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KORONAWIRUSEM
Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy  
z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują 
potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą  
z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
•	 Zapytaj	farmaceutę	o	zalecane	środki	zapobiegania	infekcji.
•	 	Zachowaj	 higienę	 osobistą	 -	 zasłaniaj	 chusteczką	 usta	 i	 nos	 podczas	 kaszlu	 i	 kichania,	 

jak	najczęściej	myj	 ręce	wodą	 z	mydłem,	 a	 jeśli	 nie	ma	 takiej	możliwości	 dezynfekuj	 ręce	
płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).

•	 	Unikaj	 kontaktu	 z	 osobami	 z	 widocznymi	 objawami	 choroby	 takimi	 jak	 kaszel,	 katar,	
podwyższona	temperatura	ciała.	

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś 
do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś 
kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
•	 Zapytaj	farmaceutę	o	zalecane	środki	zapobiegania	rozprzestrzenianiu	się	infekcji.
•	 Skontaktuj	się	telefonicznie	ze	stacją	sanitarno-epidemiologiczną.
•	 Dane	teleadresowe	stacji	sanitarno-epidemiologicznej	możesz	uzyskać:
	 -	od	farmaceuty,	
	 -	na	infolinii	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	800 190 590,	
	 -	na	stronie	www.gov.pl/koronawirus
•	 W	miarę	możliwości	przez	14	dni	ogranicz	społeczno-zawodowe	kontakty	z	innymi	osobami.
•	 	Zachowaj	higienę	osobistą	-	jak	najczęściej	myj	ręce	wodą	z	mydłem,	a	jeśli	nie	ma	takiej	możliwości	

dezynfekuj	ręce	płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).
•	 Dwa	razy	dziennie	mierz	temperaturę	ciała.
•	 	W	przypadku	wystąpienia	gorączki	(38°C),	kaszlu,	trudności	z	oddychaniem	udaj	się	do	oddziału	

chorób	zakaźnych,	najbliższego	do	miejsca	zamieszkania.

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni 
podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona 
wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
•	 Skontaktuj	się	z	telefonicznie	ze	stacją	sanitarno-epidemiologiczną.
•	 Jak	najszybciej	udaj	się	do	oddziału	chorób	zakaźnych,	najbliższego	do	miejsca	zamieszkania.
•	 	Informację	o	najbliższym	oddziale	chorób	zakaźnych	oraz	dane	teleadresowe	stacji	sanitarno-

epidemiologicznej	możesz	uzyskać:
	 -	od	farmaceuty,	
	 -	na	infolinii	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	800 190 590,	
	 -	na	stronie	www.gov.pl/koronawirus
•	 	Jeżeli	 jesteś	 chory,	 to	 w	 celu	 ograniczenia	 rozprzestrzeniania	 się	 wirusa	 używaj	 maski	

ochronnej.
•	 	Zachowaj	 higienę	 osobistą	 -	 zasłaniaj	 chusteczką	 usta	 i	 nos	 podczas	 kaszlu	 i	 kichania,	 

jak	najczęściej	myj	 ręce	wodą	 z	mydłem,	 a	 jeśli	 nie	ma	 takiej	możliwości	 dezynfekuj	 ręce	
płynami/żelami	na	bazie	alkoholu	(min.	60	%).

•	 Ogranicz	kontakt	z	innymi	osobami	i	nie	korzystaj	z	transportu	publicznego.
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Felieton RedakcjiFelieton Redakcji

Główny watek tego felietonu podpowia-
da samo życie. W okresie ostatnich kilku tygodni 
tematem, którym interesują się i o którym mówią 
niemalże wszyscy, nie tylko w Polsce, ale na całym 
świecie, jest nowy koronawirus SARS-Cov-2. Żyjemy 
w aurze emocji wywołanych doniesieniami „z fron-
tu” walki z tym koronawirusem, który wywołuje 
chorobę o nazwie COVID-19. 

W sytuacji, gdy uczeni i epidemiolodzy nie 
znają jeszcze wszystkich odpowiedzi dotyczących 
nowego korona wirusa, wymagane jest rozważne 
i odpowiedzialne przekazywanie informacji. Infor-
macje te powinny być rzeczowe i przekazywane 
w sposób umożliwiający odbiorcy zrozumienie isto-
ty problemu. W dużej mierze zadanie informowa-
nia spada na barki fachowych pracowników ochro-
ny zdrowia, w tym na farmaceutów. W przypadku 
farmaceutów zadanie to można wypełnić chociażby 
poprzez udostępnienie pacjentom odwiedzającym 
apteki plakatów informacyjno-edukacyjnych zawie-
rających zalecenia epidemiologiczne i prewencyjne, 
standardowo stosowane w profilaktyce przeciwwi-
rusowej. 

Na stronach internetowych Ministerstwa 
Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 
innych instytucji i organizacji, w tym międzynaro-
dowych, odpowiedzialnych za zdrowie publiczne 
są publikowane aktualne i wiarygodne doniesienia 
dotyczące SARS-Cov-2 i sytuacji epidemiologicznej 
związanej z tym koronawirusem. 


 Aktualny numer otwieramy artykułem „Ludz-

kie koronawirusy. Krótka historia i teraźniejszość” 
autorstwa magistra Jarosława Mateuszuka. Autor 
pisze we wstępie, że „pierwsze publikacje dotyczące 
koronawirusów zdolnych do wywoływania schorzeń 
u ludzi pochodzą sprzed 50-ciu lat”. Od tamtego cza-
su przeżyliśmy dwie fale zachorowań wywołanych 
przez koronawirusy. Autor przypomina, że „w listo-
padzie 2002 roku świat obiegła wiadomość o groźnej 
chorobie, która pojawiła się w Chinach, w prowincji 
Guangdong. Cechowała się wysoką dynamiką w za-
kresie przyrostów liczby zachorowań  i zgonów. Jeden 
chory potrafił zakazić do kilkudziesięciu osób. Choro-
ba „przekroczyła” granice Chin, gdy jeden z zainfe-
kowanych lekarzy udał się w podróż do Hong Kon-
gu. Czynnikiem etiologicznym był koranawirus  beta 
(wirus SARS-CoV)”. Druga fala pojawiła się po dzie-
sięciu latach. – „W 2012 roku w Arabii Saudyjskiej 
wyizolowano od pacjenta kolejnego, pochodzącego 
od zwierząt koronawirusa. Wywoływał on podob-
nie jak w przypadku SARS, objawy zakażenia dróg 
oddechowych, w skrajnych przypadkach kończących 
się zgonem z powodu niewydolności oddechowej”. 
W następnym numerze zamierzamy poświęcić arty-
kuł nowemu, mamy nadzieję, że już „ujarzmionemu” 
koronawirusowi SARS-CoV-2.

	


 „Jubileusz 90. urodzin droktora habili-
towanego Aleksandra Drygasa” to tytuł okolicz-
nościowego artykułu napisanego przez doktora 
Jerzego Waliszewskiego poświęconego dostojne-
mu Jubilatowi. – „Aleksandra Wielkiego (tak na-
zywamy Jubilata w kręgu Jego znajomych) pozna-
łem osobiście w 1995 roku na parę tygodni przed 
Jego pójściem na emeryturę. Przyjechał wówczas 
do Szczecina, aby na Zamku Książąt Pomorskich 
wygłosić dwa wykłady w ramach sesji naukowej to-
warzyszącej obchodom 50-lecia Farmacji Polskiej na 
Pomorzu Zachodnim. Już wcześniej, czytając Jego 
publikacje zawarte w Farmacji Polskiej, znalazłem 

W  
aurze emocji

się pod osobliwym urokiem głębi Jego wywodów hi-
storycznych i historyczno-metodologicznych, a także 
pod wpływem niespotykanej erudycji Autora i nie-
przeciętnie wartkiej i obrazowej narracji używanej 
przez Jubilata”. Przytoczony fragment artykułu wy-
raża podziw dla człowieka, który jak dowiadujemy 
się z dalszej części artykułu jest „prawdziwym hu-
manistą, koryfeuszem historii farmacji odkrywają-
cym Prawdę w dobie cynicznej dialektyki, a potem 
w obecnych latach relatywizmu i postprawdy. Dziś 
niezłomny, wierny sobie, bezkompromisowy – wzór 
naukowca i nauczyciela”. Artykuł kończy się życze-
niami Ad multos annos, do których przyłączamy się 
załączając wyrazy szacunku dla Pana Profesora. ■

Redakcja Aptekarza Polskiego.

W dniach 13-15 marca 2020 roku w Krakowie odbędzie się kolejna, już IV edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Opieki Farmaceutycznej organizowanego przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. W tym roku 
skupi się on na temacie  „Opieka farmaceutyczna w astmie i POChP. Wykorzystanie urządzeń medycznych”. 
Wydarzeniu będzie towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Rozwój nowoczesnej technologii 
w opiece farmaceutycznej w Polsce i na świecie” oraz VII Ogólnopolski Konkurs Receptury Aptecznej. ■

IV Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej PTSF

Forum wydarzeń
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Koronawirusy należą do podrodziny Coro-
navirinae, z rodziny Coronaviridae, rząd 
Nidovirales. Biorąc pod uwagę cechy 
genetyczne wyróżniamy cztery rodzaje 

koronawirusów: alfa, beta, delta i gamma. Wirusy 
zakażające ludzi należą do grup alfa i beta. 

Koronawirusy są wirusami RNA o pojedynczej, 
helikalnej nici, posiadające osłonkę, która w obrazie 
mikroskopu elektronowego posiada dookoła pier-
ścień małych wypustek (z łaciny Corona to wieniec, 
korona). Są one jednymi z większych RNA wirusów, 
długość genomu dochodzi do 30 000 nukleotydów.

W 1962 roku wyizolowano po raz pierwszy 
ludzki koronawirus, od dziecka z objawami 
infekcji dróg oddechowych. Doko-
nano tego przez tak zwaną ho-
dowlę narządową na bazie 
materiału biologicznego 
pochodzącego z tchawicy. 
W latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku wyizo-
lowano i opisano dwa 
ludzkie wirusy określane 
jako HCoV-229E i HCoV-
-OC34. W tym czasie wy-
konano badania in vivo na 
zdrowych ochotnikach, zaka-
żając ich powyższymi patoge-
nami, dzięki czemu uzyskano 
kliniczny obraz infekcji. 

We wszystkich przypad-
kach wystąpił nieżyt błony śluzowej nosa, a w nie-
których także nieżyt błony śluzowej gardła, krtani 
i tchawicy objawiający się kaszlem. Objawy klinicz-
ne trwały około tygodnia. Dotyczyło to oczywiście 
osób z ujemnym wywiadem klinicznym i epidemio-
logicznym, pod względem występowania innych, 
zwłaszcza przewlekłych schorzeń [1]. Okazało się, 
że głównie u dzieci, osób starszych czy osób o upo-
śledzonej odporności (z różnych powodów), infek-
cja samoistna może powodować cięższy przebieg 
kliniczny, w postaci zapalenia krtani, oskrzeli i płuc. 
Przez około 40 lat powyższe wirusy były uważane 
za niegroźne patogeny. 

Wirus SARS-CoV

Na początku XXI wieku, w listopadzie 2002 
roku świat obiegła wiadomość o groźnej cho-
robie, która pojawiła się w Chinach, w prowin-
cji Guangdong. Cechowała się wysoką dynamiką 
w zakresie przyrostów liczby zachorowań i zgonów. 
Jeden chory potrafił zakazić do kilkudziesięciu osób. 
Choroba „przekroczyła” granice Chin, gdy jeden 
z zainfekowanych lekarzy udał się w podróż do 
Hong Kongu. Czynnikiem etiologicznym był korana-
wirus beta (wirus SARS-CoV). Powodował on zespół 
ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (Severe 

Acute Respiratory Syndrome). Początkowe 
objawy choroby przypominały gry-

pę lub infekcje grypopodobne 
i występowały w różnej konfi-

guracji, wspólnym objawem 
dla wszystkich zakażonych 
była temperatura około 38 
stopni Celsjusza. W 20% 
przypadków rozwijały się 
mniej lub bardziej nasilo-
ne objawy niewydolności 

oddechowej, wymagające 
często zastosowania wen-
tylacji mechanicznej. Wirus 
rozprzestrzenił się do około 
40 krajów, stwierdzono po-

nad 8000 przypadków zakażeń 
i zanotowano około 800 zgonów. Po 

8 miesiącach epidemii nastąpiło całkowite zwalcze-
nie choroby i eliminacja wirusa z powodu sezono-
wości zakażenia (zakażenia były wywoływane zimą 
i wczesną wiosną) albo skutecznej izolacji chorych, 
zanim doszło do najbardziej zakaźnej fazy choroby. 

Pacjenci rozwijali objawy zakażenia już po 3 
dniach, natomiast najbardziej zakaźna faza poja-
wiała się około 10 dnia od zakażenia, czyli pacjenci 
z symptomami ze strony dróg oddechowych byli 
hospitalizowani i izolowani od otoczenia, zanim 
wchodzili w fazę największej zakaźności. [1] W tym 
okresie nie znane były żadne leki o specyficznym 

Pierwsze publikacje dotyczące koronawirusów zdolnych 
do wywoływania schorzeń u ludzi pochodzą sprzed 50-ciu lat. 
Do tamtego czasu znane były jedynie koronawirusy wywołujące 
różne schorzenia u zwierząt, zarówno dziko żyjących, jak i tych 
hodowlanych (ssaków, m.in. kotów, bydła, trzody chlewnej i pta-
ctwa).

Ludzkie
koronawirusy. 
Krótka historia i teraźniejszość
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działaniu przeciwwirusowym. Patomechanizm 
wywoływania objawów chorobowych polegał na 
przeniesieniu wirusa drogą kropelkową do dróg 
oddechowych, gdzie dochodziło do zainfekowania 
nabłonka migawkowego górnych dróg oddecho-
wych. W okresie 2-10 dni dochodziło do uszko-
dzenia pęcherzyków płucnych ze złuszczaniem się 
pneumocytów oraz nagromadzeniem się komórek 
zapalnych, co powodowało obrzęk płuc, zmiany za-
palne i ostrą niewydolność oddechową. 

Wszystkie badania przeprowadzone w trakcie 
epidemii, jak i później wykazały, że do pierwszych 
zakażeń doszło na rynku hurtowym wśród handla-
rzy żywymi zwierzętami. Początkowo sądzono, że 
rezerwuarem wirusa były łaskuny i jenoty, których 
mięso jest używane w kuchni chińskiej, jednak sła-
ba zdolność wirusa zwierzęcego do zmian gene-
tycznych, jak i rzadkie występowanie wirusa u tych 
zwierząt sugerowały, że rezerwuarem może być inny 
gatunek. Okazało się, że bezpośrednim rezerwu-
arem mogą być nietoperze. Wirusy izolowane od 
tych zwierząt były prawie identyczne genetycznie 
z wirusem ludzkim SARS-CoV oraz w warunkach 
laboratoryjnych potrafiły infekować komórki ludzkie. 
Jenoty i łaskuny były jedynie ogniwem pośrednim 
w procesie transmisji wirusa od zwierząt do ludzi. 
[2] Badania reterospektywne przechowywanych 
surowic od ludzi wykazały obecność specyficz-
nych przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi 
SARS-CoV, które pojawiły się wcześniej, niż nastąpił 
początek epidemii SARS. Dopiero w 2002 roku do-
szło do takiej adaptacji wirusa do komórek ludzkich, 
która polegała na zwiększeniu powinowactwa do 
receptorów i zwiększeniu możliwości replikacyjnych 
wirusa.[1]

Po okresie epidemii SARS wyizolowano od 
ludzi dwa następne koronawirusy: HCoV-NL63 (al-
fakoronawirus) oraz HCoV-HKU1 (betakoronawirus). 
Oba wirusy – podobnie jak pozostałe – powodowały 
infekcje górnych dróg oddechowych, a w niektórych 
przypadkach u osób predysponowanych (małe dzie-
ci, osoby starsze, z obniżoną odpornością) infekcje 
dolnych dróg oddechowych, włącznie z zapaleniem 

płuc. U dzieci obserwowano podgłośniowe zapale-
nie krtani (zwane czasami pseudokrupem).

Wirus MERS-CoV

W 2012 roku w Arabii Saudyjskiej wyizolowano 
od pacjenta kolejnego, pochodzącego od zwierząt 
koronawirusa. Wywoływał on podobnie jak w przy-
padku SARS, objawy zakażenia dróg oddechowych, 
w skrajnych przypadkach kończących się zgonem 
z powodu niewydolności oddechowej. Biorąc pod 
uwagę wirusa SARS, tym razem również potwier-
dzono, że pierwotnym rezerwuarem są nietoperze. 
Wirus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus) jednak powodował znacznie większą 
śmiertelność wynoszącą około 35%, ale żeby doszło 
do skutecznej transmisji wirusa pomiędzy ludźmi 
wymagany był długotrwały i bezpośredni kontakt. 

Tym razem okazało się, że do transmisji mię-
dzygatunkowej dochodziło od wielbłądów jed-
nogarbnych, u których stwierdzono specyficzne, 
neutralizujące przeciwciała. W latach 2012 – 2014 
stwierdzono około 900 zachorowań, z czego około 
300 przypadków zakończyło się zgonem. [2] W zaka-
żeniach MERS-CoV stosowano leki przeciwwirusowe 
zatwierdzone do stosowania w innych zakażeniach 
wirusowych np. HIV, takie jak interferon, lopinawir 
i rytmonawir. 

W związku z pojawianiem się nowych zwierzę-
cych koronawirusów zdolnych do pokonania bariery 
międzygatunkowej i zdolnością ich do wywoływa-
nia groźnych dla życia schorzeń, dokonano anali-
zy in vitro grupy istniejących leków, stosowanych 
w różnych chorobach, pod względem aktywności 
wobec wirusa MERS-CoV. Takimi lekami okazały się 
być m.in. chlorochina, chloropromazyna, loperamid 
oraz lopinawir. Niektóre z substancji czynnych wyka-
zywały aktywność przeciwwirusową już przy niskim 
stężeniu. [1] Należy wspomnieć, że pomimo zareje-
strowania tych leków do stosowania w określonych 
jednostkach chorobowych, zastosowanie ich „off 
label” będzie wymagało pogłębionych badań in vivo 
oraz badań klinicznych.

Wirus 2019-nCoV

W grudniu 2019 roku w chińskiej prowincji 
Hubei, w mieście Wuhan zanotowano pierwsze, 
o nieznanej etiologii, przypadki infekcji dróg odde-
chowych, włącznie z zapaleniem płuc prowadzącym 
do niewydolności oddechowej kończącej się zgo-
nem. Grupę zakażonych osób identyfikowano z han-
dlem żywymi zwierzętami na miejscowym targu. 

Mając doświadczenie wynikające z epidemii 
SARS z 2002 roku, Chińskie Centrum Zapobiegania 
i Kontroli Chorób powołało 31 grudnia specjalny 
zespół naukowców i lekarzy do przeprowadzenia 
w trybie natychmiastowym dochodzenia o charak-
terze epidemiologicznym, w celu wykrycia patogenu 
powodującego chorobę. Dokonano wyizolowania 
z próbek pobranych od zakażonych w Wuhan osób 
potencjalnych patogenów. 

Próbki kontrolne pobrano od hospitalizowa-
nych w szpitalach w Pekinie pacjentów z zapaleniem 
płuc. Po ekstrakcji kwasów nukleinowych z pobra-
nych próbek, poddano je analizie za pomocą spe-
cyficznych testów diagnostycznych i technik mole-
kularnych. [3] Kompleksowe dochodzenie epide-
miologiczne wykluczyło dotychczas zidentyfikowane 
koronawirusy SARS i MERS, wirusy grypy ludzkiej 
i ptasiej, a także inne wirusy mające powinowactwo 
do dróg oddechowych. 7 stycznia ogłoszono, że 
zachorowania powoduje nowy wirus z grupy beta 
koronawirusów nazwany 2019-nCoV (novel corona-
virus), a pięć dni później przedstawiono zsekwen-
cjonowany genom. 

Grupa badaczy prospektywnie zanalizowała 
zebrane dane od 41 pacjentów, z potwierdzonym la-
boratoryjnie zakażeniem wirusem 2019-nCoV. Dane 
i informacje uzyskano z elektronicznych rejestrów 
medycznych zgodnie ze standardami WHO. Część 
informacji uzyskano również bezpośrednio od pa-
cjentów i ich rodzin. Większość z obserwowanych 
41 pacjentów była płci męskiej (73%), mniej niż po-
łowa z nich (32%) miało inne schorzenia przewlekłe: 
cukrzycę (20%), nadciśnienie (15%) i choroby serca 
(15%). Średnia wieku wynosiła 49 lat. Wspólnymi 
objawami u tych pacjentów były gorączka (98%), ka-
szel (76%), bóle mięśniowe i osłabienie (44%). Rza-
dziej występującymi objawami były: odkrztuszanie 
plwociny (28%), ból głowy (8%), krwioplucie (5%) 
oraz biegunka (3%). Duszność pojawiła się u 55% 
przypadków, a 26% pacjentów miało lymfopenię 
w obrazie krwi. Wszyscy pacjenci rozwinęli zapalenie 
płuc potwierdzone tomografią komputerową. Powi-
kłaniami były ostra niewydolność oddechowa (29%), 
ostra niewydolność serca (12%), wtórne zakażenia 
(10%). 32% pacjentów wymagało podłączenia do 
respiratora, a 15% zmarło. [4] 

W związku z dużą dynamiką zachorowań 
i wysoką śmiertelnością, władze większości krajów 
świata postanowiły przedsięwziąć szczególne środ-
ki bezpieczeństwa, takie jak wstrzymanie połączeń 
komunikacyjnych z Chinami, kontrola ciepłoty ciała 
u osób przybywających z Azji, wywiad epidemiolo-
giczny u osób podejrzewanych o kontakt z osobami 
zakażonymi czy wprowadzenie reżimów sanitarnych. 

Zalecenia higieniczne w profilaktyce przeciw-
wirusowej są standardowe i dotyczą higieny oso-

►
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bistej, unikania kontaktu z osobami potencjalnie 
chorymi, zwierzętami w rejonach epidemicznych 
oraz właściwego termicznego przygotowywania 
posiłków. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
koronawirusy oraz wirusy należące do innych grup, 
które występują na powierzchniach szklanych, ce-
ramicznych, teflonowych, PCV (smartfony, tablety, 
klawiatury laptopów i komputerów stacjonarnych!) 
mogą zachowywać zdolność do zakażania nawet 
przez 4 – 5 dni. Większość stosowanych w medycy-
nie środków dezynfekcyjnych jest skuteczna wobec 
koronawirusów patogennych dla ludzi. 

Na początku lutego władze medyczne w Taj-
landii oznajmiły o ustąpieniu objawów chorobowych 
u ciężko chorego 70-letniego pacjenta, zakażonego 
wirusem 2019-nCoV, po zastosowaniu kombinacji 3 
leków przeciwwirusowych lopinawiru z rytonawirem 
(stosowanych w zakażeniu HIV) i oseltamiviru (leku 
stosowanego w profilaktyce grypy). 

Na dzień zamknięcia tekstu na świecie zosta-
ło potwierdzonych ponad 20 tysięcy przypadków 
zachorowań i blisko 500 zgonów. Na dzień 5 lute-
go w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku 
zakażenia wirusem 2019-nCoV.

 mgr farm. Jarosław Mateuszuk
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku
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Cukrzyca obecnie zaliczana jest do epidemii i stanowi 
czwartą przyczynę zgonów na świecie. Obniżona bariera ochron-
na organizmu u cukrzyków jest przyczyną większego narażenia 
na występowanie uciążliwych zmian skórnych, z którymi pacjenci 
wielokrotnie zgłaszają się do apteki po poradę i pomoc. Częstość 
występowania tych dolegliwości oceniana jest na 30-50% chorych. 
W leczeniu ich objawów, poza unormowaniem stężenia glukozy 
we krwi i farmakoterapii, niezwykle istotne są również działania 
pielęgnacyjne, higieniczne i zapobiegawcze. 

Terapia zmian 
skórnych 
towarzyszących 
cukrzycy
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Powikłania  
cukrzycy

Rozwój cukrzycy zachodzi stopniowo na 
przestrzeni lat i dotyczy dziś około 1/3 popula-
cji po 65-tym roku życia. Głównym celem diabe-
tologii w obecnych czasach stała się profilaktyka 
i opóźnienie wystąpienia powikłań narządowych, 
prowadzących do zgonu pacjenta. Niektóre z nich 
mają ostry przebieg, natomiast inne rozwijają się 
latami i mogą być niezauważalne w początkowej 
fazie. Do najczęstszych powikłań cukrzycy należą 
uszkodzenia wzroku i układu nerwowego, choro-
by układu krążenia oraz liczne uszkodzenia narzą-
dowe. 

W przebiegu retinopatii dochodzi do rozwo-
ju wybroczyn na dnie oka, prowadzących do jaskry 
i osłabienia ostrości widzenia, a także podwójne-
go widzenia, szczególnie przy dużych wahaniach 
stężenia glukozy. Długotrwała hiperglikemia pro-
wadzi do gromadzenia się sorbitolu w naczyniach 
włosowatych siatkówki. To zaś powoduje zwięk-
szenie ciśnienia osmotycznego krwi, a następ-
nie nabrzmienie komórek śródbłonka, zwężenie 
światła naczyń, uszkodzenia komórek i powstawa-
nie mikrotętniaków. 

W przypadku chorób układu krążenia zwią-
zanych z cukrzycą, dochodzi do rozwoju nadciś-
nienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału oraz 
upośledzenia krążenia w kończynach, co prowadzi 
do kolejnych dolegliwości (np. trudniejszego goje-
nia się ran). 

Poważne dysfunkcje układu nerwowego, 
określane jako neuropatia cukrzycowa, przyczyniają 
się do zaników mięśniowych (a tym samym proble-
mów z poruszaniem się), zmian narządowych i za-
burzeń czucia. Jeżeli uszkodzenia dotyczą nerek, to 
najczęściej dochodzi do upośledzenia filtracji, ka-
micy nerkowej, zatrzymania moczu w organizmie 
i niewydolności nerek, powiązanej z nadciśnieniem. 
Tego typu schorzeń w pewnym stopniu można 
uniknąć poprzez ustabilizowanie stężenia glukozy 
we krwi i unikanie przewlekłej hiperglikemii.

Zmiany skórne

Długotrwała hiperglikemia prowadzi do za-
burzeń mikrokrążenia i czynności nerwów obwo-
dowych, a także zwyrodnień włókien kolagenowych 
i elastycznych. Uszkodzenia bariery naskórkowej są 
nasilane dodatkowo przez zaburzenia humoralnej 
i komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Zmia-
ny skórne u osób z cukrzycą mogą pojawić się jesz-
cze przed wystąpieniem klinicznych objawów cho-
roby, ale także po wielu latach jej trwania. Przypo-
minają one przyspieszony proces starzenia – skóra 
ulega pogrubieniu, staje się sucha, zmniejsza się 
jej elastyczność, upośledzeniu ulegają procesy re-
generacyjne, zwiększa się wrażliwość na urazy me-
chaniczne, a tym samym podatność na zakażenia 
bakteryjne i grzybicze.

Najczęstszym, najwcześniejszym i najbardziej 
uporczywym objawem cukrzycy jest świąd, wystę-
pujący prawie u wszystkich cukrzyków. Jest on zwią-
zany głównie z drażnieniem zakończeń nerwowych 
skóry w wyniku jej nadmiernej suchości, pogrubie-
nia i nieprawidłowości w obrębie gruczołów łojo-
wych. Świąd ograniczony lokalizuje się najczęściej 
w okolicy odbytu i narządów moczowo-płciowych. 
Często jest związany ze stanami zapalnymi skóry, 
które są spowodowane zakażeniami bakteryjnymi 
i drożdżakowymi. Swędzenie może mieć również 
charakter uogólniony, pojawiający się nawet przy 
nieznacznej hiperglikemii. 

W wyniku cukrzycy występuje ponadto 
tendencja do powstawania na skórze pęcherzy 
i owrzodzeń wypełnionych treścią surowiczą, które 
pękają, pozostawiając trudno gojące się nadżer-
ki. Powszechne są także przebarwienia, przerost 
i stwardnienie skóry w różnych częściach ciała, roz-
wój stopy cukrzycowej oraz uszkodzenia struktury 
włosów i paznokci. Łysienie i łojotok towarzyszą 
szczególnie osobom z niewyrównaną i zaawan-
sowaną hiperglikemią. Wypadanie włosów może 
poprzedzać wystąpienie objawów choroby nawet 
o kilka lat. Niestety zmiany skórne towarzyszące 
cukrzycy często są oporne na leczenie farmakolo-

giczne. W terapii miejscowej najczęściej stosowane 
są glikokortykosteroidy, a w leczeniu ogólnym leki 
naczyniowe (pentoksyfilina, wyciągi z kasztanow-
ca) oraz antyagregacyjne (kwas acetylosalicylowy, 
tiklopidyna). 

Codzienna higiena skóry

Wdrożenie pewnych zaleceń higienicznych 
i pielęgnacyjnych powinno być fundamentalnym 
elementem zapobiegania i leczenia schorzeń skór-
nych. Regularne przestrzeganie kilku 
podstawowych zasad pozwoli zła-
godzić istniejące już objawy, a tym 
samym podnieść komfort życia dia-
betyków.

Zabiegi higieniczne i pielęg-
nacyjne najłatwiej wykonywać pod-
czas kąpieli. Jako środków myjących 
do twarzy należy używać łagodnych 
preparatów typu mleczka lub płyny 
micelarne, a do mycia ciała kosme-
tyków niezmieniających pH skóry na 
zasadowe. Woda powinna być ciepła 
(ok. 37°C), należy unikać wyższych 
temperatur, aby nie wymywać i tak 
już zmniejszonej ilości lipidów na-
skórka. 

Po kąpieli nie powinno się 
przecierać skóry mechanicznie, ręcz-
niki nie mogą więc być szorstkie. 
Następnym krokiem powinno być 
zastosowanie specjalnych prepara-
tów zawierających składniki aktywne 
o działaniu nawilżającym, przeciw-
świądowym, przeciwzapalnym, nor-
malizującym keratynizację naskórka 
i przeciwstarzeniowym. 

Osoby otyłe powinny posy-
pywać talkiem miejsca narażone na 
ocieranie się (pod pachami, piersia-
mi, a także uda i pośladki), by chro-

nić skórę przed otarciami. W łagodzeniu objawów 
swędzenia i pieczenia mogą okazać się pomocne 
zimne kompresy, kąpiele nasiadowe na bazie soli 
leczniczych, sody oczyszczonej lub płatków ow-
sianych oraz maści o działaniu znieczulającym lub 
chłodzącym. 

W celu zapobiegania rozwojowi infekcji oko-
lic intymnych, należy pamiętać o noszeniu prze-
wiewnej bielizny oraz stosowaniu środków myją-
cych z ograniczoną ilością substancji drażniących 
i alergizujących, takich jak barwniki i środków za-
pachowe. 



Wszechnica aptekaRska 

14 Aptekarz Polski, 162 (140e) luty 2020 15Aptekarz Polski, 162 (140e) luty 2020

Wszechnica aptekaRska 

►

Okresowo – jeśli istnieje taka potrzeba – do 
mycia można dodać środki antybakteryjne lub 
przeciwgrzybicze. Należy ostrożnie korzystać z za-
biegów pielęgnacyjnych, unikać peelingów, agre-
sywnej depilacji i wykonywania tatuaży. 

Intensywna pielęgnacja 
dermokosmetykami

Celem pielęgnacji skóry u diabetyków jest 
zmniejszenie suchości, świądu, sztywności i ryzyka 
podrażnień. Utrzymanie odpowiedniego jej nawil-
żenia jest jednym z najłatwiejszych sposobów, aby 
zapobiec problemom skórnym w cukrzycy, podob-
nie jak wzmacnianie bariery naskórkowej, w czym 
doskonale sprawdzają się tzw. kremy barierowe. 

Na rynku znaleźć możemy całe serie produk-
tów przeznaczonych do skóry dla diabetyków. W tej 
grupie pacjentów świetnie sprawdzają się także 
preparaty przeznaczone dla osób z atopowym za-
paleniem skóry – odbudowujące barierę lipidową, 
bez parabenów i konserwantów, czyli preparaty de-
likatne, nie drażniące skóry. 

Leczenie wspomagające powinno być do-
stosowane do pacjenta, w zależności od występu-
jących objawów. Działanie przeciwzapalne będą 
wykazywały preparaty zawierające w składzie pra-
woślaz lekarski, rumianek pospolity, siemię lniane, 
podbiał, babkę lancetowatą, zieloną herbatę, wą-
krotę azjatycką, żywokost lekarski czy pantenol. 
Ostatni związek wykazuje również właściwości 
przeciwświądowe, podobnie jak mentol, polidoka-
nol, lidokaina i kamfora. 

Jeżeli istnieje konieczność zastosowania pre-
paratu o właściwościach keratoregulujących, warto 
wybrać te z zawartością mocznika w stężeniu po-
wyżej 10% (mocznik o niższych stężeniach wykazu-
je działanie nawilżające), kwas mlekowy oraz kwasy 
hydroksylowe: AHA (kwas migdałowy, cytrynowy 
i jabłkowy), PHA (kwas laktobionowy) i BHA (inaczej 
kwas salicylowy). 

Cennymi związkami w preparatach derma-
tologicznych dla cukrzyków są również te o właś-
ciwościach zapobiegających starzeniu skóry, czyli 
retinol, kwas hialuronowy, kolagen, witaminy an-
tyoksydacyjne, AHA, PHA, filtry przeciwsłoneczne, 
peptydy, koenzym Q10 i fitoestrogeny. 

Niezwykle istotne są ponadto składniki na-
wilżające powierzchniowo, do których należy m.in. 
kolagen, kwas hialuronowy, chitozan, humektan-
ty, gliceryna w stężeniu do 10%, glikole, pantenol, 
sorbitol, mannitol, arginina (będąca prekursorem 
mocznika) i kwas mlekowy. 

Związki okluzyjne, zwane też emolientami, 
ograniczają ucieczkę wody z naskórka. Do tej grupy 
należy parafina, wazelina, lanolina, euceryna, wosk 
pszczeli i wosk jojoba, fosfolipidy, oleje mineralne, 
dimetikon z grupy silikonów i zioła śluzowe. Emo-
lienty to także związki wbudowujące się w cement 
międzykomórkowy i uszczelniające barierę naskór-
kową, tj. ceramidy, cholesterol, lecytyny, skwalen, 
kwasy tłuszczowe zawarte w olejach roślinnych 
i wyciągach, np. z nasion owsa. 

W przemyśle farmaceutycznym i kosmetycz-
nym emolientami często nazywa się całą grupę 
produktów kosmetycznych, będących mieszaniną 
powyższych składników aktywnych, które łączą 
w sobie funkcje kondycjonujące skórę, nawilżające 
i przeciwświądowe. Wynika to m.in. z ich właściwo-
ści przeciwzapalnych, przeciwstarzeniowych i nor-
malizujących keratynizację naskórka. Stosowanie 
emolientów u pacjentów z cukrzycą jest jednym 
z podstawowych elementów prewencyjnych i lecz-
niczych, które przyczyniają się do poprawy jakości 
ich życia. 

Równie korzystne działanie dla uszkodzonej 
skóry mają dodatkowe składniki, takie jak witaminy 
z grupy A, C, E, B, PP, benfotiaminy oraz antyoksy-
danty np. olej z rokitnika o działaniu przyspiesza-
jącym gojenie ran i regenerację skóry. Coraz więk-
szą popularność w schorzeniach skóry zyskują dziś 
preparaty zawierające probiotyki, które korzystnie 
wpływają na równowagę mikrobiologiczną skóry, 
wzmacniają jej mechanizmy ochronne i czynią od-
porną na infekcje.

Zespół stopy cukrzycowej

Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych 
powikłań cukrzycy, a główną przyczyną jej rozwo-
ju są zaburzenia neurologiczne i naczyniowe. Pod 
tą nazwą kryje się szereg zmian patologicznych 
w obrębie skóry, mięśni i kości, prowadzących do 
zakażeń, owrzodzeń i destrukcji tkanek o różnym 
stopniu zaawansowania. 

Uszkodzenie drobnych naczyń i nerwów 
utrudnia prawidłowe gojenie się ran i naprawę tka-
nek, co sprzyja częstym bakteryjnym, grzybiczym 
i wirusowym infekcjom skóry. Stopie cukrzycowej 
towarzyszy stan zapalny i martwica, która jest sta-
nem bezpośredniego zagrożenia amputacją. Pro-
ces jej rozwoju początkowo przebiega bezobjawo-
wo, a pojawienie się bólu, mrowienia i skurczów 
mięśniowych świadczy już o znacznym nasileniu 
choroby. 

Do najczęstszych objawów należy suchość, 
napięcie i gładkość skóry stóp z jednoczesnym za-
nikiem tkanki tłuszczowej. Skóra jest sina lub za-
czerwieniona i ciepła, dochodzi do utraty owłosie-
nia oraz nadmiernego rogowacenia w okolicy stóp, 
a także zniekształcenia i wrastania paznokci. 

Czynność gruczołów potowych ulega za-
hamowaniu, co prowadzi do nadmiernej suchości 
skóry, która ma tendencje do powstawania szczelin 
i rozpadlin, stanowiących wrota zakażenia. Cukrzy-
kom często towarzyszą silne bóle nóg, zwłaszcza 
w porze nocnej, a następnie upośledzenie lub cał-
kowity zanik odczuwania bólu i temperatury. Za-
burzenia czucia są przyczyną urazów i wszelkich 
uszkodzeń skóry, w tym trudno gojących się ran 
i owrzodzeń. 

Dochodzi do osłabienia napięcia mięśnio-
wego i zmiany motoryki chodu, prowadzącego do 
deformacji i defektów stóp. Leczenie zakażeń u pa-
cjentów z zespołem stopy cukrzycowej uzależnio-
ne jest od ich ciężkości, czynnika etiologicznego 
i obecności powikłań, np. zakażenia kości. Podsta-
wą zawsze jest metaboliczne wyrównanie cukrzycy 
z zastosowaniem insulinoterapii, co w początkowej 
fazie zmian może doprowadzić do całkowitego 
wyleczenia dolegliwości. Wczesne wykrycie i właś-
ciwe leczenie stopy cukrzycowej pozwala zmniej-
szyć częstość amputacji nawet o 85%. W przypad-
ku zaniedbanych urazów, często konieczne okazu-
je się być chirurgiczne ich oczyszczenie i leczenie 
towarzyszącego zakażenia, a przy dużych ubyt-
kach – przeszczepy skóry. Zahamowanie postępu 
powikłań skórnych może nastąpić poprzez popra-
wę ukrwienia kończyny i jej odciążenie.

