z mecenatem samorządu nad aptekarzami-twórcami tj. poetami, malarzami, rzeźbiarzami, muzykami, a także nad studentami wydziałów farmaceutycznych. Zakładamy także większą aktywność samorządu w zakresie budowy społeczeństwa
informatycznego i monitorowania zdarzeń w ochronie zdrowia w naszym kraju.
Andrzej Wróbel
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Warszawa, listopad 2006 r.
www.nia.org.pl
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Patrząc
w przyszłość

EKSPERTYZY, RAPORTY...
ZOFIA ULZ

W walce

z przeziębieniem
i grypą

Fot. Jerzy Gumowski

AKTUALNOŚCI

GŁÓWNYM INSPEKTOREM
FARMACEUTYCZNYM

16 listopada 2006 r. Zoﬁa ULZ została powołana na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
***
14 listopada 2006 r. premier Jarosław
Kaczyński odwołał ZBIGNIEWA
NIEWÓJTA ze stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Prezes NRA, Andrzej Wróbel, apelował do premiera Jarosława Kaczyńskiego „o wstrzymanie ostatecznej
decyzji, co do losów (…) Głównego
Inspektora Farmaceutycznego (…)
aż do czasu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy z corhydronem”.
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8 listopada Grzegorz Kucharewicz,
wiceprezes NRA, przesłał pismo do
Bolesława Piechy, sekretarza stanu
w MZ, w którym wnosi o zmianę § 5
pkt 1 rozporządzenia ws. wykazu leków, które mogą być traktowane jako
surowce farmaceutyczne, wysokości
opłaty ryczałtowej za leki podstawowe
i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu
sporządzenia leku recepturowego.
www.nia.org.pl/dat/magazyn/Kurier
2006_44_zal1.pdf

Pacjent dzisiaj ma coraz mniej
czasu na chorowanie, chce szybciej
powrócić do pełnej sprawności i do
swych codziennych zawodowych
obowiązków. Rzecz jasna nie zawsze samoleczenie jest wystarczające, pojawia się konieczność wizyty lekarskiej i kontynuowania terapii lekami wydawanymi na receptę,
w tym antybiotykami aby uniknąć
przykrych i długotrwałych powikłań. Okres jesienny to również
czas, kiedy szereg pacjentów stara
się uniknąć jesiennych zachorowań

Nr 44 - 2006
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zwiększa się sprzedaż apteczna. Sezon jesienno-zimowy
to okres wzrostu zachorowań na przeziębienie i grypę, to
czas kiedy pojawiają się kolejki zarówno w aptekach, jak
i gabinetach lekarskich.

8 listopada odbyło się posiedzenie
Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

www.nia.org.pl

E

K ońcówka roku jest okresem, kiedy w naturalny sposób

Producenci leków OTC prowadzą zintensyﬁkowane kampanie
medialne, mające na celu przyciągnięcie uwagi pacjentów do swoich preparatów. Praktycznie każda
przerwa reklamowa w telewizji obﬁtuje w reklamy leków OTC, które
głównie mają nas uchronić od przeziębienia bądź pomóc w likwidacji
jego przykrych objawów. Gorączka,
ból gardła, katar, złe samopoczucie,
kaszel, to objawy pojawiające się
u pacjentów najczęściej. Stąd właśnie w tych obszarach pojawia się
najwięcej specyﬁków. Mają one za
zadanie zredukować bądź zlikwidować występowanie uciążliwych
dolegliwości w możliwie jak najkrótszym czasie.

AKTUALNOŚCI
WYBÓR Z KURIERA NIA

A

przyjmując preparaty witaminowe,
uodparniające. Coraz więcej z nas
szczepi się przeciwko grypie.
Dla pacjentów szczególnie
istotne jest zasięgniecie fachowej porady, czemu służy rozmowa
z farmaceutą w aptece. Dużo reklamowanych preparatów zawiera
składniki typu paracetamol, kwas
acetylosalicylowy, różne komponenty o działaniu antyhistaminowym, których pacjent nie może
przyjmować bez ograniczeń. Konsultacja w aptece, podstawowym
ogniwie opieki farmaceutycznej,
wyeliminuje ryzyko popełnienia
błędu przy samoleczeniu.
We wrześniu sprzedaż apteczna w cenach detalicznych wyniosła
około 131.000 złotych. Stanowi
to 6,9% wzrostu w stosunku do
poprzedniego miesiąca, a w porównaniu ze stanem sprzed roku
zanotowano spadek o około 2,2%,
co oznacza, że tegoroczny wrzesień nie był szczególnie korzystny
pod względem wartości sprzedaży.
Z drugiej jednak strony odnotowujemy wzrost marży aptecznej – średnia marża wyniosła 19,9%, co jest
najlepszym wynikiem od pierwszej
połowy 2000 roku.
www.nia.org.pl
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całość obrotu aptecznego

Starając się odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego średnia marża
apteczna tak bardzo wzrosła we
wrześniu przy jednoczesnym spadku całkowitych obrotów apteki, wyjaśniam, iż stało się to dzięki około 6% wzrostowi sprzedaży leków
w sprzedaży odręcznej, które posiadają znacznie wyższą marżę niż
leki receptowe.

7884 transakcji, a liczba pacjentów
wyniosła około 3700 osób, co jest
wynikiem gorszym od roku 2005,
gdy liczba wrześniowych pacjentów wyniosła około 3900 osób.
Zgodnie z przewidywaniami
analityków PharmaExpert, rynek
farmaceutyczny wzrośnie o około
7% do poziomu 20,26 mld złotych
(ceny detaliczne brutto). Wzrost
obrotów dla przeciętnej apteki
ukształtuje się jednak na zdecydowanie niższym poziomie i wyniesie
około 2%, co spowodowane jest
przez stale rosnącą liczbę aptek.
Rok 2006 rozpoczynaliśmy mając
około 12 000 aptek w Polsce, a szacunkowa liczba na koniec roku wyniesie ponad 12 500.

