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dotucza: spotkania tu dniu 3 stacznia zoz3 roku ta sprataie produktóu leczniczuch
o utrudnionej dostępności

Sząnowna P ani Minister,

działając w imieniu Izby Gospodarczej ,,FARMACJA POLSKA" pragnę wyrazió
głębokie zaniepokojenie z powodu pominięcia naszej organizacji w dyskusji na temat
problemów z dostępnością do niektórych produktów leczniczych.

IzbaztzeszaL2sprzedsiębiorcówi jest największąorganizacjąbranąyfarmaceuĘcznej,
której aktywność i zaangażowanie w rozwiąz5rwanie wszystkich pojawiających się
problemówjest Pani Minister doskonale znane.

Ęrmczaseffi, w informacji zamieszczonej na stronie GIF czytamy, ,że 3 sĘcmia 2023
r. odbyło się spotkanie GIF z interesariusząmi rynkufarmaceuĘcmQ9o", w dalszej
części wymienia się przedstawicieli producentów leków i hurtowników. Trudno zatem
przyjąć bez zaskoczenia pominięcie w dyskusji nad tak istotnym problemem
organizacji, która w swoich szeregach posiada ponad 8o producentów leków
i kilkanaście hurtowni farmaceutycznych.
Dodatkowo chcieliśmy zauwaĘć, że Izba Gospodarcza ,,FARMACJA POLSKA" jako
pierwsza i prawdopodobnie jedyna organizacja właściwie zareagowała na kształt
pierwszej listy leków wskazując m.in. konieczność wprowadzenia szybkiej korekty
w celu rzetelnej komunikacjize środowiskiem farmaceutów i lekarzy.

Dyskusja nad tak kluczovq.m zagadnieniem jakim jest właściwa dostępnośó pacjentów
do leków nie powinna odbywaó się bez udziału pełnej reprezentacji branży, która
niejednokrotnie mając ponad 3o letnie doświadczenie rynkowe stanowić może
nieo cenione wsparcie w poszukiwaniu skuteczny ch r ozvńązafi .

Uważamy również, odnosząc się do postulatów, które sformułowano na spotkaniu, że
praĘąc nad stworzeniem narzędzi informatycznych jako jedynego skutecznego
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rołłriązania w komunikacji ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów w kwestii
dostępności lekowej nalezałoby skorzystaó z vmedzy i doświadczenia firma
analitycznych badających rynek lekóq z których przynajmniej jedna o globalnym
zasięgu opracowuje w porozumieniu z władzami danego kraju szereg podobnych
projektów.

Podsumowując, oczekujemy kolejnych spotkań poświęconych temu problemowi
z udziałem wszystkich interesariuszy, natomiast ze swojej strony deklarujemy
merytoryczny i faktycznie ekspercki wkład w dyskusję.

z poważaniem,
Irena Rej

Prezes Zaruądll Izby Gospodarczej
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