►
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►
Profilaktyka

Najważniejsze miejsce w przypadku zespołu 
stopy cukrzycowej zajmować powinna profilaktyka, 
czyli właściwe postępowanie higieniczne i kosme-
tyczne. Codzienna pielęgnacja powinna rozpoczy-
nać się myciem stóp w ciepłej wodzie. Zaleca się, 
aby po każdej kąpieli dokonać oględzin podeszwy 
stopy, przestrzeni międzypalcowych i paznokci, aby 
wykryć ewentualne zaczerwienienia, urazy i defekty 
skóry. Każde powstałe uszkodzenie naskórka nale-
ży bezzwłocznie zdezynfekować i opatrzeć steryl-
nym opatrunkiem. 

Następnym krokiem powinno być nawilżenie 
stóp za pomocą odpowiedniego emolientu w celu 
odnowy, zwiększenia elastyczności i wytrzymało-
ści naskórka, a także zmniejszenia istniejącego już 
świądu oraz zapobieżenia pęknięciom naskórka 
i zakażeniom bakteryjnym lub grzybiczym. Należy 
pamiętać, aby unikać aplikacji kosmetyków w obrę-
bie przestrzeni międzypalcowych – wilgotne środo-
wisko sprzyja rozwojowi grzybicy. 

Płytkę paznokciową należy skracać przy po-
mocy pilnika, aby jej brzegi były lekko zaokrąglone 
i na równi z opuszką palca. W przypadku powsta-
nia odcisków w okolicy stóp, należy unikać płynów 
i plastrów na odciski, ponieważ mogą one dodat-
kowo podrażnić i uszkodzić skórę. 

Jeżeli pacjent odczuwa nadmierną potliwość 
stóp, warto polecić zastosowanie talku lub innego 
preparatu przeznaczonego dla diabetyków, np. za-
wierającego olejek z drzewa herbacianego. Należy 
używać skarpet lub pończoch wykonanych z natu-
ralnych włókien, nieuciskających. Obuwie powinno 
być wygodne, miękkie, niezbyt wąskie i wykonane 
z naturalnych materiałów, nie powinno się nosić go 
na gołe stopy. 

W przypadku rozwijającej się stopy cukrzy-
cowej i defektów w jej obrębie, warto uwzględnić 
zakup obuwia i wkładek ortopedycznych lub sili-
konowych. Aby uniknąć otarć i urazów, nie należy 
chodzić boso. Nie powinno się także rozgrzewać 
ani ochładzać stóp, ze względu na istniejące już 

zaburzenia krążenia i unerwienia. W profilaktyce 
i leczeniu stopy cukrzycowej niezwykle istotny jest 
ruch – specjaliści zalecają, aby spacerować codzien-
nie przez około 30 minut i ćwiczyć dolne odcinki 
nóg w celu poprawy ich krążenia i kondycji. 

Pielęgnacja  
trudno gojących się ran

U osób cierpiących na cukrzycę nawet małe 
zadrapania i skaleczenia są niebezpieczne. Ze 
względu na uszkodzenie mechanizmów obron-
nych skóry i układu odpornościowego, gojenie się 
ran jest długie i uciążliwe. Każdą ranę należy bez-
zwłocznie zdezynfekować i nałożyć odpowiedni 
opatrunek. 

W celu przyspieszenia procesu gojenia się, 
powinno się oczyścić uszkodzoną skórę z tkan-
ki martwiczej, jeżeli taka już występuje. Można to 
zrobić np. przy pomocy enzymów litycznych – ko-
lagenazy lub roślinnej papainy, zabiegów hydrote-
rapeutycznych bądź chirurgicznie. 

Usuwanie wysięków z powierzchni rany wy-
maga zastosowania opatrunków chłonnych, np. 
alginianowo-wapniowych, piankowych lub hy-
drowłóknistych (np. Aquacel Extra, Biatain, Tielle). 
W przypadku zakażenia rany najlepiej sprawdzają 
się opatrunki przeciwbakteryjne, neutralizujące za-
pach rozkładanej tkanki i jednoczenie chłonne, czyli 
hydrowłókniste, piankowe, z dodatkiem srebra lub 
węgla aktywowanego. Podczas fazy ziarninowania 
warto zastosować opatrunek wspomagający ten 
proces, np. alginianowo-wapniowe, hydrokoloido-
we, piankowe, na bazie kolagenu lub kwasu polim-
lekowego. 

Naskórkowanie wymaga z kolei ochrony no-
wej tkanki przy pomocy hydrokoloidów, hydrożeli 
lub błon poliuretanowych. W leczeniu owrzodzeń 
skuteczne są również kwas hialuronowy i miód 
pszczeli, a także zabiegi z wykorzystaniem tlenu hi-
perbarycznego, laserów biostymulujących i fal ude-
rzeniowych. 

Infekcje bakteryjne  
i grzybicze

Stan niewyrównanej cukrzycy, zaburzona ba-
riera naskórkowa i większa podatność na uszko-
dzenia skóry powodują zwiększenie ilości zakażeń 
bakteryjnych i grzybiczych w tej grupie pacjentów. 
Tego typu infekcje należą do bardzo częstych po-
wikłań cukrzycy, w wyniku których rozwijają się 
nawracające czyraki, liszajec zakaźny, niesztowice 
oraz róża, a także nadżerki i przeczosy. 

Z nadkażonych ran sączy się surowica, która 
jest świetną pożywką dla bakterii. Jednym z przy-
kładów poważnych zakażeń bakteryjnych jest in-
fekcja Pseudomonas aeruginosa, w przebiegu któ-
rego często dochodzi do zapalenia ucha zewnętrz-
nego o złośliwym przebiegu z zapaleniem tkanki 
podskórnej, kości z następowym uszkodzeniem 
nerwów i zapaleniem opon mózgowych. Choroba 
ta charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnoś-
cią, szczególnie u osób starszych.

Prawie połowa cukrzyków cierpi z powodu 
drożdżycy w wyniku wzrostu liczby komórek Can-
dida albicans, które rozwijają się głównie w ob-
rębie przestrzeni międzypalcowych i fałdów skór-
nych tj. pachwin, pach, bruzdy międzypośladkowej 
oraz na błonach śluzowych jamy ustnej i w okoli-
cach kątów ust. 

U mężczyzn charakterystyczne jest nawraca-
jące zapalenia żołędzi i napletka, natomiast u ko-
biet cierpiących na cukrzycę powszechne jest droż-
dżakowe zapalenie pochwy i sromu – mogą one 
stanowić główną manifestację cukrzycy przed jej 
zdiagnozowaniem. Zainfekowana skóra objawia się 
zaczerwienieniem, łuszczeniem i tendencją do pęk-
nięć, świądu i bólu. Zmiany te cechują się przewle-
kłym i opornym na leczenie przebiegiem, ponadto 
często ulegają nadkażeniom bakteryjnym. 

U cukrzyków o ciężkim przebiegu choroby, 
zakażenia mogą mieć dramatyczne skutki, pro-
wadzące do martwicy i rozległych uszkodzeń, np. 
rozpadu tkanek nosa, podniebienia czy zatok przy-
nosowych. W przebiegu cukrzycy obserwuje się 

ponadto problemy z paznokciami – upośledzenie 
wzrostu płytek, ich zniekształcenie, podłużne lub 
poprzeczne pobruzdowanie, kruchość, zmianę za-
barwienia na kolor żółty lub brunatny, a także pod-
paznokciowe rogowacenie. Najczęściej są to zmia-
ny o podłożu grzybiczym. W leczeniu tego typu 
zakażeń wykorzystuje się preparaty przeciwgrzybi-
cze stosowane zarówno miejscowo, jak i ogólnie. 
Należą do nich m.in. terbinafina, itrakonazol, cy-
klopiroks, ketokonazol, nystatyna, natamycyna czy 
gryzeofulwina. 

W przypadku sączących się, zainfekowanych 
bakteryjnie zmian stosuje się antybakteryjne pu-
dry, kremy z cynkiem, preparaty koloidowe ze sre-
brem. W skutecznym leczeniu zakażeń, podobnie 
jak w przypadku pozostałych dolegliwości skór-
nych, bardzo ważne jest metaboliczne wyrównanie 
cukrzycy. Ich zapobieganie oraz wczesne wykry-
cie determinują skuteczność leczenia i rokowanie. 
Niestety niska świadomość cukrzyków sprawia, że 
często leczenie jest podejmowane zbyt późno. Dla-
tego też, edukacja tej grupy pacjentów powinna 
obejmować cały personel medyczny, w tym rów-
nież farmaceutów. ■

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska 
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►

Jakie choroby są 
przenoszone drogą płciową?

Do chorób przenoszonych drogą płciową za-
liczamy: 

•	 Choroby bakteryjne: chlamydioza, rzeżączka, 
kiła, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczo-
wej (wywołane przez Chlamydia trachomatis, 
Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma geni-
talium), zakażenie Streptococcus agalactiae, 
wrzód weneryczny i ziarniniak pachwinowy.

•	 Choroby wirusowe: zakażenie wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) - kłykciny 
kończyste, opryszczka narządów płciowych, 
zakażenie wirusem HIV/AIDS, mięczak zakaź-
ny, zakażenie wirusem HTLV oraz wirusowe 
zapalenie wątroby typu A, B, C i D,

•	 Choroby pasożytnicze: rzęsistkowica (trycho-
moneza), świerzb i wszawica łonowa,

•	 Choroby grzybicze: kandydoza narządów 
płciowych. 

►

Wśród najczęściej występujących chorób 
przenoszonych drogą płciową należy wymienić: 

•	 Chlamydiozę, rzeżączkę, kiłę i rzęsistkowicę 
– są to choroby poddające się leczeniu.

•	 WZW typu B, zakażenie wirusem HIV/AIDS, 
zakażenie HPV i opryszczkę narządów płcio-
wych – objawy tych chorób można modyfi-
kować lub zmniejszyć poprzez leczenie.

 W trakcie kontaktów seksualnych mogą być 
również przenoszone drobnoustroje wywołujące 
zatrucia pokarmowe i nieżyty żołądkowo-jelitowe 
(np. czerwonka bakteryjna, ameboza czy owsica). 

Czynniki sprzyjające 
chorobom przenoszonym 

drogą płciową
Okolica krocza jest podatna na zakażenia 

drobnoustrojami ze względu na podwyższoną tem-
peraturę i wilgotność oraz mikrourazy. Do czyn-
ników sprzyjających wystąpieniu zakażeń należą: 
cukrzyca, otyłość, noszenie obcisłej bielizny wyko-
nanej ze sztucznych materiałów, wysoka tempera-
tura otoczenia, niedożywienie, ciąża, obniżenie od-
porności oraz długotrwałe leczenie antybiotykami. 

Do czynników zwiększających ryzyko za-
padnięcia na choroby przenoszone drogą płciową 
należą m.in. duża liczba partnerów seksualnych, 
niestosowanie prezerwatyw, ryzykowne zachowa-
nia i techniki seksualne oraz nadużywanie substan-
cji psychoaktywnych, które zwiększają skłonność 
do podejmowania takich zachowań. 

Choroby przenoszone drogą płciową do-
tykają kobiet i mężczyzn niezależnie od ich wieku, 
pochodzenia czy poziomu ekonomicznego. Częś-
ciej zapadają na nie osoby między 15 a 24 rokiem 
życia, o niższym statusie socjoekonomicznym, 
mieszkające w dużych aglomeracjach miejskich, 
a także mężczyźni o orientacji homoseksualnej nie-
pozostający w stałych związkach. Mężczyźni homo-
seksualni najczęściej zapadają na: kiłę, rzeżączkę, 

wzw typu B i C, zakażenie HIV i opryszczkę narzą-
dów płciowych. Szerzeniu zakażeń u kobiet sprzyja 
stosowanie wkładek domacicznych, ciąża i okres 
okołomenopauzalny. 

Choroby przenoszone drogą płciową należą 
do najczęstszych chorób zakaźnych. Według danych 
WHO każdego dnia na świecie dochodzi do ponad 
1 mln zakażeń przenoszonych drogą płciową. Sza-
cuje się, że każdego roku dochodzi do około 357 
mln nowych infekcji wywoływanych przez 4 choroby 
przenoszone drogą płciową są to: chlamydioza, rze-
żączka, kiła i rzęsistkowica. W tym u około 156 mln 
rozwija się rzęsistkowica, u około 131 mln chlamy-
dioza, u około 78 mln rzeżączka, a u około 5,6 mln 
kiła. Najwięcej tych chorób występuje w rozwijają-
cych się krajach Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, 
Ameryki Łacińskiej i na Karaibach. Dane z różnych 
krajów uzyskiwane są różnymi metodami.

Epidemiologia zakażeń 
wirusem HIV

Według danych WHO w 2017 r. na świecie ży-
ło około 25,7 mln osób zakażonych HIV w Regionie 
Afrykańskim, około 3,5 mln - w Regionie Azji Po-
łudniowo-Wschodniej, około 3,4 mln osób – w Re-
gionie Amerykańskim i około 2,3 mln – w Regionie 
Europejskim. AIDS jest jedną z głównych przyczyn 
zgonów w Afryce Subsaharyjskiej. Pod koniec 2018 
r. na świecie żyło około 37,9 mln osób z zakażeniem 
HIV. W 2018 roku około 770 tys. osób na świecie 
zmarło z przyczyn związanych z HIV, a około 1,7 mln 
osób zostało niedawno zakażonych. Główne grupy 
osób zakażonych HIV to: mężczyźni utrzymujący 
kontakty seksualne z mężczyznami (ang. men who 
have sex with men - MSM), użytkownicy narkotyków 
w iniekcjach (ang. people who inject drugs – PWID), 
osoby przebywające w więzieniach i innych ośrod-
kach zamkniętych, osoby świadczące odpłatnie usłu-
gi seksualne (ang. sex workers - SW) i ich klienci oraz 
osoby transpłciowe.

Choroby 
przenoszone 
drogą płciową

Do chorób przenoszonych drogą 
płciową (ang. sexually transmitted diseases 
- STD, sexually transmitted infections - STI), 
inaczej chorób wenerycznych (łac. morbus 
venereus) zalicza się choroby bakteryjne, 
wirusowe, grzybicze i pasożytnicze, których 
wspólną cechą jest droga przenoszenia 
związana z aktywnością seksualną.

Do zakażenia może dochodzić  
w trakcie stosunków dopochwowych, sek-
su analnego i oralnego. Rzadziej do zaka-
żenia dochodzi w wyniku używania zanie-
czyszczonych drobnoustrojami przedmio-
tów, takich jak: ręczniki, myjki czy przybory 
erotyczne. Niektóre choroby przenoszone 
drogą płciową mogą być też przenoszone 
innymi drogami np. poprzez krew i produk-
ty krwiopochodne. Obecnie znanych jest 
ponad 30 drobnoustrojów, które mogą być 
przenoszone drogą płciową.
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►

Zakażenie HIV nadal stanowi poważny prob-
lem zdrowia publicznego na świecie i dotychczas 
spowodowało zgon ponad 32 mln ludzi. Jednak wraz 
ze wzrostem dostępu do skutecznego zapobiegania 
HIV, diagnozowania, leczenia zakażenia HIV (terapia 
przeciwretrowirusowa – ART) i zakażeń oportuni-
stycznych oraz poprawą opieki nad osobami zakażo-
nymi i chorymi, zakażenie HIV stało się możliwym do 
opanowania przewlekłym zakażeniem, umożliwiają-
cym życie dłuższe i o lepszej jakości. Skuteczne leki 
przeciwretrowirusowe (ARV) mogą utrzymywać stan 
wiremii na niskim poziomie i zapobiegać dalszemu 
przenoszeniu zakażenia na inne osoby.

Szacuje się, że pod koniec 2018 roku około 
79% osób żyjących z HIV na świecie znało swój sta-
tus, około 62% otrzymywało leczenie przeciwre-
trowirusowe, a u około 53% osiągnięto obniżenie 
wiremii bez ryzyka zarażenia innych osób.

Wirus brodawczaka 
ludzkiego czynnikiem ryzyka 

raka szyjki macicy
Wirus HPV to ludzki wirus brodawczaka. Wy-

różnia się 150 typów HPV chorobotwórczych dla 
człowieka. Typy 16 i 18 należą do wysoko onkogen-
nych typów wirusa, które odpowiadają za około 70% 
przypadków zmian przedrakowych szyjki macicy i ra-
ka szyjki macicy. Do zakażenia HPV dochodzi dro-
gą płciową, najczęściej w początkowym okresie po 
rozpoczęciu aktywności seksualnej. Szacuje się, że 
w ciągu swojego życia 50-80% aktywnych seksualnie 
kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych HPV. 
Zakażenia HPV mogą prowadzić również do raka 
odbytu, jamy ustnej, gardła, pochwy, sromu i prącia. 

Według danych WHO w 2018 r. na świecie żyło 
około 660 mln osób z zakażeniem HPV, doszło do 
około 570 tys. nowych przypadków zakażeń HPV 
i zmarło około 311 tys. kobiet z powodu raka szyjki 
macicy. Ponad 80% wszystkich zachorowań wywo-
łanych HPV występuje w krajach rozwijających się.

Wskaźniki zapadalności na raka szyjki macicy 
są na świecie zróżnicowane. W Europie w 2012 roku 
odnotowano około 58 tys. przypadków. W krajach, 
w których stosowane są powszechne szczepienia 
przeciw HPV, liczba przypadków raka szyjki macicy 
zmalała o połowę. 

Kompleksowa kontrola raka szyjki macicy 
obejmuje profilaktykę pierwotną (szczepienia prze-
ciwko HPV), wtórną (badania przesiewowe - cytolo-
gia i leczenie zmian przedrakowych), trzeciorzędową 
(diagnoza i leczenie inwazyjnego raka szyjki macicy) 
oraz opiekę paliatywną. Badania przesiewowe i le-
czenie zmian przedrakowych u kobiet w wieku 30 
lat i więcej są opłacalnym sposobem zapobiegania 
rakowi szyjki macicy. Rak szyjki macicy można wy-
leczyć, jeśli zostanie zdiagnozowany na wczesnym 
etapie.

Wyróżnia się 2 typy wirusa opryszczki pospoli-
tej (HSV): wirus opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1) 
i wirus opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2). HSV-1 
jest przenoszony głównie drogą kontaktową i kro-
pelkową oraz wywołuje opryszczkę jamy ustnej, ale 
może również powodować opryszczkę narządów 
płciowych. Zakażenie HSV-2 jest infekcją przeno-
szoną drogą płciową, która powoduje opryszczkę 
narządów płciowych. 

Zarówno infekcje HSV-1, jak i HSV-2 trwają 
przez całe życie. Większość zakażeń HSV przebiega 
bezobjawowo. Szacuje się, że około 3,7 mld osób na 
świecie w wieku poniżej 50 lat ma zakażenie HSV-1, 
a około 417 mln ludzi w wieku 15-49 lat ma zakaże-
nie HSV-2. Zakażenie HSV-2 zwiększa ryzyko nabycia 
i przeniesienia zakażenia HIV.

►
Sytuacja epidemiologiczna 

chorób wenerycznych w 
Europie

Spośród chorób bakteryjnych przenoszonych 
drogą płciową w UE monitorowane są kiła, rze-
żączka i chlamydiozy przenoszone drogą płciową. 
Istnieje znaczne zróżnicowanie pomiędzy krajami 
w organizacji systemu nadzoru epidemiologiczne-
go tych chorób oraz programów badań przesiewo-
wych i badań osób z kontaktu. 

Średnia zapadalność na kiłę w Europie w la-
tach 2006-2016 wzrastała. W 2016 r. wyniosła 6,1 
na 100 tys. mieszkańców. Wzrost dotyczył głównie 
mężczyzn, zwłaszcza MSM. Wyraźny trend wzro-
stowy wykazywała również zapadalność na rze-
żączkę. W latach 2015-2016 notowano prawie 20 
przypadków na 100 tys. 

Zapadalność na rzeżączkę znacznie przekra-
czała zapadalność na kiłę. Rzeżączka w UE wystę-
puje częściej wśród MSM. Grupa ta stanowi nie-
mal połowę wszystkich zgłaszanych zachorowań. 
Dla obu tych chorób w krajach UE, w tym również 
w Polsce zapadalność wśród mężczyzn jest wyższa 
niż dla kobiet, a szczyt zachorowań przypada na 
wiek od 20 do 40 lat. 

W krajach UE najczęstszą chorobą przeno-
szoną drogą płciową są zakażenia chlamydiami, 
które często dotykają osób młodych, krótko po ini-
cjacji seksualnej. W odróżnieniu od kiły i rzeżączki 
grupą szczególnie narażoną na te zakażenia są ko-
biety i osoby heteroseksualne. Szacuje się, że zaka-
żenia chlamydiami występują u 3-4% osób poniżej 
26 roku życia. Z uwagi na ich często bezobjawowy 
przebieg, określenie rzeczywistej częstości ich roz-
poznawania zależy od wdrożenia badań przesiewo-
wych. W krajach UE o dużej częstotliwości takich 
badań notuje się nawet 5 tys. razy więcej przypad-
ków niż w krajach, w których takich badań się nie 
prowadzi.

Choroby weneryczne 
w danych Narodowego 

Instytutu Zdrowia 
Publicznego

Dane liczbowe dotyczące odnotowanych 
przypadków kiły, rzeżączki i chorób przenoszonych 
drogą płciową wywołanych przez Chlamydie w Pol-
sce podawane są przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny począw-
szy od 2013 r. W tym okresie obserwuje się wzrost 
rocznej liczby przypadków wszystkich tych chorób. 
W 2019 r. zarejestrowano 1642 przypadki kiły, 556 
przypadków rzeżączki, 1 przypadek ziarnicy wene-
rycznej wywołanej przez chlamydie i 417 przypad-
ków innych chorób przenoszonych drogą płciową 
wywołanych przez chlamydie. Najprawdopodob-
niej rzeczywista liczba przypadków zachorowań na 
te choroby jest wyższa, gdyż nie wszystkie zachoro-
wania są wykrywane, zgłaszane i rejestrowane. 

Jak wynika z danych NIZP-PZH roczna liczba 
przypadków nowych zakażeń HIV w Polsce wzro-
sła w przeciągu ostatnich 10 lat ponad 2-krotnie 
(739 zakażeń w 2010 r. a 1751 w 2019 r.). Rocznie 
w Polsce rejestruje się po 100-200 przypadków za-
chorowań na AIDS. Od wdrożenia badań w naszym 
kraju w 1985 r. do 30 września 2019 r. stwierdzono 
zakażenie HIV u 25020 osób, odnotowano 3741 za-
chorowań na AIDS, a 1424 chorych zmarło. Wśród 
osób chorych na AIDS, których zachorowania roz-
poznano w Polsce w latach 2014-2018, najczęst-
szymi prawdopodobnymi drogami zakażenia były: 
kontakty homoseksualne mężczyzn, stosowanie 
narkotyków w iniekcjach i kontakty heteroseksu-
alne. Zakażenia wertykalne (od matki na dziecko) 
stanowiły 0,5%.

Polska należy do krajów o średniej częstości 
występowania zachorowań na raka szyjki macicy. 
Wskaźniki epidemiologiczne różnią się w zależno-
ści od wieku pacjentek. W populacji młodych kobiet 
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(20-44 rok życia) rak szyjki macicy odpowiada za 
8% zachorowań oraz 11% zgonów nowotworowych. 
Około 60% zachorowań występuje między 45 a 64 
rokiem życia. Każdego roku prawie 3 tys. kobiet 
w Polsce dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. 
Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów 
w 2013 r. zarejestrowano 2909 zachorowań, zmarło 
1669 kobiet (w 2012 r. odnotowano 2783 zachoro-
wania i 1669 zgonów). 

Obraz kliniczny chorób 
przenoszonych drogą 

płciową
Obraz kliniczny chorób przenoszonych drogą 

płciową jest różnorodny, w zależności od czynni-
ka zakaźnego. Objawy chorobowe umiejscowione 
w obrębie narządów płciowych częściej występują 
u mężczyzn. U kobiet, ze względów anatomicznych, 
mogą one przebiegać w formie bezobjawowej lub 
skąpoobjawowej. Typowe objawy chorobowe to: 
wydzielina z pochwy i cewki moczowej u mężczyzn, 
pieczenie, świąd, owrzodzenie w obrębie narządów 
płciowych oraz ból brzucha. W zależności od stoso-
wanych form kontaktów seksualnych, objawy cho-
robowe mogą się również umiejscawiać w gardle, 
odbycie i innych miejscach ciała.

Zakażenia nierozpoznane i nieleczone mogą 
prowadzić do powikłań i długotrwałych problemów 
zdrowotnych u kobiet, takich jak: stany zapalne 
miednicy mniejszej, niedrożność jajowodów, ciąża 
pozamaciczna, poronienie oraz niepłodność. Nie-
leczona rzeżączka i chlamydioza mogą powodować 
niepłodność zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Za-
każenie Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhe-
ae i kiła mogą zwiększać ryzyko zarażenia wirusem 
HIV 2-3 krotnie. Również zakażeniu Chlamydia tra-
chomatis może towarzyszyć zakażenie Neisseria go-
norheae.Nie sposób wymienić wszystkich następstw 
i powikłań wszystkich chorób przenoszonych dro-
gą płciową, które mogą być różnorodne i dotyczą 

różnych układów i narządów ciała kobiet, mężczyzn 
i ich potomstwa.

Następstwem nie wykrytych i nie leczonych 
zakażeń kobiet w wieku rozrodczym, a zwłaszcza 
w okresie przed zajściem w ciążę i w ciąży mogą być 
poronienia, zakażenia wrodzone i zgony noworod-
ków. Wiele chorób przenoszonych drogą płciową, 
w tym kiła, WZW typu B, HIV, chlamydioza, rzeżącz-
ka, opryszczka, zakażenie HPV i zakażenie Strepto-
coccus agalactiae, może być przenoszonych z matki 
na dziecko podczas ciąży i porodu.

Infekcje wrodzone  
i zakażenia noworodkowe

W 2016 r. na świecie odnotowano około 661 
tys. przypadków kiły wrodzonej, co spowodowało 
ponad 200 tys. martwych urodzeń i zgonów no-
worodków. Kiła u ciężarnych może skutkować niską 
masą urodzeniową, wcześniactwem i wrodzonymi 
wadami dzieci. Rocznie w naszym kraju notuje się 
po kilkanaście do 20 przypadków kiły wrodzonej 
i noworodków. 

Przeniesienie wirusa HIV od matki na dziecko 
może nastąpić podczas ciąży, porodu i karmienia 
piersią. W przypadku braku jakichkolwiek interwencji 
na tych etapach częstość przenoszenia wirusa HIV 
z matki na dziecko może wynosić od 15% do 45%. 
Ryzyko można niemal całkowicie wyeliminować, jeśli 
zarówno matka, jak i jej dziecko otrzymają możliwie 
najwcześniej leki przeciwretrowirusowe.

Streptococcus agalactiae występuje w dro-
gach rodnych około 5-35% kobiet ciężarnych. Źród-
łem zakażenia nowo urodzonego dziecka jest naj-
częściej matka nosicielka, której narządy moczowo-
-płciowe są skolonizowane tą bakterią. Zakażenie 
noworodka następuje najczęściej podczas przejścia 
przez kanał rodny, rzadziej przez łożysko lub przej-
ście bakterii drogą wstępującą z dróg rodnych. Ry-
zyko transmisji zakażenia od matki wynosi do 70%. 

Na podstawie badań oszacowano, że 10-
20% noworodków matek ze Streptococcus agala-
ctiae ulega kolonizacji, a ryzyko ich zachorowania na 
chorobę inwazyjną wynosi 1-4%. Wśród czynników 
ryzyka zakażenia płodu i noworodka wymienia się: 
wcześniactwo, niską masę urodzeniową noworod-
ka, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, 
wzrost temperatury ciała podczas porodu, obecność 
bakterii w moczu i cukrzycę u matki. 

Noworodkowe zakażenia w zależności od 
czasu wystąpienia objawów dzieli się na wczesne 
i późne. Zakażenia wczesne mają swój początek 
wewnątrzmacicznie lub do 7 dni po porodzie oraz 
obarczone są wysoką śmiertelnością (około 15%) 
i charakteryzują się ciężkim przebiegiem klinicznym. 
Przebiegają jako posocznica i wrodzone zapalenie 
płuc. Postać późna objawia się po 1. miesiącu życia 
do 3. miesiąca życia jako uogólniony stanem zapalny, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapa-
lenie kości i stawów. W celu zapobiegnięcia zaka-
żeniom objawowym noworodków, u ciężarnych ze 
stwierdzoną kolonizacją włącza się okołoporodową 
profilaktyczną antybiotykoterapię.

Problem oporności  
na antybiotyki

Poważny problem stanowi obecnie oporność 
Neisseria gonorheae na antybiotyki. Wykryto już 
szczepy dwoinki rzeżączki opornej na wiele leków, 
które nie reagują na dostępne antybiotyki. Z powo-
du powszechnej oporności starsze i tańsze antybio-
tyki straciły już skuteczność w leczeniu tej choroby. 
Szczepy Neisseria gonorheae mogą posiadać opor-
ność na penicylinę, tetracyklinę, fluorochinolony, 
a nawet cefalosporyny trzeciej generacji. Oporność 
Neisseria gonorheae na antybiotyki jest monitorowa-
na w poszczególnych krajach i dane są zgłaszane do 
sieci Euro-GASP i WHO-GASP. Istnieje również opor-
ność na antybiotyki u Chlamydia trachomatis i Tre-
ponema pallidum, choć jest ona mniej powszechna. 
W celu wyleczenia chorego na kiłę, wytyczne WHO 
zalecają pojedynczą dawkę penicyliny benzylowej 
podawanej domięśniowo. Jest to nadal najskutecz-
niejsze i tańsze leczenie niż stosowanie doustnych 
antybiotyków.

►

►
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Z uwagi na to, że zakażenia bakteryjne prze-
noszone drogą płciową występują często, mogą być 
nie wykrywane i obecnie trudniej poddają się terapii, 
konieczne jest ich leczenie zgodnie z dostępnymi 
wytycznymi międzynarodowymi i krajowymi – właś-
ciwym antybiotykiem we właściwej dawce i czasie. 
Wystąpienie objawów chorobowych powinno każ-
dorazowo skutkować zgłoszeniem się do lekarza 
w celu podjęcia właściwego leczenia. Preparaty do-
stępne w aptekach bez recepty mogą być stosowane 
jedynie w czasie oczekiwania na wizytę u specjalisty. 

Jak diagnozować choroby 
przenoszone drogą płciową?

Choroby przenoszone drogą płciową moż-
na wykrywać głównie za pomocą badań krwi oraz 
badań materiału pobranego z szyjki macicy lub po-
chwy, a u mężczyzn z cewki moczowej, nasienia bądź 
wymazu spod napletka.

Jak chronić się przed 
chorobami przenoszonymi 

drogą płciową?
Najskuteczniejszą metodą ochrony przed za-

każeniem jest unikanie kontaktów z częściami ciała 
lub płynami, poprzez które może dojść do zaka-
żenia. Nie wszystkie formy kontaktu seksualnego 
muszą ten kontakt zakładać. Zapobieganie wiąże się 
z przecięciem dróg szerzenia, poprzez używanie za-
bezpieczeń mechanicznych, takich jak prezerwatywy 
męskie i damskie oraz maseczki/chusteczki do seksu 
oralnego, które stosowane prawidłowo i przez cały 
czas kontaktu seksualnego skutecznie zapobiegają 
większości zakażeniom. Prezerwatywy, jeśli są sto-
sowane prawidłowo i konsekwentnie, są bezpieczne 
i bardzo skuteczne w zapobieganiu niepożądanej 
ciąży i zakażeniom przenoszonym drogą płciową, 
w tym HIV. Nie chronią natomiast przed świerzbem 
i wszawicą łonową. 

►
 Wytyczne WHO i Funduszu Narodów Zjed-

noczonych na rzecz Działań Ludnościowych (UNFPA) 
z 2010 r. „Specyfikacja, prekwalifikacja i wytyczne 
dotyczące zakupów prezerwatyw męskich z latek-
su” określają wymagania dotyczące produkcji pre-
zerwatyw męskich, zgodne ze standardami badań 
ISO. Wskazują one, że głównym materiałem powi-
nien być dobrej jakości lateks kauczuku naturalnego. 
Wytyczne WHO i UNFPA z 2012 r. „Ogólna specy-
fikacja, wstępna kwalifikacja i wytyczne dotyczące 
zamówień” określają podobne wymagania dla pre-
zerwatyw dla kobiet. Prezerwatywy dla kobiet wy-
konane są z poliuretanu, kauczuku naturalnego lub 
kauczuku syntetycznego. 

 Żaden z głównych producentów męskich 
i żeńskich prezerwatyw lateksowych nie stosuje 
merkaptobenzotiazolu (MBT lub ZMBT), który został 
zidentyfikowany przez Międzynarodową Agencję 
Badań nad Rakiem (IARC) jako potencjalny czynnik 
rakotwórczy. Prezerwatywy są wykonane z cienkiej 
gumy lateksowej, a czas ekspozycji przez kontakt ze 
skórą jest na ogół krótki. W przypadku stosowania 
MBT lub ZMBT czas narażenia podczas stosowania 
jest krótki, a zatem ryzyko jest niewielkie.

Zmniejszenie prawdopodobieństwa zakaże-
nia można osiągnąć poprzez ograniczenie kontak-
tów seksualnych do określonej liczby stałych part-
nerów i/lub partnerek, którzy przeszli odpowiednie 
testy wykrywające nosicielstwo zakażeń przeno-
szonych drogą płciową przed wchodzeniem z nimi 
w kontakty seksualne. Najkorzystniejszym rozwią-
zaniem jest utrzymywanie kontaktów seksualnych 
z jednym, wiernym partnerem lub partnerką. Moż-
liwymi formami zapobiegania są także abstynencja 
płciowa oraz wykrywanie i leczenie osób chorych. 

Choroby weneryczne  
a przepisy prawa

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 
ze zmianami) lekarz, felczer, pielęgniarka lub położ-
na, którzy podejrzewają lub rozpoznają zakażenie 
lub chorobę zakaźną, są obowiązani pouczyć zaka-
żonego lub chorego na chorobę zakaźną lub osobę 
sprawującą prawną pieczę nad zakażoną lub chorą 
na chorobę zakaźną osobą małoletnią lub bezradną 
albo jej opiekuna faktycznego m.in. o środkach słu-
żących zapobieganiu przeniesienia zakażenia na inne 
osoby. W przypadku rozpoznania zakażenia, które 
może przenosić się drogą kontaktów seksualnych, 
lekarz lub felczer ma obowiązek poinformować za-
każonego o konieczności zgłoszenia się do lekarza 
partnera lub partnerów seksualnych zakażonego, zaś 
informację o takim powiadomieniu wpisuje się do 
dokumentacji medycznej i potwierdza podpisem za-
każonego. Obowiązkowi zgłaszania w Polsce w opar-
ciu o przepisy ww. ustawy i przepisy wykonawcze 
podlegają: chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżącz-
kowe układu moczopłciowego, kiła, rzeżączka, WZW 
typu A, B, C i inne oraz zakażenia HIV i AIDS.

Standardy opieki 
okołoporodowej a choroby 
przenoszone drogą płciową

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1756) u kobiet ciężarnych wykonuje 
się następujące badania w kierunku chorób przeno-
szonych drogą płciową:
•	 do 10. tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego 

zgłoszenia się ciężarnej do lekarza – badania 
w kierunku kiły, HIV i HCV oraz cytologia,

•	 33–37 tydzień ciąży – w kierunku HBV, HIV, a do-
datkowo w grupie kobiet ze zwiększonym popu-
lacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia 
– w kierunku kiły i HCV,

•	 35–37 tydzień ciąży - posiew z pochwy i odby-
tu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.

Profilaktyka poprzez 
szczepienia

Profilaktyka chorób przenoszonych drogą 
płciową poprzez szczepienia ochronne ma zastoso-
wanie w odniesieniu do zakażenia HPV oraz WZW 
typu B i A. Szczepionki chroniące przed HPV 16 
i 18 są zalecane przez WHO i zostały dopuszczone 
do stosowania w wielu krajach. Badania kliniczne 
i nadzór po wprowadzeniu ich do obrotu wykazały, 
że szczepionki te są bezpieczne i skuteczne w za-
pobieganiu zakażeniom HPV. W Polsce szczepienia 
przeciw HPV są zalecane (niefinansowane z budże-
tu Ministra Zdrowia). Zgodnie z Programem Szcze-
pień Ochronnych na 2020 r. zaleca się ich wykona-
nie szczególnie przed inicjacją seksualną. Bezpłatne 
szczepienia przeciw HPV oferują niektóre samorzą-
dowe programy profilaktyczne.

Z uwagi na poważny problem zdrowia publicz-
nego, jakim są choroby przenoszone drogą płcio-
wą właściwe jest, aby wszystkie osoby wykonujące 
zawody medyczne uświadamiały społeczeństwo 
o możliwości wykonania szczepień ochronnych, 
stosowania prezerwatyw oraz możliwości badań 
i leczenia chorób przenoszonych drogą płciową. ■

lek. med. Anna Guzek
specjalista epidemiolog
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Szczepienia  
przeciwko HPV 
– co wiemy o nich dziś?

Wirus HPV (Human Papillomavirus) to ludzki wirus brodaw-

czaka. Wyróżnia się 150 typów HPV chorobotwórczych dla czło-

wieka, wśród których typy 16 i 18 należą do wysoko onkogen-

nych, które odpowiadają za zmiany przedrakowe szyjki macicy  

i raka szyjki macicy. HPV jest poza tym czynnikiem wywołującym 

raka jamy ustnej, gardła, odbytu i prącia u mężczyzn.
►

Jak dochodzi do zakażenia 
wirusem HPV?

Do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową, 
najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu 
aktywności seksualnej. W ciągu swojego życia 50-
80% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było 
lub będzie zakażonych HPV.

Za jakie schorzenia 
odpowiada wirus 

brodawczaka?
Wyróżnia się 150 typów HPV, wśród których 

40 wywołuje zmiany: skórne, w okolicy narządów 
płciowych oraz innych okolic ciała. Wyróżniono 
typy wirusa wysoce  onkogenne i o małym ryzyku 
onkogennym.

W zależności od typu wirusa oraz lokalizacji 
zmian, zakażenia HPV mogą przebiegać pod po-
stacią:

•	 łagodnych zmian naskórka (brodawki, brodaw-
czaki);

•	 łagodnych zmian nabłonka wielowarstwowego 
błon śluzowych (brodawki i brodawczaki narzą-
dów płciowych, kłykciny kończyste);

•	 przednowotworowych zmian okolic narządów 
płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy, od-
bytu);

•	 nowotworowych zmian szyjki macicy i odbytu.

Jak przebiega infekcja 
wirusem HPV?

Zakażenia HPV szerzą się drogą płciową, do 
zakażenia dochodzi najczęściej w początkowym 
okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej.

