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Szanowna Pani Minister,

jak wynika z publicznie dostępnych informacji, Departament Nadzoru Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego wystosował do gabinetów lekarskich pismo
z informacją o utrudnionej dostępności kilkudziesięciu lekówwydawanych na receptę,
w której sugeruje się lekarzom ograniczenie wystawiania recept na produkty|ecznicze
umieszczone na liście.

Celem przekazpłanej listy było wsparcie lekarzy przy wystawianiu recept i eliminacja

4rzyka poszukiwaniaptzez pacjentów pozycji, które w danlrm momencie mogą byĆ
niedostępne na rynku.

Niestety omawiane działanie nie tylko nie adresuje zakładanego celu, ale w efekcie
stanowi nierzete]ną informację wprowadzającą w błąd lekarzy, wymierzoną w dobro
pacjenta oraz powodującą chaos na rynku, co uzasadniono poniżej.

W zvńązku z powyższJrrn, zwracamy się do Pani Minister jako organu
sprawującego nadzfir nad obrotem produktami leczniczymi z apelem
o podjęcie naĘchmiastowych działań w celu wyeliminowania z rynku
nierzetelnych informacji przekazywanych pracownikom ochrony zdrowia
wystawiających recepĘ, a w szczególności:

1. wycofania tej informacji z obiegu publicznego;

2. poinformowania pracowników ochrony zdrowia, do których zostało
wysłane pismo o cza§ow;nn niekierowaniu się przy wystawianiu
recept informacjami tam zamieszczon;rmi oraz

3. opublikowania komunikatu Ministra Zdrovńa otaz Głównego
Ińspektora Farmaceutycznego - adresowanego do publicznej
wiadomości _ prostującego wprowadzające w błąd informacje o
utrudnionej dostępności większości produktów leczniczych
wskazanych w piśmie Departamentu Nadzoru GIF

lzBA Go§PoDARczA, FARMACJA Po§KA'
ot_41o Warszawa, ul. Czorsztyńska ó, tel./fax 228g977 97,22839 99 fuO,e-mai!: info@farmacja-Polska.org.Pl

www.farmacia- polska.org.pl



UZASADNIENIE

Jak zasygnalizowano powfej, działania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
nie tylko nie adresują zakładanego celu, ale podważają autorytet instytucji sprawującej
nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi. Główny Inspektor
Farmaceutyczny jako organ administracji publicznej winien stać na straży
bezpieczeństwa pacjentów w szeroko pojętej farmakoterapii. Ochrona ta powinna zaŚ
mieć charakter faktyczny, w sposób rzetelny i prawdziwy odzwierciedlający obecną
sytuację w zakresie dostępności leków.

Ęłrrczasem, informacje wystosowane przez GIF do pracowników ochrony zdrowia
wystawiających recepty z informacją o utrudnionej dostępności kilkudziesięciu
produktów leczniczych :

o pozo§tają w większości przypadków nieprawdziwe, ponieważ część
z tych leków była i jest dostępna bez problemu w aptekach, o czym można
dowiedzieć się m.in. z portalu ,,Gdzie Po Lek". Informację o dostępności swoich
produktów potwierdziĘ również firmy zrzeszone w naszej organizacji, których
leki znalazły się na liście.

. nie precyzują dawek, postaci i wielkości opakowań produłrtów
leczniczych, co jest istotne dla lekarzy dokonujących preskrypcji leków;

o nie są wiarygodne i kompletne - sprawa nie była konsultowana
z zainteresowan5rmi producentami, których leki znalaĄ się w informacji
przygotow anej przez Departament Nadzoru GIF.