Innym efektem tak znacznego
wzrostu sprzedaży leków OTC jest
spadek wydatków refundacyjnych
NFZ.
We wrześniu średnia cena statystycznego leku wyniosła około
13,27 złotych, a średnia wartość
jednej transakcji dokonanej w statystycznej aptece 16,62 złotych.
Przeciętna apteka dokonała około

Piotr Kula
Prezes Pharma Expert

Średnia ilość pacjentów w statystycznej aptece w ciągu miesiąca
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9 listopada Andrzej Wróbel, prezes
NRA, skierował do Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Rady Ministrów
stanowisko samorządu aptekarskiego ws. działań Głównego Inspektora Farmaceutycznego, związanych
z wycofaniem z obrotu leku o nazwie
Corhydron 250.
www.nia.org.pl/dat/magazyn/Kurier
2006_44_zal3.pdf
Nr 43 - 2006
25 października odbyło się posiedzenie Naczelnej Komisji Rewizyjnej NRA.
25 października Andrzej Wróbel,
prezes NRA skierował pismo do
Zbigniewa Religi, Ministra Zdrowia,
z prośbą o zajęcie jednoznacznego
stanowiska, co do sposobu rozumienia ustawowego pojęcia „sprzęt elektroniczny skażony”. Prezes przesłał
powyższe pismo do wiadomości Andrzej Wojtyły, Głównego Inspektora
Sanitarnego.
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18 - 19 października odbyły się spotkania szkoleniowe:
- sędziów Naczelnego Sądu Aptekarskiego i przewodniczących okręgowych sądów aptekarskich,
oraz
- Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowych Izb Aptekarskich i zastępców
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
5
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8 listopada Andrzej Wróbel, prezes
NRA, w związku z sytuacją kryzysową związaną z natychmiastowym
wycofaniem z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego o nazwie określonej na jego opakowaniu:
Corhydron 250 proszek i rozpuszczalnik, skierował do wszystkich
aptekarzy wykonujących zawód na
terenie Polski KOMUNIKAT o sposobie przyjmowania od pacjentów
ww. produktu w celu jego zabezpieczenia.
www.nia.org.pl/dat/magazyn/Kurier
2006_44_zal2.pdf

Porównanie średniej marży procentowej dla całego obrotu aptek
w latach 1999 - 2006

AKTUALNOŚCI

KONFERENCJE, NARADY, SEMINARIA
Zjazd aptekarzy
Ziemi Kaliskiej
19 listopada odbył się
XIII
Sprawozdawczy Zjazd Kaliskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Data Zjazdu zbiegła się z uroczystościami 15-lecia odrodzenia samorządu aptekarskiego Polsce.
Delegaci spotkali się w pięknej
scenerii zasłużonego dla polskiej
kultury teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Wśród
gości Zjazdu był Janusz Pęcherz,
prezydenta miasta Kalisza. Dzieląc
się osobistymi reﬂeksjami związanymi z pracą aptekarzy prezydent
powiedział – „byłem świadkiem sytuacji, gdy do apteki przyszedł pacjent i kupując najtańszy lek, zaczął
opowiadać historię swojej choroby. Aptekarka cierpliwie wysłuchała, wyraziła współczucie, a potem
z delikatnym uśmiechem, pełnym
ciepła i życzliwości, życzyła powrotu do zdrowia. Wspomniany pacjent
niemalże rozpromieniony opuszczał
aptekę i wyglądało to tak, jakby
uczestniczył w jakiejś terapii, która okazała się milowym krokiem
w walce z jego chorobą”.

Na pamiątkę spotkania z aptekarzami
Ziemi Kaliskiej prezydent przekazał Annie Gołdyn, prezesowi ORA
w Kaliszu, pamiątkową tablicę.
6

I Ogólnopolska Konferencja Aptek Szpitalnych

Wyłom

w mentalności
W dniach 19-20 października odbyła się w Krakowie

I Ogólnopolska Konferencja Aptek Szpitalnych organizowana przez Departament Aptek Szpitalnych Naczelnej
Rady Aptekarskiej. Dotyczyła ona roli aptek szpitalnych
w systemie lecznictwa zamkniętego. Hasło przewodnie
spotkania to: „Apteka w szpitalu – magazyn leków czy
coś więcej?
Podczas pierwszego dnia konferencji wystąpili: Zbigniew Niewójt
– Główny Inspektor Farmaceutyczny, Andrzej Wróbel - prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Maciej Piróg
– wiceprezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, dyWykład Janiny Pawłowskiej na temat
ustawowych zadań apteki szpitalnej

rektor Szpitala Instytutu „Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka” oraz
przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia: Małgorzata Budasz-Świderska
i Gabriela Oﬁcerska. Pierwszy dzień
spotkania zakończył wykład Janiny
Pawłowskiej na temat ustawowych
zadań apteki szpitalnej. Drugi dzień
składał się z wykładów, które
miały charakter warsztatów
szkoleniowych. Istotne problemy poruszone podczas
warsztatów dotyczyły m.in.:
gospodarki lekiem w szpitalu, badań klinicznych oraz
monitorowania działań niepożądanych leków. Ważnym
tematem była także informacja na temat cytostatyków
i żywienia dojelitowego oraz
pozajelitowe w szpitalu.
Była to konferencja szczególna, ponieważ
po raz pierwszy w jednym
miejscu spotkali się przedstawiciele aptek szpitalnych, Ministerstwa Zdrowia
i dyrektorzy polskich szpitali. Nigdy dotąd nie dyskutowano na tak szerokim forum
o roli apteki szpitalnej
w leczeniu hospitalizowanych pacjentów. Nie pominięto również informacji
o korzyściach ekonomicznych dla szpitala dzięki
odpowiednio prowadzonej
www.nia.org.pl