Okres wylęgania wynosi od 1 do 6 miesięcy. 
Okres zakaźności dotyczy czasu utrzymywania się 
zmian chorobowych.

Typy HPV 6 i HPV 11 (wirusy o małym ryzy-
ku onkogennym) odpowiedzialne są za ponad 90% 
przypadków brodawek płciowych i brodawek oko-
lic odbytu (tzw. kłykciny kończyste) oraz dużej czę-
ści zmian brodawczakowatych w jamie ustnej.

HPV wywołuje zmiany w komórkach nabłon-
ka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy. 
Przewlekłe zakażenie wysoce onkogennymi typa-
mi HPV prowadzi do śródbłonkowego nowotwo-
rzenia szyjki macicy CIN i w konsekwencji rozwoju 
raka płaskonabłonkowego szyjki macicy.

Trzy najczęściej występujące typy HPV-16, 
HPV-18 i HPV-45 są wysoce onkogenne i odpowie-
dzialne za 75% przypadków raka płaskonabłon-
kowego szyjki macicy, 90% przypadków raka gru-
czołowego szyjki macicy i większość przypadków 
zmian przednowotworowych w postaci śródbłon-
kowej neoplazji szyjki macicy (CIN2 oraz CIN3). 
Typy HPV-16 i HPV-18 są odpowiedzialne za 80% 
przypadków raka płaskonabłonkowego sromu 
i pochwy oraz ponad 90% przypadków raka od-
bytu.

WHO uznała typy HPV-16 i HPV-18 za czyn-
nik rakotwórczy dla człowieka.

Jakie są objawy  
zakażenia HPV?

Objawy zakażenia HPV to:
•	 brodawki stóp, brodawki zwykłe, brodawki 

płaskie, brodawki młodzieńcze krtani;
•	 brodawki w okolicach narządów płciowych 

oraz odbytu tzw. kłykciny kończyste;
•	 zmiany przednowotworowe żeńskich na-

rządów płciowych (szyjki macicy, sromu 
i pochwy);

•	 rak szyjki macicy.
Uważa się, że wszystkie przypadki raka szyjki 

macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV. 
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na do profilaktyki zmian przednowotworowych 
narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, 
sromu, pochwy, odbytu) oraz raka szyjki ma-
cicy i raka odbytu związanych przyczynowo 
z określonymi onkogennymi typami HPV. Jako 
adiuwant zastosowano  AS04. Szczepionka jest 
zarejestrowana do stosowania dla osób w wieku 
powyżej 9 lat.

•	 Szczepionka 4-walentna skierowana prze-
ciw typom HPV 16, HPV-18, HPV-6 i HPV-11. 
Wskazania do szczepień oparto na udowod-
nionej skuteczności szczepień u kobiet w wie-
ku 16-26 lat oraz wykazaniu immunogenności 
u dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat. Szcze-
pionka jest podawana w celu zapobiegania wy-
stąpieniu zmian przednowotworowych narzą-
dów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) 
i odbytnicy, raka szyjki macicy, raka odbytni-
cy oraz brodawek narządów płciowych, tzw. 
kłykcin kończystych związanych przyczynowo 
z określonymi typami HPV. Jako adiuwant za-
stosowano sole glinu. Szczepionka jest zareje-
strowana do stosowania dla osób powyżej 9 lat.

•	 Szczepionka 9-walentna skierowana prze-
ciw typom HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 
58. Może być stosowana jako ochrona przed 
zmianami przednowotworowymi i rakiem szyjki 

macicy, sromu, pochwy i odbytu oraz  brodaw-
kami narządów płciowych kończystych związa-
nych przyczynowo z określonymi typami HPV. 
Jako adiuwant zastosowano sole glinu. Szcze-
pionka jest zarejestrowana do stosowania dla 
osób powyżej 9 lat.

Obecnie uważa się, że wszystkie przypadki 
raka szyjki macicy są spowodowane przez wcześ-
niejszą przewlekłą infekcję wirusem HPV.

Jak działają dostępne 
szczepionki  

przeciwko HPV?
Wszystkie szczepionki przeciw HPV dostępne 

na rynku zabezpieczają przed wirusami typu 16 i 18, 
które powodują około 70% wszystkich przypadków 
raka szyjki macicy. Wirus HPV może być przyczyną 
nie tylko raka szyjki macicy, ale także odbytu, prze-
łyku, pochwy i sromu. W ciągu swojego życia 50-
80% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było 
lub będzie zakażonych HPV. Połowę zakażonych to 
osoby wieku 15-25 lat.

Poddając się szczepieniu przeciw HPV kobie-
ta zmniejsza o 70% ryzyko zachorowania na raka 
szyjki macicy oraz o 90% ryzyko rozwoju brodawek 

►
Wirus brodawczaka 

ludzkiego a rak szyjki macicy
Rak szyjki macicy jest drugim pod wzglę-

dem częstości występowania nowotworem zło-
śliwym u kobiet na świecie. Każdego roku umiera 
230 000 kobiet, a liczba nowych zachorowań oce-
niana jest na 470 000. Ponad 80% wszystkich za-
chorowań występuje w krajach rozwijających się. 
W Polsce odnotowuje się około 3 000 zachoro-
wań na raka szyjki macicy rocznie. Wśród 1 mln 
kobiet zakażonych typem HPV wysoce onkogen-
nym, u 8 000 kobiet dochodzi do rozwoju raka, 
a u 1600 kobiet rozwija się postać inwazyjna. 
Śmiertelność raka szyjki macicy oceniana jest na 
poziomie 50%.

Zakażenie HPV typem wysoce onkogennym 
może przebiegać w postaci:

•	 zakażenia bezobjawowego, ustępującego w cią-
gu około 2 lat od zakażenia;

•	 zakażenia przetrwałego, utrzymującego się 
w długim okresie czasu, które może pro-
wadzić do neoplazji szyjki macicy nabłonka 
wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy, 
a w konsekwencji i przy przypadku braku le-
czenia, do raka płaskonabłonkowego i raka 
inwazyjnego.

Zakażenie wirusem HPV niskiego ryzyka on-
kogennego może przebiegać w postaci:

•	 zakażenia bezobjawowego;

•	 zakażenia objawowego w formie brodawek 
okolic narządów płciowych lub odbytu (kłyk-
ciny kończyste), w większości ustępujących 
samoistnie w ciągu około 6 miesięcy, lecz 
u części chorych wymagających kosztowne-
go, bolesnego i powtarzanego leczenia zwią-
zanego z interwencją chirurgiczną.

Profilaktyka raka szyjki macicy polega na 
przesiewowych badaniach cytologii i leczeniu ab-
lacyjnym  lub chirurgicznym zmian dysplastycznych 
nabłonka szyjki macicy. Po chirurgicznym usunięciu 

zmian dysplastycznych wirus może przetrwać w po-
zostawionej tkance o prawidłowym obrazie cytolo-
gicznym.

Niemal każda aktywna seksualnie osoba zo-
stanie zakażona wirusem HPV w ciągu swojego ży-
cia. Szacowana liczba kobiet i mężczyzn zakażonych 
HPV na całym świecie wynosi 660 mln.

Każdego roku wirus HPV na całym świecie 
powoduje około 595 000 nowych przypadków raka 
szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu. Z powodu 
raka szyjki macicy na świecie umiera 260 000 ko-
biet. Ponad 80% wszystkich zachorowań występuje 
w krajach rozwijających się. Wskaźniki zapadalności 
na raka szyjki macicy są zróżnicowane – najniższe 
w Finlandii (4,3/100 000 kobiet), a najwyższe na Ha-
iti (87,3/100 000 kobiet). W Europie rocznie notuje 
się 50 000-60 000 przypadków raka szyjki macicy.

W krajach, gdzie stosowane są powszechne 
szczepienia przeciw HPV, liczba przypadków raka 
szyjki macicy zmalała o połowę.

Jakie typy szczepionki są 
dostępne?

Szczepionki przeciw HPV są preparatami 
oczyszczonych, wirusopodobnych cząstek VLP 
składających się z głównego białka kapsydu L1 wy-
branych typów wirusa. Białka wchodzące w skład 
szczepionek otrzymano drogą rekombinacji gene-
tycznej. Szczepionki przeciw HPV są przeznaczone 
do stosowania u dziewcząt i młodych kobiet oraz 
chłopców i młodych mężczyzn w profilaktyce zmian 
przednowotworowych narządów płciowych oraz 
nowotworów związanych przyczynowo z wybrany-
mi typami wirusa HPV.

•	 Szczepionka 2-walentna skierowana przeciw 
typom HPV-16 i HPV-18. Wskazania do szcze-
pień oparto na udowodnionej skuteczności 
szczepień u kobiet w wieku 15-25 lat oraz wy-
kazaniu immunogenności u dziewcząt i kobiet 
w wieku 9-25 lat. Szczepionka jest przeznaczo-

►
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►

Jak wygląda cykl szczepień 
przeciwko wirusowi 

brodawczaka?
Szczepienie przeciw HPV jest wymieniane 

w Polskim Programie Szczepień Ochronnych jako 
szczepienie zalecane (odpłatne). Wiele  gmin i samo-
rządów refunduje szczepionkę nastoletnim dziew-
czętom w ramach bezpłatnych programów samo-
rządowych.

Szczepionka dwuwalentna: cykl szczepień składa 
się z 3 podanych domięśniowo dawek w sche-
macie 0, 1 i 6 miesięcy. Czas trwania ochrony po 
szczepieniu nie został jeszcze ustalony. W bada-
niach klinicznych kobiet w wieku 15 – 25 lat, ob-
serwowano utrzymywanie się ochrony przez co 
najmniej 5,5 roku po podaniu pierwszej dawki. 
Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania 
dla kobiet i dziewcząt w wieku powyżej 9 lat.

Szczepionka czterowalentna: cykl szczepień skła-
da się z 3 podanych domięśniowo dawek w sche-
macie 0, 2 i 6 miesięcy. Wszystkie dawki należy 
podać w ciągu 1 roku. Szczepionka jest zareje-
strowana do stosowania dla kobiet i dziewcząt 
w wieku powyżej 9 lat oraz mężczyzn i chłopców 
w wieku powyżej 9 lat.

Szczepionkę w grupie osób w wieku od 9 
do 13 lat można podawać również w schema-
cie 2 dawek podawanych w odstępie 6 miesięcy. 
Jeżeli jednak drugą dawkę szczepionki podano 
wcześniej niż 6 miesięcy od pierwszej, konieczne 
jest podanie trzeciej dawki. Schemat 2-dawkowy 
może być stosowany alternatywnie w stosunku 
do 3-dawkowego u dziewcząt do ukończenia 14 
lat. Po ukończeniu 14 roku życia stosuje się wy-
łącznie schemat 3-dawkowy. 

Schemat 2-dawkowy wprowadzono jako 
alternatywę schematu 3-dawkowego w celu 
uproszczenia powszechnych programów szcze-
pień dziewcząt (bezpłatnych). W szczepieniach 
indywidualnych (odpłatnych) należy rozważyć 

wybór droższego, ale pewniejszego co do sku-
teczności schematu 3-dawkowego lub tańszego, 
ale związanego z większą niepewnością co do 
skuteczności schematu 2-dawkowego.

Szczepionka dziewięciowalentna: cykl szczepień 
składa się z 3 podanych domięśniowo dawek 
w schemacie 0, 2 i 6 miesięcy. Wszystkie dawki 
należy podać w ciągu 1 roku. Szczepionka jest 
zarejestrowana do stosowania dla osób w wie-
ku powyżej 9 lat. Osoby wcześniej szczepione 
według 3-dawkowego schematu szczepionką 
czterowalentną mogą otrzymać kolejne dawki 
szczepionki dziewięciowalentnej.

Jakie są przeciwwskazania 
do szczepień?

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego nie powinny być przeprowadzone 
w pewnych grupach pacjentów. Są to:

• dziewczęta poniżej 10 lat z uwagi na brak da-
nych bezpieczeństwa stosowania  u pacjentek 
tej grupy wiekowej;

• kobiety w ciąży ze względu na brak badań ukie-
runkowanych na podawanie szczepionki kobie-
tom w ciąży;

• osoby z uczuleniem na którykolwiek ze składni-
ków szczepionki;

• osoby, u których występuje wysoka gorączka 
– niewysoka gorączka lub zakażenie górnych 
dróg oddechowych nie jest przeciwwskazaniem 
do szczepienia;

• szczepionka może być stosowana w okresie 
karmienia piersią wyłącznie, gdy potencjalne 
korzyści z jej stosowania przeważają nad poten-
cjalnym ryzykiem;

• brak danych na temat stosowania szczepionki 
u osób z obniżoną odpornością, na przykład 
u pacjentek zakażonych HIV lub pacjentek pod-
czas leczenia immunosupresyjnego.

►
narządów płciowych, dodatkowo zmniejsza ryzyko 
rozwoju stanu przedrakowego szyjki macicy.

Szczepionka nie służy do leczenia zmian wy-
wołanych zakażeniem HPV, istniejących w momen-
cie szczepienia.

Szczepionka jest bardziej skuteczna u dziew-
cząt i młodych kobiet, które nie rozpoczęły jeszcze 
życia seksualnego.

Zakażenia HPV dotyczą także mężczyzn, któ-
rzy są nosicielami wirusa, ale też chorują na raka 
odbytu, krtani, migdałków, oskrzeli, przełyku.

Szczepienia przeciw HPV zapobiegają zakaże-
niom HPV i obok regularnych badań cytologicznych 
stanowią element profilaktyki przeciwnowotworo-
wej. Należy pamiętać, że szczepionka nie zastępuje 
profilaktycznych badań szyki macicy.

Szczepionki przeciwko  
HPV w Polsce i na świecie

Szczepionki przeciw HPV są stosowane w po-
nad 80 krajach, w tym Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie, Australii jako jeden z podstawowych ele-
mentów profilaktyki raka szyjki macicy oraz innych 
nowotworów wywoływanych przez wirusy HPV. Do-
tychczas na świecie podano ponad 72 mln dawek 
szczepionki.

W Polsce zarejestrowane są 3 różne szcze-
pionki przeciw HPV:

– Szczepionka dwuwalentna skierowana przeciw 
typom wirusa HPV-16 i 18, przeznaczona do 
profilaktyki zmian przednowotworowych narzą-
dów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy) 
oraz raka szyjki macicy i narządów płciowych 
związanych z typami HPV-16 i 18. Do stosowa-
nia dla kobiet i dziewcząt w wieku powyżej 9 lat.

– Szczepionka czterowalentna skierowana prze-
ciw typom HPV 16, 18, 6 i 11, do stosowania 
w celu zapobiegania wystąpieniu zmian przed-
nowotworowych szyjki macicy, nowotworowi 
szyjki macicy, odbytu oraz brodawek na narzą-

dach płciowych (kłykcin kończystych) związa-
nych z zakażeniem HPV typu 6, 11, 16 i 18. Do 
stosowania dla kobiet i dziewcząt w wieku po-
wyżej 9 lat oraz mężczyzn i chłopców w wieku 
powyżej 9 lat.

– Szczepionka dziewięciowalentna skierowana 
przeciw typom HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 
58. To nowa szczepionka dopuszczona do obro-
tu w Unii Europejskiej w czerwcu 2015 roku, do 
podawania dla kobiet i mężczyzn w wieku powy-
żej 9 lat celu zapobiegania powstawaniu zmian 
przednowotworowych oraz nowotworom narzą-
dów płciowych (szyjki macicy, sromu, pochwy) 
i odbytu oraz brodawkom narządów płciowych 
związanych przyczynowo z zakażeniem typami 
wirusa występującymi w szczepionce.

Kiedy są zalecane  
szczepienia przeciwko HPV?

Powszechne szczepienia przeciw HPV są zale-
cane przez ginekologiczne towarzystwa naukowe. 
Zaleca się szczepienie:

• dziewcząt w wieku 11 – 12 lat;
• dziewcząt w wieku 13-18 lat, które nie zostały 

wcześniej zaszczepione;
• chłopców w wieku powyżej 11-12 lat;
• młodych mężczyzn utrzymujących kontakty ho-

moseksualne, którzy nie zostali wcześniej za-
szczepieni;

• nosicieli wirusa HIV obydwu płci w wieku 9-26 
lat, którzy nie zostali wcześniej zaszczepieni.

Szczepionka jest najskuteczniejsza w grupie 
dziewcząt i kobiet, które przed szczepieniem nie 
były zakażone, HPV. Najwyższą skuteczność szcze-
pionki obserwujemy w grupie młodych nastolatek 
przed inicjacją seksualną. Nie ustalono, czy istnie-
je potrzeba podania dawki uzupełniającej. Przy-
puszczalnie poziom przeciwciał ochronnych może 
utrzymywać się kilkadziesiąt lat.
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►

Drożdże piekarnicze są jednokomórkowymi grzybami, or-

ganizmami saprofitycznymi, występującymi w warunkach natu-

ralnych, będącymi nieodłączną częścią mikroflory różnych pokar-

mów i środowisk zawierających węglowodany, których potrzebu-

ją do podtrzymania procesów życiowych. Ich komórki są okrągłe 

lub owalne, a rozmiary są większe aniżeli bakterii - wynoszą około 

2-8 µm szerokości i mają 3-10 µm długości. 

Drożdże  
i ich właściwości 
prozdrowotne

Jakie są możliwe działania 
niepożądane szczepionki 

przeciwko HPV?
Szczepionki przeciw HPV są bezpieczne 

i dobrze tolerowane. Ponieważ u części pacjentów 
(głównie nastoletnich dziewcząt) obserwowano 
omdlenia w czasie iniekcji, szczepienie powinno być 
wykonane, gdy pacjent siedzi lub leży.

Obserwujemy niewiele działań niepożą-
danych. Po szczepieniu występuje ból w miejscu 
wstrzyknięcia, zaczerwienienie, świąd, obrzęk. Od-
czyny miejscowe nieznacznie częściej występują po 
podaniu szczepionki dwuwalentnej.

Wśród objawów ogólnych najczęściej obser-
wowano zmęczenie, ból głowy i mięśni. Wśród naj-
rzadziej zgłaszanych objawów niepożądanych wy-
mieniono: zaburzenia ze strony układu pokarmo-
wego (nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha), 
odczyny ze strony skóry (rumień, świąd, pokrzywka) 
oraz zawroty głowy i miejscowe zaburzenie czucia.

Objawy uboczne są krótkotrwałe i ustępu-
ją w ciągu 2-3 dni po szczepieniu. Nie wykazano 
związku między podaniem szczepionki, a występo-
waniem ciężkich powikłań.

Dotychczas na świecie podano ponad 72 mln 
dawek szczepionek przeciw HPV.

Czy szczepionki przeciwko 
HPV są finansowane 
z budżetu państwa?

W Polsce szczepienia przeciw ludzkiemu wiru-
sowi brodawczaka (HPV) są zalecane (niefinansowa-
ne z budżetu Ministra Zdrowia).

Warto wiedzieć, że samorządy wielu miast, 
gmin i powiatów realizują programy zdrowotne do-

tyczące szczepień, w ramach których można skorzy-
stać z bezpłatnych szczepień zalecanych. Najwięcej 
programów dotyczy właśnie szczepień przeciw HPV. 
Aktualne informacje o realizowanych samorządo-
wych programach zdrowotnych dotyczących szcze-
pień, w tym o zakresie szczepień, miejscach oraz 
osobach objętych szczepieniami można znaleźć na 
stronach Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dlaczego na HPV należy 
szczepić również mężczyzn?

Zakażenia HPV dotyczą nie tylko kobiet, lecz 
także mężczyzn. Niemal każda aktywna seksualnie 
osoba zostanie zakażona wirusem HPV w ciągu swo-
jego życia. Mężczyźni mogą być nosicielami wirusa 
HPV, ale też chorują na raka odbytu, raka głowy i szyi, 
raka prącia. Na podstawie badań klinicznych już kilka 
lat temu rozszerzono wskazania kliniczne szczepio-
nek przeciw HPV również o chłopców. Szczepienia 
są najskuteczniejsze, kiedy są podawane nastolat-
kom, ale młodzi mężczyźni też mogą być szczepieni.

Mężczyzn szczepienie przeciw HPV – zapo-
biegając zakażeniu wirusem HPV – ochroni w przy-
szłości przed nowotworami związanymi z HPV oraz 
występowaniem kłykcin kończystych. Dzięki temu, 
że uodpornieni mężczyźni nie będą nosicielami wi-
rusa HPV, przerwany będzie łańcucha zakażenia, 
co pomoże zmniejszyć również liczbę przypadków 
raka szyjki macicy oraz innych nowotworów wśród 
kobiet. ■

dr n. med. Anetta Bartczak

konsultant wojewódzki
w dziedzinie chorób zakaźnych

oraz mikrobiologii lekarskiej

Piśmiennictwo:
1. J. Cianciara, J. Juszczyk „Choroby zakaźne i pasożytnicze” Wydaw-

nictwo Czelej 2007 377-379
2. D.L. Kasper, A.S. Fauci „Harrison Choroby zakaźne” Wydawnictwo 

Czelej tom II 2012 1027-1031
3. https//szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv8
4. https//gis.gov.pl/wp-content/2019/10/GIS stanowisko.pdf 
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stywano jako masę pigułkową, służyły także do 
otrzymywania wyciągu drożdżowego. Monografia 
Extractum Faecis – wyciągu drożdży zawiera spo-
sób przygotowania oraz podaje właściwości or-
ganoleptyczne tego przetworu. Farmakopea Pol-
ska II prócz użycia drożdży jako masy pigułkowej, 
wymienia także inne ich zastosowanie. Faex com-
pressa – drożdże sprasowane, wchodzące w skład 
Sirupus Cerasi – syropu wiśniowego i Sirupus Rubi 
idaei – syropu malinowego, dodawano w celu prze-
prowadzenia fermentacji. Drożdże były także uży-
wane w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowe-
go, w wyczerpaniu nerwowym oraz w schorzeniach 
skórnych. W 1954 roku ukazało się trzecie wydanie 
Farmakopei Polskiej, w której również znalazły się 
monografie drożdży i wyciągu z drożdży. 

Rozwój badań fitochemicznych i farmakog-
nostycznych przyczynił się do wykluczenia szeregu 
środków leczniczych z farmakopei. Surowce po-
chodzenia naturalnego zastąpiono innymi, bardziej 
skutecznymi w działaniu związkami chemicznymi 
lub otrzymanymi syntetycznie pochodnymi sub-
stancji czynnych. Nieliczne gatunki grzybów opi-
sywane w polskich farmakopeach zostały zastąpio-
ne przez inne środki lecznicze. I również drożdże 
lekarskie i ich preparaty, zostały skreślone z listy 
środków farmakopealnych. Farmakopea Polska IV 
nie zawiera już monografii żadnego gatunku grzy-
bów.

Mixtura Fermenti Cerevisiae 
Rp: 
Fermenti Cerevisiae 60,0
Mellis despumat 30,0
Aquae destill. 250,0

Obecnie drożdże służą medycynie i farma-
cji do produkcji leków (hirudyny, szczepionki prze-
ciw WZW, insuliny), suplementów diety (występu-
ją w postaci wysuszonej lub liofilizowaneji, także 
jako suplement probiotyczny w leczeniu zapalenia 
okrężnicy, wywołanego przez Clostridium difficile) 
oraz kosmetyków. Są też doskonałym organizmem 

modelowym w badaniach nad chorobami zwią-
zanymi z dysfunkcją mitochondriów, wielorakiej 
oporności komórek na różnego rodzaju inhibito-
ry, w tym leki przeciwnowotworowe i w chorobach 
neurodegeneracyjnych. W perspektywie drożdże 
mogą być wykorzystywane do produkcji szczepio-
nek przeciwnowotworowych.

Wykorzystanie  
w kosmetologii

Drożdże mają dosyć wszechstronne zastoso-
wanie w dermatologii i kosmetologii:

•	 W leczeniu trądziku i łojotoku – zmniejszają 
ilość wydzieliny wytwarzanej przez gruczoły 
łojowe oraz przyczyniają się do zmniejsza-
nia liczby powstających zaskórników, które 
często stanowią pierwszą oznakę trądziku. 
W tym przypadku, wykorzystuje się je w po-
staci maseczek z różnymi dodatkami (np. 
miodem czy mlekiem) lub poprzez spożywa-
nie specjalnych koktajli drożdżowych.

•	 W kuracjach wzmacniających włosy i paznok-
cie – aby były one piękne i zdrowe trzeba 
dostarczyć im niezbędnych składników 
odżywczych, zaś ich niedobory często są 
główną przyczyną chorób skóry głowy i wło-
sów. Dieta dla włosów i paznokci powinna 
obfitować w odpowiednią ilość tłuszczów, 
aminokwasów, mikroelementów, makro-
elementów i witamin, których drożdże są 
cennym źródłem. Dodatkowo działają nawil-
żająco i ujędrniają skórę. Wpływają na stan 
włosów opóźniając proces siwienia, hamują 
proces wypadania, a także nadają im spręży-
stość i elastyczność. W pielęgnacji paznokci 
wzmacniają płytkę paznokciową. 

•	 W nadmiernym rogowaceniu naskórka.

•	 W zapobieganiu i zwalczaniu rozstępów – ze 
względu na zawartość β-glukanów – popra-
wiają elastyczność skóry, redukują widocz-

Drożdże rozmnażają się przez proces 
pączkowania. W obecności tlenu, prze-
kształcają glukozę w dwutlenek węgla 
i wodę (oddychanie), zaś w warunkach 

beztlenowych – w dwutlenek węgla i alkohol etylo-
wy (fermentacja). Dzięki tym właściwościom, droż-
dże używane są w wypieku chleba czy produkcji 
kefiru oraz w przemysłowych procesach fermenta-
cyjnych do produkcji piwa i wina. 

Oddychanie:
C6H12O6 + 6 O2 . 6 CO2 + 6 H2O 

Fermentacja:
 C6H12O6 . 2 C2H5OH + 2 CO2

Nazwa Saccharomyces wywodzi się od gre-
ckich słów sakharon + mýkitas, co tłumaczone jest 
jako „cukrowe grzyby” czy też „cukrowa pleśń”, 
i wiąże się prawdopodobnie z faktem ich odkrycia 
na skórkach winogron – w siwym nalocie, wosku 
pokrywającym owoce występują komórki drożdży. 
Nazwa gatunkowa cerevisiae pochodzi natomiast 
z łaciny i znaczy „piwne”. Polskie nazwy tego ga-
tunku są związane z najpopularniejszymi sposo-
bami zastosowania drożdży: drożdże piekarnicze, 
drożdże piwne, drożdże winiarskie, gorzelnicze, ale 
także lecznicze (Fermentum cerevisiae, Faex medi-
cinalis), ze względu na doskonałe działanie farma-
kologiczne.

Drożdże już od starożytności cenione były za 
pozytywny wpływ na organizm. Hipokrates zalecał 
spożywanie napoju przygotowanego z drożdży, by 
wzmocnić i odżywić organizm, a także oczyścić jeli-
ta. Egipcjanie podawali je doustnie w leczeniu skór-
nych stanów ropnych. Stanowią doskonałe źródło 
łatwo przyswajalnego białka, zawierają liczne sub-
stancje czynne, w tym witaminy z grupy B, sole 
mineralne, a także polisacharydy i niewielką ilość 
nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ze względu 
na ten bogaty skład tradycyjnie przypisuje się im 
działanie przeciw owrzodzeniom, obrzękom, prze-
ciwalergiczne i przeciwnowotworowe oraz ceni za 
pozytywny wpływ na kondycję skóry, w tym działa-

nie przeciwdrobnoustrojowe, pielęgnacyjne, nawil-
żające, przeciwłojotokowe, gojące rany i w terapii 
hemoroidów.

Do farmakologii drożdże zostały wprowa-
dzone w pierwszej połowie XIX wieku. Doustnie – 
jako syropy i mikstury – stosowano je jako środek 
przeczyszczający i pomocniczy w szkorbucie. Ze-
wnętrznie, w formie kataplazmów – w różnych 
schorzeniach skóry. Razem z utartymi ziemniakami 
lub mąką miały leczyć stany zapalne, natomiast wy-
mieszane z miodem i mąką żytnią były przykładane 
na oparzenia. 

W początkach XX wieku z drożdży zaczęto 
produkować preparaty o różnym przeznaczeniu te-
rapeutycznym. Ponieważ, zgodnie z prawdą uważa-
no, że drożdże zawierają dużą ilość białka, równie 
wartościowego jak białko zwierzęce, wytwarzano 
z nich ekstrakty białkowe, używane jako środki od-
żywcze i wzmacniające. Inne działanie miały pre-
paraty sporządzone z tzw. tłuszczu drożdży, czyli 
frakcji powstałej w wyniku ekstrakcji drożdży alko-
holem. Tak przygotowane drożdże traciły zdolność 
fermentacji, jednak zachowywały swe właściwości 
przeczyszczające. Drożdże znalazły także zastoso-
wanie jako środek pomocniczy w recepturze. Sto-
sowano je do produkcji syropów, czy jako masę do 
zarabiania pigułek.

W polskich farmakopeach opisano tylko 
cztery gatunki grzybów, które znalazły zastosowa-
nie w lecznictwie. Drożdże lekarskie pojawiają się 
w Farmakopei Polskiej II w 1937 roku, kiedy to po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjęto 
prace nad zbiorem przepisów, które obowiązywa-
łyby na terenie całego państwa. W lekospisie tym 
wymieniono dwa gatunki grzybów: poza sporyszem 
(Secale cornutum), były to Faex medicinalis (syn.: 
Fermentom cerevisiae) – drożdże lekarskie oraz 
otrzymywany z nich preparat – Extractum Faecis. 

Farmakopea zaznacza, że są to drożdże piw-
ne dolne, podaje sposób ich otrzymywania i opis 
komórek drożdży widzianych pod mikroskopem 
oraz wymienia ich właściwości. Drożdże wykorzy-

►
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W starożytności znany był zwyczaj picia na-

poju drożdżowego, który miał oczyścić organizm 
z toksyn, a także wzmocnić go. Obecnie na ryn-
ku dostępnych jest wiele gotowych preparatów 
na bazie drożdży, które z powodzeniem możemy 

Zawartość najważniejszych składników czynnych w drożdżach

Grupa składników 
czynnych Przedstawiciele Najważniejsze działania

Białka (40-55%) funkcja budulcowa

Witaminy 

B1 (tiamina)
wspomaga układ nerwowy i krążeniowy, odgrywa ważną rolę w 
przemianie cukrów

B2 (ryboflawina) wzmacnia błony śluzowe, poprawia wzrok

B3 (PP, niacyna) działa przeciwłupieżowo

B5 (mieszanina:

kwasu 
pantotenowego, 
panteiny, pantenolu 
koenzymu A)

bierze udział w syntezie witamin A i D, tłuszczów, cholesterolu, 
hormonów sterydowych, neuroprzekaźników, uczestniczy w re-
generacji tkanek, przyspiesza gojenie ran, poprawia pigmentację 
i stan włosów, nadaje im połysk i chroni przed siwieniem

B6 (pirydoksyna)
łagodzi napięcia i bóle mięśni, wspomaga układ nerwowy, koi 
skórę, aktywuje wiele enzymów w organizmie człowieka

B7 (H, biotyna)

hamuje wypadanie i siwienie włosów oraz łamliwość paznokci, 
a także polepsza ich sprężystość, gdyż bierze udział w syntezie 
keratyny, z której są zbudowane, hamuje także nadmierną pracę 
gruczołów łojowych i łagodzi łupież

B8 (inozytol)
prekursor wtórnych przekaźników, hormonów, obniża poziom 
insuliny i androgenów

B9 (kwas foliowy)

niezbędny do syntezy DNA, zapobiega defektom wrodzonym, 
wspomaga układ nerwowy i krwiotwórczy, przeciwdziała anemii, 
odgrywa kluczową rolę w metabolizmie homocysteiny (obniża 
ryzyko chorób układu sercowo - naczyniowego)

B12 (kobalamina) przeciwdziała anemii, chroni komórki nerwowe

ergosterol, 
(prowitamina D2, 
1%)

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu kostnego, po-
nieważ reguluje gospodarkę wapnia, wpływa również korzystnie 
na działanie układu mięśniowego i nerwowego, wzmacnia od-
porność, poprawia wygląd skóry

E (tokoferol)
razem z witaminami z grupy B, stymuluje mieszki włosowe do 
produkcji nowych, mocniejszych włosów, opóźnia starzenie skóry

Fosfolipidy lecytyna (4%)
element składowy tkanki nerwowej, poprawia funkcje poznaw-
cze, obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów, podnosi po-
ziom frakcji HDL

wykorzystać w tym celu. Często występują pastylki 
wzbogacone na przykład melisą, miętą, pokrzywą, 
bratkiem, skrzypem czy pyłkiem pszczelim. Są uzy-
skiwane jako produkt uboczny przy produkcji piwa. 
Możemy też sami przygotować drożdżowy koktajl.

ność, spłycają oraz zmniejszają długość 
i szerokość rozstępów, a także zwiększają 
natłuszczenie i nawilżenie skóry. 

•	 W kosmetykach przeciwstarzeniowych „anti-
-age” – stosowane są jako składniki aktywne 
wpływające na nawilżenie i jędrność skóry. 
Jak wykazano w warunkach in vitro, ekstrakty 
z Saccharomyces cervisiae w stężeniu 1-5% 
wpływają na syntezę składników budujących 
skórę właściwą, zwłaszcza glikozaminoglika-
nów, a w szczególności siarczanu chondroity-
ny i kwasu hialuronowego, a także stymulują 
fibroblasty do produkcji kolagenu. Ponadto, 
stanowią źródło niskocząsteczkowych pep-
tydów. 

Maseczka drożdżowa na twarz

Należy przygotować drożdże piekarnicze 
(1/4 kostki) i wymieszać je z odrobiną cie-
płego mleka. Do tej podstawowej receptury 
można, w zależności od typu cery dodać na 
przykład kilka kropli oliwy z oliwek (odży-
wia), płynnego miodu (oczyszcza) albo soku 
z cytryny (działa rozjaśniająco w przypadku 
przebarwień). Papkę należy nałożyć na twarz 
i szyję, a po około 15 minutach zmyć letnią 
gotowaną wodą.

Nie należy stosować maseczki z drożdży 
częściej niż raz w tygodniu, gdyż może to 
spowodować zaburzenia w produkcji sebum, 
które w odpowiednim stężeniu, zapewnia na-
szej skórze niezbędne nawilżenie.

Maseczki drożdżowe na włosy

Maseczki na włosy przygotowujemy analo-
gicznie. Drożdże zalewamy ciepłym mlekiem, 
dodajemy około 2 łyżki płynnego miodu i pół 
szklanki jogurtu o temperaturze pokojowej. 
Wszystko mieszamy i nakładamy na włosy na 
20-60 minut, najlepiej zawijamy ręcznikiem. 
Po tym czasie zmywamy maseczkę.

Również w tym przypadku możemy wzboga-
cać miksturę dodając olejek rycynowy, żółtko 
jaja czy wybrany olej (na przykład kokosowy, 
lniany czy arganowy). Taka maseczka zredu-
kuje wypadanie włosów, wzmocni je i nawilży.

Drożdże  
jako suplement diety 
Suplementacja produktami drożdżowymi 

może być uzasadniona:
•	 w okresie intensywnego wzrostu i dojrze-

wania u młodzieży,
•	 w okresach osłabienia wynikającego z nie-

zrównoważonej diety i przemęczenia,
•	 w przypadku problemów skórnych,
•	 przy zajadach pojawiających się w kącikach 

ust,
•	 osobom osłabionym po przebytej chorobie, 

czy też zabiegu operacyjnym,
•	 w celu regulacji pracy wątroby i trzustki,
•	 w diecie diabetyków, 
•	 w schorzeniach układu nerwowego, takich 

jak nerwice, depresja, jako środek wspo-
magający terapię rwy kulszowej i zapalenia 
nerwów,

•	 w walce z otyłością.

►
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►
Bezpieczeństwo stosowania

Preparaty drożdżowe uznawane są za bez-
pieczne dla ludzi, posiadają status GRAS (Generally 
Recognised As Safe for use in foods), jednak z ich 
stosowaniem nie powinno się przesadzać. Należy 
przestrzegać podanej na ulotce suplementu diety 
dawki lub stosować przerwy w domowej kuracji. 
Przy pojawieniu się jakichkolwiek niekorzystnych 
objawów należy poradzić się lekarza. 

Drożdże zawierają duże ilości kwasów nukle-
inowych, których nadmiar w diecie może być tok-
syczny – prowadzi do hiperurykemii i ataków dny 
moczanowej oraz odkładania się źle rozpuszczone-
go kwasu moczowego w tkance stawowej. Ponadto 
drożdże przeciwwskazane są u osób z kandydozą, 
infekcjami grzybiczymi, alergią lub nadwrażliwoś-
cią na drożdże czy pleśnie. Nie powinny być stoso-
wane (szczególnie nieprzetworzone) w chorobach 
zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita gru-
bego, choroba Leśniowskiego-Crohna), gdyż mogą 
zaostrzać przebieg choroby. Szczególną ostrożność 
powinny również zachować kobiety ciężarne i kar-
miące piersią, ponieważ nie ma wystarczających 
informacji odnośnie doustnego stosowania prepa-
ratów drożdżowych w tej grupie osób. 

Pasta z drożdży na kanapki dla miłośników 
kulinarnych eksperymentów

Pokruszone drożdże piekarnicze podsmażyć 
na niewielkiej ilości oleju bądź oliwy, doda-
jąc przyprawy, na przykład czosnek, paprykę, 
oregano, curry czy tymianek. Tak przygoto-
waną pastą można smarować pieczywo – naj-
lepiej drożdżowe!

dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska
dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Polisacharydy (30%)

β-glukan (zymosan) wykazuje działanie przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe, 
przeciwzakaźne, obniżające poziom cholesterolu we krwi, immu-
nomodulujące (aktywuje makrofagi), przeciwutleniające, prze-
ciwzmarszczkowe, nawilżające, wspomagające gojenie ran

Sole mineralne:  
makro-  
i mikro-elementy (8-
9%)

fosfor
wspomaga układ nerwowy, bierze udział w przemianach ener-
getycznych, pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasa-
dowej

wapń
wspomaga układ nerwowy, mięśniowy, kostny, prawidłową krze-
pliwość krwi

żelazo
poprawia strukturę włosów, odpowiada za transport czerwo-
nych krwinek, które niosą ze sobą substancje odżywcze niezbęd-
ne do ich wzrostu

cynk

potrzebny do wytwarzania i wydzielania insuliny przez trzustkę, 
reguluje metabolizm i odpowiada za utrzymanie prawidłowego 
poziomu glukozy we krwi, sprzyja regeneracji skóry, pomaga w 
leczeniu trądziku, posiada właściwości immunomodulujące, po-
budza wytwarzanie prostaglandyn o działaniu przeciwzapalnym, 
wpływa na gospodarkę hormonalną, ogranicza wypadanie wło-
sów,

magnez
usprawnia pracę układu nerwowego, bierze udział w budowie 
kości, działa uspokajająco, rozkurczająco

chrom
zdolność regulowania poziomu cukru we krwi, pomocny w ogra-
niczaniu apetytu

selen

przeciwutleniacz ogranicza szkodliwe procesy peroksydacji lipi-
dów, uszkodzenia DNA i RNA, chroni komórki przed deformacją i 
uszkodzeniami genetycznymi, aktywizuje system immunologicz-
ny, wykazano jego znaczenie w terapii przeciwnowotworowej, 
AIDS i stwardnienia rozsianego

Enzymy zymaza, inwertaza, 
maltaza hydrolizują węglowodany złożone

Inne glutation (0,1%) udział w reakcjach antyoksydacyjnych i detoksykacyjnych

Drożdżowy koktajl zwany napojem  
lub eliksirem piękna

Pokruszone drożdże piekarnicze należy zalać wrzątkiem lub gorącym mlekiem (nieprzetworzone, 
surowe drożdże w żołądku będą fermentować, powodując produkcję CO2 i wzdęcia, mają też nega-
tywny wpływ na stan mikroflory jelitowej). 

