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,,FARMAGJA PoLsKA,,

szanowna pani prezes,

W odPowiedzi na Pismo o znakach l,dz,726-2O22 w sprawie uwzględniania produktów
leczniczYch na tzw.liŚcie antywywozowej, uprzejmie informuję, ze zgodnie z art. 37av
ust. 14 ustawY zdnia 6 września 2001 r, Prawo farmaceutyczne (Dz, U, z2021 r. poz,
1977, z PÓŻn, zm.) Minister Zdrowia, na podstawie informacji pzekazywanych przez
Głównego lnsPektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie
Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących
dostęPnoŚci Produktów leczniczych, środków spozywczych specjalne go przeznaczenia
zYwieniowego lub wYrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co
najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych,
środków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów
medYcznYch zagroŻonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypogpolitej polskiej.

zatem przepisy prawa nie precyzują jednoznacznych kryteriów włączenia, bądż
wYkluczenia okreŚlonego produktu leczniczego zżw. obwieszczenia antywywozowego.
NalezY zaznaczYĆ, ze Minister Zdrowia każdorazowo analizuje wpływające wnioski
Podmiotów odPowiedzialnych o umieszczenie na wykazie określonych produktów
leczniczYch, Środków sPozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego, czy też
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WYrobÓW medycznych w celu zapewnienia ich dostępności na polskim rynku. Tym
samYm uwzględniany jest szereg dostępnych danych na temat obrotu produktów na
rYnku. W tYm celu ŚciŚle współpracuje z Głównym lnspektoratem Farmaceutycznym jako
jednostką odpowiedzialną zarowno za dokonywanie analiz skali, przyczyn i skutków
braku dostępności do produktu leczniczego, środka spozywczego specjalnego

Przeznaczenia zYwieniowego lub wyrobu medycznego, jak równiez sprawowanie
nadzoru nad wywozem.

W tYm miejscu nalezy równiez przypomnieó, że tzw, obwieszczenie antywywozowe ma
charakter prewencyjny. Jest to jeden z mechanizmów wprowadzonych do polskiego
sYstemu Prawnego, którego zadaniem jest ochrona przed wywozem produktów
leczniczych poza granice Polski, co mogłoby prowadzió do powstawania niedoborów
niektórych Produktów leczniczych na polskim rynku farmaceutycznym. lnformacje

PrzekazYwane pżez podmioty odpowiedzialne we wnioskach o uwzględnienie
okreŚlonYch produktów na wykazie nie zawsze wskazują na uzasadnione ryzyko ich
WYWOzu Poza granice Polski, niemniej Minister Zdrowia we współpracy z Głównym
lnspektoratem Farmaceutycznym stale weryfikuje docierające doniesienia.
Na zakończenie należy wskazać, ze Minister Zdrowia w kwestii przeciwdziałania
niedoborom leków na bieząco monitoruje i nieustannie podejmuje odpowiednie
działania, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, zaś obrót produktami leczniczymijest
ściśle regulowany przez obowiązujące przepisy prawa.
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