KONFERENCJE, NARADY, SEMINARIA
aptece szpitalnej. Farmaceuci mieli
wreszcie okazję przedstawić, opierając się na rzeczowych danych,
jak znakomitą rolę odgrywa apteka
szpitalna w placówkach lecznictwa
zamkniętego. Podczas kuluarowych
dyskusji okazało się, że wielu dyrektorów szpitali opiera swą wiedzę na
temat aptek szpitalnych na podstawie
obiegowych, nie do końca prawdziwych, opinii.
- Tym razem to farmaceuci
mają coś do powiedzenia dyrektorom
szpitali, którym chcemy uświadomić,
że apteka szpitalna z odpowiednią
kadrą może odegrać bardzo ważną rolę w szpitalu i podnieść jakość
usług w tej placówce – tymi słowami Janina Pawłowska rozpoczęła
konferencję. Andrzej Wróbel dodał:
W konferencji uczestniczyli także wiceprezesi NRA Wojciech Giermaziak
- Chcemy sprowokować uczestników
i Grzegorz Kucharewicz
do dyskusji na poszczególne tematy.
Nie powinno być między lekarzami
wariancie jest zawsze bardziej ekonoa farmaceutami nieporozumienia,
czenie tematu – usłyszeliśmy od apmiczna – dodał.
a wręcz przeciwnie, nić porozumienia
tekarzy podczas wielu kuluarowych
Sceptycy, jak to w ich zwycza– usłyszeli wszyscy.
dyskusji. Bezpieczna antybiotykoteju,
mówili,
że jedna konferencja nie
Maciej Piróg, który wystąrapia, prowadzenie ewidencji leków,
zmieni
wiele,
ale tematy na niej popił w pierwszym dniu konferencji,
sprawdzanie wiarygodności dostawruszane
są
wzbogaceniem
dotychczaw swoim wystąpieniu nawiązał do
ców, sporządzanie leków recepturosowej
wiedzy
na
temat
roli
farmaceuwypowiedzi prezesa Wróbla: - Nalewych, to tylko nieliczne z zadań jakie
tów
w
szpitalu
w
ogóle.
ży mówić nie tyle o nieporozumieniu,
spoczywają na pracownikach apteki
- To spotkanie to wyłom w steco o starych zaszłościach. Myślę
szpitalnej. Na farmaceutach opiera
reotypowym
pojmowaniu tematu. Potutaj o opinii, że lekarz jest osobą
się bezpieczeństwo leczenia chorezwoli
na
powolną,
ale konsekwentną
dominującą w leczeniu chorego.
go. A wreszcie to w aptece szpitalnej
zmianę
mentalności
lekarzy, pod waZ różnym skutkiem już od kilkunaznajduje się cała wiedza o poszczerunkiem,
że
będą
oni
chcieli słuchać
stu lat odchodzi się od tego modelu.
gólnych pacjentach, którzy w czasie
tego,
o
czym
się
tutaj
mówi
– powieWiele środojednego podział
na
koniec
spotkania
Piotr
Jóźwisk postrzebytu w szpiwiakowski
z
Okręgowej
Rady
Aptega lekarza
„Apteka jest placówką ochrony zdrowia
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Z Janiną Pawłowską, koordynatorem Departamentu Aptek

Szpitalnych Naczelnej Rady Aptekarskiej rozmawia Joanna Korn
- Jaką rolę w życiu szpitala pełni
apteka szpitalna?
- O tym, jak dużą rolę w szpitalu powinna odgrywać apteka szpitalna, decydują same przepisy prawne, które
nakładają na nią wiele obowiązków
i zadań. Rola apteki nie sprowadza się
do przysłowiowego magazynu leków.
Wystarczy wspomnieć, że jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie
gospodarki lekiem w lecznicy, dbanie
o bezpieczną farmakoterapię i leczenie.
- Wspomina Pani, że apteka szpitalna powinna odgrywać poważną
rolę w szpitalu. Czy to znaczy, że
rzeczywistość wygląda inaczej?
- Wiele zależy od możliwości ﬁnansowych szpitala oraz zrozumienia
i docenienia pracy farmaceutów szpitalnych przez dyrekcję szpitala. Niestety, często zdarza się, że dyrektorzy
nie stwarzają odpowiednich warunków do realizowania przez aptekę
swoich zadań. Stworzenie odpowiednich warunków polega na zapewnieniu spełniających wszelkie wymogi
bazy lokalowej oraz pomieszczeń do
wykonywania leków w warunkach
jałowych. A wreszcie odpowiedniej
obsady farmaceutycznej. Niestety,
o tym, że apteka i farmaceuta są niejednokrotnie pomijani w procesie
leczenia, wynika z dawnych ukształtowanych w czasach komunizmu
stereotypów, gdzie apteka spełniała
jedynie rolę usługową, a rola farmaceuty została sprowadzona do osoby
sprzedającej leki. Powoli odchodzi8

my od tego stereotypu. Na zachodzie
wygląda to zupełnie inaczej. Tam farmaceuta odgrywa bardzo ważną rolę
w procesie leczenia chorych.
- Jak wobec tego wygląda sytuacja
aptek szpitalnych?
- Apteki szpitalne można podzielić na
trzy grupy. Pierwsza to apteki, które
posiadają fachowy personel i stworzone warunki lokalowe, które pozwalają
na realizowanie wszystkich zadań, do
których są zobowiązane. Dzięki temu
szpital może rzeczywiście niedrogo
i bezpiecznie leczyć. Do drugiej grupy
należą apteki, które nie posiadają odpowiednich warunków lokalowych.
Nie mają pomieszczeń do robienia
preparatów w warunkach jałowych.
Jednak zarówno personel apteki, jak
i dyrekcja szpitala, mimo wielu przeszkód i lokalowych, i ﬁnansowych,
dokładają wszelkich starań, by apteka dobrze spełniała powierzoną jej
rolę w lecznicy. Los ostatniej grupy
aptek jest taki, że brak zrozumienia
dyrekcji dla ich pracy, po prostu ją
uniemożliwia. Również sami farmaceuci usuwają się z aktywnego życia
szpitala. Rola apteki jest zmarginalizowana i jak mówi się przysłowiowo
znajduje się ona gdzieś między kuchnią a pralnią.
- Których z wymienionych grup
aptek mamy w Polsce najwięcej?
- Na szczęście większość aptek można
zaliczyć do drugiej grupy, co oznacza,
że jesteśmy na dobrej drodze ku lep-