Komunikat GIF stanowi w istocie nierzetelną informacją wprowadzającą w błąd oraz
wymierzoną przeciwko:

. lekarzom, którzy dokonując preskrypcji danego leku, mają obowiązek
kierowaó się wskazaniami aktualnej wiedzymedycznej, dostępnymi metodami i
środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami
etyki zawodowej oraz dzińaó z na|eżyĄą starannością (vide: art. 4 ustawy o
zawodzielekarza i lekarza dentystyt), nie zaś wytycznymi GIF w tym zakresie;

o pacjentom, którzy mają prawo do nieprzerwanego dostępu do skutecznej i
bezpiecznej terapii, w tym do preskrypcji produktów leczniczych, które lekarz
llzna za najodpowiedniejsze (nie zaś za - dostępne i rekomendowane ptzez
GIF);

o producentom produktówleczniczych, których leki umieszczorlo na liście,
a które, zgodnie z ieh oświadczeniem, były i nadal pozostają dostępne w
aptekach ogólnodostępnych. Działanie GIF naraża te firmy na niepowetowane
straty wizerunkowe oraz finansowe. Nie na|eży również pominąć faktu, iŻ

sugestie o zmianie rodzaju wypisywanych leków z uwagi na ich rzekoma
niedostępnośó mogą prowadzić do zaburzenia qmku konkurencji poprzez
wzmocnienie pozycji producentów leków niewskazanych w informacji GIF
i równoległego osłabienia pozycji podmiotów, których produkty wytypowano
jako niedostępne do zakupu w aptekach;

1 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j.Dz.|J.Ż022.I73I z późn. zm.)
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. właścicielom wyszukiwarek i oprogramowań, które wykazują zgodnąz
rzeczywistością dostępność produktów leczniczych. PrzyHadowo, portal
GdziePolekw ślad za listą dokonał szybkiej analizy, z której wynika, że okolo
45 pozycji budzi poważne wątpliwości w kwestii utrudnionej
dostępności. Wytypował również r5 pozycji, które uznali za istotne
deficyty, a których brakuje na liście, przy czymsą to produkty niedostępne
już od pewnego czasu. Dodatkowo, jak zauważył GdzePolek, problem
zptzygotowaną przez GIF listą polega równiez na tym, ze w wersj iptzeznaczonej
głównie dla lekarzy ńększość produktów wymieniona jest z nazwy handlowej,
podczas gdy problemy z dostępnością mogą dotyczyó jednego z wielu opakowań
danego brandu.

o przedsiębiorców prowadzących działalność apteczną, którzy posiadają
na stanach magaąmo\Ąrych aptek produkty wskazane w komunikacie GIF i które
to produkty mogą ulec przeterminowaniu i uĘlizacji w związku działaniem GIF.

Działanie GIF budzi także wątpliwości w kontekście jasno (i wąsko) sprecyzowanych
pt zez ustawodawcę kompetencji Państwowej Insp ekcji Farmaceutycznej .

W myśl art. ro8 PF2 Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór m.in. nad obrotem
produktami leczniczlrmi ,,ttl celu zabezpieczenia tnteresu społecznego LD zakresie
bezpieczeństwa zdrousią i życia ludzi przy stosouaniu produktóu leczniczych i
wyrobów medycznych, znajdujqcych się w (....) aptekach". Norma ta nie daje jednak
GIF kompetencji do wskazywania, które z produktów leczniczych powinny byó
ordyrowane przez lekarzy, a które nie (zwłaszcza w sytuacji sdy GIF posiada
nieprawdziwe informacje o dostępności leków).

Z perspektywy przedsiębiorców funkcjonujących na rymku farmaceutycznym, jak
również z perspektywy pacjentów, działanie GIF podwaza zaufanie do organu
administracji publicznej. Posługując się nierzetelnymi dan5rmi, bezprawnie naraza
podmioty odpowiedzialne na straty wizerunkowe oraz finansowe.

Biorąc pod uwagę nierzetelność przedstawianych przez GIF informacjiorazich daleko
idące skutki, wnosimy o pilną realizację działań wskazanych na wstępie niniejszego
pisma.

Z poważaniem,

Irerla 
I

Prezes Zarząda Izby Gospodarczej
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