Kuracja nie powinna trwać dłużej niż czterdzieści dni, przy czym po pięciu dniach terapii należy prze-
rwać ją na kilka (5-10) kolejnych dni. 
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Pozajelitowe drogi podania leku to naj-
częściej podanie dożylne, domięśniowe 
i podskórne. Dożylnie można podawać 
tylko roztwory wodne oraz emulsje tłusz-

czowe do żywienia pozajelitowego. Po podaniu lek 
przedostaje się bezpośrednio do krążenia i omija 
bariery wchłaniania, co jest ważne, gdy wymagane 
jest szybkie działanie (np. furosemid w obrzękach 
płuc). Podanie leku we wlewie ciągłym umożliwia 
aplikację dużych objętości oraz leków powodują-
cych miejscowe uszkodzenie tkanek. Domięśniowo 
można podawać roztwory wodne, olejowe, zawiesi-
ny, emulsje. Podskórnie podaje się roztwory wodne 
i zawiesiny. 

Roztwory do wstrzykiwań podawane są w celu 
osiągnięcia właściwego działania farmakologicznego 
substancji czynnej w określonym czasie, natomiast 
płyny do wlewów podaje się w celu uzupełnienia 
ubytku krwi, regulacji gospodarki wodnej i elektro-
litowej, odżywiania pozajelitowego oraz powolnego 
podawania substancji leczniczych i uzyskania przez 
dłuższy czas stabilnego poziomu leku we krwi. 

W monografii farmakopealnej FP XI, Paren-
teralia są definiowane jako preparaty pozajelitowe 
jałowe przeznaczone do podawania do organizmu 
człowieka lub zwierzęcia przez wstrzyknięcie, infuzję, 
implantację.

Historia leków 
parenteralnych

Dynamiczny rozwój badań nad możliwością 
podawania leków pozajelitowo nastąpił wtedy, gdy 
poznane zostały podstawy anatomiczne układu krą-
żenia. Przełomowym wydarzeniem w roku 1628 było 
ukazanie się pracy Wiliama Harvey’a, w której opi-
sane zostało funkcjonowanie krwiobiegu. 

Pierwsze próby podania dożylnego opium 
rozpuszczonego w winie w celu uzyskania narkozy 
zakończyły się niepowodzeniem. Specyfik podano 
psom za pomocą gęsiego pióra i świńskiego pę-
cherza. 

W XVIII i XIX wieku nadal trwały prace nad 
udoskonalaniem metod i przyrządów do podawania 
substancji drogą dożylną. Postępem było wynalezie-
nie strzykawki przez francuskiego chirurga Provaza 
w 1853 roku. W późniejszych latach skonstruowano 
też strzykawki Fergussona, Luera. Podczas epidemii 
cholery w Szkocji w latach 30 XIX wieku Thomas 
Latta podawał dożylnie pacjentom roztwór chlorku 
sodu z pozytywnym skutkiem. Stan pacjentów, któ-
rzy byli odwodnieni znacznie się poprawiał. 

W 1876 r. opracowany przez Sidneya Ringera 
skład fizjologicznego roztworu chlorku sodu, potasu 
i wapnia jest stosowany do dzisiaj. Uznawanym leka-
rzem, który w 1881 roku dokonał wlewu dożylnego, 
podając wykrwawionemu choremu roztwór chlorku 
sodu, jest Albert Sigmund Landerer. Dożylne poda-
nie pacjentowi 10% roztworu glukozy zastosowali 
w 1896 roku Arthur Beidl i Rudely Kraus.

W 1886 roku wprowadzono małe szklane za-
tapiane pojemniki do przechowywania leków, któ-
re nazwano ampułkami. Za wynalazców ampułek 
uważani są Stanislas Limousin i Louis Friedlander. 
Pierwsze ampułki miały różne kształty, kolory i ob-
jętości. W Polsce ampułki wprowadził do użycia 
Edward Gessner w 1889 r. 

Podskórnie morfinę podał w 1836 roku G.V. 
Lafargue. Kolejna próba podania podskórnego wę-
glowodanów, peptydów, tłuszczów i elektrolitów 
pacjentom z zapaleniem otrzewnej była wykonana 
przez Paul’a Friedrich'a w 1904 r. Jednak podskórna 
droga podania większych objętości roztworu nie 
była akceptowalna ze względu bolesność. 

Duże znaczenie dla postępu w podawaniu le-
ków pozajelitowych miały wyniki badań mikrobio-
logicznych prowadzonych przez Ludwika Pasteura. 
W celu usunięcia drobnoustrojów zaczęto stosować 
metody pasteryzacji i tyndalizacji. Robert Koch ze 
swoimi współpracownikami prowadził badania nad 
działaniem pary i gorącego powietrza na drobno-
ustroje. 

Pierwszy parowy sterylizator ciśnieniowy, czyli 
autoklaw skonstruował Charles Chamberland, któ-
ry był uczniem Pasteura. Był on również wynalazcą 
porcelanowego filtra mikrobiologicznego do wyjała-

Leki są podawane drogą pozajelitową (parenteralnie) wtedy, gdy 
konieczne jest szybkie uzyskanie efektu farmakologicznego oraz jeśli 
substancja lecznicza ulega rozkładowi w przewodzie pokarmowym. 

Podanie leku drogą parenteralną jest wskazane w przypadku pa-
cjentów nieprzytomnych, w stanach zagrożenia życia, pacjentom, którzy 
nie mogą przyjąć leku inną drogą, również gdy konieczne jest wdroże-
nie żywienia pozajelitowego. Leki parenteralne aplikowane są wprost do 
tkanki organizmu z pominięciem przewodu pokarmowego. 

Postacie 
leków  
pozajelitowych

►
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Wymagania dla leków 
parenteralnych

Płyny do wstrzykiwań i roztwory do wle-
wów są podawane wprost do tkanki organizmu lub 
krwiobiegu, dlatego powinny odpowiadać określo-
nym wymaganiom. Leki parenteralne powinny być: 

•	 jałowe, czyli wolne od żywych drobnoustro-
jów – jałowość preparatów powinna być po-
twierdzona właściwą metodą farmakopeal-
ną: metodą z użyciem sączków membrano-
wych lub metodą bezpośredniego posiewu;

•	 wolne od obecności pirogenów (endotok-
syn bakteryjnych) – stosuje się jedną z me-
tod farmakopealnych: metoda biologiczna 
na królikach, test LAL, badanie aktywacji 
monocytów, badanie przy użyciu rekombi-
nowanego czynnika C;

•	 pozbawione zanieczyszczeń nierozpuszczal-
nych – w celu sprawdzenia wykonuje się ba-
danie jedną z metod farmakopealnych – wi-
zualną, mikroskopową lub instrumentalną;

•	 izoosmotyczne – najlepiej, aby roztwory do 
wstrzykiwań były izoosmotyczne z surowicą 
krwi, jednak często nie jest to możliwe ze 
względu na zbyt małe stężenie substancji 
leczniczej w objętości roztworu, dlatego mu-
szą być podawane roztwory hiperosmotycz-
ne. Leki podawane dordzeniowo muszą być 
izoosmotyczne. Roztworów hipoosmotycz-
nych nie wolno podawać, ponieważ mogą 
powodować hemolizę czerwonych krwinek. 
Roztwory hipoosmotyczne do wstrzykiwań 
należy doprowadzić do izoosmotyczności 
przez dodanie substancji obojętnej na przy-
kład chlorku sodu, mannitolu, sorbitolu lub 
dla leków podawanych dordzeniowo – glu-
kozy. W roztworach do wlewów koniecz-
ne jest uzyskanie ciśnienia osmotycznego 
w granicach 280-320 mosmol/l. Wyjątkiem 
są płyny stosowane do nawadniania, wtedy 
podaje się roztwory hipoosmotyczne, jed-

nak ich ciśnienie osmotyczne nie może być 
mniejsze niż 150 mosmol/l, natomiast do 
odwadniania organizmu stosuje się roztwo-
ry hiperosmotyczne. 

•	 izohydryczne – pożądane jest, aby roztwory 
do wstrzykiwań były izohydryczne z oso-
czem pH krwi, czyli w granicach 7,35-7,45, 
ale nie zawsze jest to możliwe ze względu 
na rozpuszczalność substancji leczniczej i jej 
trwałość w roztworze. Stosowane są znacz-
ne odstępstwa od izohydrii roztworów do 
wstrzykiwań, np. roztwór ampicyliny sodo-
wej ma pH 8-10, a oksytocyny 2,5-4,5. Wy-
jątkiem są płyny przeznaczone do wstrzy-
kiwań dordzeniowych, które powinny mieć 
fizjologiczną wartość pH. W przypadku pły-
nów do wlewów jest wymagana izohydria 
z nielicznymi wyjątkami.

Drogi podania leków 
parenteralnych

Roztwory do wstrzykiwań są podawane:
•	 Podskórnie – wodne roztwory izoosmotycz-

ne i zawiesiny, w objętości nie większej niż 
2 ml podaje się wprost do tkanki łącznej, 
bogatej w naczynia chłonne i włosowate 
naczynia krwionośne.

•	 Śródskórnie – wodne roztwory lub zawiesi-
ny wstrzykuje się do skóry właściwej, w nie-
wielkiej objętości 0,1 – 0,2 ml, najczęściej 
w celach diagnostycznych, np. w testach 
alergicznych.

•	 Domięśniowo – roztwory lub zawiesiny wod-
ne i roztwory olejowe w objętości do 10 ml.

•	 Dożylnie – wstrzyknięcie wywołuje najszyb-
sze działanie lecznicze, podaje się wyłącznie 
roztwory wodne lub wodno-organiczne, po-
winny one być izoosmotyczne. W lecznictwie 
stosowane są wstrzyknięcia określane jako 
bolus wykonywane dla uzyskania szybkiego 

►
wiania roztworów. Kolejnym przełomem było odkry-
cie pirogenów w 1923 roku przez Florence Seibert’a. 
Ważnym krokiem było opracowanie metody usunię-
cia pirogenów przez sterylizację. Do tego czasu ze 
względu na obecność pirogenów, próby dożylnego 
podania leków pacjentom często kończyły się zaka-
żeniami, gorączką, dreszczami lub wstrząsem. 

Dostarczenie chorym odpowiedniej ilości ka-
lorii w postaci żywienia pozajelitowego nie było 
możliwe aż do1961 roku, kiedy to Arvid Wretling 
opracował pierwszą nietoksyczną emulsję lipidową. 
Pięć lat później Stanley Dudrick, uznawany za twór-
cę żywienia pozajelitowego, na podstawie ekspery-
mentu ze szczeniakami rasy Beagle wykazał, że jest 
możliwy wzrost i rozwój organizmu przy wyłącznym 
żywieniu drogą dożylną. Preparat podawał był przez 
cewnik umieszczony w żyle głównej górnej, co było 
również postępem. 

Badania na ludziach wykonane w podobny 
sposób przeprowadzone przez Douglas Wilmore 
potwierdziły skuteczność żywienia pozajelitowego. 
W 1967 roku żywienie pozajelitowe zostało wpro-
wadzone do praktyki klinicznej w USA i rok później 
w Europie.

Podział leków 
pozajelitowych 

Leki parenteralne tradycyjnie dzieli się ze 
względu na ich objętość i sposób podania na płyny 
do wstrzykiwań (Iniectabilia) i płyny infuzyjne (In-
fundibilia). Płyny do wstrzykiwań są przeznaczone 
do podawania różnymi drogami w postaci jałowych 
roztworów, zawiesin, emulsji typu o/w. Płyny infuzyj-
ne są przeznaczone do podawania w postaci wlewu 
kroplowego jako wodne roztwory lub emulsje o/w. 

Klasyfikacja leków parenteralnych w prze-
myśle farmaceutycznym uwzględnia warunki wy-
twarzania produktów i wymagania dla nich oraz 
objętość opakowania. Z tego względu tradycyjny 
podział leków pozajelitowych określający je jako do 
wstrzykiwań i do infuzji jest zastępowany określenia-
mi ilościowymi, czyli małe objętości SVP (ang. small 

volume parenterals) i duże objętości LVP (ang. large 
volume parenterals). 

Podział leków pozajelitowych w Farmako-
pei Polskiej XI jest następujący:

•	 płyny do wstrzykiwań

•	 płyny do infuzji

•	 koncentraty do sporządzania płynów do 
wstrzykiwań lub do infuzji

•	 proszki do sporządzania płynów do 
wstrzykiwań lub do infuzji

•	 żele do wstrzykiwań

•	 implanty.

Leki pozajelitowe do wstrzykiwań można 
podzielić w zależności od ich postaci far-

maceutycznej na:

- roztwory wodne

- roztwory olejowe

- koncentraty

- zawiesiny

- proszki do sporządzania roztworów i za-
wiesin

- emulsje. 

Płyny infuzyjne w zależności od przezna-
czenia dzieli się na:

o roztwory stosowane w zaburzeniach go-
spodarki wodno-elektrolitowej

o roztwory wyrównawcze stosowane w zabu-
rzeniach równowagi kwasowo-zasadowej

o płyny uzupełniające objętość utraconej 
krwi

o płyny do żywienia pozajelitowego.

►
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dać wymaganiom monografii FP XI Aqua ad iniec-
tabile, Aqua pro iniectione. 

Gotowe preparaty do wstrzykiwań mają po-
stać roztworów rzeczywistych lub koloidalnych. 
Przykładami wodnych roztworów rzeczywistych są 
roztwory chlorowodorku lidokainy, siarczanu mor-
finy, a koloidalnych – solubilizowane roztwory wi-
tamin. 

Po wstrzyknięciu wchłanianie substancji lecz-
niczej z roztworów wodnych następuje dość szybko, 
w ciągu 10-30 minut, ale dodanie leków miejscowo 
znieczulających lub zwężających naczynia krwionoś-
ne może spowolnić wchłanianie leku. 

W celu zwiększenia rozpuszczalności substan-
cji leczniczej stosuje się dodatek do wody organicz-
nych rozpuszczalników hydrofilowych takich jak eta-
nol, glicerol, glikol propylenowy, alkohol benzylowy. 
Dla zwiększenia rozpuszczalności diklofenaku so-
dowego stosuje się glikol propylenowy i makrogol 
400, a do fenytoiny dodaje się glikol propylenowy 
i etanol.

Roztwory olejowe

Roztwory olejowe nie mogą być podawane 
donaczyniowo. Roztwory olejowe sporządza się 
z substancji rozpuszczalnych w oleju, z hormonami 
steroidowymi lub ich lipofilowymi estrami, np. ole-
jowy roztwór propionianu testosteronu, dekanianu 
haloperidolu. 

Roztwory olejowe podawane są domięśnio-
wo w celu uzyskania przedłużonego działania sub-
stancji leczniczej, ponieważ w miejscu wstrzyknięcia 
roztwór pozostaje przez dłuższy czas, a substancja 
lecznicza uwalnia się powoli. 

Szybkość uwalniania leku zależy od współ-
czynnika podziału olej – woda, który zwykle jest 
wysoki, gdyż lipofilowa substancja lecznicza nie ma 
dużego powinowactwa do otaczającej tkanki. Czas 
działania leków podawanych w formie roztworów 
olejowych wynosi 14-30 dni.

Koncentraty

Jak nazwa wskazuje, są to stężone roztwory 
substancji leczniczych, które mogą być podawane 

pacjentowi po uprzednim rozcieńczeniu. Produko-
wane są koncentraty do sporządzania roztworu do 
wstrzykiwań i do sporządzania wlewu dożylnego. 
Koncentrat do przygotowania wlewu miesza się 
z roztworem infuzyjnym np. 0,9% chlorkiem sodu 
lub 5% roztworem glukozy, często po uprzednim 
rozpuszczeniu w dołączonym do opakowania roz-
puszczalniku. W postaci koncentratów do sporzą-
dzania roztworów do wstrzykiwań występuje zydo-
wudyna, cyklosporyna lub roztwory elektrolitowe.

Zawiesiny

Stanowią układy dwufazowe, w których sub-
stancje lecznicze są zawieszone zwykle w środowi-
sku wodnym. Zawiesin nie można podawać dona-
czyniowo, dosercowo, dordzeniowo. Wstrzyknięcia 
w postaci zawiesiny są wykonywane podskórnie, 
domięśniowo, dostawowo. 

Zawiesiny zawierają zmikronizowaną hydrofo-
bową substancję leczniczą, która po wstrzyknięciu 
trudno rozpuszcza się w tkance. Zawiesiny należą 
do postaci leku o przedłużonym działaniu. W celu 
uzyskania zarówno przedłużonego, ale i szybkiego 
działania łączy się w jednym preparacie formę roz-
puszczalną i nierozpuszczalną substancji leczniczej, 
uzyskując tak zwane zawiesiny dwufazowe. 

W formie zawiesin występuje insulina w po-
staci kompleksów, kortykosteroidy (dipropionian 
betametazonu), hormony (octan medroksyproge-
steronu). Zawiesiny z antybiotykami przyrządza się 
z proszków bezpośrednio przed podaniem. 

Jednak nazwa postaci leku jako „zawiesina 
o przedłużonym uwalnianiu” może być stosowa-
na tylko do zawiesin, w których zawarte są estry 
substancji leczniczych z silnie lipofilowymi kwasami, 
a uwalnianie substancji leczniczej z takiego połą-
czenia trwa nawet do 4 tygodni np. z embonianu 
olanzapiny. 

Emulsje

Dożylnie mogą być podawane emulsje sub-
mikronowe, w których zawarta jest substancja lecz-
nicza dobrze rozpuszczalna w oleju. Wielkość kropli 
olejowych w emulsjach submikronowych wynosi 

►

►
efektu terapeutycznego, po czym podawa-
nie leku często jest kontynuowane we wle-
wie kroplowym. 

•	 Dosercowo – wprowadzenie leku bezpo-
średnio do mięśnia sercowego lub do komo-
ry serca. Stosowane są wyłącznie roztwory 
wodne, bez substancji konserwujących.

•	 Dordzeniowo – roztwór wprowadza się bez-
pośrednio do kanału rdzeniowego. Może 
być wykonane podanie zewnątrzoponowe 
lub podpajęczynówkowe, stosowane do po-
dania leków znieczulających. Wstrzykiwane 
są izohydryczne, izoosmotyczne roztwory 
wodne w objętości 0,5-5 ml, czasami z uży-
ciem pomp automatycznych do 20 ml. Roz-
twory nie mogą zawierać substancji przeciw-
utleniających i przeciwbakteryjnych.

•	 Dostawowo, śródstawowo – roztwory wod-
ne lub zawiesiny, wprowadza się do mazi 
w jamie stawowej.

•	 Do oka – wodne roztwory lub zawiesiny 
w objętości 0,05-1,0 ml podaje się jako 
wstrzyknięcia podspojówkowe, dokomoro-
we, doszklistkowe. 

•	 W postaci wstrzyknięć można też podawać 
leki do komór mózgowych, do jamy 
opłucnej, śródnerwowo, do jamy otrzewnej, 
do narządów jamy brzusznej.

Płyny do wlewów podawane są głównie do-
żylnie, natomiast rzadko dotętniczo lub podskórnie.

Roztwory do wstrzykiwań podaje się za po-
mocą strzykawki, ampułkostrzykawki lub pompy 
strzykawkowej, w ilości 1-20 ml, od kilku sekund 
do kilkunastu minut.

Płyny do wlewów podaje się za pomocą zesta-
wu do wlewu umożliwiającego regulację szybkości 
podawania, pompy infuzyjnej, pompy strzykawko-
wej, infuzora w ilości od 100 ml maksymalnie do 
4000 ml/24h, w czasie od kilkudziesięciu minut do 
kilkunastu godzin. 

Postacie leków do 
wstrzykiwań

Roztwory wodne

Warunkiem przygotowania roztworów wod-
nych jest dobra rozpuszczalność substancji leczni-
czej i jej trwałość w roztworze. Rozpuszczalnikiem 
jest woda do wstrzykiwań, która powinna odpowia-
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Implanty 

Mają zastosowanie jako preparaty o prze-
dłużonym działaniu. Implanty to stałe postacie 
leku o określonym kształcie i rozmiarach, które są 
umieszczane podskórnie, po nacięciu chirurgicznym 
lub za pomocą wstrzykiwaczy. 

Implanty mogą być zbudowane z polimerów 
biodegradowalnych i polimerów nie ulegających 
biodegradacji. Implanty na bazie polimerów bio-
degradowalnych, np. kopolimeru kwasu mlekowego 
z kwasem glikolowym, uwalniają substancje leczni-
czą według mechanizmu podobnego jak mikrosfery. 

Implanty posiadają matryce polimerowe z le-
kiem w większych rozmiarach niż cząstki mikrosfer, 
a więc powierzchnia uwalniania jest mała w po-
równaniu z masą implantu, co powinno przedłużyć 
uwalnianie leku. Jednak dostępny w lecznictwie im-
plant z gosereliną ma podobny czas działania jak 
mikrosfery z innymi analogami hormonu uwalnia-
jącego gonadotropinę, czyli do 3 miesięcy. 

Dłuższy czas uwalniania leku następuje z im-
plantów na bazie polimerów nie ulegających biode-
gradacji. Niestety ich wadą jest konieczność aplikacji 
i usunięcia przez ingerencję chirurgiczną. Z takich 
implantów można uzyskać uwalnianie leku przez 5 
lat ze stałą kontrolowaną szybkością, np. uwalnianie 
lewonorgestrelu .

Liposomy 

Liposomy ze względu na małe rozmiary – 
poniżej 100 nm – są wytwarzane jako postać leku 

mogąca pokonywać bariery tkankowe do zastoso-
wania w terapii celowanej. Nośniki w formie liposo-
mów pozwalają na transport substancji leczniczej do 
określonego narządu, tkanki, komórki i mogą być 
podawane dożylnie. 

Liposomy są to pęcherzyki zbudowane z po-
dwójnej warstwy fosfolipidów, otaczającej mikrokro-
pelkę wody. Liposomy do zastosowania leczniczego 
jako nośniki substancji leczniczych mają wielkość 
50-100 nm. Dzięki małym rozmiarom mogą być 
wstrzykiwane dożylnie w postaci dyspersji w wodzie. 

Liposomy produkowane są w postaci kon-
centratów lub proszków do sporządzania płynu 
infuzyjnego zawierających doksorubicynę, dauno-
rubicynę oraz amfoterycynę B. W preparatach tych 
uzyskano ograniczenie toksyczności podawanych 
leków. ■
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poniżej 1 µm. Emulsje te są stabilizowane lecytyną. 
Stosowane są jako preparaty do żywienia pozaje-
litowego. W postaci emulsji submikronowych po-
dawane są lipofilowe substancje lecznicze takie jak 
propofol, amfoterycyna B, etomidat, flurbiprofen, 
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. 

Proszki do sporządzania roztworów  
lub zawiesin do wstrzykiwań

W postaci proszków do sporządzania roztwo-
rów lub zawiesin występują substancje lecznicze, 
które w środowisku wodnym są nietrwałe, łatwo 
ulegają hydrolizie. W ulotce preparatu producent 
podaje okres, w jakim przyrządzony preparat goto-
wy do użycia zachowuje trwałość, najlepiej jednak 
zużyć go zaraz po sporządzeniu. 

W postaci proszków do sporządzania roz-
tworu do wstrzykiwań występują leki cytostatyczne 
(mitomycyna, cytarabina), leki biologiczne (przeciw-
ciała monoklonalne), antybiotyki (ampicylina sodo-
wa), hemibursztynian hydrokortyzonu, tryptorelina. 
W postaci proszków do sporządzania zawiesin są 
często antybiotyki (cefuroksym, benzylopenicylina 
prokainowa). Proszki są też stosowane do sporzą-
dzania wlewu dożylnego (np. daunorubicyna), ale 
proszek może być przeznaczony zarówno do przy-
rządzenia roztworu do wstrzykiwań, jak i roztworu 
do infuzji (np. doksorubicyna).

Jałowe proszki otrzymuje się najczęściej 
metodą liofilizacji roztworu wyjałowionego przez 
sączenie, rozdozowanego do jałowych fiolek. Uzy-
skane proszki zawierają substancję leczniczą, ale 
też i substancje pomocnicze, a w wyniku liofiliza-
cji mają strukturę porowatą. Porowatość proszków 
jest bardzo korzystna, ponieważ przyspiesza proces 
rozpuszczania proszku w rozpuszczalniku. Dodatko-
wo substancje pomocnicze takie jak cukry (laktoza, 
sacharoza) lub alkohole cukrowe (mannitol) uła-
twiają i przyspieszają proces rozpuszczania prosz-
ku. W proszkach liofilizowanych mogą występować 
surfaktanty, które ułatwiają zwilżanie proszku, a nie-
które niejonowe emulgatory zwiększają trwałość 
preparatów białkowych i ograniczają adsorpcję na 
ściankach pojemnika. 

Nowoczesne postacie leków 
pozajelitowych

Mikrosfery 

Mikrosfery mają kształt kulisty, są zbudowa-
ne z matrycy polimerowej, w której inkorporowana 
jest substancja lecznicza. Mikrosfery do podawania 
pozajelitowego mają wielkość 10-30 µm, występują 
w postaci stałej i są zawieszane w rozpuszczalniku 
przed podaniem. Uzyskany preparat nie różni się 
wizualnie od zawiesiny, ale różna jest farmakokine-
tyka leku podanego w postaci mikrosfer i zawiesiny 
z proszkiem. 

Mikrosfery rozproszone w fazie wodnej są 
przeznaczone do wstrzyknięć podskórnych lub 
domięśniowych. W mikrosferach substancja lecz-
nicza zawieszona jest w stałej matrycy z polimeru 
biodegradowalnego i uwalnia się powierzchniowo 
w miarę degradacji polimeru in vivo. Polimer ulega 
degradacji do rozpuszczalnych oligomerów i mo-
nomerów w wyniku działania enzymów w miejscu 
wstrzyknięcia oraz hydrolizy w środowisku wodnym 
tkanki. Do otrzymywania mikrosfer stosuje się naj-
częściej dwa polimery biodegradowalne: kwas po-
limlekowy i kopolimer kwasu mlekowego z kwasem 
glikolowym. 

Czas całkowitej erozji i degradacji mikrosfer 
zależy od masy cząsteczkowej polimerów i wstrzyk-
niętej dawki, zwykle 1-3 miesiące. W lecznictwie 
stosowane są mikrosfery zawierające tryptorelinę, 
leuprorelinę, rysperydon i lanreotyd. 

Mikrosfery podawane są też dotętniczo 
w okolice guza nowotworowego w celu embolizacji 
naczyń krwionośnych, które odżywiają nowotwór, 
a jednocześnie uwalniają w sposób przedłużony 
substancję przeciwnowotworową np. irynotekan. 
Mikrosfery takie są dostępne jako placebo o wiel-
kości 40-100 µm, a w aptece szpitalnej inkorporuje 
się do nich substancje lecznicze. 
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Działania 
niepożądane 
leków 
– od A do F

Każdy pacjent, który czyta ulotkę dołączoną do opakowania 

leku, zazwyczaj nie omija działu opisującego działania niepożądane. 

Niestety lektura ta może wzbudzić obawy i lęk przed jego 

zastosowaniem. Jednak nie ma lekarstwa, które nie wywoływałoby 

przynajmniej w niektórych przypadkach i u niektórych pacjentów 

reakcji niepożądanych.

Zacznijmy od tego czym jest działanie nie-
pożądane? Aby dobrze zrozumieć to za-
gadnienie należy zacząć od definicji tego 
pojęcia. W 1972 roku Światowa Organiza-

cja Zdrowia ustanowiła definicję działania niepożą-
danego leku (adverse drug reaction).

Mianem niepożądanego działania leku lub 
niepożądaną reakcją polekową, określamy każdą 
szkodliwą i niezamierzoną reakcję, która występuje 
po podaniu leku w dawce terapeutycznej, w celu 
profilaktyki, ustalenia rozpoznania lub leczenia, nie-
zależnie od drogi podania. Działanie niepożądane 
leku może być również efektem błędnego stosowa-
nia leku lub wynikać ze stosowania poza warunka-
mi określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do 
obrotu, czy w charakterystyce produktu leczniczego. 
Pojęcie to obejmuje również skutki wynikające ze 
stosowania leku niezgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz z nadużywania produktu leczniczego. 

Czasem używane są określenia „skutek ubocz-
ny” lub „efekt uboczny”. Są to również niezamierzo-
ne działania leku, jednak nie koniecznie muszą one 
być niekorzystne, dlatego pojęcia te nie są synoni-
mami działania niepożądanego. [1,5]

To czy i ewentualnie jakie działania niepożąda-
ne wystąpią po podaniu leku, zależy od bardzo wielu 
czynników. Nie istnieją leki całkowicie pozbawione 
skutków ubocznych. Każdy lek oprócz działania te-
rapeutycznego może powodować działania niepo-
żądane. Ważne jest, aby mieć świadomość z jaką 
częstością mogą takie działania występować. 

Częstość występowania działań niepożąda-
nych określana jest na podstawie kalkulacji opartej 
na danych z badań klinicznych, badań porejestra-
cyjnych i danych z monitorowania spontanicznego. 
Częstość opisuje się w następujący sposób: bardzo 
często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt 
często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 
do<1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz czę-
stość nieznana – gdy nie może być określona na 
podstawie dostępnych danych. [3, 5]

W określeniu z jakim rodzajem działania 
niepożądanego mamy do czynienia pomoże nam 
znajomość farmakologii klinicznej oraz schematu, 
według którego reakcje niepożądane zostały po-
dzielone na 6 różnych typów.

Klinicznie dzielimy działania niepożądane na:
•	 Niepożądane działanie leku typu A (augmen-

ted drug action). Są to działania uboczne, 
które możemy przewidzieć, gdyż wynikają 
z mechanizmu działania farmakologicznego 
leku, a ich natężenie zależy od dawki. Ten ro-
dzaj działań ubocznych występuje dość czę-
sto, ale rzadko jest przyczyną zgonów, często 
również jest obserwowany i raportowany już 
na etapie badań klinicznych. W przypadku 
reakcji typu A dolegliwości często ustępują 
po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. 
To najlepiej poznany typ działań niepożąda-
nych leku.

•	 Niepożądane działanie leku typu B (bizzare 
patient reaction). Są to reakcje niezależne od 
podanej dawki leku i nie wynikają z mecha-
nizmu działania farmakologicznego, dlate-
go bardzo trudno je przewidzieć. Występują 
bardzo rzadko i często kończą się zgonem. 
Do tej grupy należą reakcje nadwrażliwości 
(w tym wstrząs anafilaktyczny) oraz reakcje 
pseudoalergiczne. Wymagają przerwania 
podawania leku.

•	 Niepożądane działanie leku typu C (chronic 
use). Są to działania uboczne występujące 
po długotrwałym stosowaniu leku. Obser-
wowane są najczęściej podczas leczenia cho-
rób przewlekłych. Jednak możemy do tego 
typu działań zakwalifikować również choroby 
polekowe oraz uzależnienia od leków. Ich 
mechanizm najczęściej jest znany i wynika 
z właściwości farmakodynamicznych leku.

•	 Niepożądane działanie leku typu D (delayed). 
Są to działania uboczne występujące po dłu-
gim czasie od zastosowania leku, przy czym 
są niezależne od tego jak długo stosowany 
był lek.

►
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•	 Niepożądane działanie leku typu E (end of 
use). Są to działania niepożądane wystę-
pujące po nagłym zaprzestaniu podawania 
leku. Zwykle jest to po prostu zaostrzenie 
choroby, następujące po zaniechaniu tera-
pii. Leki wykazujące działania niepożądane 
typu E powodują nawrót objawów po ich 
odstawieniu, przy czym dolegliwości mogą 
być o natężeniu większym niż objawy cho-
robowe, które byłyby, gdyby leku w ogóle 
nie zastosowano.

•	 Niepożądane działanie leku typu F (failure of 
therapy). Tym mianem określone są sytuacje, 
gdy leczenie jest nieskuteczne z powodu nie-
spodziewanej oporności na lek. [2]

Pomocna jest również wiedza na temat stop-
nia nasilenia działania niepożądanego leku (Severity 
Grade). Stopień 1 to działanie łagodne przy którym 
brak jest objawów lub występują łagodne objawy. 
Mogą to być tylko obserwacje kliniczne lub diag-
nostyczne, a interwencja lekarska jest niewskazana. 
Stopień 2 obejmuje działania o nasileniu umiarkowa-
nym, przy których wskazana jest minimalna, miejsco-
wa lub nieinwazyjna interwencja. Kolejny stopień 3, 
to ciężkie lub istotne z medycznego punktu widze-
nia działanie niepożądane leku, ale nie zagrażające 
życiu, przy którym wskazana jest hospitalizacja lub 
przedłużenie istniejącej hospitalizacji, lub działanie 
niepożądane mogące prowadzić do niesprawności. 
Stopień 4 to stan zagrażający życiu, wymagający pil-
nej interwencji. Ostatni stopień 5 opisany jest jako 
zgon spowodowany zdarzeniem niepożądanym. [6]
Istotne są również szczegółowe kryteria, według któ-
rych działanie niepożądane uznawane jest za ciężkie 
– jest to każde działanie niepożądane bez względu 
na zastosowaną dawkę, które powoduje:

•	 zgon pacjenta

•	 zagrożenie życia

•	 konieczność leczenia szpitalnego lub jego 
przedłużenie

•	 trwale lub znaczne inwalidztwo

•	 wady rozwojowe płodu

•	 inne, które lekarz według swojego stanu wie-
dzy uzna za ciężkie. 

Zgłaszać należy reakcje niepożądane nieza-
leżnie od tego, czy uważa się je za ciężkie czy nie.

Wszystkie ciężkie oraz ciężkie i niespodzie-
wane reakcje należy zgłosić w ciągu 15 dni kalen-
darzowych od daty otrzymania informacji o ich wy-
stąpieniu.

Największe znaczenie ma spontaniczne zgła-
szanie ciężkich lub dotychczas nieznanych podej-
rzewanych działań niepożądanych. [4]

Warto również wiedzieć, że pewne czynniki 
predysponują do wystąpienia działań niepożąda-
nych. Duże znaczenie mają czynniki wpływające na 
farmakokinetykę leku w ustroju – płeć, wiek, masa 
ciała, genotyp, ciąża, karmienie piersią, choroby 
współistniejące. Wpływ ma również nasza dieta oraz 
styl życia – uprawianie sportu czy też stosowanie 
używek, picie alkoholu, palenie tytoniu, a ponadto 
nadużywanie leków oraz polipragmazja. [2]

W praktyce aptecznej należy zwrócić uwagę 
na leki oznaczone symbolem czarnego odwróco-
nego trójkąta. Są to leki dodatkowo monitorowane, 
co spowodowane jest mniejszą liczbą dostępnych 
informacji o danym leku. Nie oznacza to, że lek jest 
niebezpieczny. Europejski wykaz leków dodatkowo 
monitorowanych obejmuje leki zawierające nowe 
substancje czynne (dopuszczone do obrotu w UE 
po 1 stycznia 2011r.), leki biologiczne, leki dopusz-
czone do obrotu warunkowo lub w wyjątkowych 
okolicznościach oraz leki, dla których podmiot od-
powiedzialny jest zobowiązany do przeprowadzenia 
dodatkowych badań (np. danych dotyczących dłu-
gotrwałego stosowania lub rzadko występujących 
działań niepożądanych obserwowanych podczas 
badań klinicznych).

Leki podlegają procedurze dodatkowego mo-
nitorowania przez pięć lat lub do czasu podjęcia 
przez Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii EMA (PRAC) 
decyzji o usunięciu danego leku z wykazu. Jest on 

►
weryfikowany co miesiąc i jest dostępny na stronie 
internetowej Europejskiej Agencji Leków. [7]

Zgodnie z prawem pacjenci oraz ich przed-
stawiciele ustawowi mają prawo zgłaszać działania 
niepożądane bezpośrednio do Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych. Do zgłaszania działań nie-
pożądanych leków zobowiązane są również osoby 
wykonujące zawód medyczny, w tym farmaceuci. [7]

Niezależnie od tego czy skutki uboczne wy-
stępują po lekach przepisanych przez lekarza czy też 
dostępnych bez recepty, czy są to leki ziołowe czy 
syntetyczne, jedno czy wieloskładnikowe, zgłaszaniu 
podlegają reakcje niepożądane związane ze stoso-
waniem każdego z nich. Obowiązuje zasada – „Jeżeli 
masz wątpliwości – zgłoś”. 

Zgłoszenie podejrzewanego działania niepo-
żądanego nie oznacza, że lek spowodował wystą-
pienie zaobserwowanego działania niepożądanego, 
gdyż może ono być także efektem leczonej choroby 
lub rozwoju nowej choroby, bądź skutkiem zastoso-
wania innego leku. [4]

Zgłoszenie musi zawierać niezbędne dane, 
takie jak: nazwa produktu leczniczego, opis reakcji 
niepożądanej, dane chorego oraz dane osoby zgła-

szającej. Podanie szczegółowego opisu z podaniem 
wszystkich dostępnych informacji pozwala na do-
kładną ocenę przypadku. 

Farmaceuta jako osoba zgłaszająca nie do-
konuje oceny przypadku, w tym ustalania związku 
przyczynowo-skutkowego między lekiem a reakcją. 
Jest to zadanie Urzędu Rejestracji. Dokładne wytycz-
ne odnośnie zgłaszania działań niepożądanych le-
ków można znaleźć na stronie internetowej Urzędu. 

