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Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 listopada 2022 r. na wstępie dziękujemy za zaangażowanie

w kwestię dostępności lekowej oraz przekazanie uwag dotyczących danych przesłanych do

przedstawicieli Samorządów - Aptekarskiego i Lekarskiego w dniu 18 listopada 2022 r.

Warto w tym miejscu nadmienić, że do przedstawicieli Samorządów, a tym samym do

wiadomości publicznej trafiły dwie, różniące się formą prezentacji i zakresem danych, wersje

materiałów informacyjnych - zgodne z uwagami i potrzebami przekazanymi przez izby na etapie

konsultacji zestawień.

Jednocześnie, zgadzając się z niektórymi elementami krytyki opinii publicznej pod adresem

listy skierowanej do lekarzy, postanowiliśmy zmodyfikować formę prezentacji danych - na taką, za

którą możemy Wziąć pelną odpowiedzialność. Również w naszej opinii przedstawianie zestawienia

jedynie nazw handlowych, bez wskazania chociażby postaci i dawki leku, było zbyt oględnym sposobem

komunikowania problemów z dostępnością leków i budziło wątpliwościco do możliwościefektywnego

wykorzystania takich informacji. Kwestia dostępności lekowej jest bowiem zlożona i wymaga

dostarczania szczegółowych informacji ukazujących kontekst jednostkowych przypadków, istotna jest

także odpowiednia ich interpretacja przez profesjonalistów z obszaru ochrony zdrowia. Rzadko

obserwujemy sytuację zupełnego braku produktu leczniczego - o wiele częściej są to niedobory

czasowe i występujące lokalnie. W formie, której obecnie dane są przekazywane, to jedyna możliwość

dosta rcze n ia naj ba rdziej obiektywnych i nfo rm acj i.

Uprzejmie wskazujemy, że Główny lnspektorat Farmaceutyczny posiada dane o obrotach

i stanach magazynowych ze wszystkich poziomów dystrybucji-wliczając same apteki ogólnodostępne,

szpitalne i hurtownie farmaceutyczne - jest to około 20 000 podmiotów przekazujących dane o

obrotach i stanach magazynowych do ZSMOPL. Powyższy obowiązek realizują również podmioty
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odpowiedzialne, które dodatkowo przesyłają informacje o planach dostaw. Posiadamy więc

informacje, które pozwalają nam ocenić sytuację dostępności lekowej w całym łańcuchu dystrybucji.

Dane na podstawie analizy których kwestionowane są ustalenia Głównego lnspektora

Farmaceutycznego odnoszą się wyłącznie do stanów magazynowych pochodzących z 1860 aptek- czyli

ok. t3o/o podmiotów działających wyłącznie na rynku detalicznym, lnformacje dotyczące stanów

magazynowych stanowią jedynie niewielki wycinek danych analizowanych przez GlF.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z ograniczeń ZSMOPI w szczególności uzależnienia

zawartych w nim danych od rzetelności raportowania przez podmioty, jak również pewnego

opóźnienia w spływaniu danych do systemu. Prowadzona analiza oparta wyłącznie o ZSMOPL zawsze

będzie obarczona marginesem błędu, Dlatego też informacje raportowane przez wyżej wymienione

podmioty są uzupełnione o dane pochodzące z dostępnych dla GlF pozostałych narzędzi analitycznych,

Komercyjne, ogólnodostępne portale zajmujące się tematyką dostępności lekowej

iposiadające informacje o stanach magazynowych części aptek online są z naszej perspektywy

przydatnym dla pacjenta, acz ograniczonym narzędziem. Wysnuwanie zaś wniosków i wyrokowanie

o ogólnopolskiej dostępności produktów leczniczych jedynie na bazie informacji z ułamka aptek jest

w naszej opiniiodważnym, ale karkołomnym działaniem.

Nie zamykając się oczywiście na konstruktywne uwagi (które otrzymujemy, bierzemy pod

uwagę i implementujemy), będziemy ulepszać przekazywane dane, aby były jak najbardziej użyteczne

dla lekarzy i farmaceutów, a ostatecznie dla pacjentów.

Z poważaniem

z up. Głównego lnspektora Farmaceutycznego
Magdalena Rychter

Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru

/podpisano elektronicznie/
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