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Warszawa, dnia z9listopada 2c22r.

Pan

MACIEJ MIŁKOWSKI

podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrovńa

L.dzl6ozlzozz
dotyczy: nieprawdziwych informacji doĘczących utrudnionego dostępu do leków
przekazanych ptzez Departament Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
pracownikom ochrony zdrowia łvystawiających recepty

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z rozpowszechnieniem ptzez GIF wśród pracowników ochrony zdrowia
nierzetelnych i w znacznej części nieprawdziwych informacji dotyczących
utrudnionego dostępu do niektórych leków i sugerowania czasowego ograniczenia
wystawiania recept na te leki, podjęliśmy natychmiastową interwencję kierując do
minister Ewy Ikajewskiej stosowne pismo.

Jednocześnie informuj emy, że j esteśmy w posiadaniu szeregu informacji przesyłanych
ptzez producentów lub podmioty odpowiedzialne, w których potwierdzają obecność
w obrocie swoich produktów, które niestety GIF umieścił na liście leków o utrudnionej
dostępności.

Wielu naszych członków vrytaża zdecydowany sprzeciw wobec takim praktykom,
których konsekwencje ponoszą przede wszystkim polscy pacjenci. Działania GIF
wywołują zaskoczenie z powodu nierzetelności przygotowywanych informacji ( brak
dawki, wielkości opakowania ), co powoduje, że w przestrzeni publicznej powstaje
dodatkowo fałszywe przekonanie, że dany lek nie jest w ogóle osiągalny niezaleznie od
dawki i wielkości opakowania.

Szanowny Panie Ministrze, ponieważ sprawa wydaje się bezprecedensowa, uprzejmie
prosimy o zapoznanie się z pismem skierowanym do Głównego Inspektora
Farmaceutycznego i osobisty nadzir nad usunięciem ptzez GIF informacji
wprowadzających w błąd lekarzy, pracowników medycznych, aptekarzy a przede
wszystkim pacjentów.

Zpoważaniem

Irena Rej
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Zńączniki:
1. Pismo Izby Gospodarczej,,FARMACJAPOLSKA" skierowane w dniu 2g.l:-2o22

r. do minister Ewy lGajewskiej
2. Informacja Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

skierowana do pracowników ochrony zdrowia wystawiających recepty
3. Artukuł na portalu prawo.pl pt. ,,Lista GIF brakujących leków moze wprowadzać

w błąd.
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Parri

tsWA KI{AJEWSKA

Głćlwny Ilrspektot, Farnlaccu I yc7,|1y

ttl. Setratot,ska tz tlo-ct[Jz Włtl,szawa

L.cIr,, t6otf ztlzz

Sztltrclrvna Palri Mittistct,,

ja]t wyrrilta z publicznie dostępnycłr irrfilrmacii, Departarnent Naclztlt,tt G}ćlrł,negcl

Inspektoratu I.'armacerttyczneg() rł,ystostlwał cltl gabirlelt(lw lekal,skich 1ristlrcl
z irrfbrnrac:ją tl tttt,ttcltriolre.j drlstęprrości kil}<uclziesięcilr 1ekćlw lvyclawatryclr na 1ggcptę,
w któr,ei sugertrje się lelkal,zotrr tlgratliclzenie rvystawiatria recept lrtr prt;dukty ieclztriczt,:

tlnlieszcz()lle lla liście.

Celelrr przekazyivanej listy było rvsparcie lekarzy przy wystawitrniu recept i tlinrilracja
r},zyka poszukiwaniir przc,:z pacjentów pclzycji, ]<tćxtl w clalryrn lrrtlnteltcie lrrogą łlyć
lricdostępne lra l,ytrkrt.

Niestety onrawiancl działanic nic tylko l-ticl aclt,clsuic zal<ładancgo cellu, ale rv etei<cie

stanowi rriel,zetcltią inltlrrrlację wprowzrdzającą w błącl lekarzy, wymielrzot}żl w cl<lllrł-l

pacjenta olaz powodrrjącą c}raos na t,ynktt, ccl ttzasaciniorro ponizej.