Dostępne są formularze online do dokonania 
zgłoszenia, które można również wydrukować, pod-
pisać i wysłać na adres Departamentu Monitorowa-
nia Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych lub wysłać 
pocztą elektroniczną. Działanie niepożądane moż-
na również zgłosić używając bezpłatnej aplikacji na 
smartfony Mobit Skaner. [7]

Farmaceuci jako osoby wykonujące zawód 
medyczny powinni – jeżeli to możliwe – podać 
dokładne dane produktu leczniczego oraz innych 
leków stosowanych przez pacjenta. Jeżeli można 
ustalić, to należy podać przyczynę stosowania leku. 
Należy również upewnić się, czy lek stosowany jest 
zgodnie z zaleceniem lekarza lub wskazówkami za-
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wartymi w ulotce. W zgłoszeniu należy opisać moż-
liwie dokładnie reakcję, uwzględniając jej nasilenie 
i czas trwania. Wypełniając formularz pamiętajmy 
o podaniu naszych danych kontaktowych, gdyż 
w przypadku wątpliwości pracownicy Urzędu mogą 
zwrócić się bezpośrednio do osoby raportującej 
z prośbą o uzupełnienie danych.

Rozmawiając z pacjentem skarżącym się na 
skutki uboczne leku powinniśmy być wyczuleni na 
sytuacje, w których:

•	 lek zawiera nową substancję czynną (lek 
dopuszczony po raz pierwszy do obrotu 
w okresie ostatnich 5 lat, 

•	 lek jest produktem złożonym i zawiera nowe 
połączenie substancji czynnych,

•	 lek zawiera znaną substancję czynną, ale jest 
podawany nową drogą,

•	 terapia prowadzona jest za pomocą nowych 
postaci farmaceutycznych,

•	 lek stosowany jest w nowym wskazaniu. 

Istotne jest również zgłaszanie wystąpienia 
działania w trakcie ciąży lub bezpośrednio po po-
rodzie. [7]

Co się dzieje ze zgłoszeniem które trafia do 
Urzędu Rejestracji? Każde zgłoszenie jest oceniane 
zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycz-
nym. Po stwierdzeniu istnienia związku przyczyno-
wo-skutkowego między lekiem a reakcją, opis przy-
padku jest tłumaczony na język angielski i przesyłany 
do centralnej bazy danych Światowej Organizacji 
Zdrowia oraz do unijnej bazy danych Eudravigilan-
ce (European Union Drug Regulating Authorities 
Pharmacovigilance) nadzorowanej przez Europej-
ską Agencję Leków (European Medicines Agency, 
EMA). [7]

Co ważne, kompetencje Urzędu Rejestracji nie 
obejmują zbierania i oceniania niepożądanych dzia-
łań wynikających ze stosowania suplementów diety.

Co daje nam monitorowanie działań niepożą-
danych? Pamiętajmy, że podczas badań klinicznych 
lek stosowany jest u ograniczonej liczby pacjentów. 
Po wprowadzeniu go na rynek, monitorowanie dzia-
łań niepożądanych pozwala na wychwycenie dotych-
czas nie ujawnionych działań niepożądanych leku 
oraz na bardziej szczegółowe określenie czynników 
ryzyka i korzyści w poszczególnych grupach pacjen-
tów, a także określenie przeciwwskazań i zalecanych 
środków ostrożności.

Zebrane dane o działaniach niepożądanych 
przekładają się na nowe informacje o lekach, w tym 
wskazówki i wytyczne do ich stosowania zapew-
niające jak największe bezpieczeństwo. W każdym 
przypadku decyduje bilans korzyści i strat wywoły-
wanych przez lek. A im większa wiedza, tym bardziej 
świadomy wybór najlepszego leku dla konkretnego 
pacjenta. Zgłaszanie działań niepożądanych pozwala 
na zbieranie dodatkowych informacji o lekach do-
stępnych w obrocie, co umożliwia ocenę, czy korzy-
ści związane ze stosowaniem leku wciąż przeważają 
nad ryzykiem jego stosowania. [5]

Często do rejestru zgłaszane są jedynie ciężkie 
niepożądane działania leków, takie, które wymagają 
hospitalizacji, podczas gdy łagodne powikłania są 
pomijane, a pacjenci często nikomu nie zgłaszają 
takich problemów. Jednak w sytuacji, gdyby taki 
pacjent był objęty opieką farmaceutyczną częstość 
takich sytuacji można by znacznie zmniejszyć oraz 
poprawić jakość życia pacjenta. [2] ■

mgr farm. Aleksandra Piaskowska-Noga
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Czas na zmiany  
w polskiej farmacji szpitalnej!

Hiszpania wzorem

mgr farm. Elżbieta Kocińska

W dniach 28 października - 22 listopada 2019 
uczestniczyłam w programie stażowym dla polskich 
farmaceutów organizowanym przez Naczelną Izbę 
Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria. Staż miał miejsce w Hospital 
General Universitario w Elche, wielospecjalistycznym, 
uniwersyteckim szpitalu, posiadającym ponad 400 
łóżek dla pacjentów oraz oddział ratunkowy. Apte-
ka szpitalna działa 24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu i stanowi ważną część jednostki, w której 
oprócz magazynów dla produktów leczniczych, znaj-
dują się działy farmacji znacząco usprawniających 
pracę całego szpitala. 

Są to między innymi dział opieki farmaceutycz-
nej nad pacjentem zewnętrznym (ambulatoryjnym), 
dział unit-dose oraz opieki nad pacjentem wewnętrz-
nym, dział badań klinicznych, dział farmakokinetyki, 
dział receptury aptecznej, dział żywienia pozajelito-
wego oraz dział leku cytostatycznego. 

W aptece szpitalnej pracuje sześciu farmaceutów 
specjalistów, siedmiu farmaceutów rezydentów, 
kilkunastu pracowników technicznych oraz pielęg-
niarek, a także pracownicy administracyjni. 

Hospital General Universitario w Elche

Zespół farmaceutów ze Szpitala Uniwersyteckiego 
w Elche

Hiszpańsko-polskie różnice

1. Efektywniejszy system edukacji z zakresu 
farmacji szpitalnej.

Trudny egzamin państwowy jest czynnikiem 
decydującym o rezydenturze farmaceuty 

►

►

http://www.urpl.gov.pl/
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szpitalnego. Farmaceuta pracuje jako rezy-
dent przez 4 lata dokładnie poznając ten 
zakres farmacji. Po zakończeniu rezydentury 
i uzyskując specjalizację jest gotowy do sa-
modzielnej pracy. W systemie wyraźnie bra-
kuje płatnych weekendowych specjalizacji 
dla farmaceutów. 

2. Możliwość wystawiania e-recept pacjen-
tom hospitalizowanym, kontynuacja 
leczenia pozaszpitalnego.

3. Ordynacja przez farmaceutę indywidu-
alnie dobranego dla pacjenta żywienia 
parenteralnego.

4. Swobodny dostęp do historii choroby 
oraz wszystkich badań pacjenta, kon-
takt z lekarzem prowadzącym, możliwość 
zlecenia badań laboratoryjnych w celu na 
przykład dobrania indywidualnego żywienia 
parenteralnego dla pacjenta.

5. Farmaceuta pełni funkcję specjalisty 
w dziedzinie produktów leczniczych, 
nie zajmuje się pracami technicznymi, 
jedynie kontroluje ich przebieg. Prace 
związane z przygotowaniem preparatów do 
żywienia pozajelitowego, cytostatyków czy 
leków recepturowych wykonują pielęgniarki 
lub technicy farmaceutyczni, farmaceuta, 
natomiast zawsze szczegółowo monitoruje 
ich działania oraz sprawdza poprawność 
wykonania danych postaci leku zgodnie ze 
zaleceniem 

6. Farmakokinetyka substancji leczniczych 
w praktyce, stanowi bardzo ważne źródło 
informacji na temat bezpieczeństwa oraz 
skuteczności zastosowanych przez lekarzy 
dawek leków. Farmaceuta oznacza stężenia 
produktów leczniczych we krwi lub obecność 
substancji odurzających i psychotropowych 
w moczu, następnie dodaje interpretacje 
własną do uzyskanych wyników i przekazuje 
je lekarzowi.

7. Farmaceuta jest partnerem lekarza i pie-
lęgniarki podczas opieki nad pacjentem 
hospitalizowanym oraz ambulatoryjnym, 
a jego obecność i praca na danym oddziale 
szpitalnym nie jest zdziwieniem dla reszty 
personelu medycznego

8. Farmaceuta uczestniczy w co tygodnio-
wych spotkaniach wewnątrzszpitalnych 
z lekarzami, omawiając trudne przypadki 
pacjentów leczonych w szpitalu. Traktuje 
się go jak partnera do rozmów oraz korzysta 
z jego wiedzy na temat farmakologii produk-
tów leczniczych

9. Farmaceuta sprawuje opiekę farmaceu-
tyczną nad pacjentem zewnętrznym.

Pod okiem farmaceuty, a za pomocą urządze-
nia Kardex, w aptece szpitalnej na podstawie 
recepty elektronicznej przygotowuje się 
porcje produktów leczniczych indywidualnie 
dla każdego pacjenta, co eliminuje wszelkie 
możliwe błędy podczas rozdysponowania 
leków na oddziale, a także zaoszczędza czas 
pielęgniarek pracujących na oddziale, umoż-
liwiając im poświęcanie więcej czasu i uwagi 
na opiekę nad pacjentem.

10. Przeglądy lekowe pacjentów hospitali-
zowanych na terenie szpitala wykony-
wane są przez farmaceutów codziennie, 
a w szczególnych przypadkach lub po zale-
ceniu lekarza, farmaceuta przeprowadza wi-
zytę farmaceutyczną na oddziale szpitalnym 
przy łóżku pacjenta.

11. Farmaceuta pracujący w dziale leku cy-
tostatycznego będąc na bieżąco z najnow-
szymi schematami leczenia oraz artykułami 
medycznymi dotyczącymi leczenia i opieki 
nad pacjentem onkologicznym, zajmuje się 
kontrolą, monitorowaniem oraz ustala-
niem terapii przeciwnowotworowej wraz 
z lekarzem prowadzącym pacjenta. 

Lecznictwo zamknięte, ale apteka 
otwarta na pacjenta, czyli dział opie-

ki farmaceutycznej nad pacjentem 
zewnętrznym.

Od poniedziałku do piątku między 9.30 a 14.30, 
pacjenci po okazaniu recepty elektronicznej zaszyfro-
wanej w systemie pod ich numerem, mogą odebrać 
leki bezpłatnie na dwu- lub trzymiesięczną kuracje. 
Zgodnie z Hiszpańskim Narodowym Systemem 
Zdrowia leki na receptę w lecznictwie zamkniętym 
pacjent otrzymuje bezpłatnie.

Ponadto, dzięki oddziałowi opieki farmaceu-
tycznej, chorzy mogą bez poszukiwania i ze spokojem 
odebrać preparaty na cały okres leczenia, uzyskując 
przy tym wszelkie informacje na temat działania leku, 
sposobu przechowywania, przyjmowania i dawkowa-
nia, ewentualnych działaniach niepożądanych oraz 
możliwych interakcjach.

Zaskakującym faktem było dla mnie wyda-
wanie preparatów leczniczych na sztuki (jednostki), 
a nie na opakowania. Zdziwienie dotyczyło głównie 
leków doustnych, które dosłownie wydawano dzie-
ląc blistry. Miało to na celu dokładne wydanie takiej 
ilości leku, jaką zapisał lekarz, bez zbędnego tracenia 
pieniędzy na nie spożyte przez pacjenta dawki leków. 

Pokój konsultacyjny farmaceuty dla pacjentów am-
bulatoryjnych

„Conciliación según farmacia!”  
i polskie braki, czyli… dział opieki 

nad pacjentem wewnętrznym 
oraz unit-dose.

Farmaceuci w tym dziale zajmują się opie-
ką nad hospitalizowanymi pacjentami, kontrolują 
farmakoterapię zaordynowaną przez lekarzy, prze-
prowadzają wizyty farmaceutyczne na oddziałach 
i w razie potrzeby wystawiają recepty w celu przedłu-
żenia terapii. Ponadto monitorują poprawność pracy 
techników zajmujących się przygotowaniem leków 
na oddziały szpitalne według metody unit-dose. 

Komunikat od lekarza „conciliación según 
farmacia” oznacza zalecenie uzgodnienia farma-
koterapii z apteką. W takim przypadku farmaceuta 
przeprowadza wizytę farmaceutyczną bezpośrednio 
u pacjenta. Podczas wizyty farmaceuta szczegółowo 
pyta pacjenta o przyjmowane przed hospitalizacją 
produkty lecznicze, upewnia się, że pacjent rozróżnia 
stosowane leki oraz zna ich dawkowanie. 

Każdy oddział posiada tak zwany „stok”, w któ-
rym magazynuje produkty lecznicze, płyny do infuzji, 
opatrunki, a także inne medykamenty konieczne do 
leczenia pacjentów na oddziale w nagłym przypadku. 
Natomiast produkty lecznicze przepisane dla każde-
go pacjenta są przygotowywane indywidualnie przez 
aptekę szpitalną w postaci dawek jednorazowych, za 
pomocą urządzenia Kardex. 
Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które zapewnia 
szybkie i sprawne wydanie leków z apteki szpitalnej 
oraz bezpieczeństwo terapii, eliminując wszelkie 
możliwe błędy podczas przygotowywania leków, 
jakie mogą się pojawić np. przy bezpośrednim wyda-
waniu tabletek z opakowań lub blistrów na oddziale. 
Uważam, iż taki system powinien być obecny w każ-
dym polskim szpitalu. ►
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Przygotowanie wózka z produktami leczniczymi na 
oddział szpitalny zgodnie z metodą unit-dose przy 

wykorzystaniu urządzenia Kardex

LADME w praktyce,  
czyli dział farmakokinetyki.

Obecność w aptece szpitalnej działu far-
makokinetyki była dla mnie dużym pozytywnym 
zaskoczeniem. Był to moment, w którym mogłam 
zobaczyć w praktyce aptecznej metody analiz far-
maceutycznych z którymi miałam styczność tylko na 
studiach oraz po raz kolejny doświadczyć współpracy 
lekarza i farmaceuty podczas prowadzenia farmako-
terapii pacjenta.  

Praca farmaceuty w tym dziale polega na ana-
lizie stężenia wskazanych przez lekarza, danych pro-
duktów leczniczych w próbce krwi chorego, a także 
analizie toksykologicznej moczu pacjenta na obec-
ność substancji odurzających lub psychotropowych. 

Oznaczanie leków i monitorowanie ich stę-
żenia we krwi pozwala ocenić, czy wartość stężenia 
substancji leczniczej mieści się w zalecanym zakre-
sie terapeutycznym, ponieważ jest to kluczowe dla 
procesu leczenia. 

Dzięki farmakokinetyce jest możliwe spraw-
dzenie jak zmienia się stężenie substancji leczniczej 
względem czasu od jej podania pacjentowi, pozwa-
lając przy tym ocenić proces uwalniania, wchłania-
nia, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji produktu 
leczniczego w organizmie. W pracowni farmakokine-
tycznej do oznaczania obecności i stężenia substancji 
leczniczej wykorzystywano analizatory firmy Thermo 
Scientific, CDx90 oraz INDIKO PLUS.

Farmaceuta podczas wprowadzania danych Farma-
ceuta podczas przygotowania próbek pacjenta do 
systemu szpitalnego krwi do oznaczenia produktu 

leczniczego

Zleca, kontroluje, ale nie wykonuje, 
czyli dział żywienia parenteralnego 

oraz leku cytostatycznego.

Największym zaskoczeniem dotyczącym pracy 
farmaceuty w tych dwóch działach farmacji był jego 
zakres obowiązków, który na dziale leku cytosta-
tycznego, polegał na monitorowaniu pojawiających 
się zleceń lekarskich na cytostatyki, kontroli terapii 
pacjenta według szpitalnych schematów leczenia, 
konsultacji farmakoterapii z lekarzem oraz kontroli 
poprawności wykonania leków cytostatycznych. 

Natomiast w dziale żywienia parenteralnego 
hiszpański farmaceuta zajmuje się ustalaniem rodza-
ju oraz kompozycji preparatów do żywienia pozaje-
litowego oraz dojelitowego. Farmaceuci mają pełen 
dostęp do historii choroby pacjenta, współpracują 
z lekarzami prowadzącymi oraz pielęgniarkami. To 
farmaceuta jest odpowiedzialny za dobranie odpo-
wiednich składników żywieniowych, ich ilości oraz 
kaloryczności. 

Opierając się na wynikach laboratoryjnych 
decyduje, w jaki sposób poprowadzić żywienie 
parenteralne. Monitoruje stan żywionego pacjenta, 
poprzez kontrolę wyników badań laboratoryjnych 
oraz rozmowę z lekarzem, czasem samodzielnie zleca 
badania laboratoryjne w celu upewnieniu się o traf-
ności oraz skuteczności podawanych parenteralnych 
preparatów żywieniowych.

Farmaceuta podczas rozmowy z zespołem technicz-
nym wykonującym leki parenteralne

Zespół techniczny podczas kompletowania mate-
riałów do przygotowania indywidualnego żywienia 

parenteralnego dla pacjenta

Kilka słów do polskiego farmaceuty.

Prawda jest taka, że nie wszystko zależy od nas, 
a zmiany nie są łatwe. Lecz nawet mały krok na przód, 
może przynieść satysfakcję, otworzyć umysł i dodać 
motywacji do doskonalenia siebie i polskiej farmacji. 

Bardzo polecam każdemu farmaceucie uczest-
nictwo w międzynarodowym stażu organizowanym 
przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria. Różnic między 
pracą w hiszpańskiej, a polskiej aptece szpitalnej, jest 
wiele, lecz chęć niesienia pomocy pacjentom, stanowi 
podstawę zawodu farmaceuty zarówno w Polsce, jak 
i w Hiszpanii. 

Staż w hiszpańskiej aptece szpitalnej to wy-
zwanie, które dostarczy, każdemu wiele nowych 
doświadczeń, pozwoli poszerzyć horyzonty oraz 
spojrzeć na farmacje szpitalną z innej perspektywy. 
Podsumowując, Naczelna Izba Aptekarska otworzyła 
niesamowitą drogę polskiemu farmaceucie na rozwój 
i zwiększenie kompetencji zawodowych, za co ja 
osobiście jestem jej bardzo wdzięczna. ■
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Dokładnie w dniu 90. urodzin dr hab. Aleksan-
dra Drygasa czyli 20. stycznia 2020 roku zjechali na 
Gdański Uniwersytet Medyczny farmaceuci z całej 
Polski, aby uhonorować zacnego Jubilata. Spotkanie 
prowadził prof. GUMed, dr hab. Piotr Kowalski – Pre-
zes Oddziału Gdańskiego PTFarm.

Prowadzący odczytał list gratulacyjny od J. M. 
Rektora GUMed – prof. dr hab. Marcina Gruchały. 
Pisemne wyrazy uznania skierowała także Prezes Na-
czelnej Izby Aptekarskiej – mgr Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska. Został odczytany adres gratulacyjny od 
Prezesa Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – 
mgr Michała Pietrzykowskiego. Mgr Lucjan Borys 
przedstawił dyplom uznania od Prezes Kujawsko-
-Pomorskiej Izby Aptekarskiej – mgr Małgorzaty 
Pietrzak. 

Wielce ciekawą i niebanalną laudację na cześć 
bohatera uroczystości wygłosiła dr n. zdr. Lidia M. 
Czyż – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Histo-
rii Farmacji PTFarm. W swojej wypowiedzi opierała 
się na własnym, bibliofilskim „druku okolicznościo-
wym” pt. „Nulla vitae pars vacat officio”, w którym 
zawarła kwintesencję dotychczasowych doświadczeń 
i dorobku Jubilata na wielu polach. Oprócz opisu 
drogi życiowej i naukowej cudem pomieściła jeszcze 
wzmianki o pasjach docenta A. Drygasa, fragment 
wykładu „Alchemia i alchemicy” i próbkę Jego poezji. 

A potem popłynęły serdeczne gratulacje, 
życzenia i wyrazy (także materialne) uznania, czci 
i wdzięczności. Prof. PAN dr hab. Iwona Arabas wy-
raziła osobiste uznanie i wręczyła adres gratulacyj-
ny od Prezesa Zarządu Głównego PTFarm – prof. 

dr hab. J. Pluty. Były Prezes Zarządu Głównego 
PTFarm – prof. dr hab. Michał Umbreit wspominał 
64 lata znajomości z Jubilatem. Prof. dr hab. Wie-
sław Makarewicz (były Rektor GUMed) – przewod-
niczący Klubu Seniora GUMed. wygłosił serdeczne 
słowa podziękowań. Mgr Irena Sikora – wiceprezes 
zarządu Oddziału Opolskiego PTFarm, skierowała 
najlepsze wyrazy szacunku i uznania. Mgr Iwona 

Jubileusz 90. urodzin 
doktora habilitowanego 
Aleksandra Drygasa 

Dr hab. Aleksander Drygas i dr Lidia Czyż – Przewodni-
cząca Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji PTFarm

Dymarczyk z Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie 
odczytała list gratulacyjny od p. o. dyrektora Mu-
zeum – dr Agnieszki Rzepieli. Dr Jerzy Waliszew-
ski i mgr Danuta Waliszewska przywieźli przesłanie 
czci, podziwu i szacunku od Sekcji Historii Farmacji 
Oddz. Szczecińskiego PTFarm. Nadeszły także adresy 
gratulacyjne od: dr Wojciecha Giermaziaka – Dy-
rektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, mgr Jolanty 
Radeckiej – przewodniczącej Sekcji Historii Farmacji 
Oddz. Warszawskiego PTFarm., dr Jana Majewskiego 
i mgr Konstancji Majewskiej z Sekcji Historii Farmacji 
Oddz. Poznańskiego PTFarm, mgr Andrzeja Syroki – 
kierownika Muzeum Farmacji we Wrocławiu, dr hab. 
Jadwigi Brzezińskiej z Kołobrzegu.

A potem sam Jubilat, z właściwym sobie 
wdziękiem i swadą, przedstawił swoją drogę życio-
wą. Zazwyczaj, na podobnych benefisach, odbywają 
się występy artystyczne przed jubilatem. Tym razem 
było odwrotnie. To nasz drogi Jubilat wykonał scen-
kę z Teatrzyku Zielona Gęś „Idiota”. Rozbawił nią 
wszystkich zebranych do łez. Nie zabrakło gromko 
odśpiewanych „Stu lat” z prostą refleksją – co za-
śpiewamy drogiemu Solenizantowi po upływie ko-
lejnej dekady… Długa kolejka przyjaciół, znajomych, 
współpracowników i… wielbicieli ustawiła się z ży-
czeniami, gratulacjami i po dedykacje składane przez 
docenta dr hab. A. Drygasa na bibliofilskim druku. 

Aleksandra Wielkiego (tak nazywamy Jubila-
ta w kręgu Jego znajomych) poznałem osobiście 
w 1995 roku na parę tygodni przed Jego pójściem 
na emeryturę. Przyjechał wówczas do Szczecina, 
aby na Zamku Książąt Pomorskich wygłosić dwa 
wykłady w ramach sesji naukowej towarzyszącej 
obchodom 50-lecia Farmacji Polskiej na Pomorzu 
Zachodnim. Już wcześniej, czytając Jego publikacje 
zawarte w Farmacji Polskiej, znalazłem się pod osob-
liwym urokiem głębi Jego wywodów historycznych 
i historyczno-metodologicznych, a także pod wpły-
wem niespotykanej erudycji Autora i nieprzeciętnie 
wartkiej i obrazowej narracji używanej przez Jubilata. 

Nieco później (uczestnicząc wraz z żoną, od 
2002 roku) w corocznych sympozjach historii far-
macji, utwierdzałem się w przekonaniu, że mam do 
czynienia z osobą nie tylko wybitną, ale także szla-
chetną i niezłomną – odważnym nonkonformistą.

Docent dr hab. Aleksander Drygas konsekwen-
tnie – od lat młodzieńczych – nie kłaniał się władzy 

tzw. ludowej. Ostentacyjnie odmawiał aktywności 
w pierwszomajowych pochodach za co miał „obie-
cane” (jako prymus Liceum Drogistowskiego), że 
na studia się nie dostanie. Dostał się! Dzięki per-
fekcyjnej pracy złożonej na egzaminie wstępnym 
i osobistemu wstawiennictwu prof. W. Strażewicza. 
Po zakończeniu studiów farmaceutycznych w 1953 
roku (roku śmierci J. Stalina) nie złożył haniebnego 
przyrzeczenia wierności Związkowi Radzieckiemu 
i budowy komunizmu.

Jego dalszą drogą życiową kierował nie tylko 
Stwórca. „Opieka” Służby Bezpieczeństwa nad Nim 
trwała aż do roku 1990. Marzenia o kolejnych stu-
diach (na Akademii Sztuk Pięknych) zostały brutalnie 
zniweczone przez urzędowy nakaz pracy w Szcze-
cinie. Kolejnym przejawem „kurateli” była służba 
„w kamaszach” w latach 1958 – 1960.

Mijały lata. Jubilat związał się z Akademią Me-
dyczną w Gdańsku (dzisiejszym GUMed). W roku 
1977 obronił rozprawę doktorską, wykładał historię 
farmacji w latach 1978-1995. Złożył (w 1986 roku) 
rozprawę habilitacyjną uzyskując wynik summa 
cum laude. Rada Wydziału Farmaceutycznego AM 
Gdańsk skierowała wniosek o nadanie Jubilatowi 
stopnia doktora habilitowanego do Centralnej Ko-
misji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy pre-
mierze (wtedy – Zb. Messnerze). Wniosek nie został 
zatwierdzony! Zadziałała „niewidzialna ręka władzy” 
– kariera miała być zastopowana. Wielu naukowców 
na takie dictum załamywało się lub spoczywało na 
laurach. Ale nie Aleksander Wielki.

Wkrótce powiał wiatr historii. Naszemu Jubi-
latowi urosły kolejne skrzydła. Przygotował drugą, 
monumentalną, dysertację habilitacyjną, przyjętą 
w 1999 r. Na emeryturze dokonał rzeczy niebywałej: 
prowadził badania historyczne pracując jako farma-
ceuta w aptekach Kujaw i Pomorza. 

Prawdziwy humanista, koryfeusz historii farma-
cji odkrywający Prawdę w dobie cynicznej dialektyki, 
a potem w obecnych latach relatywizmu i postpraw-
dy. Dziś niezłomny, wierny sobie, bezkompromisowy 
– wzór naukowca i nauczyciela – przemawia prosto 
i wyraziście: vade me cum. 

Ad multos annos, drogi Mistrzu. ■
 

dr n. farm. Jerzy Waliszewski
Apteka Nowa Stargard                                  
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Treść poniższej publikacji zawiera informacje wybrane z portali Naczelnej Izby Aptekarskiej i okręgo-
wych izb aptekarskich.

5.02.2020. Prawnicy ZPA PharmaNET za wcześ-
nie otworzyli szampana. Spór o 1% nadal 
aktualny.

- „4 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administra-
cyjny wydał pięć wyroków w sprawach o sygnatu-
rach II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, 
II GSK 3135/17 oraz II GSK 3291/17. W sprawach 
tych spór dotyczył interpretacji przepisu art. 494 § 
2 k.s.h., stanowiącego, że „na spółkę przejmującą 
przechodzą z dniem połączenia w szczególności ze-
zwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane 
spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja 
o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi 
inaczej”.

Organy inspekcji farmaceutycznej prezento-
wały pogląd, że przepisy art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 P.f. 

stanowią przepisy szczególne w stosunku do prze-
pisu art. 494 § 2 k.s.h., które wyklucza możliwość 
przejścia zezwolenia w wypadku, gdy w wyniku po-
łączenia spółek dochodzi do przekroczenia limitów 
wskazanych w tym przepisie”.

- „Wyroki Naczelny Sąd Administracyjnego 
nie rozstrzygają, czy spółka, która nabyła w wyniku 
połączenia zezwolenia w liczbie przekraczającej limi-
ty, o których mowa w art. 99 ust. 3 Prawa farmaceu-
tycznego nadal spełnia warunki określone przepisa-
mi prawa, wymagane do wykonywania działalności 
gospodarczej określonej w zezwoleniu”. 

- „Naczelny Sąd Administracyjny w motywach 
ustanych do wyroków z dnia 4 lutego br. w ogóle 
nie odniósł się do zagadnienia, czy kumulacja ze-
zwoleń, jaka nastąpiła w wyniku połączenia spółek 
rzutuje na rękojmię należytego prowadzenia apte-
ki, stanowiącą niezbędny wymóg do prowadzenia 
apteki”.

„Top Medical Trends” to największe i najważ-
niejsze podsumowanie minionego roku w medycynie. 
Komitet naukowy kongresu stawia na interdyscypli-
narność, czego efektem jest kilkadziesiąt sesji z wy-
branych dziedzin medycyny. Lekarze POZ uzyskują 
odpowiedzi na trudne zawodowe pytania i rozmawiają 
ze specjalistami o problemach, z jakimi mają do czy-
nienia w swoich gabinetach. Goście mogą liczyć rów-
nież na uczestnictwo w warsztatach. Jest praktycznie 
i merytorycznie!

Co jest niezwykłego 
w „Top Medical Trends”? 
Przede wszystkim grono ponad 
stu najwybitniejszych liderów 
różnych dziedzin medycyny. 
Termedia zaprosiła prezesów 
towarzystw naukowych, kon-
sultantów krajowych i kierow-
ników klinik, z którymi po 
wykładach będzie można po-
rozmawiać. Poza tym, tworząc 
program, uwzględniono opinie 
uczestników zebrane podczas 
poprzednich edycji kongresu. 
Lekarze usłyszą o najnowszych 
standardach postępowania i wy-
tycznych rekomendowanych 
przez krajowych i międzynaro-
dowych ekspertów.

- Tematykę sesji pomagają nam wybrać uczest-
nicy kongresu, którzy w ankietach wskazują, o czym 
chcieliby usłyszeć na kolejnym spotkaniu. Oprócz 
wykładów dla zainteresowanych osób organizujemy 
zajęcia warsztatowe, podczas których w mniejszych 
grupach można ćwiczyć umiejętności potrzebne leka-
rzowi w codziennej praktyce. Na zakończenie każdego 
dnia obrad uczestnicy znajdują czas, aby spotkać się 
w gronie koleżanek i kolegów i podzielić się swoimi 
refleksjami na wiele tematów – podkreśla prof. dr hab. 
Jacek Wysocki, przewodniczący Rady Naukowej Kon-
gresu Top Medical Trends 2020.

XIV Kongres Top Medical Trends odbędzie się 
w Poznaniu w dniach 20-22.03.2020 r. na Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich. Więcej informacji, 
w tym program, dostępnych jest na stronie: www.
topmedicaltrends.pl ■

Sala Ziemi podczas wykładów Top Medical Trends 2019.  
Fot. Marek Lapis

Na kilka dni w marcu Poznań 
ponownie zostanie stolicą  
polskiej medycyny

►

https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art%28494%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915922?unitId=art%2899%29ust%283%29pkt%282%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16915922?unitId=art%2899%29ust%283%29pkt%283%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16886516?unitId=art%28494%29par%282%29&cm=DOCUMENT
http://www.topmedicaltrends.pl
http://www.topmedicaltrends.pl
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►

6.02.2020. Dyskredytacja wizerunku zawodu far-
maceuty i zdecydowana reakcja NIA

- „1 lutego br. AbstrachujeTV nagrali film rze-
komo obrazujący pracę farmaceuty w aptece. Nie-
stety zamiast śmiechu pozostaje niesmak, żenada 
i naruszenie dóbr osobistych. Naczelna Izba Apte-
karska zdecydowanie sprzeciwia się tego rodzaju 
praktykom stanowczo reagując na zamieszczony 
materiał”.

- „Działając w imieniu Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej, reprezentującej zawód farmaceuty,(…) 
wzywam: do natychmiastowego zaniechania dzia-
łań polegających na publicznym rozpowszechnia-
niu informacji naruszających prawo i dobra osobiste 
farmaceutów”.

7.02.2020. Uchwała Nr VIII/27/2020 VIII Krajo-
wego Zjazdu Aptekarzy z dnia 26 stycznia 
2020 w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki ogólnodostępnej w przy-
padku, gdy podmiotem prowadzącym jest 
farmaceuta lub spółka farmaceutów. 

10.02.2020. Komunikat KAMSOFT

- „W związku z mijającym w dniu 
15.02.2020 terminem ważności certyfikatu WSS 
Systemu P1, którym podpisywane są odpowiedzi 
Systemu Informacji Medycznej dotyczące e-Recept 
i DRR – CSIOZ opublikował nowy certyfikat ważny 
do 19.01.2022. Jednocześnie, 23 stycznia 2020 roku 
CSIOZ opublikował rekomendowaną procedurę 
weryfikacji zaufania do nowego certyfikatu, o czym 
można przeczytać w komunikacie https://ezdrowie.
gov.pl/portal/artykul/aktualizacja-certyfikatu-p1-na-
-srodowisku-produkcyjnym.

Wymiana certyfikatu przez CSIOZ może nastą-
pić nawet kilka dni przed upływem terminu ważno-
ści starego certyfikatu. W celu zapewnienia ciągło-
ści komunikacji apteki z SIM (pobieranie e-Recept, 
wysyłanie DRR), wymagana jest wcześniejsza aktu-

alizacja systemu informatycznego KS-AOW do wer-
sji co najmniej 2020.1.4.6. Od 3 lutego 2020 roku 
jest już dla Państwa dostępna wersja systemu KS-
-AOW, która uwzględnia wytyczne CSIOZ związa-
ne z weryfikacją zaufania do nowego certyfikatu. 
Brak aktualnej wersji systemu KS-AOW spowoduje, 
że apteka utraci możliwość komunikacji z systemem 
P1 a więc nie zrealizuje żadnej recepty – sytuacja 
będzie podobna do takiej, w której apteka traci do-
stęp do Internetu lub system SIM jest niedostępny”.

10.02.2020. E-recepta. Pytania i odpowiedzi wer-
sja 1.01.

- „CSIOZ  opublikował wersję 1.01  poradnika 
e-Recepta. Pytania i odpowiedzi dedykowanego 
pracownikom medycznym i aptekarzom. Zachęcamy 
do zapoznania się z materiałem. Pobierz plik”.

15.02.2020. Wyniki ankiety ewaluacyjnej 2019.

- „Każda kolejna edycja programu Stażedla-
Farmaceutów zakończona jest przeprowadzeniem 
wśród  uczestników ankiety ewaluacyjnej. Zebrane 
dane umożliwiają  ulepszanie oferty edukacyjnej 
programu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z podsumowaniem wyników ankiety uczestników 
programu 2019”.

19.02.2020. Elektroniczne zestawienie refunda-
cyjne – nowa funkcjonalność.

- „Narodowy Fundusz Zdrowia, realizując 
postulaty środowiska aptekarskiego informuje, 
że w związku ze zmianami w systemie informatycz-
nym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji 
i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, któ-
re są kolejnym etapem prac związanych z możli-
wością przekazywania uzgodnionego zestawienia 
zbiorczego w postaci elektronicznej, umożliwia się 
przesyłanie zestawienia zbiorczego za pomocą SZOI 
(od dnia 17 lutego 2020 r.) lub Portalu Świadcze-
niodawcy (od dnia 25 lutego 2020 r.)”.

►

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

3.02.2020. Opublikowano wpis „Informacje 
GIS na temat nowego koronawirusa 2019-nCoV” 
zawierający informację, że w serwisie Aktualności 
na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pub-
likowane są aktualne komunikaty i informacje na 
temat nowego koronawirusa 2019-nCoV. 

3.02.2020. Opublikowano wpis „Wyniki ogól-
nolpolskiego badania Pilotaż wdrożenia Opieki 
Farmaceutycznej” informujący, że został opubliko-
wany Raport z badania, w którym podsumowane 
są wnioski, jakie zostały zebrane w minionym roku 
podczas wdrażania w aptekach czterech usług obej-
mujących rożne aspekty pracy farmaceuty: proste 
badanie w aptece (pomiar ciśnienia tętniczego wraz 
z konsultacją), instruktaże obsługi sprzętu medycz-
nego (na przykładzie inhalatorów), pomoc w samo-
leczeniu (przegląd domowej apteczki) i optymali-
zacja stosowania leków (przegląd lekowy). Projekt 
obejmował przeszkolenie farmaceutów, przystoso-
wanie aptek w miejsca do konsultacji i materiały 
dla pacjentów, zmierzenie satysfakcji farmaceutów 
i pacjentów z udzielonych konsultacji, a także ocenę 
jakości udzielonych porad. Wyniki jednoznacznie 
wykazały ogromny potencjał, jaki drzemie w farma-
ceutach a także bardzo duże zadowolenie pacjen-
tów z konsultacji”.

3.02.2020. Opublikowano wpis „Kontynuacja 
ubezpieczenia OC farmaceuty 2020/2021” informu-
jący, że Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi podję-
ła decyzję o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia 
zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń 
ERGO HESTIA S.A. na rzecz członków Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Łodzi w zakresie OC w okresie 
od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

26.02.2020. Co musisz wiedzieć o koronawirusie. 
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia.

- „Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Głównym 
Inspektoratem Sanitarnym przygotowało zalecenia 
dotyczące podstawowych środków ochronnych 
przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu 
chorobę COVID-19. 

Komunikat zawiera istotne informacje dla 
osób powracających z regionów północnych Włoch, 
Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietna-
mu, Singapuru i Tajwanu oraz zalecenia dotyczące 
higieny osobistej i  stosowania maseczek ochron-
nych w prewencji zakażenia koronawirusem. Infor-
macje dostępne są tutaj”.

27.02.2020. Wielolekowość w Polsce. Nowy ra-
port Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Aż 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje 
co najmniej 5 leków dziennie. Zażywanie wielu me-
dykamentów jednocześnie, zwane polipragmazją, 
zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań 
i wzajemnych interakcji. Narodowy Fundusz Zdro-
wia wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską i Naczel-
ną Izbą Lekarską rozpoczynają akcję edukacyjną, 
która zwróci uwagę seniorów na liczbę przyjmo-
wanych leków i zminimalizuje ryzyko nadmiernego 
i niekontrolowanego oddziaływania farmakologii 
na ich zdrowie i życie.

Polipragmazja, nazywana też wielolekowością, 
to przyjmowanie co najmniej pięciu leków jedno-
cześnie. Jest groźna dla każdego, szczególnie dla 
osób starszych, które są obciążone chorobami prze-
wlekłymi, np. cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, 
niewydolnością krążenia. Eksperci podkreślają – sta-
rzenie się społeczeństwa i równoczesne wydłużanie 
życia sprawiają, że polipragmazja pozostająca poza 
nadzorem jest zjawiskiem aktualnym i niebezpiecz-
nym”.