Fot. archiwum redakcji

Albo apteka,
albo pomieszczenie
między kuchnią
a pralnią
szemu. Organy założycielskie oraz dyrektorzy są coraz bardziej otwarci na
pomoc fachowego pracownika szpitala, jakim jest farmaceuta, którego
wkład w podniesienie bezpieczeństwa
leczenia pacjenta nigdzie w świecie
nie jest kwestionowane. Wystarczy, że
przytoczę słowa jednego z dyrektorów
mojego szpitala: „Odkąd mam aptekę, która prawidłowo funkcjonuje i jest
odpowiedzialna za bezpieczną farmakoterapię, mogę spać spokojnie”.
- Wspomniała Pani, że apteka szpitalna jest ustawowo zobowiązana
do wielu zadań.
- Podstawowe zadanie to wydawanie
leków i wyrobów medycznych, opracowanie procedur ich wydawania,
prowadzenie ewidencji leków, sprawdzanie wiarygodności dostawców
i jakości produktów. Do nas należy
również zapewnienie bezpieczeństwa
stosowania leków i np. natychmiastowego wycofania z oddziałów i apteki leków wstrzymanych lub prawnie
wycofanych ze sprzedaży, a także
monitorowanie ordynacji lekarskiej.
Ale to dopiero początek. Apteka szpitalna odpowiedzialna jest oczywiście
za sporządzanie leków recepturowych i aptecznych, dostosowanie ich
postaci i dawki do indywidualnych
potrzeb chorego. Naszym zadaniem
jest również bieżąca znajomość rynku farmaceutycznego oraz udzielanie
kompletnych informacji dotyczących
leków i wyrobów medycznych. Do
farmaceuty należy także analizowawww.nia.org.pl
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nie każdej recepty i eliminowanie
ewentualnych błędów lekarza. Apteka szpitalna przygotowuje również
leki do żywienia pozajelitowego
i dojelitowego, wytwarza płyny infuzyjne i przygotowuje roztwory do
hemodializy i dializy otrzewnowej.
- Mówi Pani o tej pracy, która jest
najbardziej widoczna i ewidentnie
związana z farmaceutą. Jest jednak jeszcze wiele innych rzeczy,
za które odpowiadają farmaceuci
w szpitalu.
- Mało kto wie, że pracownicy apteki
szpitalnej biorą udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków
i badaniach klinicznych prowadzonych
w szpitalu. To my jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznej
i skutecznej farmakoterapii, farmaceuci współodpowiadają także za receptariusz szpitalny, biorą udział w pracach
zespołu ds. farmakoekonomiki, zakażeń szpitalnych, komitetu terapeutycznego i ds. anybiotykoterapii.

- Dlaczego racjonalna antybiotykoterapia jest tak istotna?
- Brak polityki antybiotykowej,
a ponadto ograniczenie badań mikrobiologicznych, brak kontroli zużycia
antybiotyków prowadzi do powstawania oporności na antybiotyki. Szerzeniu się oporności sprzyja oczywiście nadużywanie antybiotyków,
nieodpowiedni czas leczenia, niewłaściwe odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi dawkami oraz złe schematy
leczenia, które polegają np. na niewłaściwym łączeniu leków. Monitorowanie antybiotykoterapii przez aptekę może oddalić wizję tak zwanego
„końca ery antybiotykowej”.
- Do was należy także monitorowanie niepożądanych działań leków.
- Badania kliniczne leków są przeprowadzane w krótkim czasie na
niewielkiej grupie osób i w szczególnych warunkach. Dlatego trudno
przewidzieć wszystkie działania nie-

pożądane leków w ogólnym stosowaniu. Każdy chory może mieć inne
objawy podczas ich przyjmowania.
Farmaceuta stale monitorując przyjmowanie leków może wychwycić
nieznane dotąd zagrożenia w czasie
stosowania, określić czynnik ryzyka,
przeciwwskazania i zalecane środki
ostrożności. Dzięki temu można również ustalić, dla jakiej grupy pacjentów spodziewane korzyści przewyższają ryzyko. Nasze zadanie polega
na zbieraniu, ocenie i opracowywaniu danych dotyczących działań niepożądanych i zgodnie z ustalonymi
zasadami przekazywaniu informacji
na ten temat. Warto pamiętać, że monitorowanie niepożądanych działań
leków to ostatni punkt w zdobyciu
pełnej wiedzy o leku, która pozwala na rzetelną ocenę jego wartości
i porównanie go z innymi preparatami
z tej samej grupy terapeutycznej.
- Do tego potrzeba jednak współpracy farmaceuty z lekarzem.
- To prawda. Wiele zależy od tego,
czy lekarz będzie chciał przekazywać
farmaceutom swoją wiedzę i spostrzeżenia. Niestety, niejednokrotnie lekarze mylą pojęcie „działania
niepożądane” i „błąd medyczny”.
Lekarze obawiają się, że działania
niepożądane to błąd medyczny i nie-

Fot. Joanna Korn

- Właśnie, jaką rolę odgrywa apteka w antybiotykoterapii?
- Apteka odpowiada za racjonalną
antybiotykotrapię, która powinna być
bezpieczna, skuteczna dla pacjenta,
rozumna, oparta na rzetelnej wiedzy
i uzasadniona kosztowo. Dlatego far-

maceuci szpitalni stale monitorują
zużycie antybiotyków, opracowują
wewnętrzny system zbierania danych
i analizują napływające wnioski oraz
monitorują terapię indywidualnego
pacjenta. Kontaktują się w tej sprawie
z lekarzem i ściśle współpracują z komitetami działającymi w szpitalu.

www.nia.org.pl
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chętnie przyznają, że coś dzieje się
nie tak. Dlatego zbieranie informacji na temat działań niepożądanych
niejednokrotnie jest bardzo utrudniony. Jest też inny aspekt współpracy,
w którym także lekarz może czerpać z wiedzy farmaceuty. Zdarzają
się sytuacje, kiedy lekarz zaordynuje choremu leki, które nie powinny być przez niego przyjmowane
ze względu na inne schorzenia. Na
recepcie pojawiają się także preparaty. które nie powinny być przyjmowane przez chorego równocześnie. Bywa i tak, że dawki leków
są zbyt duże. Wiedzę na ten temat,
ze względu na swoje wykształcenie
i doświadczenie, posiada farmaceuta. Ale tylko chęć lekarza do ścisłej
z nim współpracy może doprowadzić
do wymiernych efektów w leczeniu.
- Przytacza Pani wiele przykładów
konieczności pracy apteki w szpitalu. Jednak w obecnej sytuacji ﬁnansowej w służbie zdrowia, o wielu sprawach często decyduje czynnik ekonomiczny. Czy apteka jest
w stanie obronić się przed likwidacją, co zdarza się coraz częściej,
i udowodnić, że w dużym stopniu
pomaga w oszczędzaniu?
- Wydatki na leki mają bardzo duży
udział w ogólnych kosztach szpitala.
Apteka najskuteczniej zapobiega nieracjonalnej gospodarce lekowej. Od-