W zwiłlzktl z 1rowyższ5ł11, zwracanry się clrr l'ani Mirrister jako organrr
sprawującego naclzór nacl obrotem produktanri leczrriczyrrri z apclern
o p<lt§ęcie rratychrniastowyclr działafr w celu wyeliminowania z qynktr
rrierzetelnyclr inlbrrrracji przekazyvarrych prircownikorn ochrony zclrowia
wystawiających rccepty, a w szczególności:

1. wyctrfania tej inftlrrnacji z <rbiegtr ptrlrliczrrego;

2. poilrftrr.rrrowarriłr pracrrwrril<ćrw oclrrony zclrowia, do których zostalo
wyslarre pisrrro o czasow\rm rriekierowaniu się przy wystawiarritr
re cept i rrf'tr rrn acj arrri t arrr z arniesz czorryrni o r az

3. opubliltowania korrrrrrrikatu Mirristra Z<lrowizt ol,tlz Główrregtl
Inspektora Far:ntacetrtyczneg<r - adresowarlcgo do publicznc.i
wietclonrości - pr<rstującego wpr(rwaclzającc w błąd irrfbrnrircje o
r.rtrudnionej drrstępności większości 1rroclulttów leczniczych
wskazanych w piśmie l)epartarrrcnttr Nadzoru GIF
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UZASADNIENIn

,Iak zasygtlalizowatlo powyzej, clziałania Glówrregtl lnspektrlratu F'arlnacetttycztrego
rrie tylko rrie aclrestrią zal<łaclant:gtl celtt, ale podważają auiorytct illstyttrc:ji sprawtrjącej
tladzĆlr ntrt1 jal<rlśt:ią i r;lrl,tltenl 1lrtlclttktalrri 1ecziricz\ł-tri. Gł(lwlly lnspektot,
I"łrrtrracerrtyczny jalto or8al1 aclnrinistlacji 1;rrbliczrrcj winien stać 11źt stritzy
bczpicczelrstwa pacjentćlw rv szeloko po.ięicj farmal<otelallii. Oclrrona ta powinlra zaś
rnieó charakter faittyczny, \Ąr sposób rzctelny i prawciziwy odztviercicdlzrjący obecrlą
syttrację w zakrelsie dostęprrości leków.

Tytrrczasetn, infbrnrac:je wysttlstlwane pljzez GIF cltl prat:t;wtrik(lw oclrrtlny zclr<lwia
wystawiających relcelpty z illfortlracją o utru<ltticlnej clt;stęprrości kilkrrclziesięcilr
procluktć;w I eclztri czycir :

o pozostajł1 w większclŚci 1rrzypzrdków nieprawdziwe, prlniewaz częśc
z tyclr lekilił, llyła i .jest ciostęlltra bez pt,tlblenrrr w al;tekac:lr, o czym l11()z1,1A

clowieclzieĆ się lłr,irl. z ptlltaIir ,,Gc]zicl Po L,e]<". Inft;r,lrracje2 rl cltlstęplltlści swcliclr
prodtrkt(lw ptltwieltlziły l,ćlrvrrież l,irltry zlzeszo11e lv lraszei ol,galrizilt,,ii, l<tólyclr
le]<i zrra]azł), się lra liście.

. rrie precyztrją dtrwek, postaci i wielkości opal<owafr prtrdtrktćrw
leczniczyclt, ctl jest istrltlte clla Ielkal,z1, clokonujący<lr preskl,n;cji ]cków;

. rrie są wiarygodrre i k<lnrpletne - sprawa nic byla konsultowana
z zainteresrlwałlynri 1rt,tlclttcentallli, kt(lryclr leki znztlazly się w ill1olnracji
p t,zygcltowatr ej pt,zez D epłlrt atuent Nłtd zortr Gl }t.

I(onrttnikat GI}T stanowi w istrlcitl Irielt,zetolną inlbrnracją wplrlwadzirjącą lv błątl oraz
wytl,1 ierztltlt1 p l,zecliwko :

. lekarzont, ktćll,zy rltlkorru.izlc preskrypoji clarrego 1elktt, nrają obowiązelt
kiertlwać: się wskazallianti a]<trra]rrei wicclzy iriedyg7l1pj, dostępllynii rnetodanri i
śroclkarlri zapolriegalria, t,ozpclznelwatritt i lccecrlia cłrol,ólr, zgodnic z zasaclanri
ctyki zawtlclowci oraz clziałać z należ,fią starantrością (vidc: art. 4 tlstawy o
zawodzie lckarza i iekarza dentysty'), nic zaś wytyczrrynri Gt}, w tym zakresitl;