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/aktualizacja-certyfikatu-p1-na-srodowisku-produkcyjnym
https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/aktualizacja-certyfikatu-p1-na-srodowisku-produkcyjnym
https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/aktualizacja-certyfikatu-p1-na-srodowisku-produkcyjnym
https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/e-recepta_Pytania-i-odpowiedzi-dla-pracownik%C3%B3w-medycznych-i-aptekarzy_07.02.2020.pdf
https://www.facebook.com/stazedlafarmaceutow/
https://www.facebook.com/stazedlafarmaceutow/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
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Zapowiedź. 21 marca 2020 roku odbędzie się 
szkolenie organizowane przez Aptekarską Szkołę 
Zarządzania oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Ło-
dzi. Tematy szkolenia: „E-recepta - co farmaceuta 
wiedzieć powinien” oraz „Najczęstsze błędy przy 
wystawianiu i realizacji recepty elektronicznej”.

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

1.02.2020. Odbyło się w Katowicach sym-
pozjum naukowo-szkoleniowe pt. „Farmacja 2020 
- praktyka trudniejsza od wytycznych”. Za udział 
w szkoleniu uczestnicy mogli uzyskać 5 punktów 
„twardych”.

6.02.2020. W Katowicach odbyła się konfe-
rencja „Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej. 
Podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza ich 
konsekwencji”. Uczestnicy mogli uzyskać 16 punk-
tów „twardych”.

8.02.2020. Opublikowano wpis „Prenumerata 
biuletynu Apothecarius - SFF w wersji elektronicz-
nej”. Mając na uwadze względy ekologiczne, Śląska 
Izba Aptekarska zwróciła się z pytaniem do człon-
ków SIA, czy deklarują chęć otrzymywania biuletynu 
„Apothecarius” wyłącznie w wersji elektronicznej.

11.02.2020. W Katowicach odbyło się szko-
lenie dla farmaceutów aptek szpitalnych. Tematem 
szkolenia były zagadnienia z zakresu przygotowania 
szpitala do akredytacji.

27.02.2020. Opublikowano wpis „Informacja 
dla pacjentów w sprawie cen maseczek w aptekach 
oraz sytuacji, kiedy korzystać z maseczek”. Rada Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej apeluje do prowadzących ap-
teki o rozsądne ceny maseczek dla pacjentów, gdyż 
apteka, jako placówka ochrony zdrowia publicznego 
oprócz zysku, ma jeszcze na celu działanie na rzecz 
ochrony zdrowia i życia pacjentów (art. 86 i nast. 
ustawy Prawo farmaceutyczne).

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W WARSZAWIE

15.02.2020. Odbyły się w Radomiu dwa po-
siedzenia naukowo-szkoleniowe w ramach ciągłego 
szkolenia farmaceutów. Tematyka szkoleń: - E-re-
cepta – nowe zmiany w prawie farmaceutycznym; 
- Najczęściej występujące problemy z realizację e-
-recepty po ostatnich zamianach. Za udział w szkle-
niu uczestnicy mogli uzyskać 4 punkty edukacyjne 
„miękkie”.

13.02.2020. Odbyło się w Warszawie posie-
dzenie naukowo-szkoleniowe w ramach ciągłego 
szkolenia farmaceutów organizowane przez Apte-
karską Szkołę Zarządzania i Okręgową Izbę Aptekar-
ską w Warszawie. Tematyka posiedzenia - Recepta 
elektroniczna – co powinien wiedzieć farmaceu-
ta. Ostatnie zmiany w prawie. Najczęstsze błędy 
w wystawianiu i realizacji recept elektronicznych. 
Za udział w konferencji uczestnicy mogli 4 punkty 
edukacyjne.

Zapowiedź. 14 marca w Siedlcach odbędą się 
dwa posiedzenia naukowo-szkoleniowe w ramach 
ciągłego doskonalenia farmaceutów.

ZACHODNIOPOMORSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

20.02.2020. W siedzibie ZOIA w Szczecinie 
odbyło się  spotkanie Klubu Seniora Niezapomi-
najka. ►

Aptek i dotyczy dyskusji, którą prowadzili internauci 
na temat opieki medycznej i usług udzielanych pa-
cjentom, w tym przez farmaceutów. We wpisie przy-
toczono wypowiedź magistra Mariusza Politowicza, 
który uważa, że „Opieka farmaceutyczna jest czymś, 
czego chcemy, jako farmaceuci i potrzebujemy, jako 
społeczeństwo. Jeśli system ochrony zdrowia w ap-
tekarzach widzi księgowych lub informatyków, jego 
niewydolność będzie się pogłębiała”/

OKRĘGOWA  
IZBA APTEKARSKA W BIAŁYMSTOKU

15.02.2020. Odbyła się ceremonia pogrze-
bowa magistra Zenona Wolniaka, redaktora naczel-
nego Biuletynu OIA w Białymstoku, zasłużonego 
członka Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku.

29.02.2020. W Białymstoku odbyła się konfe-
rencja „Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, 
krtani, nosa i ucha”. Uczestnicy mogli uzyskać  6 
punktów edukacyjnych „twardych“. 

Zapowiedź. W dniach 9-11 października od-
będzie się w Białymstoku Międzynarodowy Zjazd 
Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku. Zjazd jest częścią obchodów jubileuszu 
70-lecia tej znakomitej Uczelni. 

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

08.02.2020. W Lublinie odbyło się  szko-
lenie dla farmaceutów. Tematyka szkolenia: 
- Praktyka trudniejsza od wytycznych; - Postę-
py farmakoterapii wybranych chorób skóry; -  
Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy.

►
26.02.2020. Udostępniono opracowanie 

dotyczące opłaty recyklingowej przygotowane 
przez Komisję ds. aptek otwartych. 

28.02.2020. Opublikowano wpis informują-
cy, że Okręgowa Rada Aptekarska ma możliwość 
złożenia do Naczelnej Rady Aptekarskiej wniosków 
w sprawie nadania zasłużonym farmaceutom wy-
różnień samorządowych i państwowych. W związku 
z tym farmaceuci są proszeni o zgłaszanie do 20 
marca do biura izby wniosków o nadanie odzna-
czeń: - odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony 
Zdrowia” nadawana przez Ministra Zdrowia; Krzyż 
Zasługi nadawany przez Prezydenta RP oraz wnio-
sków o przyznanie odznaczeń samorządu aptekar-
skiego: - Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego; 
- Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego; - Mecenas 
Samorządu Aptekarskiego. 

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

26.02.2020. W siedzibie Katedry Farmacji 
Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go  z inicjatywy profesor Małgorzaty Szmitowskiej 
odbyło się spotkanie poświęcone problemom re-
ceptury aptecznej. 

Zapowiedź. 21 marca odbędzie się w Gdań-
sku konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola farma-
ceuty w procesie leczenia pacjenta”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W OLSZTYNIE

21.02.2020. Opublikowano wpis „Porady far-
maceutów skróciłyby kolejki w przychodniach i na 
SOR”. Wpis nawiązuje do publikacji w portalu Rynek 
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W ramach sesji odbyła się prezentacja filmu Dawi-
da Szpary pt. „Pan Apotheker” na kanwie wojennych 
wspomnień dr Jerzego Pertkiewicza.

29.02.2020. OIA w Krakowie udostępniła ko-
munikat „ABC postępowania przy podejrzeniu zaka-
żenia koronawirusem - akcja informacyjna w apte-
kach” wraz z plakatami do samodzielnego wydruku.

Zapowiedź. 4 kwietnia odbędzie się w Krako-
wie spotkanie absolwentów Wydziału Farmaceutycz-
nego Akademii Medycznej w Krakowie studiujących 
w latach 1975-1980 z okazji 40-lecia ukończenia 
studiów. 

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

3.02.2020. Opublikowano wpis promujący 
numer „Farmacji Wielkopolskiej” (nr 4/2019) – cza-
sopisma wydawanego przez Wielkopolską Okręgo-
wą Izbę Aptekarską. Kwartalnik dostępny jest w wer-
sji elektronicznej na stronach internetowych WOIA.

04.02.2020. Opublikowano wpis „Uwaga na 
oszustów!”, w którym zawarte są ostrzeżenia przed 
oszustami, których celem jest otrzymanie danych 
do logowania się do konta bankowego.

20.02.2020. Opublikowano wpis „Pierwsze 
w Polsce Studia Podyplomowe z opieki farmaceu-
tycznej w geriatrii” informujący, że Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
uruchamia I edycję studiów „Opieka farmaceutyczna 
w geriatrii - teoria i praktyka”. Rekrutacja trwa do 
23 marca 2020 r.

21.02.2020. Opublikowano wpis „Opłata 
recyklingowa”, w treści, którego informuje się, że 
„przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu de-
talicznego lub hurtowego, w której są oferowane 
torby na zakupy z tworzywa sztucznego przezna-
czone do pakowania produktów oferowanych w tej 

Zapowiedź. 23 marca odbędzie się w Lublinie 
konferencja naukowo-szkoleniowa. Temat konferen-
cji „E-recepta – kulisy błędów / e-recepta – aktualny 
stan prawny”. Za udział w szkoleniu stacjonarnym 
jego uczestnicy otrzymają 4 „miękkie” punkty edu-
kacyjne.

Zapowiedź. 25 kwietnia odbędzie się I Ogól-
nopolski Bieg Górki Aptekarzy i Przyjaciół w ramach 
Charytatywnych Zawodów SILVER RUN. 

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

1.03.2020. W Rzeszowie odbyła się konferen-
cja naukowa z cyklu Akademia Farmaceuty. Tema-
ty konferencji: - Mikrobiota jelitowa; - Probiotyki; 
- Komunikacja i informacjo o leku w pracy apte-
karza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne.  
Uczestnicy mogli uzyskać 10 punktów edukacyjnych 
„twardych’ i 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

Zapowiedź. Podkarpacka Okręgowa Rada Ap-
tekarska planuje zorganizować dla swoich człon-
ków amatorskie zawody w CrossFit (kwiecień 2020) 
oraz zawody strzeleckie (wrzesień 2020). Kontakt 
dla farmaceutów zainteresowanych udziałem z za-
wodach - telefoniczny: 503 174 650 lub e-mailowy: 
amandryk@poia.pl.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE 

24.02.2020. W Muzeum Farmacji w Krakowie 
odbyła się sesja naukowa z okazji 100 rocznicy uro-
dzin płk. dr. farm. Jerzego Pertkiewicza (1920-2018). 
Doktor Jerzy Pertkiewicz był farmaceutą, żołnierzem 
Września 1939 i Armii Krajowej (ps. „Drzazga”). 

►

koronawirusa”. W treści wpisu zawarta jest prośba 
o umieszczenie w aptekach plakatów, które będą 
dostępne będą w biurze Dolnośląskiej Izby Apte-
karskiej.

Zapowiedź. 3 marca odbędzie się w siedzibie 
DIA comiesięczne zebranie członków Dolnośląskiej 
Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Tematyka zebrania: 
1. Przekazanie nowym farmaceutom Prawa Wyko-
nywania Zawodu; 2. Aneksy do umów aptek z NFZ; 
3. Wprowadzanie elektronicznego zatwierdzenia 
refundacji w NFZ; 4. Obowiązek sprawozdawczy 
dla aptek ws. odpadów; 5. Decyzje GIF w sprawie 
„słupowania”; 6. Wytyczne dla farmaceutów i pa-
cjentów dotyczące Koronawirusa (COVID-19); 7. 
Wystąpienie przedstawiciela BNP Paribas – oferta 
dla farmaceutów; 8. Prelekcja pt. „Regeneracja bło-
ny śluzowej nosa i zatok u pacjentów z katarem 
polekowym - rhinitis medicamentosa - rola opieki 
farmaceutycznej”.

CZĘSTOCHOWSKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

11.02.2020. Opublikowano wpis „Komunikat 
Śląskiego WIF”, w którym czytamy, że „Śląski Wo-
jewódzki Inspektor Farmaceutyczny wystosował do 
aptek komunikat, w którym przypomina, że każda 
apteka jest zobligowana do zapewnienia pełnej do-
stępności leków, w tym leków recepturowych. Od-
mowa wykonywania leków oraz odsyłanie do innych 
aptek jest niezgodne z Prawem farmaceutycznym”.

17.02.2020. Opublikowano „Komunikat Ślą-
skiego Wojewódzkiego Konsultanta ds. Farmacji 
Szpitalnej” – „W związku z planowanym w marcu 
spotkaniem w Ministerstwie Zdrowia Wojewódzkich 
Konsultantów ds. Farmacji Szpitalnej z Panią Mini-
ster Józefą Szczurek-Żelazko zwracam się z uprzej-
mą prośbą o nadsyłanie zagadnień i problemów 
dotyczących farmacji szpitalnej. Wymagania sta-
wiane farmaceutom, akredytacja, raportowanie i do 

jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklin-
gową od nabywającego torbę na zakupy z tworzy-
wa sztucznego. Opłatę recyklingową pobiera się od 
nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucz-
nego o grubości powyżej 15 mikrometrów. Stawka 
opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę 
lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Od 
1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową 
za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi 
się w terminie do 15 dnia miesiąca następujące-
go po kwartale, w którym została pobrana. Opłatę 
recyklingową pobraną w 2019 roku przekazuje na 
rachunek bankowy prowadzony przez marszałka 
województwa na zasadach dotychczasowych, tj. do 
15 marca 2020 roku”.

26.02.2020. W siedzibie WOIA w Poznaniu 
odbyło się Spotkanie Seniorów Farmacji. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Jana 
Gawęckiego - „Sposób na długowieczność”.

28.02.2020. Opublikowano Komunikat Pre-
zesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w sprawie SARS-CoV-2. Wraz z komunikatem prze-
kazano plakaty do samodzielnego wydrukowania 
w celu ich rozpowszechnienia w aptekach.

Zapowiedź. 5 lutego odbędzie się posiedze-
nie naukowo-szkoleniowe PTFarm Oddział w Pozna-
niu. Wykład nt. „Zastosowanie witaminy C w onko-
logii” wygłosi dr Katarzyna Regulska.                            

DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

 6 lutego opublikowano wpis „Marketing 
na rynku farmaceutycznym” zawierający informa-
cję o uruchomieniu na Wydziale Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu studiów podyplomowych w dziedzinie 
marketingu.

29.02.2020. Opublikowano wpis „Informa-
cja dla aptek na temat postępowania w przypadku 

►

mailto:amandryk@poia.pl
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cjentów z kaszlem”  i „Czy farmaceuta może wspo-
móc pacjenta z insulinoopornością?” – wykładowca  
prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska; 
- „Mój Pacjent, moje zaangażowanie - komunikacja 
w aptece” – wykładowca mgr farm Emilia Gąbińska; 
- „Praktyczne aspekty leczenia różnych rodzajów 
bólu ” i „Kannabinoidy – przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość (dowody medyczne, prawne regulacje)” 
– wykładowca prof. dr hab. Magdalena Bujalska-
-Zadrożny; „Jak zwiększyć bezpieczeństwo leczenia 
zakażeń wirusowo-bakteryjnych?” – wykładowca  
prof. dr hab. Marek Naruszewicz.

BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

18.02.2020. Opublikowano wpis „Datum - 
opracowanie zmian w listach leków refundowanych 
według projektu z 14.02.2020”. 

22.02.2020. Opublikowano wpis „Dz.U.2020 
poz.186 Ustawa o wyrobach medycznych” informu-
jący o tekście jednolitym tytułowej ustawy.

25.02.2020. Opublikowano wpis „Dz.U.2020 
poz.203 - ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wo-
jennych i wojskowych oraz ich rodzin” informujący 
o tekście jednolitym tytułowej ustawy.

KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

11.02.2020.  Opublikowano wpis „Leki, ła-
pówki i urzędnik NFZ - reportaż” odsyłający do ty-
tułowego reportażu. 

Zapowiedź. 15 marca odbędzie się w Kiel-
cach kurs szkoleniowy. Temat kursu: „Komunikacja 
i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane 

tego braki kadrowe to problemy naszej codziennej 
pracy”.

27.02.2020. W Częstochowie odbyło się po-
siedzenie naukowo-szkoleniowe z zakresu e-recep-
ty. Tematyka szczegółowa; - E-recepta - ostatnie 
zmiany w prawie”; - „E-recepta - najczęstsze błędy 
w wystawianiu e-recepty”. Szkolenie prowadził mgr 
farm. Marian Witkowski. Ponadto w trakcie spotka-
nia Prezes CzOIA, mgr farm. Przemysław Orlikow-
ski przedstawił sprawozdanie z postępów realizacji 
projektu „Przystanek Leśny Apteka”.

27.02.2020. We wpisie „Instrukcja obsługi 
elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawie-
nia)” poinformowano, że „Śląski OW NFZ uruchomił 
funkcjonalność przekazywania zestawienia refunda-
cyjnego w postaci elektronicznej, jako dokumentu 
podpisywanego elektronicznym podpisem kwalifi-
kowanym lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym. W związku z tym przygotowane zostały 
instrukcje obsługi całego procesu generowania, 
podpisywania i przekazywania zestawienia w Por-
talu Świadczeniodawcy”.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

04.02.2020. Opublikowano wpis „Konieczność 
zgłoszenia do LOIA zatrudnianego w aptece farma-
ceuty emeryta lub rencisty”, w którym przypomina 
się „o konieczności zgłoszenia do LOIA zatrudnienia 
w aptece każdego farmaceuty - emeryta lub renci-
sty, w każdym wymiarze godzin i w każdej formie 
zatrudnienia. Farmaceuta wykonujący zawód musi 
figurować w Centralnym Rejestrze Farmaceutów”.

28.02.2020. W Zielonej Górze odbyła się 
konferencja dla farmaceutów. Temat konferencji 
„Bezpieczeństwo stosowania leków”. Tematy szcze-
gółowe: - „Farmaceuta bezpiecznym partnerem le-
karza w obniżeniu ryzyka chorób układu sercowo-
-naczyniowego” – wykładowca prof. dr hab. Marek 
Naruszewicz; - „Bezpieczeństwo farmakoterapii pa-

alizacja e-recept – odliczanie, kalkulator” autorstwa 
mgr farm. Marka Matysika. Opracowanie jest próbą 
opisania i wyjaśnienia kalkulatora oraz sposobu od-
liczania opakowań.

28.02.2020. Opublikowano wpis „Koronawi-
rus SARS-Cov-2 i choroba COVID-19 - informacje 
i materiały”.  Informacja zawiera materiały dla far-
maceutów przygotowane przez twórców portalu 
www.farmakoekonomika.com.pl oraz plakat dla 
pacjentów do powieszenia w aptece przygotowany 
przez Ministerstwo Zdrowia z Głównym Inspekto-
ratem Sanitarnym.

KALISKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

27.02.2020. Opublikowano wpis „Co musisz 
wiedzieć o koronawirusie. Zalecenia Ministerstwa 
Zdrowia” odsyłający  do informacji przedstawionej 
przez Ministerstwo Zdrowia.

ŚRODKOWOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

22.02.2020. Odbyło się w Koszalinie szko-
lenie organizowane przez ŚOIA w Koszalinie oraz 
Aptekarską Szkołę Zarządzania. Tematy szkolenia: 1. 
Nowe zasady wydawania produktów leczniczych – 
nowelizacja antywywozowa; 2. E-recepta – ostatnie 
zmiany w prawie. Za udział w szkoleniu uczestnicy 
otrzymają 4 punkty miękkie.

Zapowiedź. 21marca w Mielnie-Unieściu od-
będzie się  spotkanie z przedstawicielami zachod-
niopomorskiego oddziału wojewódzkiego NFZ, 
którego przedmiotem będzie omówienie rozliczeń 
aptek z NFZ, e-recept oraz realizacji e-zleceń. ■

aspekty teoretyczne i praktyczne”. Uczestnicy mogą 
uzyskać 2 punktu edukacyjne „miękkie” i 10 punk-
tów „twardych”.   

Zapowiedź. 18 marca odbędzie się w Kielcach 
konferencja szkoleniowa dotycząca zagadnień: 1. 
E - recepta - co farmaceuta wiedzieć powinien; 2. 
Najczęstsze błędy przy wystawianiu i realizacji re-
cepty elektronicznej . Prelegentem będzie mgr farm. 
Marian Witkowski trener NIA.

POMORSKO-KUJAWSKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

29.02.2020. Opublikowano „Plakat dla aptek” 
zawierający informację i odesłanie do plakatu dla 
aptek na temat postępowania w przypadku korona 
wirusa.

Zapowiedź. 7 marca odbędzie się w Bydgosz-
czy konferencja naukowo-szkoleniowa dla farma-
ceutów. W programie przewidziano dwie części: 
- „Mikrobiota jelitowa” - kurs na punkty „miękkie“ 
– 2 pkt.; - „Komunikacja i informacja o leku w pracy 
aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktycz-
ne” - Kurs na punkty „twarde” – 10 pkt. składający 
się z serii wykładów.

Zapowiedź. 7 marca odbędzie się w Bydgosz-
czy konferencja obejmująca następujące kursy: 1. 
Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, 
nosa i ucha – wykładowca prof. dr hab. n. med. 
Hanna Krauss; 2. Podstawy opieki farmaceutycznej 
– wykładowca mgr farm. Ewelina Drelich. 

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

11.02.2020. Udostępniono opracowanie „Re-

►

http://www.farmakoekonomika.com.pl
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Drogi Farmaceuto! 
Praca, która cieszy czeka na Ciebie w Anglii!
Oferujemy długoterminową umowę o pracę  
i doskonałe wynagrodzenie.

Początkowo oferowana praca jest w charakterze 
asystenta farmaceuty, z wynagrodzeniem £25000 brutto 
rocznie. W tym okresie, przy wsparciu naszego zespołu, 
odbędziesz niezbędne szkolenie trwające 6-9 miesięcy. 
Po zdaniu egzaminu z języka angielskiego IELTS  i reje-
stracji w GPhC będziesz gotów do rozpoczęcia pracy jako 
farmaceuta. Kwota wynagrodzenia wzrośnie wtedy do £40000+ brutto rocznie za 40 godzin 
pracy tygodniowo.

Pomożemy Ci również z przeprowadzką do Wielkiej Brytanii oferując atrakcyjne £8000.
Proponujemy stanowiska na terenie całej Anglii z wyłączeniem Londynu.

W tym wyjątkowym dla Anglii i przełomowym dla Farmacji czasie możesz być częścią 
sieci Day Lewis, która przoduje w zakresie zmian i innowacji.

Aby kandydować na stanowisko wymagane jest posiadanie stopnia mgr farmacji i zna-
jomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynną komunikację w mowie i piś-
mie.

Grupa Day Lewis to wielokrotnie nagradzana firma rodzinna, w której skład wchodzi 
jedna z największych niezależnych sieci aptek w Wielkiej Brytanii i Europie. Do naszej sieci 
należy ponad 270 aptek, w których zatrudnionych jest około 2500 pracowników.  Z tradycyj-
nej apteki komercyjnej staliśmy się firma oferującą usługi  skupione na  zdrowiu pacjenta.

Przewodnie wartości Day Lewis to:
- kultywowanie tradycji apteki rodzinnej przyjaznej pacjentowi,
- dbałość o naszych klientów,
- dyscyplina i profesjonalizm,
- innowacyjność,
- wspieranie, docenianie i nagradzanie pracowników,
- to have fun!

Praca w radosnej atmosferze to jedna z wartości, którą kultywujemy  
w  aptekach sieci Day Lewis.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą prosimy o przesłanie CV do naszego specjalisty 
d.s. rekrutacji Jane Richardson : jane.richardson@daylewisplc.co.uk.

Planujemy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w Polsce z początkiem maja 2020r.

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

Ze strony: www.aptekarzpolski.pl

Wpis z dnia 4.02

Państwowy Zakład Higieny 
otworzył linię diagnostyczną dla 

koronawirusa 2019nCoV.
- „PZH dysponuje już pełnym wzorcem ge-

netycznym koronawirusa 2019nCoV. Tym samym 
w Polsce możliwa jest diagnostyka tego patoge-
nu bez konieczności korzystania z laboratoriów ze-
wnętrznych.

W czwartek w Polsce ruszyła linia diagno-
styczna w kierunku koronawirusa w Narodowym 
Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Za-
kładzie Higieny. – Obecnie dysponujemy pełnym 
wzorcem genetycznym na podstawie wzorców włas-
nych i przekazanych przez ośrodek w Berlinie – po-
wiedział Grzegorz Juszczyk, dyrektor NIZP-PZH”.

Wpis z dnia 4.02

Czwartego lutego obchodzimy 
Światowy Dzień Walki z Rakiem.

- „W tym dniu przypominamy, jak ważna 
w zapobieganiu nowotworom jest profilaktyka. Roz-
mawiajmy o profilaktyce z pacjentami – regularne 
badania pozwalają szybko wykryć i skutecznie po-
konać chorobę”.

Wpis z dnia 5.02

IV Ogólnopolski Konkurs Opieki 
Farmaceutycznej PTSF.

- „W dniach 13-15 marca 2020 roku w Kra-
kowie odbędzie się kolejna, już IV edycja Ogólno-
polskiego Konkursu Opieki Farmaceutycznej orga-

nizowanego przez Polskie Towarzystwo Studentów 
Farmacji. W tym roku skupi się on na temacie „Opie-
ka farmaceutyczna w astmie i PoChP. Wykorzystanie 
urządzeń medycznych”. 

Wydarzeniu będzie towarzyszyła Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa pt. “Rozwój nowoczesnej 
technologii w opiece farmaceutycznej w Polsce i na 
świecie” oraz VII Ogólnopolski Konkurs Receptury 
Aptecznej”.

Wpis z dnia 5.02

Aktualności dotyczące 
koronawirusa 2019-nCoV.

- „Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 
w żadnej z przebadanych próbek pobranych od 30 
osób, które w niedzielę zostały przytransportowane 
do Polski z Chin nie wykryto koronawirusa.

Obecnie w całym kraju pod obserwacją (wraz 
z osobami sprowadzonymi z Wuhan) jest 35 pacjen-
tów, a służby sanitarno-epidemiologiczne aktualnie 
monitorują 480 osób”.

Wpis z dnia 7.02

Uchwała Krajowego Zjazdu 
Aptekarzy w sprawie rękojmi 

należytego prowadzenia apteki 
ogólnodostępnej w przypadku, 
gdy podmiotem prowadzącym 

jest farmaceuta lub spółka 
farmaceutów.

- „Naczelna Izba Aptekarska udostępniła treść 
uchwały KZA Nr VIII/27/2020 VIII z dnia 26 stycznia 
2020. Dotyczy ona rękojmi należytego prowadzenia 

– REKLAMA –

►

mailto:jane.richardson@daylewisplc.co.uk
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►
apteki ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmio-
tem prowadzącym jest farmaceuta lub spółka far-
maceutów”.

Wpis z dnia 10.02

Co się zmienia na rynku leków 
w związku z Brexitem?

- „31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania for-
malnie opuściła Unię Europejską. Od tej chwili nie 
jest już członkiem Unii Europejskiej i jest uznawana 
za kraj trzeci. 

Jednak zgodnie z komunikatem GIF: do 31 
grudnia 2020 roku potrwa okres przejściowy prze-
widziany w zawartej umowie określającej warunki 
wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
W trakcie okresu przejściowego Wielka Brytania 
będzie nadal przestrzegać prawodawstwa Unii Eu-
ropejskiej, a jej relacje handlowe z krajami człon-
kowskimi Unii Europejskiej pozostaną niezmienione. 
Regulacje prawne dotyczące produktów leczniczych 
będą negocjowane w okresie przejściowym. Wielka 
Brytania opuści wspólny rynek i unię celną z końcem 
okresu przejściowego.

Podczas okresu przejściowego Wielka Bryta-
nia będzie respektować acquis communautaire do-
tyczące produktów leczniczych”.

Wpis z dnia 10.02

 „e-Recepta. Pytania i odpowiedzi” 
– poradnik w wersji 1.01 

udostępniony.
- „Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-

ny Zdrowia (CSIOZ) opublikowało wersję 1.01. po-
radnika „” dedykowanego pracownikom medycznym 
i aptekarzom”.

Wpis z dnia 10.02

Międzynarodowy Dzień Epilepsji.
- „Co roku, w drugi poniedziałek lutego obcho-

dzony jest Międzynarodowy Dzień Epilepsji, w trak-
cie którego uwagę zwracamy uwagę na problemy 
pacjentów cierpiących na epilepsję”.

Wpis z dnia 10.02

4 lutego 2020 roku została przyjęta 
Narodowa Strategia Onkologiczna 

na lata 2020-2030.
- „Strategia jest odpowiedzią na obecny 

i prognozowany wzrost zachorowań na choroby 
nowotworowe oraz wynikające z tego trendu skut-
ki w postaci wysokiej śmiertelności, oraz poważ-
nych konsekwencji społeczno-gospodarczych dla 
obywateli oraz systemu ochrony zdrowia. Celem 
Narodowej Strategii Onkologicznej jest obniżenie 
zachorowalności oraz umieralności na choroby no-
wotworowe, a także poprawa jakości opieki nad pa-
cjentami onkologicznymi”.

Wpis z dnia 11.02

Aktualności WHO na temat 
koronawirusa 2019-nCoV.

- „Fakty i mity na temat koronawirusa 2019-
nCoV.

Wpis z dnia 11.02

Jak Europejska Agencja Leków 
wspiera małe lub średnie 

przedsiębiorstwa z sektora 
farmaceutycznego?

- „EMA zapewnia małym firmom farmaceu-
tycznym pomoc regulacyjną, finansową i admini-
stracyjną”.

Wpis z dnia 11.02

11 lutego – Światowy Dzień 
Chorego.

- „Światowy Dzień Chorego to święto obcho-
dzone corocznie 11 lutego. Ustanowił je papież Jana 
Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę 
objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na ży-
cie świętego papieża.
 ►

Wpis z dnia 13.02

Sympozjum rekolekcyjne – 
Porszewice 2020.

- „W dniach 13-15 marca 2020 roku w Por-
szewicach koło Łodzi odbędzie się Sympozjum reko-
lekcyjne organizowane przez Stowarzyszenie Far-
maceutów Katolickich Polski. Temat sympozjum 
– Suplementy diety – spojrzenie krytyczne.”.

Wpis z dnia 14.02

Nowy wykaz leków zagrożonych 
brakiem dostępności na dzień  

13 lutego 2020.
- „W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 

ukazało się obwieszczenie z dnia 13 lutego 2020 r. 
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych zagrożonych bra-
kiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”.

Wpis z dnia 14.02

Przemysł farmaceutyczny liderem 
we wdrażaniu innowacji w Polsce.

- „Produkcja wyrobów farmaceutycznych jest 
najbardziej innowacyjną branżą w Polsce – wynika 
z opublikowanych przez GUS badań dotyczących 
działalności innowacyjnej prowadzonej w latach 
2016–2018 przez przedsiębiorstwa przemysłowe 
i usługowe. 

W analizowanym okresie najwięcej, bo aż 52 
proc. przedsiębiorstw innowacyjnych stanowili wy-
twórcy wyrobów farmaceutycznych, którzy wyprze-
dzili producentów komputerów, wyrobów elektro-
nicznych i optycznych (51,6 proc)”.

Wpis z dnia 16.02

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci magistra 

farmacji Zenona Wolniaka.
-„Pan Magister współpracował z redakcją Ap-

tekarza Polskiego i był autorem artykułów poświę-
conych historii farmacji publikowanych w Aptekarzu 
Polskim. Cześć Jego pamięci”.

Wpis z dnia 16.02

Ogólnopolski Bieg  
„Recepta Na Zdrowie”.

- „13 czerwca 2020 roku odbędzie się w Łodzi 
III Ogólnopolski Bieg „RECEPTA NA ZDROWIE”. Or-
ganizatorem tytularnym biegu jest Okręgowa Izba 
Aptekarska w Łodzi.

Trasa biegu została wytyczona w pięknej sce-
nerii lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Bieg główny na 
dystansie 10 kilometrów ruszy o godzinie 12.00. 
Start i meta w Arturówku, ul. Skrzydlata 75”. 

Wpis z dnia 17.02

Nowy koronawirus: aktualności 
17.02.2020.

- „Trwają poszukiwanie leków, które mogły-
by wykazać się skutecznością w walce z COVID-19. 
Swoje komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji doty-
czącej nowego koronawirusa publikują także syste-
matycznie służby sanitarne, WHO oraz agencje ta-
kie jak ECDC, zajmujące się chorobami zakaźnymi”.

Często myj ręce. Często myj ręce używając 
mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, uży-
waj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas 
kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj 
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natych-
miast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj 
ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich 
dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj 
co najmniej 1 metr odległości między sobą a inny-
mi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają 
i mają gorączkę.
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Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie do-
tykają wielu powierzchni, które mogą być skażone 
wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanie-
czyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z po-
wierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w od-
dychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz 
gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij 
pomocy medycznej zgodnie z informacją zamiesz-
czoną na stronie Ministerstwa Zdrowia 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu 
oddechowego i nie podróżowałeś do Chin pamiętaj 
o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas 
kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu 
do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

European Centre for Disease Prevention and 
Control: Laboratoria zostały poproszone o wskaza-
nie tygodniowej wydajności w badaniach moleku-
larnych SARS-CoV-2. Spośród 47 uczestniczących 
laboratoriów 38 wskazało wydajność co najmniej 
8 275 testów tygodniowo. W momencie przepro-
wadzania badania dodatkowe osiem laboratoriów 
było w trakcie wdrażania diagnostyki molekularnej 
i wszystkie te laboratoria łącznie zwiększyłyby mini-
malną wydajność o 875 testów tygodniowo po za-
kończeniu tego procesu.

Wpis z dnia 17.02

Agencja Badań Medycznych 
uruchomiła serwis poświęcony 

informacjom o badaniach 
klinicznych.

- „Uruchomiono portal „Pacjent w badaniach 
klinicznych”. Został on stworzony przez Agencję 
Badań Medycznych we współpracy z partnerami 
i uczestnikami rynku badań klinicznych”.

Wpis z dnia 18.02

Opublikowano obwieszczenie 
z listą refundacyjną, która będzie 
obowiązywała od 1 marca 2020.

- „Ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refun-

dowanych leków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych”.

Wpis z dnia 21.02

Powstało Polskie Towarzystwo 
Farmacji Klinicznej.

- „Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej ma 
na celu wspieranie rozwoju farmacji klinicznej na 
gruncie krajowym oraz zrzeszanie środowiska osób 
zainteresowanych tą dziedziną”.

Wpis z dnia 24.02

Raport Narodowego Funduszu 
Zdrowia: depresja.

- „NFZ zaprezentował nowy – pierwszy w tym 
roku – raport dotyczący schorzenia jakim jest depre-
sja. NFZ systematycznie przygotowuje raporty po-
święcone wybranym problemom zdrowotnym Pola-
ków. Raport powstał z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Walki z Depresją, który obchodzony jest 23 lutego.

Depresja stanowi co raz większy problem 
zdrowotny i społeczny. Szacuje się, że w Polsce na 
depresję choruje ok. 1 mln osób”.

Wpis z dnia 25.02

Aktualności dotyczące nowego 
koronawirusa – 25.02.2020.
- „Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje 

chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się 
najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami 
mięśni, zmęczeniem. 

Wpis z dnia 25.02

Pozacenowe kryteria oceny ofert 
w postępowaniach o zamówienie 

publiczne.
- „na stronie Urzędu Zamówień Publicz-

nychzamieszczono poradnik zawierający przykłady 
pozacenowych kryteriów oceny ofert wraz z prak-
tycznym komentarzem".

Wpis z dnia 27.02

Na kilka dni w marcu Poznań 
ponownie zostanie stolicą polskiej 

medycyny.
- „„Top Medical Trends” to największe i naj-

ważniejsze podsumowanie minionego roku w me-
dycynie. Komitet naukowy kongresu stawia na in-
terdyscyplinarność, czego efektem jest kilkadziesiąt 
sesji z wybranych dziedzin medycyny”.

- „XIV Kongres Top Medical Trends odbędzie 
się w Poznaniu w dniach 20-22.03.2020 r. na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich. Więcej infor-
macji, w tym program, dostępnych jest na stronie: 
www.topmedicaltrends.pl”.

Wpis z dnia 28.02

Wielolekowość w Polsce. Nowy 
raport Narodowego Funduszu 

Zdrowia.
- Aż 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmu-

je co najmniej 5 leków dziennie. Zażywanie wielu 

medykamentów jednocześnie, zwane polipragma-
zją, zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań 
i wzajemnych interakcji. 

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Na-
czelną Izbą Aptekarską i Naczelną Izbą Lekarską 
rozpoczynają akcję edukacyjną, która zwróci uwa-
gę seniorów na liczbę przyjmowanych leków i zmini-
malizuje ryzyko nadmiernego i niekontrolowanego 
oddziaływania farmakologii na ich zdrowie i życie. ”.

Wpis z dnia 28.02

O włączeniu farmaceutów 
w działania informacyjne na temat 

nowego koronawirusa.
- „W programie Polsat News, Elżbieta Pitrow-

ska-Rutkowska mówiła o potencjale aptek w zwal-
czaniu paniki i dezinformacji. „Apteki są najłatwiej 
dostępnych elementem systemu ochrony zdrowia” 
– mówiła Prezes NRA”. ■

Z.S.

►

http://www.abm.gov.pl
http://www.abm.gov.pl
http://www.topmedicaltrends.pl
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Rynek apteczny w styczniu 2020 r. zanotował sprzedaż na poziomie 
3 423.2 mln PLN. Jest to więcej o 116.3 mln PLN niż w analogicznym 
okresie 2019 roku (+3.5%). Natomiast w porównaniu do grudnia 
2019 wartość sprzedaży wzrosła o 48.1 mln PLN (+1.4%).  

 wyżej niż rok wcześniej (+3,5%) 
 wzrost względem grudnia 2019 r. (+1.4%)

Statystyczna apteka

Informacja dla Aptekarza Polskiego

Rynek apteczny  
w styczniu 2020 r.

W styczniu 2020 r. wartość sprzedaży dla sta-
tystycznej apteki wyniosła 247.0 tys. PLN. Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była o 20.5 tys. PLN 
większa od wartości w analogicznym okresie po-
przedniego roku. W porównaniu do grudnia 2019 
wartość sprzedaży statystycznej apteki zwiększyła 
się o 4.0 tys. PLN. 

 Średnia cena* produktów sprzedawanych 
w aptekach w styczniu 2020 r. wyniosła 22.0 PLN. 

W porównaniu do stycznia 2019 r. średnia cena 
była wyższa o 5.2%, a wobec poprzedniego mie-
siąca wzrosła o 0.4%. Z monitorowanych segmen-
tów największy procentowy wzrost cen względem 
poprzedniego roku miał miejsce w segmencie leków 
pełnopłatnych (+6.3%) i w segmencie leków sprze-
daży odręcznej (+5.3%). 

Marża apteczna w styczniu wyniosła 24.7% 
i spadła o 0.3% w porównaniu z analogicznym okre-
sem poprzedniego roku. Względem grudnia 2019 
marża zmniejszyła się o 0.1 pp.