powiednia polityka lekowa, kontrola
wydawania leków i racjonalne zamówienia pozwalają na bardzo duże
oszczędności. Apteka współuczestniczy w gospodarowaniu lekami
i wyrobami medycznymi. Na bieżąco analizujemy potrzeby szpitala,
prowadzimy nadzór nad prawidłową
farmakoterapią w kontekście kosztów. Dotyczy to m.in. limitów dla
oddziałów, przygotowywania zestawienia zużycia leków dla dyrekcji
szpitala oraz analizy tych zestawień.
- Wiele mówi się także ostatnio
o jakości w służbie zdrowia. Czy apteka szpitalna również może mieć
swój udział w jej podnoszeniu?
- W tym przypadku farmaceuta ma wiele do powiedzenia. Szpitale, które chcą
się rozwijać, będą musiały starać się
o akredytację. Wśród wielu koniecznych do jej zdobycia warunków, znajduje się długa lista wymagań dotyczących gospodarki lekiem i jakości w farmakoterapii. Oznacza to oczywiście, że
w tym przypadku odpowiedzialność za
spełnienie tych warunków spoczywa
właśnie na aptece szpitalnej.

Mgr farm. Janina Pawłowska jest
kierownikiem apteki w Szpitalu
Specjalistycznym im. Jana Pawła II
w Krakowie

WARTO WIEDZIEĆ
PUCHAR SOKRATESA
Niektóre rośliny występujące także w Polsce mają silne
działanie toksyczne. Jedną z nich jest, cykuta (Cicuta virosa) znana także pod nazwą - szalej jadowity (inne polskie
nazwy to: blekot, bzducha wodna, cykuta jadowita, pietruszyca wodna, szaleniec, szaleń, wsza wodna).
Cykuta jest rośliną wodną, rosnącą w szuwarach przy
brzegach zbiorników wodnych. Wszystkie części zawierają bardzo silnie toksyczną cykutoksynę,; już spożycie
około 5g kłącza powoduje zgon. Śmierć może nastąpić wskutek porażenia
ośrodka oddechowego.
Wywarem z cykuty został otruty Sokrates (469-399 p.n.e.). Naraziwszy się
Ateńczykom został posądzony o bezbożność i pomimo że przed sądem udowodnił swoją niewinność, skazano go na karę śmierci. Powołując się na powagę praw ateńskich, odmówił ucieczki przed karą, chociaż miał taką możliwość.
Ten wielki ﬁlozof i humanista głoszący pogląd, że dusza człowieka jest nieśmiertelna, godnie przyjął puchar z trującym napojem. Pozostał niezłomny.
(zs)
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NOWE REJESTRACJE

Nowe rejestracje – UE
SIERPIEŃ 2006
W sierpniu 2006 r. Komisja
Europejska w ramach procedury
centralnej wydała dwie decyzje
o dopuszczeniu do obrotu nowych
produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Natomiast spośród decyzji wprowadzających nowe opakowania leków
wcześniej zarejestrowanych, istotne jest wprowadzenie nowej dawki
2 leków bliźniaczych zawierających irbesartan i hydrochlorotiazyd (C09DA). Produkty omówiono
w ramach klasy ATC według WHO
oraz substancji czynnej preparatu, z krótkim opisem postaci i z
uwzględnieniem wskazań, pomijając inne szczegóły, które można
znaleźć w witrynie internetowej
Europejskiej Agencji Leków
(http://www.emea.eu.int).
C – UKŁAD SERCOWONACZYNIOWY
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi; C02K/C02KX – Inne
leki obniżające ciśnienie krwi.
Sitaxentan: Thelin (Encysive)
jest silnym i wysoce selektywnym
antagonistą receptorów A endoteliny-1 (ETA), około 6500-krotnie
bardziej selektywnym w stosunku
do ETA niż do receptorów B endoteliny-1 (ETB). Endotelina-1
(ET-1) to występujący w płucach
peptyd naczyniowy. Zwiększone
stężenia ET-1 notuje się w osoczu
i miąższu płucnym u pacjentów
z nadciśnieniem płucnym, jak również z innymi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi i schorzeniami
tkanki łącznej, takimi jak twardzina
skóry, ostra i przewlekła niewydolność serca, niedokrwienie mięśnia
sercowego, nadciśnienie tętnicze
i miażdżyca tętnic, co sugeruje patogenną rolę ET-1 w tych schorzeniach. W nadciśnieniu płucnym
www.nia.org.pl

i niewydolności serca, w przypadku braku antagonistów receptora
endoteliny, występuje silna korelacja zwiększonego stężenia ET-1 ze
stopniem ciężkości i prognozą dla
tych schorzeń. Ponadto nadciśnienie
płucne charakteryzuje się również
obniżeniem aktywności tlenku azotu.
Na działanie ET-1 wywierają wpływ
obecne na komórkach mięśni gładkich receptory endoteliny A (ETA)
oraz obecne na komórkach śródbłonka receptory endoteliny B (ETB).
Dominujące działania ET-1 związanego z ETA to zwężenie naczyń i remodeling naczyń, podczas gdy związanie z ETB powoduje eliminację
ET-1 i rozszerzenie naczyń/działania
antyproliferacyjne, spowodowane
po części uwolnieniem tlenku azotu
i prostacykliny. Wskazaniem do stosowania preparatu Thelin jest leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym, zaklasyﬁkowanym wg WHO
do klasy czynnościowej III, w celu
poprawy wydolności wysiłkowej.
Wykazano skuteczność w leczeniu
pierwotnego nadciśnienia płucnego
i nadciśnienia płucnego związanego
ze schorzeniem tkanki łącznej. Sitaksentan jest drugim na rynku antagonistą receptorów endoteliny-1.
W 2002 r. Komisja Europejska zarejestrowała centralnie bosentan
w postaci preparatu Tracleer (Actelion Registration), dopuszczonego
już w roku 2001 jako lek sierocy.
C09 – Leki działające na układ
renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II, leki złożone; C09DA - Antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne.
Irbesartanum+Hydrochlorothiazidum: wprowadzono nową
dawkę bliźniaczych preparatów CoAprovel (Sanoﬁ Pharma Bristol-Myers Squibb) i Karvezide (Bristol-Myers Squibb Pharma), zawierającą 300
mg irbesartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu. Wcześniej zarejestrowane
dawki to odpowiednio 150 mg/12,5
mg i 300 mg/12,5 mg.