. pźtcjcntottl, }<tĆlrzy niają prawo do llicprzclwallcg(l clclstęptr do skutelcznei i

bezpieczncj terirpii, w |yrn do preskrypcji p1,ocluktów ]ecziriczych, ]<t(lre lekarz
uzna za lraioclpowiecinicisze (rrie zaś za - clostęprre i rekottreltclt)wżll}() I)l:1,ę:7

GlF);
. producerrtom procltrl<tów leczniczych, którydr leki urrrieszc,z,oll() rra liście,

a które, zg<;clrrie z ich oświailczcllriern, były i traciirl pozrlstają cltlstęplre w
aptekatlr tlg(lllrrltlostęplrydr. l)ziałarrie GIił rlarażtt te tirlrry tra lriepolvetr;wilne
straiy r,vizelttllkowe orżlz fitrtursowe. Nie rralt:ży rówlrielż porrrinąć fii]<tu, iż
slrgestie tl zlrliatrie: roclzajrr wypisywarlyclr leków z urvagi lra iclr rzckotrra
rrieclosięplroś(: l11ogą plorvaclzić cio zabttrzclriir t,ynktt konktrt,clrcji poprzez
wznrocnieltiic pozycii prodrtccltrtói,v ]eków niewskazanyclr w infbrnracji Gl}l
i rówlroległego osłabielria ptlzyc:ji podnriotćlw, ktćlryclr pl,tl<htkŁy w.ytyptlrvant;

iako niedostęprle clo zakrtptt w aptekach;

] [Jstawa z clnia § grrrdnia li)1)6 l, ct zarvotlatlt lek.rru a i lekatza del)tVstV (t.i, Dz.l"J,2022, l73l z tlóźn, zrll.}
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. właścicieltlrn wyszrrkiwarek i tlprtlgrarntlwań, lttóre wyltazLrją zgodrtą z
rzeczpvistością clostępność produktów leczlriczych. Przyk}aclowo, portal
Gdziel'olek w ślacl za listą cio}<onał szybkiej analizy, z której rvyniltzt, żc około
45 pozycji budzi poważnc wątpliwości w kwestii trtrtrdnioncj
dostępnoŚci. Wytypowtrł rćxvnież 15 pozycji, które trznirli zit istrrtrrc
tleficy,ty, a których lrrakuje rra liście, przy czyt}l są ttl proclttl<ty rrieciostęprre
irrz ocl pewlteg() czasLl. Doclatkowrl, jak zartwazyl GclzePtll,ek, irrrllllellr
z plzygotttlvallą przez GlF listą ptllega rćlwniez ltit tynt, że w welsji przeztiaczolltj
główrrie clla leltarzy większość prodrrktów wylliienir-lrla.iest z llazwy iralrtllowcj,
ptlrlczirs gcly 1llolllełrry z tlostęplrością lr}ogą cltityczyć iccitlego z wielu opakorvetti
danelgo blandtt,

. przedsięlriorcćrw prowadzącyclr działalrrość etpteczrrą ,l<tór,zy posiacla.ją
ltti stitnaclr i}lasazyllowyc:h aptek pltlłlukty rvs}<azatlel w ]<tlnruiiitacie GIIi i l<ttile
to plodu}<ty mogą ulec przeternrinowanitr i ut1,lizacji w zrviązliu działanicni GI}r.

Działarrie (}IIT btrclzi |akze wątpiiwtlści rv ltorttel<ścic jaslro (i wąsko) sl)recyzołvarryclt
przez ttstawodawc:ę }<olrrpetełrcji Paristwtltvej Inspekcji li'artrraceutyczrlej.

W nlyśl alt. 1oB Pll'' Insllel<cia l.'arnracctttycztra spt,ltwitje nzrclzór n.in. naci clbrotelnr

i;rodttktiinri ]eczniczyllli ,,l,[, celu zallezlliec:zenict htertlsu s1loleczlleglc,l tu zalcl,esie
be,zylteczeństula zr,lt"tltuict i żryctu lutlzi prz11 str.i.st;łurtllitt ylt,ocluktów lct:zlir.:r4dl i
ruyrobóu nlcrlyczntlrń, nujdtLjclcplch się ło (.,..) aptekrtclt". Nor,t"lra ta nie daje jednak
GIF' konrpetellcji cl<l wskazywtittitt, kićlle z prclcltrl<tów leczrlicz.yclr ilowinlry llyć
ot,clylrorvane pL-zez }ckarzy, a ]<tćlre rrie (zwlaszczit w sytuacji gcly GIII posiacla
trieprawclzirł,e infornracic o clostęl;ności leltów).