W styczniu 2020 r. 
statystyczną aptekę od-
wiedziło średnio 4 360 pa-
cjentów. To o 3.8% więcej 
niż w analogicznym okre-
sie 2019 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca 
liczba pacjentów wzrosła 
o 3.1%. 

Średnia wartość 
sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła w stycz-
niu 2020 r. 56.7 PLN i była 
o 5.0% wyższa niż w stycz-
niu 2019 roku (53.9 PLN). 
Natomiast względem 
grudnia 2019 (57.4 PLN) 
wartość ta spadła o 1.6%.

Udział refundacji 
w średniej wartości sprze-
daży na pacjenta w stycz-
niu 2020 r. wyniósł 24.3% 
i był niższy o 0.4 pp. w po-
równaniu do poprzednie-
go miesiąca oraz o 0.2 pp. 
wyższy niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. 
Średnia zapłata pacjenta 
w odniesieniu do całkowi-
tej ceny w styczniu wynosi-
ła 75.7%, w porównaniu do 
stycznia ubiegłego roku 
była niższa o 0.3%. ■

Pacjent

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. 

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2019

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2019

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2019

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2019

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie  
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2019

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2019
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Nowe rejestracje PL

W styczniu 2020 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 43 pozwolenia 
na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwo-
lenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 21 jednostek klasy-
fikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). 
Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obec-
nych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz sub-
stancji 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 Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/
pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2020 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w styczniu 2020 r.” został opublikowany przez Urząd 10 
lutego 2020.

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o dzia-
łaniu przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym 
stosowane w chorobach jelit; A07A - Leki 
przeciwzakaźne stosowane w chorobach je-
lit; A07AA – Antybiotyki

Nystatin: Nystapol (Polfarmex) zawiesina doustna 
to 2. zarejestrowana w tej klasie marka nystatyny. 
Do sprzedaży wprowadzono: Nystatyna Teva tabl. 
dojelitowe i granulat do sporządzania zawiesiny 
doustnej.

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01C – Leki pobudzające pracę serca, z wy-
łączeniem glikozydów nasercowych; C01CA 
– Leki adrenergiczne i dopaminergiczne

Ephedrine: Ephedrinum Hydrochloricum Aguet-
tant to 2. zarejestrowana w tej klasie marka efe-
dryny. Do sprzedaży wprowadzono Ephedrinum 
hydrochloricum WZF (Polfa Warszawa).

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

Atorvastatin: Atorvastatin US Pharmacia to 24. 
zarejestrowana marka atorwastatyny. Na rynku 
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 (Actavis), od marca 2008 Atorva-
sterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin 
(PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator 
(Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter 
Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis 
jako Atorpharm), od września 2010 Apo-Atorva 
(Apotex), od lutego 2012 Lambrinex (S-Lab), od 
kwietnia 2013 Atorvastatin Bluefish, od maja 2014 
Atorvagen (Mylan), od czerwca 2014 Storvas CRT 
(Ranbaxy; lek wprowadzony do sprzedaży od 
czerwca 2013 pod nazwą Atorvastatin Ranbaxy), 
od września 2014 Atorvastatin Genoptim (Synop-
tis; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Olin-
ka pod nazwą Olinkator), od października 2015 
Atorvastatin Vitama, od września 2018 Olvastim 
(Accord Healthcare), od października 2018 Ator-
vastatin Aurovitas i od marca 2019 Atorvastatin 
Bluefish AB.

►

Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Ator-
vastatin Krka (dawki 10 mg, 20 mg i 40 mg zareje-
strowane pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Billev, 
a dawki 30 mg, 60 mg i 80 mg zarejestrowane pier-
wotnie pod nazwą Statorva), Atostat (Artespharm), 
Calipra (Alkaloid-Int), Torvacard neo (Zentiva).

C10B - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów w połączeniach; C10BA - Inhibitory re-
duktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu 
A w połączeniach z innymi środkami wpły-
wającymi na stężenie lipidów; C10BA05 – 
Atorwastatyna i ezetymib

Atorvastatin+ezetimibe: Mizetam (Polpharma) 
w 4 dawkach różniących się zawartością atorwa-
statyny to 3. zarejestrowany lek o podanym skła-
dzie. W sprzedaży od sierpnia 2016 pojawił się 
Atozet (Merck Sharp & Dohme). Nie wprowadzono 
jeszcze na rynek: Zentasta (Zentiva).

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMO-
NY PŁCIOWE

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki sto-
sowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu

Solifenacin: Silamil (Ranbaxy) w dawce 5 mg to 
rozszerzenie względem wprowadzonej wcześniej 
dawki 10 mg. Zarejestrowano 23 marki solifena-
cyny. Do sprzedaży wprowadzono 13 marek: Ve-
sicare (Astellas; lek oryginalny), od czerwca 2019 
Symcare (Symphar; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Solifenacyna Symphar), Vesoligo (Le-
kam) i Zevesin (Zentiva), od lipca 2019 Asolfena 
(Krka), Solifenacin Stada i Vesisol (G.L. Pharma), 
od sierpnia 2019 Adablok (Adamed) i Solifenacin 
Mylan, od września 2019 Uronorm (Orion), od paź-
dziernika 2019 Solifurin (Aflofarm) oraz od grudnia 
2019 Silamil (Ranbaxy) i Soreca (Recordati; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Solifenacin 
Lesvi).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Afenix (Polphar-
ma), Beloflow (Belupo), Nifelox (Synoptis), Solife-
nacin Medreg, Solifenacin PMCS (Pro.Med.CS), 
Solifenacin Sandoz, Solifenacin Teva, Solifenacin 
Vivanta (Vivanta Generics), Solinco (+pharma), 
Soluro (Accord Healthcare).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Solifenacin Farmax 
(Neuraxpharm Bohemia).

G04C – Leki stosowane w łagodnym przero-
ście gruczołu krokowego; G04CA – Antagoni-
ści receptora α-adrenergicznego; G04CA52 

– Tamsulozyna i dutasteryd
Tamsulosin+dutasteride: Dutatev (Teva), Duitam 
(+pharma), Duotix (Polpharma), Adatam Duo (Ada-
med) i Tamduro (Belupo) to odpowiednio 4., 5., 6., 
7. i 8. zarejestrowana marka leków o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: od 
października 2010 Duodart (GlaxoSmithKline) i od 
października 2019 Dutaprostam (Alvogen). Nie po-
jawił się jeszcze na rynku: Dutrozen (Zentiva).

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW 

PŁCIOWYCH I INSULIN
H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy; 
H03A – Preparaty stosowane w niedoczyn-
ności tarczycy; H03AA – Hormony tarczycy

Levothyroxine: Tirosint Sol (IBSA) w nowej po-
staci roztworu doustnego w pojemnikach jedno-
dawkowych, w 12 dawkach, to 6. zarejestrowana 
marka preparatów lewotyroksyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki: Eltroxin (Aspen), Euthyrox 
N (Merck) i Letrox (Berlin-Chemie).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Medithyrox (Uni-
-Pharma Kleon Tsetis), Oroxine (Aspen; lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Levothyroxine 
sodium Vale). 
Ostatnio skreślono z Rejestru: Wolarex (Teva; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Levothyro-
xine Teva).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające 
ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakte-
ryjne, penicyliny; J01CR – Połączenia peni-
cylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy; 
J01CR02 – Amoksycylina i inhibitor beta-
-laktamazy

Amoxicillin+clavulanic acid: Clavtac (Tactica 
Pharmaceuticals) to 16. zarejestrowana marka le-
ków o podanym składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono 10 marek: Amoksiklav (Sandoz), Augmen-
tin, Augmentin ES i Augmentin SR (GlaxoSmithKli-
ne; lek oryginalny), Forcid (Yamanouchi), Ramoc-
lav (Ranbaxy), Taromentin (Polfa Tarchomin), od 
sierpnia 2007 Amoclan (Hikma), od sierpnia 2014 
Auglavin (Polpharma; tabl. powlekane zostały za-
rejestrowane pierwotnie pod nazwą Amoxicillin/
Clavulanic acid Aurobindo), od grudnia 2014 Co-

Styczeń 2020

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2020
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►
-amoxiclav Bluefish, od grudnia 2016 Amylan (My-
lan), od listopada 2017 Hiconcil Combi (Krka) i od 
stycznia 2020 Augmentin MFF (GlaxoSmithKline).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Amoxicillin/
Clavulanic Acid Kabi (Fresenius Kabi), Amoxicillin 
+ Clavulanic Acid Aurovitas, Auglavin PPH (Polp-
harma), Polamoklav (Polfarmex), Xamolex (Vita-
ma).

J01X/J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Fosfomycin: Fosfomycin US Pharmacia to 7. za-
rejestrowana marka fosfomycyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 marek: Monural (Zambon), od 
sierpnia 2016 Afastural (Exeltis), od grudnia 2016 
Uromaste (Miralex), od czerwca 2017 Symural 
(Symphar; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Fosfomol, a następnie pod nazwą Fosfomycin 
MG Pharma) i od czerwca 2019 InfectoFos (Infec-
topharm). Nie pojawił się jeszcze na rynku Fosfo-
mycin Sandoz (lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Fosfomycin Midas).

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające 
ogólnie;
J02AC – Pochodne triazolu

Posaconazole: Posaconazole Alvogen i Posaco-
nazole Teva to odpowiednio 12. i 13. zarejestro-
wana marka pozakonazolu. Do sprzedaży wpro-
wadzono lek oryginalny Noxafil (Merck Sharp & 
Dohme). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ossmiq 
(Sandoz), Posaconazole Abdi, Posaconazole 
Accord (Accord Healthcare), Posaconazole AHCL 
(Accord Healthcare), Posaconazole Glenmark, Po-
saconazole MSN (Vivanta Generics), Posacona-
zole Mylan, Posaconazole Sandoz, Posaconazole 
Stada, Posaconazole Zentiva.

J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze działają-
ce ogólnie

Anidulafungin: Anidulafungin Mylan to 5. za-
rejestrowana marka anidulafunginy. Do sprzedaży 
wprowadzono od lutego 2008 lek oryginalny Ecalta 
(Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Anidula-
fungina Accord (Accord Healthcare), Anidulafungin 
Sandoz i Anidulafungin Synoptis.

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

Aciclovir: inVirum (Aflofarm) to 10. zarejestrowa-
na marka acyklowiru. Do sprzedaży wprowadzono 
2 marki iniekcyjne: Aciclovir Jelfa (PharmaSwiss) 

i Acix (Sandoz), a także 4 marki doustne: Hascovir 
(Hasco-Lek), Heviran (Polpharma), Zovirax Active 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny, wprowadzony 
pierwotnie pod nazwą Zovirax), od marca 2017 Ha-
scovir Control tabl. 200 mg (Hasco-Lek; preparat 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Aciclovir Ha-
sco), od marca 2018 Heviran Comfort (Polpharma; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Heviran 
PPH) i od stycznia 2019 HeviPoint (Adamed).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aciclovir Aurovi-
tas, Aciclovir Hasco (Hasco-Lek), Aciclovir Hikma.
Ganciclovir: Ganciclovir Accord (Accord Health-
care) to aktualnie 2. zarejestrowana w tej klasie 
marka gancyklowiru. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Cymevene (Roche).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ganciclovir Mylan.

J06 – Surowice odpornościowe i immuno-
globuliny; J06B – Immunoglobuliny; J06BB 
– Immunoglobuliny swoiste

Cytomegalovirus immune globulin: Megalotect 
CP (Biotest) to aktualnie jedyna zarejestrowana 
immunoglobulina ludzka przeciw wirusowi cytome-
galii.
Skreślono z Rejestru: Cytogam (Massachusetts 
Public Health; preparat był obecny na rynku) i Cy-
totect Biotest (preparat był obecny na rynku).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01B – An-
tymetabolity; L01BB – Analogi puryny

Clofarabine: Clofarabine Accord (Accord Health-
care) to 4. zarejestrowana marka klofarabiny. Do 
sprzedaży wprowadzono Evoltra (Genzyme). Nie 
pojawiły się jeszcze na rynku: Clofarabine Nora-
meda, Ivozall (Orphelia).

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem 
wewnętrznym; L02B – Antagoniści hormo-
nów i środki o zbliżonym działaniu; L02BA - 
Antyestrogeny

Fulvestrant: Fulvestrant Stada to 8. zarejestrowa-
na marka fulwestrantu. Do sprzedaży wprowadzo-
no Faslodex (AstraZeneca).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fulvestrant Ever 
Pharma (Ever Valinject), Fulvestrant Mylan, Ful-
vestrant Sandoz, Fulvestrant Sun (Sun Pharma-
ceutical Industries), Fulvestrant Teva, Fulwestrant 
Accord (Accord Healthcare).

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

Ibuprofen: Ibunid dla dzieci forte (Vitama) w posta-
ci zawiesiny doustnej to 46. zarejestrowana marka 
ibuprofenu.
Z postaci wielodawkowych do sprzedaży wprowa-
dzono 11 marek: Ibufen dla dzieci o smaku malino-
wym (Medana Pharma), Ibufen dla dzieci o smaku 
truskawkowym (Medana Pharma; lek wprowadzo-
ny wcześniej do sprzedaży pod nazwą Ibufen D), 
Ibum o smaku malinowym (Hasco-Lek), Nuro-
fen dla dzieci zawiesina 2% (o smaku pomarań-
czowym i truskawkowym; Reckitt Benckiser), od 
marca 2009 Kidofen (Aflofarm), od czerwca 2011 
Ibufen dla dzieci forte o smaku truskawkowym, za-
wiesina 4% (Medana Pharma), od sierpnia 2011 
Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy (Reckitt 
Benckiser; wcześniejsza nazwa: Nurofen dla dzie-
ci 4% pomarańczowy) i Nurofen dla dzieci Junior 
truskawkowy (Reckitt Benckiser; wcześniejsza na-
zwa: Nurofen dla dzieci 4% truskawkowy), od paź-
dziernika 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, zawiesi-
na (Berlin-Chemie), od lipca 2014 Ibufen dla dzie-
ci forte o smaku malinowym (Medana Pharma), 
od sierpnia 2015 Nurofen dla dzieci Forte poma-
rańczowy i Nurofen dla dzieci Forte truskawkowy 
(Reckitt Benckiser), od kwietnia 2017 Ibum forte 
o smaku truskawkowym (Hasco-Lek; preparat za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą Ibuprofen Me-
diceo Forte), od grudnia 2017 Babyfen (Dr. Max; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibupro-
fen Alkaloid-INT), Ibuprom dla dzieci (US Pharma-
cia) i Ibuprom dla dzieci Forte (US Pharmacia) oraz 
od stycznia 2019 Axoprofen Forte (Axxon) i Ibutact 
(Tactica Pharmaceuticals).
Z postaci 1-dawkowych na rynek zostało wprowa-
dzonych 25 marek: Ibum i Ibum Forte (Hasco-Lek), 
Ibupar i Ibupar Forte (Adamed), Ibuprofen-Pabi 
(Adamed), Ibuprofen AFL (Aflofarm), Ibuprofen 
Polfarmex, Ibuprom i Ibuprom Max (US Pharma-

cia), Nurofen, Nurofen Express, Nurofen Express 
Forte (Reckitt Benckiser; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Nurofen Caps), Nurofen For-
te 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 prepa-
ratu na Opokan Express, po czym w lutym 2012 
zmiana powrotna na Ibuprofen Aflofarm), od listo-
pada 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 grudnia 
2010 Spedifen (Zambon), od stycznia 2011 Ibal-
gin Fast (Sanofi-Aventis), od marca 2011 Ibufen 
Junior (Medana Pharma), od maja 2011 Ibumax 
(Vitabalans) oraz Ifenin forte (Teva; lek zarejestro-
wany wcześniej pod nazwą Ibunin forte; obecnie 
nastąpiła zmiana nazwy na IbuTeva Max, ale lek 
pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), 
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vitabalans), od lip-
ca 2011 Ibuprofen Hasco (Hasco-Lek), od stycz-
nia 2012 Ibuprom Max Sprint (US Pharmacia), od 
lutego 2012 Ibufen Baby czopki (Polpharma), od 
listopada 2012 Ifenin (Teva; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin; obecnie nastąpiła 
zmiana nazwy na IbuTeva, ale lek pod nową nazwą 
jeszcze nie pojawił się na rynku), od grudnia 2012 
Kidofen czopki (Aflofarm), od stycznia 2013 czop-
ki Ibum dla dzieci (Hasco-Lek), od czerwca 2013 
Nurofen Express Femina (Reckitt Benckiser; lek 
zarejestrowany początkowo jako Nurofen Express 
KAP, następnie zmiana nazwy i wprowadzenie na 
rynek pod nazwą Nurofen Ultra), od września 2014 
Ibuprofen Dr. Max, od stycznia 2015 Metafen Ibu-
profen (Polpharma; lek wprowadzony na rynek od 
września 2009 przez firmę Polfarmex pod nazwą 
Aprofen), od marca 2015 Ibufen Mini Junior (Me-
dana Pharma), od lipca 2015 Ibum Express (Ha-
sco-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 Ibuprofen 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 wprowadzo-
ny wcześniej na rynek pod nazwą Ibuprom Duo), 
od lipca 2016 Ibuprofen Forte DOZ (lek w dawce 
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400 mg wprowadzony do sprzedaży od lipca 2012 
pod pierwotną nazwą Ibuprofen LGO), od grudnia 
2016 Iburapid (Nord Farm), od stycznia 2017 Meta-
fen Ibuprofen Caps (Polpharma) oraz od paździer-
nika 2017 Nurofen Mięśnie i Stawy Forte (Reckitt 
Benckiser; lek wprowadzony od października 2008 
pod nazwą Nurofen Forte Express), Laboratoria 
PolfaŁódź Ibuprofen Max (lek w dawce 400 mg za-
rejestrowany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen Sen-
silab) i Lizymax (Hasco-Lek), od stycznia 2019 Ibu-
xal (Biofarm; lek wprowadzony od lipca 2012 pod 
pierwotną nazwą Ibuprofen LGO) i Ibum Supermax 
(Hasco-Lek) oraz od listopada 2019 Ibuprex i Ibu-
prex Max (Olimp).
W postaci iniekcyjnej wprowadzono 1 markę: od 
października 2019 Ibuprofen B. Braun.
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Axo-
profen (Axxon), Buscofem (Ipsen), Byfonen (Alka-
loid-Int), Ibenal, Ibenal Forte i Ibenal Max (Lekam), 
Ibudolor Quick (Stada), Ibufarmalid (Farmalider), 
Ibum o smaku truskawkowym (Hasco-Lek; prepa-
rat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Ibupro-
fen Mediceo), Ibum Easy, Ibum Easy Forte i Ibum 
Easy Junior (Hasco-Lek), Ibuprofen Alkaloid-INT, 
Ibuprofen Apteo Med, Ibuprofen Dermogen, Ibu-
profen Banner (Patheon), Ibuprofen Bril (Bristol), 
Ibuprofen Farmalider, Ibuprofen Lysine InnFarm 
(Inn-Farm), Ibuprofen Sensilab (Sensilab Polska).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ibalgin Maxi (Sano-
fi-Aventis; lek był obecny na rynku od października 
2008), Ibufen dla dzieci o smaku pomarańczowym 
(Medana Pharma), Ibuprofen Alkem, Modafen Ju-
nior (Zentiva), Nurofen dla dzieci Forte (Reckitt 
Benckiser; lek był obecny na rynku od lipca 2010) 
zawiesina 4%, Nurofen Express Forte rozpusz-
czalny (Reckitt Benckiser; lek był obecny na rynku 
od lipca 2013, wprowadzony do sprzedaży od lipca 
2006 pod nazwą Nurofen Ultra Forte rozpuszczal-
ny), Nurofen na ból pleców (Reckitt Benckiser; lek 
był obecny na rynku od maja 2010, wprowadzony 
wcześniej pod nazwą Nurofen Menstrual), Pedi-
profen (Sequoia; lek był obecny na rynku od stycz-
nia 2016, zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Farmalider pod nazwą Ibuprofen Liderfarm).

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; 
M05B – Leki wpływające na strukturę i mine-
ralizację kości; M05BA - Bifosfoniany

Zoledronic acid: Zoledronic Acid Juta (Juta Phar-
ma) to 18. zarejestrowana marka leków z kwasem 
zoledronowym. Na rynek wprowadzono 15 leków, 

w tym 14 marek wskazanych w zapobieganiu po-
wikłaniom kostnym oraz w leczeniu hiperkalcemii 
wywołanej chorobą nowotworową: Zometa (Novartis 
Europharm), od września 2012 Zomikos (Vipharm), 
od lutego 2013 Zoledronic acid Teva, od czerwca 
2013 Fayton (Glenmark) i Zoledronic acid Actavis, 
od października 2013 Osporil (Egis) i Symdronic 
(SymPhar), od grudnia 2013 Acidum zoledronicum 
Medac i Zoledronic acid Zentiva, od czerwca 2014 
Desinobon (Alvogen) i Zoledronic acid Fresenius 
Kabi, od stycznia 2015 Zoledronic acid Accord 
(Accord Healthcare), od czerwca 2015 Zerlinda 
(Actavis) i od maja 2017 Zoledronic acid Claris (Bax-
ter). Do sprzedaży wprowadzono także lek Aclasta 
(Novartis Europharm) stosowany w osteoporozie.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Zole-
dronic acid Hospira (Pfizer), Zoledronic acid Mylan, 
Zoledronic acid Noridem (Noridem Enterprises) 
o wskazaniach odpowiadających lekowi Zometa 
oraz Zoledronic acid Hospira o wskazaniach odpo-
wiadających lekowi Aclasta.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Zolako (Vipharm), 
Zoledronic acid Neogen.

R – UKŁAD ODDECHOWY
R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła; R02AX – Inne preparaty stoso-
wane w chorobach gardła

Benzydamine: Hascosept smak miętowy i Hasco-
sept smak cytrynowo-miodowy (Hasco-Lek) to 4. 
zarejestrowana w tej klasie marka benzydaminy. 
Na rynek wprowadzono 3 marki: Septolux (Phar-
maSwiss), Tantum Verde smak miętowy (wpro-
wadzone wcześniej na rynek pod nazwą Tantum 
Verde P), Tantum Verde smak cytrynowy (wprowa-
dzone na rynek od grudnia 2008 pod nazwą Tan-
tum Lemon), od czerwca 2012 Tantum Verde smak 
miodowo-pomarańczowy, od grudnia 2013 Tantum 
Verde smak eukaliptusowy oraz od sierpnia 2017 
Benevox Control smak cytrynowy i Benevox Control 
smak pomarańczowo-miodowy (US Pharmacia).

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i prze-
ziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wy-
łączeniem preparatów złożonych zawierają-
cych środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki 
mukolityczne

Carbocisteine: Carbocisteine Inn-Farm oraz Mu-
copect i Mucopect Control (Adamed) to odpowied-
nio 5. i 6. zarejestrowana marka karbocysteiny. Do 
sprzedaży wprowadzono 4 marki: Mukolina (Teva), 

Nowe rejestracje UE

Styczeń 2020
W styczniu 2020 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7 
decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych 
do stosowania u ludzi. Dotyczą one 5 nowych substancji czynnych (fostamatynib, 
osilodrostat – oznaczony jako lek sierocy, polatuzumab wedotyny – oznaczony 
jako lek sierocy, siponimod, solriamfetol) oraz 3 substancji czynnych już stosowa-
nych w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz 
substancji czynnej z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji 
Produktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu).

Pecto Drill (Pierre Fabre; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą PectoDrill), od lutego 2018 Fle-
gamax (Medana Pharma) i od lipca 2019 Bronles 
(Alkaloid-Int).

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki 
przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01ED 
– Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol w połączeniach

Timolol+bimatoprost: Bimifree Combi (Polfa 
Warszawa) to 4. zarejestrowany lek zawierający 
połączenie beta-blokera timololu i analogu prosta-
glandyn bimatoprostu. Do sprzedaży wprowadzo-
no 2 marki: od września 2007 Ganfort (Allergan) 
i od kwietnia 2019 Bimaroz Duo (Adamed).
Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Vizimaco 

(Bausch Health; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Bimatoprost + Timolol PharmaSwiss).

2020-02-26

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gu-
idelines for ATC Classification and DDD assignment 2020”, Oslo 2019; “ATC 
Index with DDDs 2020”, Oslo 2019), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie w roku 2020 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galeno-
wych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wyka-
zy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne 
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, któ-
rym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczni-
czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepo-
we; B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny); B01AC30 – Po-
łączenia

Acetylsalicylic acid+clopidogrel: Clopidogrel/
Acetylsalicylic acid Mylan to aktualnie 2. zareje-
strowana marka leków o podanym składzie. Na 

rynku w Polsce od grudnia 2010 pojawił się Duo-
Plavin (Sanofi-Aventis).
Leki są wskazane w profilaktyce powikłań zakrze-
powych w przebiegu miażdżycy u osób dorosłych, 
którzy przyjmują zarówno klopidogrel, jak i kwas 
acetylosalicylowy. Zawierają stałe dawki dwóch 
substancji czynnych i są przeznaczone do konty-
nuacji dotychczasowego leczenia: ostrego zespołu 

►

►
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► wieńcowego bez uniesienia odcinka ST (niesta-
bilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia serco-
wego bez załamka Q), w tym pacjentów, którym 
wszczepia się stent w czasie zabiegu przezskórnej 
angioplastyki wieńcowej; ostrego zawału mięśnia 
sercowego z uniesieniem odcinka ST u pacjentów 
leczonych zachowawczo, kwalifikujących się do le-
czenia trombolitycznego.
Ostatnio skreślono z unijnego Rejestru: Clopido-
grel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą DuoCover).

B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wi-
tamina K i inne hemostatyki; B02BX – Inne 
hemostatyki działające ogólnie

Fostamatinib: Tavlesse (Rigel Pharmaceuticals) 
jest wskazany do stosowania w leczeniu przewle-
kłej pierwotnej małopłytkowości immunologicznej 
(ang. immune thrombocytopenia, ITP) u dorosłych 
pacjentów opornych na inne leki.
Fostamatynib wywiera skuteczne działanie po-
przez główny metabolit, R406, który jest inhibito-
rem kinazy tyrozynowej śledzionowej (ang. spleen 
tyrosine kinase, SYK). R406 hamuje przetwarzanie 
sygnału w receptorach limfocytów B i receptorach 
aktywujących Fc odgrywających kluczową rolę 
w odpowiedzi komórkowej zależnej od przeciwciał. 
Metabolit fostamatynibu R406 ogranicza niszcze-
nie płytek krwi zależne od przeciwciał.

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW 

PŁCIOWYCH I INSULIN
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; 
H02C – Leki przeciwnadnerczowe; H02CA – 
Antyadrenokortykosteroidy

Osilodrostat: Isturisa (Novartis Europharm) jest 
wskazany w leczeniu endogennego zespołu Cus-
hinga u osób dorosłych.
Osilodrostat jest inhibitorem syntezy kortyzolu. Sil-
nie hamuje 11β-hydroksylazę (CYP11B1), enzym 
odpowiedzialny za ostatni etap biosyntezy kortyzo-
lu w nadnerczach. Zahamowanie CYP11B1 wiąże 
się z akumulacją prekursorów takich jak 11-dez-
oksykortyzol oraz przyspieszeniem biosyntezy hor-
monów nadnerczy, w tym androgenów. W choro-
bie Cushinga spadek stężenia kortyzolu w osoczu 
stymuluje także wydzielanie ACTH w mechanizmie 
sprzężenia zwrotnego, co przyspiesza biosyntezę 
steroidów.

Decyzją Komisji Europejskiej z 15 października 
2014 osilodrostat został oznaczony jako sierocy 
produkt leczniczy w podanym wskazaniu, a w okre-
sie do 13 stycznia 2030 ma zagwarantowaną 
10-letnią wyłączność rynkową.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚ-

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

Polatuzumab vedotin: Polivy (Roche) w skojarze-
niu z bendamustyną i rytuksymabem jest wskaza-
ny w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym/
opornym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek 
B (ang. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), 
którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwio-
twórczych komórek macierzystych.
Polatuzumab wedotyny jest koniugatem przeciw-
ciało-lek, składającym się ze środka antymitotycz-
nego monometyloaurystatyny E (MMAE), połączo-
nej kowalencyjnie za pomocą rozszczepialnego 
łącznika z przeciwciałem monoklonalnym skiero-
wanym przeciwko CD79b [rekombinowana huma-
nizowana immunoglobulina G1 (IgG1), wytwarzana 
w komórkach jajnika chomika chińskiego w tech-
nologii rekombinacji DNA]. Koniugat ten dostarcza 
silny lek antymitotyczny preferencyjnie do limfocy-
tów B, powodując śmierć nowotworowych limfocy-
tów B. Przeciwciało monoklonalne wiąże się z du-
żym powinowactwem i selektywnością z CD79b, 
znajdującym się na powierzchni receptora komórki 
B. Ekspresja CD79b jest ograniczona do komórek 
prawidłowych w obrębie linii komórek B (z wyjąt-
kiem komórek plazmatycznych) i złośliwych limfo-
cytów B; jego ekspresja występuje w >95% chłonia-
ków rozlanych z dużych komórek B. Po związaniu 
z CD79b polatuzumab wedotyny jest szybko inter-
nalizowany, a łącznik zostaje rozszczepiony przez 
proteazy lizosomalne, co umożliwia dostarczenie 
MMAE do wnętrza komórki. MMAE wiążąc się z mi-
krotubulami powoduje śmierć komórek poprzez 
zahamowanie ich podziału i indukcję apoptozy.
Decyzją Komisji Europejskiej z 16 kwietnia 2018 
polatuzumab wedotyny został oznaczony jako 
sierocy produkt leczniczy w podanym wskazaniu, 
a w okresie do 20 stycznia 2030 ma zagwaranto-
waną 10-letnią wyłączność rynkową.

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

Siponimod: Mayzent (Novartis Europharm) jest 
wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z wtór-
nie postępującą postacią stwardnienia rozsianego 
(ang. secondary progressive multiple sclerosis, 
SPMS) z aktywnością choroby potwierdzoną wy-
stępowaniem nawrotów lub cechami aktywności 
zapalnej w badaniach obrazowych.
Siponimod jest modulatorem receptora sfingozy-
no-1-fosforanu (S1P). Siponimod wiąże się wy-
biórczo z dwoma z pięciu receptorów sprzężonych 
z białkami G (GPCR) dla S1P, czyli S1P1 i S1P5. 
Działając jako czynnościowy antagonista recepto-
rów S1P1 na limfocytach zapobiega wyjściu limfo-
cytów z węzłów chłonnych. Takie działanie zmniej-
sza ponowne krążenie limfocytów T w ośrodko-
wym układzie nerwowym (OUN), aby ograniczyć 
tam stan zapalny.

N – UKŁAD NERWOWY
N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psy-
chostymulujące, stosowane w zespole nad-
pobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (ADHD) i nootropowe; N06BA – Sym-
patykomimetyki działające ośrodkowo

Solriamfetol: Sunosi (Jazz Pharmaceuticals) jest 
wskazany do stosowania w celu poprawy czuwania 
i zmniejszenia nadmiernej senności w ciągu dnia 
u dorosłych pacjentów z narkolepsją (z kataplek-
sją lub bez katapleksji). Sunosi jest też wskazany 
do stosowania w celu poprawy czuwania i zmniej-
szenia nadmiernej senności w ciągu dnia (ang. 
excessive daytime sleepiness, EDS) u dorosłych 
pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym 
(OBS), u których terapia podstawowa OBS, taka 
jak stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddecho-
wych (ang. continuous positive airway pressure, 
CPAP), nie dała zadowalających rezultatów.
Mechanizm lub mechanizmy, na drodze których 
solriamfetol poprawia czuwanie u pacjentów z nad-
mierną sennością w ciągu dnia wywołaną narko-
lepsją lub obturacyjnym bezdechem sennym, nie 
zostały w pełni wyjaśnione. Skuteczność produktu 

leczniczego może jednak wynikać z wykazywanej 
przez niego aktywności selektywnego inhibitora 
wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny 
(ang. dopamine and norepinephrine reuptake inhi-
bitor, DNRI).

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

Deferasirox: Deferasirox Accord (Accord Health-
care) to 3. zarejestrowana marka deferazyroksu. 
Do sprzedaży wprowadzono od czerwca 2006 
Exjade (Novartis Europharm; lek oryginalny). Nie 
pojawił się jeszcze na rynku Deferasirox Mylan.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 13 I 2020 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza (Archie Samuel) z 2 XII 
2019, pozwolenia na dopuszczenie do obro-
tu produktu leczniczego stosowanego u ludzi 
Clopidogrel ratiopharm GmbH, zarejestrowa-
nego 28 VII 2009 – substancja czynna: clopi-
dogrel, klasa: B01AC;

•	 decyzja z 23 I 2020 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (Merck Sharp & Dohme) 
z 29 XI 2019, pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego stosowanego 
u ludzi Fertavid, zarejestrowanego 19 III 2009 
– substancja czynna: follitropin beta, klasa: 
G03GA;

•	 decyzja z 23 I 2020 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (Tesaro) z 19 XII 2019, 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pro-
duktu leczniczego stosowanego u ludzi Varu-
by, zarejestrowanego 20 IV 2017 – substancja 
czynna: rolapitant, klasa: A04AD.

2020-02-26

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2020”, Oslo 2019; “ATC Index with DDDs 2020”, Oslo 2019), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2020 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Union Register of medicinal products for human use”; “Union Reg-
ister 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.
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► NOWOŚCI NA RYNKU 

– Styczeń 2020
W styczniu 2020 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 12 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa

Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji/
zmiany

B01AC Treprostinil Tresuvi Amomed PL 11.2019

G03AC Drospirenone Slinda Exeltis PL 12.2019

G04CA Silodosin Silodosin 
Recordati Recordati UE 01.2019

J01DH51 Imipenem + 
cilastatine

Imipenem 
+ Cilastatin 
AptaPharma

Apta Medica PL 02.2019

L01XE Gefitinib Gefitinib Genoptim Synoptis
PL 12.2018 Gefitinib Genthon, 
zm. 06.2019 Gefitinib 
Genoptim

L01XX Bortezomib Bortezomib medac medac PL 08.2018

M01AX Chondroitin + 
glucosamine Chronada Reig Jofre PL 03.2018 Droglycan, zm. 

05.2019 Chronada

M03AC Cisatracurium Cisatracurium 
Kalceks Kalceks PL 10.2019

N05AX Paliperidone Trevicta Janssen-Cilag UE 12.2014 Paliperidone 
Janssen, zm. 05.2016 Trevicta

N05CD Midazolam Midazolam 
Kalceks Kalceks PL 12.2018

N06AX Duloxetine Dulxetenon neuraxpharm
PL 03.2019 Duloxetine 
Neredal, zm. 01.2020 
Dulxetenon

R01AX Mupirocin Mupina InfectoPharm PL 06.2019

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Ponadto w styczniu 2020 r. wprowadzono do sprze-
daży 2 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
•	 G01AF, fenticonazole, Gynoxin Uno (Recorda-

ti), PL 11.2000 Gynoxin*, zm. 12.2019 Gynoxin 
Uno;

•	 J01CR02, amoxicillin + clavulanic acid, Aug-
mentin MFF (GlaxoSmithKline), PL 10.2017.

*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowa-
dzony na rynek

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC 

– Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłącze-
niem heparyny)

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I 
HORMONY PŁCIOWE

G01 – Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i an-
tyseptyczne; G01A - Leki przeciwzakaźne 
i antyseptyczne, z wyłączeniem połączeń z 
kortykosteroidami; G01AF – Pochodne imi-
dazolu

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; G03A - Hor-
monalne środki antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AC – Progestogeny

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowa-
ne w łagodnym przeroście gruczołu kro-
kowego; G04CA – Antagoniści receptora 
α-adrenergicznego

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakte-
ryjne, penicyliny; J01CR – Połączenia peni-
cylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy; 
J01CR02 – Amoksycylina i inhibitor beta-
-laktamazy
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciwbak-
teryjne; J01DH – Karbapenemy; J01DH51 – 
Imipenem i cilastatyna

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 

przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i 
przeciwreumatyczne; M01AX – Inne nieste-
roidowe środki przeciwzapalne i przeciwreu-
matyczne

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie działające obwodowo; 
M03AC – Inne czwartorzędowe związki amo-
niowe

N – UKŁAD NERWOWY
N05 – Leki psychotropowe;

N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne 
leki neuroleptyczne
N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CD 
– Pochodne benzodiazepiny

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwde-
presyjne; N06AX – Inne leki przeciwdepre-
syjne

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; 

R01A – Środki udrożniające nos i inne prepa-
raty stosowane miejscowo do nosa; R01AX – 
Inne preparaty stosowane w chorobach nosa

2020-02-21

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2020”, Oslo 2019; “ATC Index with DDDs 2020”, Oslo 2019), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2020 – 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: “Union 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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REJESTRACJE I NOWOŚCI NA RYNKU 2019
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 

643 pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi 
(2018: 557; 2017: 824; 2016: 725; 2015: 674; 2014: 599; 2013: 786; 2012: 1269; 2011: 1413; 2010: 1344; 2009: 
1164; 2008: 753), w tym 641 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych (2018: 549; 2017: 816; 2016: 719; 2015: 
669; 2014: 586; 2013: 769; 2012: 1254; 2011: 1373; 2010: 1323; 2009: 1121; 2008: 736) i 2 nowe pozwolenia dla 
produktów leczniczych, które już wcześniej były zarejestrowane (2018: 8; 2017: 8; 2016: 6; 2015: 5; 2014: 13; 2013: 9; 
2012: 15; 2011: 40; 2010: 21; 2009: 43; 2008: 17). W sumie zostały zarejestrowane 343 marki produktów leczniczych 
(2018: 321; 2017: 456; 2016: 417; 2015: 394; 2014: 336; 2013: 424; 2012: 615; 2011: 711; 2010: 652; 2009: 523; 
2008: 382). Podane liczby nie obejmują pozwoleń dla surowców farmaceutycznych, które nie są ujęte w „Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 64 decyzje o dopuszczeniu do obrotu produktów 
leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi (2018: 93; 2017: 92; 2016: 81; 2015: 92; 2014: 74; 2013: 81; 
2012: 65; 2011: 78; 2010: 53; 2009: 111; 2008: 55), w tym 29 decyzji dla produktów leczniczych zawierających 29 
nowych substancji czynnych lub ich połączeń albo oznaczonych jako leki sieroce (tabela 1.) (2018: 47; 2017: 36; 
2016: 34; 2015: 45; 2014: 37; 2013: 36; 2012: 25; 2011: 23; 2010: 17; 2009: 31; 2008: 25) i 35 decyzji dla produktów 
leczniczych o substancjach czynnych już wcześniej zarejestrowanych w tej procedurze (2018: 46; 2017: 57; 2016: 
47; 2015: 47; 2014: 37; 2013: 45; 2012: 40; 2011: 55; 2010: 36; 2009: 80; 2008: 30). W sumie zostały zarejestrowane 
64 marki produktów leczniczych (2018: 93; 2017: 92; 2016: 81; 2015: 92; 2014: 74; 2013: 81; 2012: 65; 2011: 
78; 2010: 53; 2009: 110; 2008: 55), w tym 5 leków sierocych. Podane liczby nie obejmują produktów leczniczych 
zarejestrowanych w ramach unijnej procedury centralnej, a sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. 
Komisja Europejska zatwierdza zgłoszenia importu równoległego, ale nie publikuje wykazów produktów leczniczych 
zarejestrowanych centralnie, sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. Produkty te nie są ujęte 
osobno w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej” - ich wykaz nie jest publikowany ani nie jest podawany do wiadomości publicznej w internetowym Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji, jednak są pokazywane w wyszukiwarce z Rejestru jako „opakowania 
z dystrybucji równoległej”. Importerzy równolegli powinni oznaczać je na opakowaniach kodami kreskowymi z własnej 
puli z GS1 Polska, innymi niż te same produkty lecznicze wprowadzane na rynek przez ich podmioty odpowiedzialne.