V – PREPARATY RÓŻNE
V03/V03A – Inne środki stosowane w lecznictwie; V03AC – Środki
chelatujące żelazo
Deferasiroxum: Exjade (Novartis Europharm) jest środkiem
chelatującym o działaniu wysoce
selektywnym w stosunku do żelaza (III). Deferazyroks jest trójwartościowym ligandem, wiążącym
żelazo z dużym powinowactwem,
w stosunku 2:1. Sprzyja wydalaniu
żelaza, głównie z kałem. Charakteryzuje się małym powinowactwem
do cynku i miedzi, i nie powoduje stałego zmniejszania stężeń
tych metali w surowicy. Preparat
Exjade jest wskazany w leczeniu
przewlekłego obciążenia żelazem
w wyniku częstych transfuzji krwi
(≥7 ml/kg masy ciała na miesiąc
koncentratu krwinek czerwonych)
u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta w wieku 6 lat i starszych.
Jest także wskazany w leczeniu
przewlekłego obciążenia żelazem
spowodowanego transfuzjami krwi,
gdy leczenie deferoksaminą jest
przeciwwskazane lub nieodpowiednie, w określonych grupach pacjentów. Po raz pierwszy preparat Exjade został dopuszczony w UE w roku
2002 jako lek sierocy. Pierwszym
na rynku w Polsce preparatem tej
klasy zawierającym deferoksaminę
jest Desferal (Novartis), dopuszczony w ramach rejestracji krajowej. Pierwszym preparatem tej
klasy dopuszczonym w UE w roku
1999 w ramach procedury centralnej jest Ferriprox (Apotex), który
jednak dotychczas nie pojawił się
na polskim rynku.
Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji
o Produktach
Administrator Farmaceutycznej
Bazy Danych BAZYL
IMS Poland
Warszawa, 2006-09-15
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Węgierski
projekt
Węgierski rząd przesłał do parlamentu projekt nowego prawa
farmaceutycznego, które ma na
celu zmniejszenie wydatków na
refundację leków, co wiąże się
z planami zmniejszenia deﬁcytu budżetowego. Nowe przepisy
mogą wejść w życie 1 stycznia
2007 roku. Przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego twierdzą, że projekt nie był z nimi konsultowany.
Główną zmianą zaproponowaną w projekcie jest zwiększenie
kwoty zwrotu ze sprzedaży leków
refundowanych, jaką producenci
i dystrybutorzy płacą narodowemu funduszowi ubezpieczeniowemu (OEP). Może ona wynosić
14% lub 16% rocznych nakładów
na produkty refundowane odpowiednio według stawki stałej lub
proporcjonalnej.
Stała kwota refundacji odnosi się
do leków z tym samym składnikiem aktywnym lub do grupy
leków stosowanych w terapii
konkretnej choroby. Refundacja
proporcjonalna stanowi odsetek
ceny leku.
Kwota zwrotu nie będzie miała
zastosowania do leków ze stałą
kwotą refundacji, które są tańsze
niż porównywalne środki, lub
gdy producent zgodzi się na obniżkę cen i utrzymanie ich przez
trzy lata i więcej.
Projekt przewiduje, że jeśli budżet refundacyjny dla jakiegoś
leku zostanie przekroczony, różnicę zapłacą OEP i producent
lub dystrybutor. Odsetek płacony
przez ﬁrmy zwiększy się z 50%
za przekroczenie wydatków o 5%
do 100% za przekroczenie wydatków o 9%.
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O potrzebie
rozważnej
fitoterapii
F armaceuta winien przeprowadzić wywiad z chorym nie

tylko pod kątem leków syntetycznych, ale także przyjmowanych preparatów roślinnych. Rolą farmaceuty jest
właściwe uświadomienie pacjenta o możliwych skutkach
ubocznych i interakcjach przyjmowanych preparatów
roślinnych.
W społeczeństwie pokutuje
świadomość, że zażywanie leków
roślinnych nie prowadzi do skutków
ubocznych i nie powoduje żadnych
komplikacji. Preparatów ziołowych
jest coraz więcej. Są obecne nie tylko jako leki ziołowe, ale coraz częściej możemy je spotkać w składzie
suplementów diety. Pacjenci podczas
wywiadu u lekarza nie zawsze dzielą
się informacją, jakie preparaty ziołowe przyjmują, sądząc, że jest to nieistotne. Z badań ankietowych przeprowadzonych w Niemczech wynika,
że wśród 150. hospitalizowanych pacjentów 12. przyjmowało preparaty
z dziurawca (Hypericum perforatum), który zwiększa eliminację
wielu leków

z organizmu, a tym samym obniża ich
stężenie. Tylko jeden pacjent wspomniał o „kuracji dziurawcowej” podczas wywiadu, dwóch podczas ankiety,
a dziewięciu pacjentów nie wspomniało
o tym wcale. Z dziurawcem wiąże się
też inne niebezpieczeństwo, a mianowicie skojarzone stosowanie preparatów zawierających ten surowiec
z doustnymi lekami antykoncepcyjnymi może powodować krwawienia
międzymiesiączkowe. Niewłaściwe
stosowanie obu preparatów może
zwiększać ryzyko ciąży.
Na rynkach wielu krajów pojawiły się zafałszowane preparaty roślinne dostępne w sprzedaży internetowej. W dobie globalizacji zakupy
przez internet stały się wręcz modą.
Na wielu ogłaszanych aukcjach
można kupić, nie wychodząc z domu, różne specyﬁki ziołowe, które jednak
z leczeniem mają niewiele
wspólnego. FDA przebadało jeden z nich reklamowany jako środki wzmagający
potencję i okazało się, że
zawiera on w swoim składzie
związek acetildenaﬁl analog
sildenaﬁlu, który w połączeniu z lekami kardiologicznymi
www.nia.org.pl
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Preparaty
zawierające guaranę
powinny być przyjmowane co najmniej
na cztery godziny przed
snem. Przedawkowanie surowca skutkuje tym samym co
przy kofeinie.
Dużą grupą surowców są surowce śluzowe. Śluzy należą do
związków o charakterze polisacharydów. W lecznictwie substancje te są
stosowane jako środki powlekające,
ochronne i zmiękczające. Związki
śluzowe nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego, w związku z tym
działanie ich jest typowo miejscowe.
Najczęściej stosowane są jako leki
w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, dróg oddechowych,
a także zewnętrznie. Do typowych
surowców śluzowych zaliczamy:

Pacjenci również będą musieli
wnieść swój wkład w oszczędności państwa, płacąc co najmniej
300 forintów (1,14 euro) za leki
w pełni refundowane, choć koszt
ten zostanie zrekompensowany
osobom biednym i przewlekle
chorym.
Hurtownicy będą odprowadzać
0,5% zysku rocznego ze sprzedaży leków refundowanych do budżetu ubezpieczeń zdrowotnych.
Apteki będą płacić co miesiąc podatek „solidarnościowy”, z którego wpływy zostaną przeznaczone
na rozwój aptek w miasteczkach
i na wsi. Wysokość podatku będzie zależna od rocznych zysków
apteki i będzie wynosić 0,5%, 1%
lub 2%.
Ponadto ﬁrmy farmaceutyczne
zatrudniające przedstawicieli medycznych będą musiały zapłacić milion forintów za każdego
z nich rocznie oraz dodatkowo
5 mln forintów.
W pierwszych ośmiu miesiącach
br. wydatki OEP na refundację leków wyniosły 256,8 mld forintów
(0,98 mld euro). Przewiduje się,
że do końca roku sięgną one 298
mld forintów (1,13 mld euro).
W zeszłym roku na ten cel wydano 348,9 mld forintów (1,33 mld
euro), czyli 34 890 forintów (133
euro) w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.
W Polsce na refundację leków
w 2005 r. wydano 6,3 mld zł (1,6
mld euro), czyli 166 zł (43 euro)
na jednego mieszkańca.

w każdej aptece
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może powodować interakcje zagrażające życiu.
Zdradliwe okazuje się także
nadmierne stosowanie preparatów
ogólnie uznawanych za całkowicie
bezpieczne. Dla przykładu rumianek
(Chamomilla recutita), tradycyjny środek łagodzący podrażnienia
żołądka może obniżyć wchłanianie wszystkich zażywanych razem
z nim lekarstw. Stosowanie miłorzębu zmniejsza agregację płytek krwi,
występuje więc pewne ryzyko wewnątrzczaszkowych krwotoków. Należy zachować szczególną ostrożność łącząc go z lekami zmniejszającymi agregację płytek krwi
np. aspiryną i warfaryną. Lukrecja (Glycyrrhiza), powszechnie
stosowana w leczeniu kaszlu
lub przeziębienia oraz stanowiąca dodatek do środków spożywczych, zażywana w nadmiarze,
może prowadzić do zatrzymania jonów sodu
i wody, a zmniejszenia
zawartości potasu z organizmie.
Połączenie
lukrecji z lekami moczopędnymi lub digoksyną może
prowadzić do ogólnego osłabienia, bólów mięśni i porażeń. W literaturze opisywany jest przypadek zatrzymania akcji serca pacjentki, która
poprzez dość nadmierne spożywanie
lukrecji naraziła organizm na znaczną utratę potasu.
Kofeina, należąca do alkaloidów
purynowych, jest łagodnym środkiem
pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy, jednak jej przedawkowanie
może wywołać wiele nieprzyjemnych
dla organizmu objawów. Przyjmowana w ilościach 100-300 mg dziennie
nie uzależnia i nie wykazuje skutków
ubocznych, w ilościach większych

może powodować wypłukiwanie magnezu z organizmu, silne pobudzenie
psychoruchowe, przyspieszenie i niemiarowość akcji serca, bardzo silne
zwiększenie diurezy, nudności, wymioty i osłabienie, natomiast dawka
10 g może być śmiertelna (ﬁliżanka
kawy 140 ml zawiera ok. 115 mg kofeiny).
Należy pamiętać również, że
wiele leków może zwiększać poziom kofeiny we krwi, a tym samym
utrzymywać długo stan nadmiernego
pobudzenia. Przyjmowanie kofeiny
w różnych postaciach u pacjentów
cierpiących na astmę, którzy często
zażywają teoﬁlinę, może spowodować objawy przedawkowania.
W tym miejscu należy wymienić
guaranę (Paulinia copana), składnik
wielu produktów, która zawiera ok.
6% kofeiny. Dla porównania nasienie kawy (Cofeae semen) zawiera od
0,3 do 2,5% kofeiny w przeliczeniu na suchą
masę.

WSZECHNICA APTEKARSKA
agar, korzeń i liść prawoślazu (Althaeae radix et folium), korzeń żywokostu (Symphyti radix), liść podbiału
(Farfarae folium), nasienie kozieradki (Foenugraeci semen), nasienie
lnu (Lini semen), nasienie płesznika
(Psylli semen), kwiat ślazu leśnego
(Malve sylvestris ﬂos), kwiat dziewanny (Verbasci ﬂos), porost islandzki (Lichen islandicus). Stosowanie

preparatów zawierających
surowce śluzowe przez
długi okres może spowodować
niedobór
witamin, soli mineralnych lub innych
związków, w wyniku
hamowania przez
śluz wchłaniania
w przewodzie pokarmowym. Śluzy należy też ostrożnie stosować u osób ze
skłonnością do alergii pokarmowych.
Stosowanie tej grupy związków farmakologicznie czynnych łącznie
z lekami przeczyszczającymi może
spowodować zwiększenie działania
terapeutycznego.
Nie należy także bagatelizować
wszelkich spostrzeżeń wypływają14

cych od chorych przyjmujących leki
i w miarę możliwości szukać
przyczyny takiego stanu.
Nawet błahe objawy
jak np. przebarwienia
zębów mogą być
skutkiem przyjmowania preparatów
zawierających
gorzknik kanadyjski (Hydrastis
canadensis),
karczoch zwyczajny (Cynara scolymus),
czy senes (Cassia
senna). Dziś już wiemy, że generalnie leków nie powinno się popijać sokiem z grejpfruta
(Citrus paradisi). Sok ten zawiera
duże ilości związków ﬂawonoidowych, które wpływają na metabolizm
wielu leków. Poziom stężenia we
krwi blokerów kanałów wapniowych
stosowanych w leczeniu nadciśnienia
ulega znacząco zwiększeniu po popiciu ich sokiem grejpfrutowym.
Problem
interakcji
oraz
działań niepożądanych leków roślinnych występuje dość często
i nie należy go bagatelizować. Pacjent przychodząc do apteki powinien otrzymać pełną informację
o zażywanych lekach,
a farmaceuta
winien
przep r o wadzić
wywiad
z chorym
nie tylko
pod kątem
leków syntetycznych, ale
także
przyjmowanych preparatów roślinnych. Rolą farmaceuty jest właściwe
uświadomienie pacjenta o możliwych
skutkach ubocznych
i interakcjach przyjmowanych preparatów roślinnych. Wśród roślin leczniczych dość często obserwuje się
zmienną zawartość substancji farmakologicznie czynnych, a współczesne
„standardy” promują równoczesne
przyjmowanie wielu preparatów jed-