Z pelrspelttywy plzedsięllir;r,cćlrv ftlnitcjonu.jącyclr na l,ytrl<tt farnracetłtyczllyirl, .jak
r,ównież z perspektywy pa{entćlw, clziałarrie Q|}.' ptlclłvaża zattfatrie clo ()r€lal1ll

at]tllilTistracji prrlllicznelj, Ptlsłrrgtrjłlc sit2 lriel,ztłteltrynri clanytrri, llezprawnitl naraza
pocirrriotv otlpowierizialtre na straty wizel,utrlirlwe ttlźIz fitralrsowe.

Bior,ąc potl trwagę trielzctellrtlść przeclstawiittiych pl,-,l,cz GIF inlrllrrracji oraz icllr cltr]eko
idące sktrtki, wlrosinry o pilną lealizację tlziałail wskazanyclt na wstępie nilriejszego
pistrla.

Z porvazalrietrl,

Irela l

Pl,cztls 7zll, lłltlu I zby Gtls1l tl dal,czci

,,I,-ARMACJA PoLsI(A"
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Lista GIF brakujących teków może
wprowadzać w błąd
ił.;Lista GIF brakuj ących leków lnoze wprowadzać w błąd
zródło: istock

W dodatku zaleca się takze przepisywanie zamięnników, które są obecnie znacznię mniej dostępne
niz produkt,przed ktorym lista ostrzega.-Z tego powoduzłącznle70pozycji w wykazie dla
lekarzy,4S uznajemy za mogące wzbudzać wątpliwości lub takie, dla których nie znajdujemy
powodu, dla którego uwzględniono je na liście leków o utrudnionej dostępności - czytamy w
analizię Gdzie Po Lek.

Eksperci dodatkowo wyĘpowalt 15 pozycji, które uznali za za istotne deficyty i których brakuje
na liście, przy czym są to produkty niedostępne już od pewnego cza§u.

Czy]Laj w L EX : U warun k owan i a p_Ęry!ę_rcalza§j,_§ub§§y tu§j i l eko w ptzsz_ap_tęli_łłz

Czytaj taWe na Prawo.pl: Ministerstwo Zdrowia: Lekarz otrzyma informacje o dostępności
leków w danym regionie>>

- Po miesiącachzapowiedzi - Głowny Inspektorat Fatmaceutyczny przygotował listę brakujących
lekow. Sugeruje lekarzom ograniczenia wystawiania recept na leki w pełni dostępne w aptekach.
To się robi niebezpieczne. Lista nadaje się tylko do kosza - kornentuje Marek Tomków, wiceprezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej,

Ponad miesiąc tęmu wicenrinister zdrowia Maciej Miłkowski na konferencji prasowej przyznał, że
jest problem z dostępnością poszczególnych leków. -Ale nie widzimy, żeby sytuacja odbiegała od
norTny - stwierdził. Resor1 zdrowia zapowiedziałwówczas, ze "najpewniej" co dwa tygodnie do
Naczelnej lzby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz hurtowników będą przekazywane
informacje w zakresie mozliwej, ograniczonej dostępności poszczegolnych lekow. Dzięki temu
Iękarz jużprzy wypisywaniu pacjenta, mógłby stwierdzić, czy lek będzie mogł zostać wykupiony,
czy jest dostępny w aptekaclr na terenie choćby województwa.

Docelowo ma być to system informatyczny "podpięty pod gabinet.gov.pl", czyli pod aplikacje
gabinetowe prowadzone w kazdym podmiocie medycznym.

- Problęm zprzygotowanąprzęz GIF listą polega na tytn, ze w wersji przęznaczonej głownie dla
lekarzy (wystawiaj ących recepty) większość produktow jest wymieniona tylko znazwy handlowej,
podczas gdy problemy z dostępnością 111ogą dotyczyc wyłączniejednego z wielu opakowań danej
marki - zwrócono uwagę w anaIlzie Gdzie Po Lek.

W ostatnich tygodnia porlal Wirlualna Polska opisała problern braku morifny podawanej drogą
doustną, która jest silnym lekiem przeciwbólowym. Minister zdrowia Adam Niedzielski
zapowtedział zkolei, że zgodnie z zapowiedziami producenta, dostawy j ęszczę w tyrn roku zostaną
przywrócone do nonnalnego poziomu.