Tabela 1. Nowe substancje czynne i substancje czynne dopuszczone jako leki sieroce*, zarejestrowane 
centralnie w Unii Europejskiej w roku 2019.

Klasa ATC Substancja czynna

A06AH Naldemedine

A10BK Sotagliflozin

A16AB Pegvaliase*

B02BD Turoctocog alfa pegol (coagulation factor VIII)

B02BX Avatrombopag

B02BX Lusutrombopag

B05XX? Autologous CD34+ cells encoding βA-T87Q-globin gene*

C01CX Angiotensin II

C10AX Volanesorsen*

J01MA Delafloxacin

J05AX Ibalizumab

J07BX Ebola Zaire vaccine (rVSV∆G-ZEBOV-GP, live)

L01XC Cemiplimab

L01XE Dacomitinib

L01XE Gilteritinib*

L01XE Larotrectinib

L01XE Lorlatinib

L01XX Talazoparib

L02BB Apalutamide

L03AB Ropeginterferon alfa-2b

L04AA Ravulizumab

L04AA Upadacitinib

L04AC Risankizumab

M05BX Romosozumab

N02CX Fremanezumab

N03AX Cannabidiol*

S01EX Netarsudil

V03AB Andexanet alfa

V04CD Macimorelin
?klasyfikacja tymczasowa – klasa docelowa nie została jeszcze ustalona przez WHO

Do sprzedaży wprowadzono 281 nowych marek produktów leczniczych (2018: 251; 2017: 239; 2016: 235; 
2015: 233; 2014: 305; 2013: 277; 2012: 276; 2011: 265; 2010: 335; 2009: 254; 2008: 227).

Tabela 2. Liczba wydanych decyzji rejestracyjnych dla produktów leczniczych w poszczególnych 
miesiącach roku 2019.

2019
Decyzje rejestracyjne

PL UE

Styczeń 55 3

Luty 59 6

Marzec 69 3

Kwiecień 96 7

Maj 68 5

Czerwiec 39 10

Lipiec 53 7

Sierpień 39 3

Wrzesień 44 6

Październik 60 1

Listopad 36 7

Grudzień 25 6

2019 643 64
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Tabela 3. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku marek produktów leczniczych 
według kategorii dostępności.

Kategoria dostępności
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku

Rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza (na receptę) 210 16 153

Rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, 
przez lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów  
z chorobą, do leczenia której lek jest przeznaczony

46 48 56

Rpw – lek odurzający lub psychotropowy wydawany wyłącznie z przepisu lekarza 
na recepcie oznaczonej symbolem Rpw 7 - 5

Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 13 - 10

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (dostępny bez recepty) 67 0 57

Kategorie dostępności Rpw i Lz istnieją tylko w polskich przepisach prawnych dotyczących produktów 
leczniczych; nie obejmują produktów z centralnej rejestracji UE. Odpowiednikiem polskich kategorii 
dostępności Rpw i Lz jest unijna kategoria dostępności Rpz, stosowana także w Polsce. Przedstawiony 
podział zarejestrowanych produktów leczniczych nie uwzględnia ewentualnych porejestracyjnych zmian 
kategorii dostępności – podana jest kategoria dostępności obowiązująca w dniu rejestracji.

Tabela 4. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku marek produktów leczniczych 
według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
A – Przewód pokarmowy i metabolizm 40 6 28
B – Krew i układ krwiotwórczy 9 4 9
C – Układ sercowo-naczyniowy 34 3 28
D – Leki stosowane w dermatologii 5 0 6
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe 44 1 30
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych 

i insulin 6 1 1

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie 38 9 25
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy 32 23 38
M – Układ mięśniowo-szkieletowy 29 3 24
N – Układ nerwowy 64 7 60
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające 0 0 0
R – Układ oddechowy 31 1 25
S – Narządy zmysłów 6 1 6
V – Preparaty różne 5 5 1
Suma 343 64 281

Liczba produktów leczniczych rejestrowanych w poszczególnych klasach ATC zależy od różnych 
czynników. Najważniejsze z nich to: liczba możliwych chorób, do leczenia których leki z danej klasy 
są przewidziane oraz liczba wygasających w ciągu roku i w poprzedzającym go czasie patentów na 
sprawdzone w lecznictwie z dobrym skutkiem substancje czynne. Mniejsze znaczenie dla rejestracji 
w procedurze narodowej oraz w unijnych procedurach wzajemnego uznania i zdecentralizowanej, które są 
objęte decyzjami Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, ma liczba wprowadzanych do lecznictwa nowych substancji czynnych, gdyż większość z nich 
jest obecnie rejestrowana w ramach unijnej procedury scentralizowanej prowadzonej przez Europejską 
Agencję Produktów Leczniczych (EMA). Większość produktów leczniczych rejestrowanych przez Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowią więc 
preparaty generyczne. Wzrost liczby leków generycznych i biopodobnych można zaobserwować także 
wśród produktów leczniczych rejestrowanych centralnie przez Komisję Europejską. Należy zauważyć, 
że niektóre podmioty odpowiedzialne rejestrują produkty lecznicze z tą samą substancją czynną i w tych 
samych prezentacjach pod kilkoma nazwami handlowymi.

Należy pamiętać, że nie wszystkie rejestrowane w danym roku marki są zupełnie nowe – zestawienie 
obejmuje także marki produktów już obecnych na rynku lub zarejestrowanych wcześniej, dla których 
w danym roku rejestrowane są nowe postaci lub dawki.

Duża liczba rejestrowanych i wprowadzanych na rynek nowych marek produktów leczniczych znacznie 
utrudnia posługiwanie się nazwami handlowymi. Istotne znaczenie mają więc nazwy międzynarodowe 
produktów leczniczych, których jest mniej, a dla produktów z tych samych grup terapeutycznych tworzone 
są na podobnej zasadzie, co ułatwia ich zapamiętywanie i kojarzenie z klasą terapeutyczną.

Tabela 5. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie A marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (16 klas).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
A01 – Preparaty stomatologiczne 3 0 1
A02 – Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością 2 0 6
A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych 0 0 2
A04 – Leki przeciw wymiotom i mdłościom 3 0 2
A05 – Leczenie chorób dróg zółciowych i wątroby 1 0 1
A06 – Środki przeciw zaparciom 1 1 1
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o działaniu przeciwzapalnym/przeciwza-

kaźnym stosowane w chorobach jelit 4 0 2

A08 – Środki do leczenia otyłości, z wyłączeniem produktów dietetycznych 0 0 0
A09 – Środki poprawiające trawienie, włączając enzymy 2 0 0
A10 – Leki stosowane w cukrzycy 10 2 3
A11 – Witaminy 12 0 5
A12 – Preparaty minerałów 2 0 1
A13 – Środki wzmacniające 0 0 0
A14 – Środki anaboliczne do stosowania ogólnego 0 0 2
A15 – Środki zwiększające apetyt 0 0 0
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A16 – Pozostałe produkty działające na przewód pokarmowy i metabolizm 0 3 2
Suma 40 6 28

Wiodące substancje czynne w klasie A:
- PL: przeciwcukrzycowa metformina (5 marek), witamina B7 biotyna (4 marki), witamina D3 
cholekalcyferol (3 marki), przeciwwymiotny aprepitant (3 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: inhibitory pompy protonowej (4 marki), w tym pantoprazol (3 marki).

Tabela 6. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie B marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

B – Krew i układ krwiotwórczy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
B01 – Leki przeciwzakrzepowe 4 0 6
B02 – Leki przeciwkrwotoczne 1 3 0
B03 – Preparaty stosowane w niedokrwistości 0 0 0
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów 4 1 3
B06 – Inne środki hematologiczne 0 0 0
Suma 9 4 9

Wiodące substancje czynne w klasie B:
- PL: roztwory do żywienia pozajelitowego (3 marki), przeciwzakrzepowe inhibitory agregacji płytek krwi (3 
marki), w tym prasugrel (2 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: roztwory do żywienia pozajelitowego (2 marki), przeciwzakrzepowe inhibitory agregacji 
płytek krwi (3 marki), w tym kwas acetylosalicylowy (2 marki).

Tabela 7. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie C marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

C – Układ sercowo-naczyniowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
C01 – Leki stosowane w chorobach serca 4 1 3
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi 0 1 0
C03 – Leki moczopędne 4 0 0
C04 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe 0 0 1
C05 – Środki ochraniające naczynia 1 0 0
C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne 2 0 5
C08 – Blokery kanału wapniowego 1 0 0
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna 11 0 13
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów 11 1 6
Suma 34 3 28

Wiodące substancje czynne w klasie C:
- PL: połączenia inhibitorów reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A z ezetymibem (5 marek), 
w tym połączenie rosuwastatyny z ezetymibem (3 marki); połączenie walsartanu z amlodypiną 
i hydrochlorotiazydem (3 marki); 
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: antagoniści angiotensyny II (6 marek), w tym telmisartan (3 marki); selektywne leki 
blokujące receptory β-adrenergiczne (4 marki), w tym nebiwolol (2 marki).

Tabela 8. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie D marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (11 klas).

D – Leki stosowane w dermatologii
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
D01 – Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii 1 0 0
D02 – Preparaty zmiękczające i osłaniające 0 0 0
D03 – Preparaty do leczenia ran i owrzodzeń 0 0 0
D04 – Leki przeciwświądowe, w tym przeciwhistaminowe, znieczulające itp. 1 0 1
D05 – Leki przeciw łuszczycy 1 0 0
D06 – Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w dermatologii 0 0 1
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne 1 0 1
D08 – Środki antyseptyczne i odkażające 0 0 1
D09 – Opatrunki lecznicze 0 0 0
D10 – Leki przeciwtrądzikowe 1 0 0
D11 – Inne preparaty dermatologiczne 0 0 2
Suma 5 0 6

Wiodące substancje czynne w klasie D: 
- PL: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: każda wprowadzona marka zawierała inną substancję czynną.

Tabela 9. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie G marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
G01 – Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne 0 0 3
G02 – Inne preparaty ginekologiczne 1 0 1
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu płciowego 21 0 5
G04 – Leki urologiczne 22 1 21
Suma 44 1 30

Wiodące substancje czynne w klasie G:
- PL: progestogeny (11 marek), w tym dienogest (9 marek) i progesteron (2 marki); stosowana w leczeniu 
objawowym nietrzymania moczu solifenacyna (6 marek); stosowane w zaburzeniach erekcji inhibitory 
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swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (7 marek), w tym tadalafil (5 marek) i sildenafil (2 marki); 
octan uliprystalu (5 marek), w tym jako środek antykoncepcyjny (3 marki) i modulator receptora 
progesteronowego (2 marki); stosowana w łagodnym przeroście gruczołu krokowego antagonista receptora 
α-adrenergicznego silodozyna (3 marki);
- UE: zarejestrowano jedynie antagonistę receptora α-adrenergicznego silodozynę (1 marka);
- nowości na rynku: stosowana w leczeniu objawowym nietrzymania moczu solifenacyna (12 marek); 
stosowane w zaburzeniach erekcji inhibitory swoistej dla cGMP fosfodiesterazy typu 5 (5 marek), w tym 
sildenafil (3 marki) i wardenafil (2 marki).

Tabela 10. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie H marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (5 klas).

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 
płciowych i insulin

Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz ich analogi 3 0 0
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie 2 0 1
H03 – Leki stosowane w chorobach tarczycy 0 0 0
H04 – Hormony trzustki 0 1 0
H05 – Homeostaza wapnia 1 0 0
Suma 6 1 1

Wiodące substancje czynne w klasie H:
- PL: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- UE: zarejestrowano jedynie hormon glikogenolityczny glukagon (1 marka);
- nowości na rynku: wprowadzono jedynie glukokortykoid prednizon (1 marka).

Tabela 11. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie J marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie 14 2 5
J02 – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie 8 2 2
J04 – Leki przeciwprątkowe 1 0 1
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie 12 4 15
J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny 2 0 0
J07 – Szczepionki 1 1 2
Suma 38 9 25

Wiodące substancje czynne w klasie J:
- PL: przeciwgrzybicze pozakonazol (5 marek) i anidulafungina (3 marki); przeciwbakteryjne połączenie 
amoksycyliny z kwasem klawulanowym (3 marki); przeciwwirusowe inhibitory proteazy (3 marki), w tym 
atazanawir (2 marki);
- UE: przeciwgrzybiczy pozakonazol (2 marki);
- nowości na rynku: przeciwwirusowe nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy 
(4 marki), w tym entekawir (3 marki); przeciwwirusowe połączenie lopinawiru i rytonawiru (2 marki); 
przeciwgrzybicza kaspofungina (2 marki).

Tabela 12. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie L marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (4 klasy).

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
L01 – Leki przeciwnowotworowe 28 14 29
L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym 2 1 0
L03 – Środki pobudzające układ odpornościowy 0 3 2
L04 – Leki hamujące układ odpornościowy 2 5 7
Suma 32 23 38

Wiodące substancje czynne w klasie L:
- PL: przeciwnowotworowe inhibitory kinazy białkowej (18 marek), w tym erlotynib (5 marek), dazatynib 
(3 marki), ewerolimus (3 marki), sunitynib (3 marki), gefitynib (2 marki) i imatynib (2 marki); 
przeciwnowotworowy bortezomib (3 marki); wskazany do obniżania zwiększonej liczby płytek krwi 
anagrelid (2 marki); antyestrogen fulwestrant (2 marki);
- UE: przeciwnowotworowe przeciwciała monoklonalne (3 substancje czynne = 3 marki); 
przeciwnowotworowe inhibitory kinazy białkowej (3 substancje czynne = 3 marki); czynnik pobudzający 
wzrost kolonii komórkowych pegfilgrastym (2 marki); inhibitor czynnika martwicy nowotworów alfa 
(TNF-α) adalimumab (2 marki);
- nowości na rynku: przeciwnowotworowe przeciwciała monoklonalne (10 marek), w tym trastuzumab 
(4 marki) i rytuksymab (2 marki); przeciwnowotworowe inhibitory kinazy białkowej (10 marek), w tym 
gefitynib (4 marki) i ewerolimus (2 marki); wskazany do obniżania zwiększonej liczby płytek krwi anagrelid 
(4 marki); inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α) (4 marki), w tym adalimumab (3 marki); 
czynnik pobudzający wzrost kolonii komórkowych pegfilgrastym (2 marki).

Tabela 13. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie M marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne 13 0 15
M02 – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni 2 0 2
M03 – Środki zwiotczające mięśnie 4 1 3
M04 – Leki przeciw dnie moczanowej 9 1 3
M05 – Leki stosowane w chorobach kości 1 1 1
M09 – Inne leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego 0 0 0
Suma 29 3 24

Wiodące substancje czynne w klasie M:
- PL: niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne pochodne kwasu propionowego (10 marek), 
w tym ibuprofen (5 marek) i deksketoprofen (4 marki); lek przeciw dnie moczanowej febuksostat (3 
marki); 
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne pochodne kwasu propionowego 
(11 marek), w tym ibuprofen (6 marek) i deksketoprofen (3 marki); lek przeciw dnie moczanowej 
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febuksostat (7 marek); przeciwzapalne koksyby (3 marki), w tym celekoksyb (2 marki).
Tabela 14. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie N marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (7 klas).

N – Układ nerwowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
N01 – Środki znieczulające 1 1 2
N02 – Leki przeciwbólowe 17 1 15
N03 – Leki przeciwpadaczkowe 6 2 9
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona 0 1 0
N05 – Leki psychotropowe 21 0 12
N06 – Psychoanaleptyki 15 1 18
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy 4 1 4
Suma 64 7 60

Wiodące substancje czynne w klasie N:
- PL: leki przeciwdepresyjne (8 marek), w tym agomelatyna (5 marek) i duloksetyna (2 marki); 
sympatykomimetyk działający ośrodkowo atomoksetyna (5 marek); opioid oksykodon (4 marki); 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe paracetamol (4 marki) i metamizol (2 marki); leki przeciwpadaczkowe 
(6 marek), w tym lakozamid (2 marki) i pregabalina (2 marki); neuroleptyki (9 marek), w tym arypiprazol 
(3 marki), amisulpryd (2 marki) i kwetiapina (2 marki); lek nasenny deksmedetomidyna (3 marki);
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- nowości na rynku: leki przeciwdepresyjne (15 marek), w tym agomelatyna (8 marek) i escytalopram 
(2 marki); leki przeciwpadaczkowe (9 marek), w tym pregabalina (3 marki) i lakosamid (2 marki); 
sympatykomimetyk działający ośrodkowo atomoksetyna (3 marki); opioid oksykodon (3 marki) oraz 
oksykodon z naloksonem (2 marki); przeciwbólowe i przeciwgorączkowe kwas acetylosalicylowy (2 
marki) i paracetamol (2 marki); lek nasenny deksmedetomidyna (2 marki); stosowana w zawrotach 
głowy betahistyna (2 marki).

W klasie P (leki przeciwpasożytnicze – w tym przeciw malarii) w roku 2019 nie zarejestrowano ani nie 
wprowadzono na rynek żadnej nowej marki produktu leczniczego.

Tabela 15. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie R marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (6 klas).

R – Układ oddechowy
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa 4 0 6
R02 – Preparaty stosowane w chorobach gardła 3 0 2
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych 3 1 4
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach 10 0 6
R06 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie 11 0 7
R07 – Inne preparaty działające na układ oddechowy 0 0 0
Suma 31 1 25

Wiodące substancje czynne w klasie R:

- PL: leki przeciwhistaminowe (11 marek), w tym dezloratadyna (3 marki), rupatadyna (2 marki), 
difenhydramina (2 marki) i doksylamina (2 marki); leki mukolityczne (4 marki), w tym acetylocysteina 
(2 marki); stosowany w chorobach gardła flurbiprofen (2 marki);
- UE: zarejestrowano jedynie połączenie wilanterolu z bromkiem umeklidynium i furoinianem 
flutykazonu (1 marka);
- nowości na rynku: leki przeciwhistaminowe (7 marek), w tym dezloratadyna (2 marki) i rupatadyna 
(2 marki); leki mukolityczne (4 marki), w tym ambroksol (2 marki); stosowane w chorobach nosa 
połączenie ksylometazoliny z dekspantenolem (3 marki); stosowane w obturacyjnych chorobach dróg 
oddechowych połączenie salmeterolu z propionianem flutykazonu (2 marki). 

Tabela 16. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie S marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (3 klasy).

S – Narządy zmysłów
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
S01 – Leki oftalmologiczne 6 1 6
S02 – Leki otologiczne 0 0 0
S03 – Preparaty oftalmologiczne i otologiczne 0 0 0
Suma 6 1 6

Wiodące substancje czynne w klasie S:
- PL: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- UE: zarejestrowano jedynie lek przeciw jaskrze netarsudyl (1 marka);
- nowości na rynku: przeciwalergiczna olopatadyna (2 marki).

Tabela 17. Podział zarejestrowanych i wprowadzonych na rynek w 2019 roku w klasie V marek produktów 
leczniczych według drugiego poziomu klasyfikacji ATC (9 klas).

V – Preparaty różne
Marki produktów leczniczych

PL UE Na rynku
V01 – Alergeny 1 0 0
V03 – Pozostałe środki stosowane w lecznictwie 0 3 0
V04 – Środki diagnostyczne 0 1 0
V06 – Odżywki 0 0 0
V07 – Wszystkie pozostałe produkty nielecznicze 1 0 0
V08 – Środki cieniujące 1 0 0
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne 1 1 1
V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze 1 0 0
V20 – Opatrunki chirurgiczne 0 0 0
Suma 5 5 1

Wiodące substancje czynne w klasie V:
- PL: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
- UE: każda zarejestrowana marka zawierała inną substancję czynną;
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- nowości na rynku: wprowadzono radiofarmaceutyk diagnostyczny joflupan [123I] (1 marka).
Tabela 18. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Polsce w 2019 roku najwięcej marek 
produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Accord Healthcare 17

Mylan 16

Aurovitas 15

Polpharma 14

Zentiva 13

Krka 12

Synoptis 12

Tabela 19. Podmioty odpowiedzialne, które zarejestrowały w Unii Europejskiej w 2019 roku w ramach 
procedury scentralizowanej najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Pfizer 4

Accord Healthcare 3

Fresenius Kabi 3

Tabela 20. Podmioty odpowiedzialne, które wprowadziły na rynek w Polsce w 2019 roku najwięcej marek 
produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Aurovitas 25

Sandoz 13

Synoptis 13

Adamed 12

Aflofarm 10

Zentiva 9

Zestawienia nie uwzględniają dokonywanych dla niektórych produktów leczniczych porejestracyjnych 
zmian podmiotów odpowiedzialnych – uwzględniony jest stan na dzień rejestracji produktu leczniczego.
W ciągu roku następuje pewna rotacja, gdyż dla niektórych produktów leczniczych zarejestrowanych 
w Polsce pozwolenia wygasają: nie są przedłużane przez podmioty odpowiedzialne lub wygasają na mocy 
art. 31a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (sunset clause), gdy przez 3 lata od daty rejestracji produkt 
leczniczy z danego pozwolenia nie zostanie wprowadzony do obrotu – dla takich produktów leczniczych 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie prowadzi 
jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów, dlatego nie zostały one uwzględnione w poniższych 
zestawieniach.
Oprócz tego w ciągu roku następują zmiany porejestracyjne, w tym także zmiany nazw handlowych 
zarejestrowanych produktów leczniczych, na skutek czego niektóre marki znikają z wykazów rejestracyjnych, 
a na ich miejsce mogą pojawić się inne. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych nie prowadzi jednak i nie publikuje osobnych bieżących wykazów dokonanych 
zmian porejestracyjnych. Według informacji Urzędu (http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/
Biuletyn%20URPL%202019_PL.PDF ) w roku 2019 dokonano w sumie 30997 zmian porejestracyjnych.

Od roku 2014 na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

została udostępniona wyszukiwarka z Rejestru Produktów Leczniczych (https://pub.rejestrymedyczne.
csioz.gov.pl/ ), lecz jej przydatność w powyższym zakresie jest ograniczona, gdyż aby wyszukać 
zmianę porejestracyjną, należałoby najpierw wiedzieć, czego należy szukać. Baza wyszukiwarki, 
dzięki wprowadzanym aktualizacjom w zakresie nowych rejestracji, stanowi jednak cenne uzupełnienie 
w stosunku do publikowanego corocznie „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/44/
journal/5462 ), szczególnie w zakresie dostępności treści charakterystyk produktów leczniczych i ulotki 
dla pacjenta, a także częściowo pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

Należy także mieć na uwadze, że w odniesieniu do produktów leczniczych rejestrowanych centralnie 
przez Komisję Europejską najbardziej aktualne i kompletne są informacje źródłowe dostępne na stronie 
Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu/en/medicines ).

SKRÓCENIA OKRESU WAŻNOŚCI POZWOLEŃ

Niektóre produkty lecznicze są skreślane z Rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. Wykaz 
produktów leczniczych usuniętych z centralnego unijnego rejestru prowadzi i publikuje na bieżąco Komisja 
Europejska. Natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych od roku 2012 przygotowuje miesięczne (lub czasami zbiorcze kilkumiesięczne) zestawienia 
produktów leczniczych skreślonych z rejestru na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, jednak nie 
publikuje ich na swojej stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej, lecz jedynie udostępnia 
Ministerstwu Zdrowia, Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia 
i Naczelnej Izbie Aptekarskiej. 

W roku 2019 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych wydał, na wniosek podmiotów odpowiedzialnych, 569 decyzji o skróceniu okresu ważności 
pozwolenia (2018: 418; 2017: 360; 2016: 337; 2015: 432; 2014: 506; 2013: 862; 2012: 545), oznaczających 
skreślenie z Rejestru 256 marek produktów leczniczych (2018: 207; 2017: 159; 2016: 161; 2015: 168; 2014: 
197; 2013: 308; 2012: 254). Liczby te stanowią odpowiednio 88% i 75% w stosunku do wydanych w roku 
2019 decyzji rejestracyjnych i zarejestrowanych marek produktów leczniczych (2018: 71% i 64%; 2017: 
44% i 35%; 2016: 46% i 39%; 2015: 64% i 43%; 2014: 84% i 59%; 2013: 110% i 73%; 2012: 43% i 41%).

W roku 2019 Komisja Europejska wycofała z unijnego Rejestru, na wniosek podmiotów 
odpowiedzialnych, 24 marki produktów leczniczych (2018: 24; 2017: 13; 2016: 12; 2015: 11; 2014: 14; 
2013: 10; 2012: 19), co stanowi 38% w stosunku do liczby zarejestrowanych marek produktów leczniczych 
(2018: 26%; 2017: 14%; 2016: 15%; 2015: 12%; 2014: 14%; 2013: 12%; 2012: 29%).

Tabela 21. Liczba wydanych decyzji o skróceniu okresu ważności pozwolenia produktów leczniczych 
i surowców farmaceutycznych w poszczególnych miesiącach roku 2019.

2019
Decyzje skracające

PL UE
Styczeń 31 3
Luty 45 6
Marzec 64 0
Kwiecień 77 4
Maj 37 1
Czerwiec 34 3
Lipiec 38 0
Sierpień 23 0
Wrzesień 62 1

http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/Biuletyn URPL 2019_PL.PDF
http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/Biuletyn URPL 2019_PL.PDF
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/44/journal/5462
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/44/journal/5462
https://www.ema.europa.eu/en/medicines
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Październik 44 3
Listopad 62 0
Grudzień 52 3
2019 569 24

Tabela 22. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2019 roku skrócono okres ważności 
pozwolenia, według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).

Klasa ATC
Marki produktów leczniczych

PL UE
A – Przewód pokarmowy i metabolizm 20 1
B – Krew i układ krwiotwórczy 1 6
C – Układ sercowo-naczyniowy 46 0
D – Leki stosowane w dermatologii 9 1
G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe 24 0
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych 

i insulin 4 0

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie 30 3
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy 35 8
M – Układ mięśniowo-szkieletowy 15 1
N – Układ nerwowy 46 1
P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające 0 0
R – Układ oddechowy 17 2
S – Narządy zmysłów 6 1
V – Preparaty różne 3 0
Suma 256 24

Tabela 23. Podział marek produktów leczniczych, dla których w 2019 roku skrócono okres ważności 
pozwolenia, według kategorii dostępności.

Kategoria dostępności
Marki produktów leczniczych

PL UE

Rp – produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza (na receptę) 182 10

Rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, 
przez lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów 
z chorobą, do leczenia której lek jest przeznaczony

13 14

Rpw – lek odurzający lub psychotropowy wydawany wyłącznie z przepisu 
lekarza na recepcie oznaczonej symbolem Rpw 4 -

Lz – produkt leczniczy stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym 15 -

OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (dostępny bez 
recepty) 22 0

Kategorie dostępności Rpw i Lz występują tylko w polskim systemie prawnym – ich odpowiednikiem 
w przepisach europejskich jest kategoria dostępności Rpz.

Tabela 24. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których skrócono w Polsce w 2019 roku okres ważności 
pozwoleń dla największej liczby marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Teva 28

Actavis 17

Sandoz 16

PharmaSwiss 13

Apotex 12

Mylan 12

Gedeon Richter 10

Tabela 25. Podmioty odpowiedzialne, na wniosek których wycofano z unijnego Rejestru w 2019 roku 
najwięcej marek produktów leczniczych.

Podmiot odpowiedzialny Marki produktów leczniczych

Teva 3

Bayer 2

Skrócenia okresu ważności pozwoleń wynikają najczęściej ze zmian polityki marketingowej firm 
farmaceutycznych, a także zmniejszenia zapotrzebowania na niektóre starsze leki zastępowane przez 
leki nowsze i lepsze lub zmniejszenia poziomu sprzedaży i opłacalności produkcji przy dużej konkurencji 
leków, rejestrowanych często w dużej liczbie marek dla tej samej substancji czynnej. Ponadto na skutek 
łączenia się firm farmaceutycznych następuje korekta asortymentu leków w połączonej firmie, skutkująca 
najczęściej skreśleniem z Rejestru jednej z dublujących się marek leków o tej samej substancji czynnej.
W roku 2019 dodatkowym problemem stała się także nieodpowiednia jakość wytwarzanych w Chinach 
substancji czynnych, w tym walsartanu.
Liczba skreślonych z Rejestru marek leków w ramach klas terapeutycznych i substancji czynnych jest 
także pochodną liczby marek dotychczas zarejestrowanych. Najwięcej skróceń okresu ważności pozwoleń 
dotyczyło następujących grup produktów:
	w Rejestrze polskim:

•	 klasa A – inhibitor pompy protonowej ezomeprazol (3 marki) i połączenie węglanu wapnia 
z cholekalcyferolem (3 marki);

•	 klasa B – inhibitor agregacji płytek krwi abcyksymab (1 marka);
•	 klasa C – inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (8 marek), w tym 

rosuwastatyna (6 marek); antagoniści angiotensyny II (9 marek), w tym walsartan (4 marki) 
i losartan (3 marki); połączenia antagonistów angiotensyny II z hydrochlorotiazydem (12 
marek), w tym połączenia walsartanu (5 marek), kandesartanu (3 marki) i losartanu (2 marki); 
połączenia antagonisty angiotensyny II walsartanu z blokerem kanału wapniowego amlodypiną 
(3 marki); leki blokujące receptory β-adrenergiczne (4 marki), w tym bisoprolol (2 marki); 
moczopędny indapamid (2 marki); stosowana w chorobach serca iwabradyna (2 marki); 

•	 klasa D – każde ze skróconych pozwoleń zawierało inne substancje czynne;
•	 klasa G – hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie (10 marek), w tym połączenia 

drospirenonu z etinylestradiolem (4 marki) i gestodenu z etinylestradiolem (2 marki); 
estrogen estradiol (2 marki); stosowane w zaburzeniach erekcji inhibitory swoistej dla cGMP 
fosfodiesterazy typu 5 (4 marki), w tym tadalafil (2 marki); antagonista receptora α-adrenergicznego 
tamsulozyna (2 marki);
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•	 klasa H – antagonista hormonów przytarczyc cynakalcet (3 marki);
•	 klasa J – przeciwwirusowe inhibitory proteazy (3 marki), w tym atazanawir (2 marki); 

przeciwbakteryjny makrolid azytromycyna (2 marki);
•	 klasa L – leki przeciwnowotworowe: analog kwasu foliowego pemetreksed (5 marek), taksany 

(3 marki), w tym docetaksel (2 marki), związki platyny (4 marki), w tym cysplatyna (2 marki) 
i oksaliplatyna (2 marki), inhibitor proteasomu bortezomib (2 marki); hamujący układ 
odpornościowy inhibitor kalcyneuryny takrolimus (3 marki); antyandrogen bikalutamid (2 marki); 
inhibitor aromatazy letrozol (2 marki);

•	 klasa M – niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (5 marek), w tym połączenie 
ibuprofenu z pseudoefedryną (2 marki); bifosfoniany wpływające na strukturę i mineralizację 
kości (5 marek), w tym kwas alendronowy (2 marki) i kwas klodronowy (2 marki); 

•	 klasa N – leki przeciwpadaczkowe (11 marek), w tym pregabalina (4 marki), lakozamid (2 
marki) i topiramat (2 marki); neuroleptyk arypiprazol (3 marki); połączenie opioidu tramadolu 
z przeciwbólowym i przeciwgorączkowym paracetamolem (3 marki); psychostymulujący 
sympatykomimetyk działający ośrodkowo metylfenidat (3 marki); leki przeciw otępieniu 
starczemu (6 marek), w tym blokująca cholinoesterazę rywastygmina (3 marki) oraz memantyna 
(2 marki); przeciwparkinsonowy inhibitor monoaminooksydazy typu B rasagilina (2 marki); leki 
przeciwdepresyjne escytalopram (2 marki) i sertralina (2 marki); 

•	 klasa R – leki przeciwhistaminowe działające ogólnie (4 marki), w tym dezloratadyna (2 marki); 
•	 klasa S – analogi prostaglandyn (3 marki), w tym trawoprost (2 marki);
•	 klasa V – każde ze skróconych pozwoleń zawierało inne substancje czynne;

	w Rejestrze unijnym:
•	 klasa B – czynniki krzepnięcia krwi (3 marki), w tym czynnik VIII (2 marki);
•	 klasa L – przeciwnowotworowy topotekan (2 marki); inhibitor czynnika martwicy nowotworów alfa 

(TNF-α) adalimumab (2 marki); 
•	 klasa R – stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych połączenie salmeterolu 

z propionianem flutykazonu (2 marki).

Opracowanie: dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

Przygotowanie zestawienia szczegółowego:  
Krystyna Skrzyńska

IQVIA
2020-02-27

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

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 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, 
Oslo 2018), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „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”; “Community list of not active medicinal 
products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Przyjmowanie preparatów lub pro-
duktów drożdżowych może być wskazane:

A. w okresie intensywnego wzrostu i dojrzewania
B. przy ataku dny moczanowej
C. w chorobach zapalnych jelit
D. w ciąży i podczas karmienia piersią

Prawidłowa odpowiedź: A. Drożdże stanowią bogate 
źródło witamin i minerałów, dlatego mogą być stoso-
wane w stanach osłabienia, rekonwalescencji, wzrostu 
– kiedy konieczna jest zwiększona podaż składników od-
żywczych. W niektórych stanach i schorzeniach mogą 
jednak być przeciwwskazane (B, C i D).

Pytanie ❷: Badanie jałowości leków parente-
ralnych można przeprowadzić stosując:

A. test LAL
B. metodę z użyciem sączków membranowych
C. test na królikach
D. metodę wizualną

Prawidłowa odpowiedź: B. Do badania jałowości prepa-
ratów stosowana jest metoda z użyciem sączków memb-
ranowych lub metoda bezpośredniego posiewu.

Pytanie ❸: Płyny do infuzji mogą być poda-
wane w postaci:

A. roztworu olejowego i emulsji o/w
B. roztworu wodnego i zawiesiny
C. emulsji submikronowej o/w i roztworu wod-
nego
D. zawiesiny mikrosfer i roztworu olejowego

Prawidłowa odpowiedź: C. Dożylnie można podawać 
tylko roztwory wodne oraz emulsje tłuszczowe o/w  do 
żywienia pozajelitowego.

Pytanie ❹: Nowy koronawirus SARS-CoV-19, 
to patogen należący do grupy:

A. alfa-koronawirusów
B. beta-koronawirusów
C. delta-koronawirusów
D. gamma-koronawirusów

Prawidłowa odpowiedź: B. 7 stycznia ogłoszono, że 
zachorowania powoduje nowy wirus pochodzi z grupy 
beta koronawirusów, a pięć dni później przedstawiono 
zsekwencjonowany genom.

Pytanie ❺: Wirus HPV może być przyczyną:

A. raka szyjki macicy
B. raka przełyku
C. raka odbytu
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: D. Wirus brodawczaka odpo-
wiedzialny jest za różne typy nowotworów, nie tylko 
u kobiet.

Pytanie ❻: Najwyższą skuteczność szczepion-
ka przeciwko HPV ma:

A. u osób z objawami infekcji 
B. u dorosłych kobiet aktywnych seksualnie
C. w grupie młodych nastolatek przed inicjacją 

seksualną
D. u mężczyzn będących nosicielami HPV

Prawidłowa odpowiedź: C. Szczepionka jest najskutecz-
niejsza w grupie dziewcząt i kobiet, które przed szcze-
pieniem nie były zakażone HPV. Jeśli nie ma przeciw-
wskazań to zalecane jest szczepienie dziewcząt w wieku 
11-12 lat.

http://www.karnet.waw.pl/bazyl.html
http://kbpoz.gs1.pl/
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❼:  Najczęstszym, najwcześniejszym 
i najbardziej uporczywym objawem cuk-
rzycy jest:

A. świąd
B. osłabienie ostrości widzenia
C. stopa cukrzycowa
D. upośledzenie wzrostu płytki paznokciowej

Prawidłowa odpowiedź: A. Wszystkie wymienione ob-
jawy mogą wystąpić w przebiegu cukrzycy, jednak naj-
bardziej charakterystyczny jest świąd.

Pytanie ❽: Działania niepożądane typu F ob-
jawiają się:

A. wzrostem nasilenia wraz z czasem terapii 
B. wystąpieniem po nagłym zaprzestaniu poda-

wania leku
C. brakiem skuteczności leczenia z powodu opor-

ności na lek
D. reakcją nadwrażliwości 

Prawidłowa odpowiedź: C. Niepożądane działanie leku 
typu F (failure of therapy), to sytuacja, gdy leczenie jest 
nieskuteczne z powodu niespodziewanej oporności na 
lek.

Pytanie ❾: Streptococcus agalactiae powoduje:

A. zakażenie u noworodków
B. chlamydiozę kobiet i mężczyzn
C. kiłę wrodzoną
D. ziarnicę weneryczną

Prawidłowa odpowiedź: A. Streptococcus agalactiae wy-
stępuje w drogach rodnych około 5-35% kobiet ciężar-
nych i może powodować zakażenia nowo urodzonego 
dziecka.

Pytanie ❿: Obowiązkowi zgłoszenia w opar-
ciu o przepisy ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi nie podlega:

A. rzeżączka
B. chlamydioza
C. zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego
D. HIV i AIDS

Prawidłowa odpowiedź: C.  Obowiązkowi zgłaszania w 
Polsce w oparciu o przepisy ww. ustawy i przepisy wy-
konawcze podlegają: chlamydiozy i inne zakażenia nie-
rzeżączkowe układu moczopłciowego, kiła, rzeżączka, 
WZW typu A, B, C i inne oraz zakażenia HIV i AIDS.
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