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Adresaci wedfu g rozdzielnika

szanowni państwo,

W odpowiedzi na pisma w sprawie przekazywanych informacji na temat utrudnionej

dostępności produktów leczniczych na polskim rynku, uprzejmie informuję, że Główny

lnspektorat Farmaceutyczny na polecenie Ministra Zdrowia co dwa tygodnie dostarcza

Samorządom - Aptekarskiemu i Lekarskiemu listę leków, dla których mogąwstąpić lub

występują problemy z dostępnością w celu rozważania wdrożenia alternatywy przez

lekarza w terapii pacjenta oraz odpowiednie zaopatrzenie się aptek w leki. Należy

podkreślić, żetreść iformat list udostępnionych w dniu 18 listopada br. były konsultowane

zarówno z przedstawicielami Naczelnej lzby Lekarskiej, jak i Naczelnej lzbyAptekarskiej,

Ęm samym format danych zawartych w przekazanych do lzb materiałach był

odzwierciedleniem oczekiwań obu lzb. Na marginesie należy zaznaczyćtakże,że Główny

lnspektor Farmaceutyczny przekazał lzbom dwa katalogi,w związku zpowyższym

Naczelna lzba Lekarska dysponowała dwoma listami: jedną, przygotowaną zgodnie ze

swoimi oczekiwaniami oraz drugą, bardziej szczegółową, która przygotowana została

zgodnie z oczekiwaniami Naczelnej lzby Aptekarskiej. Pomimo uwzględnienia oczekiwań

Naczelnej lzby Lekarskiej i zawężenia informacji o lekach do oczekiwanego formatu, do

resortu wpływały uwagi dotyczące zamieszczonych danych, co spowodowało,że obecnie

przekazywane dane do obu lzb są jednakowe, z mozliwością dowolnego formatowania, w

zależności od przyjętych parametrów.

Należywskazać, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami w dniu 1ó grudnia 2022r., Główny

lnspektorat Farmaceutyczny udostępnił kolejną (trzecią) listę leków o utrudnionej

dostępności skierowaną do Samorządu Aptekarskiego i Lekarskiego. Komentarz w tej

sprawie został udostępniony na stronie internetowej lnspekcji pod linkiem:

https://www,gov.pllweb/giflkomentarz-do-nowej-listy-lekow-o-utrudnionei-dostepnosci
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Jednocześnie nalezywskazać, że poprawa efektywności terapii, poprzez informowanie

lekarza oraz pacjenta o dostępności konkretnych produktów leczniczych lub ich

zamienników stanowi niezwykle ważny element w polityce lekowej kraju. Minister Zdrowia

zarządzeniem zdnia27lipca2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny

interoperacyjności w systemach teleinformatycznych oraz rejestrach medycznych

wykorzlstywanych w ramach polityki lekowej (DZ.URZ.Min.Zdr.z2022r.poz.79l

powołał zatem przedmiotowy Zespół, którego celem jest wzmocnienie interoperacyjności

systemów wykorzystywanych w po|ityce lekowej. Rozwój usług cyfrowych w publicznym

systemie ochrony zdrowia jest zatem stale kontynuowany. lstotnym aspektem w

kontekście wdrażanych rozwiązańjest dalszy rozwójnarzędzi do monitorowania łańcucha

dystrybucji leków i przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych oraz

systemowego informowania pracowników medycznych, farmaceutów i pacjentów o

możliwych ograniczeniach dostępności iwczesnego reagowania na zdarzenia tego typu.

Częściowa realizacja inicjatywy w zakresie informowania personelu medycznego o %

zrea l izowa nych recept za pl a nowana jes t na 2023 r.

Zwyrazami szacunku

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski
podsekretarz stanu
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