nocześnie. Dlatego też ważnym
zagadnieniem jest poznanie
działań niepożądanych i interakcji zachodzących w organizmie

po zażyciu
leków.
Właściwa
ﬁtoterapia i przyjmowanie leków ściśle według wskazań
lekarza lub farmaceuty
może ustrzec przed powikłaniami.
dr n. farm. Tomasz Baj

fot. archiwum redakcji

Opracowano na podstawie:
Biuletyn Leków Wydziału Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych,
2004, 2005, 2006; Danysz A., Kompendium
farmakologii i farmakoterapii, Wyd. VOLUMED, Wrocław, 1998, 837 pp.; Gradeon J.
i Gradeon T., Niebezpieczne interakcje leków,
Wyd. ANTA, Warszawa, 1998, 437 pp.; McCarthy M.W., Alternative Therapy: Focus on Herbal Products. Pediatric Pharmacotherapy,
1998, 4(5); Palmar V., Herbal Medicines: Its
Toxic Effects & Drug Interactions. The Indian
Anaesthetists’ Forum, 2005, 1-9; http://www.
fda.gov

WARTO WIEDZIEĆ
DZIURAWIEC
I SŁOŃCE
Niektóre osoby
stosują zimową kurację dziurawcem,
co ma ułatwiać
letnie opalanie. Lekarze i farmaceuci
zalecają ostrożność
ostrzegając przed
takimi kuracjami,
gdyż mogą powodować odbarwienia
na skórze, szczególnie jeśli dziurawiec stosowano
zbyt długo.
(ed)
www.nia.org.pl

NOWOŚCI RYNKOWE

Nowości na rynku - sierpień 2006
W sierpniu 2006 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 19 nowych marek produktów leczniczych:
Klasa
ATC/WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa
handlowa

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
rejestracji

A10BB

Glimepiridum

Avaron

Bioton

PL 04.2004

A10BB

Glimepiridum

Glemid

Egis

PL 03.2006

B01AC

Clopidogrelum

Areplex

Adamed

PL 04.2004

C02CA

Doxazosinum

Doxonex

Polpharma

PL 04.2004

C07AG

Carvedilolum

Carvedilol-Teva

Teva

PL 09.2005

C08CA

Amlodipinum

Agen

Lečiva

PL 04.2004

C09CA

Losartanum

Lakea

Lek, Stryków

PL 04.2004

C10AA

Simvastatinum

Ximve

Farma-Projekt

PL 03.2004/Lipart
zm. 02.2006/Ximve

D10BA

Isotretinoinum

Tretinex

Medana Pharma
Terpol Group

PL 02.2006

G04CA

Tamsulosinum

Prostamnic

Schwarz Pharma

PL 07.2006

J01AA

Tigecyclinum

Tygacil

Wyeth

UE 04.2006

J01DC

Cefuroximum
axetilum

Zamur

Mepha

PL 08.2005/Cefudoc
zm. 02.2006/Zamur

J01FA

Azithromycinum

Macromax ICN

ICN Polfa Rzeszów

PL 03.2004

J02AC

Fluconazolum

Flucofast

Medana Pharma
Terpol Group

PL 05.2005/Fluconazole
zm. 12.2005/Flucofast

M01AC

Meloxicamum

Meloxicam Teva

Teva

PL 03.2006

N03AX

Gabapentinum

Gabapentin Teva

Teva

PL 09.2005

N04BX

Entacaponum

Comtess

Orion

UE 09.1998

N05AX

Risperidonum

Lioxam

Grünenthal

PL 03.2006

S01XA

Pegaptanibum

Macugen

Pﬁzer

UE 01.2006

A – PRZEWÓD POKARMOWY
I METABOLIZM
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Doustne leki obniżające poziom glukozy we krwi;
A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika.
B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Leki przeciwzakrzepowe; B01AC
– Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłączeniem heparyny).
C – UKŁAD SERCOWO- NACZYNIOWY
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02C – Leki antyadrenergiczne działające
obwodowo; C02CA – Antagoniści receptora
α-adrenergicznego. C07/C07A – Leki blokujące receptory β-adrenergiczne; C07AG – Leki
blokujące receptory α- i β-adrenergiczne. C08
– Blokery kanału wapniowego; C08 – Selektywne blokery kanału wapniowego z głównym
działaniem na naczynia krwionośne; C08CA
– Pochodne dihydropirydyny. C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09CA
– Antagoniści angiotensyny II, leki proste. C10
www.nia.org.pl

– Leki wpływające na stężenie lipidów; C10A
- Leki wpływające na stężenie lipidów, leki
proste; C10AA – Inhibitory reduktazy HMG
CoA.
D – LEKI STOSOWANE
W DERMATOLOGII
D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Leki
przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA
– Retinoidy stosowane w leczeniu trądziku.
G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
I HORMONY PŁCIOWE
G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; G04CA – Antagoniści receptorów α-adrenergicznych.
J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE
DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie.
J01A/J01AA - Tetracykliny. J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne; J01DC – Cefalosporyny drugiej generacji. J01F – Makrolidy,
linkozamidy i streptograminy, J01FA – Makro-

lidy. J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu.
M – UKŁAD MIĘŚNIOWOSZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesterydowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne; M01AC - Oksykamy.
N – UKŁAD NERWOWY
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe;
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe. N04
– Leki przeciw chorobie Parkinsona; N04B
– Leki dopaminergiczne; N04BX – Inne leki
dopaminergiczne. N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne
leki neuroleptyczne.
S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki okulistyczne; S01X/S01XA – Inne
leki okulistyczne.

Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek
IMS Poland
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