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Lubuski Urzqd WojewtJdzki

Stanowisko Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zgtoszenia ew.
uwag do projektu zatozeh ustawy o zmianie ustawy o dzialalnosci leczniczej zgodnie
z pismem znak: OZP.0212.6.2015.CP (7)
Lubuski Wojewodzki inspektor Farmaceutyczny jest zobowi^zany do przekazywania
informacji dotycz^cych nieprawidlowosci w obrocie produktami leczniczymi w
placowkach wykonuj^cych dzialalnosc leczniczq. Tym samym przedstawia swoje
stanowisko.
W opinii Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego koniecznosc
wprowadzenia rozszerzenia regulacji art. 111a ustawy o dzialalnosci leczniczej
wynika z procederu odwroconego tahcucha dystrybucji (nielegalnego wywozu lekow
deficytowych z Polski), ktory skutkuje brakiem produktow leczniczych ratujqcych
zycie polskiemu pacjentowi. Dzialania Inspekcji farmaceutycznej spowodowafy
uszczelnienie obrotu w aptekach, co spowodowalo przeniesienie sie przedsi^biorcow
zajmuj^cych si^ wywozem lekow m.in. do NZ0Z-6w.
Lubuski Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny prowadzi szereg post^powah
administracyjnych dotycz^cych niezgodnego z prawem zbywania produktow
leczniczych przez profesjonalnych uzytkownikow rynku farmaceutycznego. Organ w
trakcie prowadzonych dzialan nadzorczych oraz kontrolnych zdobyt doswiadczenie w
zwalczaniu oraz wykrywaniu tzw. odwroconego lahcucha dystrybucji. W ocenie
Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego nielegalny wywoz
produktow leczniczych stanowf bardzo istotny problem spoleczny oraz zagraza
zdrowiu, i zyciu lubuszan, a takze generuje podwyzszone koszty obrotu produktami
leczniczymi.
Maj^c powyzsze na uwadze, Lubuski Wojewodzki inspektor Farmaceutyczny
proponuje wprowadzenie szeregu zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, ktore
ogranicz^ niekontrolowany obrot deficytowymi produktami leczniczymi. W opinii
Wojewodzkiego
Inspektora
Farmaceutycznego
nalezy
podj^c
dzialania

uniemozliwiaj^ce zakup deficytowych produktow leczniczych przez nielegalne
dziatej^ce podmioty.

Proponowane zmiany:
i.

obecne brzmienie Art. 96. ustawy Prawo farmaceutyczne

1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane
z apteki ogolnodost^pnej
przez farmaceut^ !ub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnieh
zawodowych:
1) na podstawie recepty;
2) bez recepty;
3) na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osob
fizycznych uprawnionych na podstawie odr^bnych przepisow.
1a. Zapotrzebowania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera pisemne potwierdzenie
osoby uprawnionei do wystawiania recept w zakresie prowadzonej dziafalnosci.
Proponowana zmiana
3) ustawy Prawo farmaceutyczne - na podstawie zapotrzebowania uprawnionych
jednostek organizacyjnych iub osob fizycznych uprawnionych na podstawie
odr^bnych przepisow za wyt^czeniem produktow leczniczych umieszczonych w
obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktow leczniczych, srodkow
spozywczych specjainego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych
zagrozonych brakiem dost^pnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3a) - na podstawie zapotrzebowania na produkty lecznicze umieszczone w
obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktow leczniczych, srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych
zagrozonych brakiem dost^pnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po
uzyskaniu zgodny od wlasciwego Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osob fizycznych uprawnionych na

b^dz
3) _ na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych iub
osob fizycznych uprawnionych na podstawie odr^bnych przepisow wyl^cznie na
produkty lecznicze umieszczone w Rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktow leczniczych, ktore mog^ bye doraznie
dostarczane w zwiqzku z udzielanym swiadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu

produktow leczniczych wchodz^cych w sktad zestawow przeciwwstrzqsowych,
ratuj^cych zycie

II.
Obecne brzmienie Art. 87 ustawy Prawo farmaceutyczne
6. W przypadku powzi^cia informacji o zbywaniu przez podmiot wykonuj^cy
dzialalnosc lecznicze produktow leczniczych, srodkow spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego lub wyrobow medycznych wbrew zakazowi
okreslonemu w ust. 5, organy Pahstwowej Inspekcji Farmaceutycznej informuj^ o
tym wiasciwy organ prowadz^cy rejestr podmiotow wykonuj^cych dziatalnosc
leczniczq, o ktorym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziafalnosci leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
proponowane zmiany
6. W przypadku powzi^cia informacji o zbywaniu lub nabywaniu przez podmiot
wykonuj^cy dzialalnosc lecznicz^ produktow leczniczych, srodkow spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego lub wyrobow medycznych wbrew zakazowi
okreslonemu w ust. 5, organy Pahstwowej Inspekcji Farmaceutycznej informuj^ o
tym wfasciwy organ prowadz^cy rejestr podmiotow wykonuj^cych dziatalnosc
lecznicz^, o ktorym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziaialnosci leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

b^dz
6. W przypadku podejrzenia prowadzenia obrotu, w mysl ustawy Prawo
farmaceutyczne, przez podmiot wykonuj^cy dzialainosc lecznicz^ produktow
leczniczych, srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego lub
wyrobow medycznych wbrew zakazowi okreslonemu w ust. 5, organy Pahstwowej
Inspekcji Farmaceutycznej informuj^ o tym wlasciwy organ prowadz^cy rejestr
podmiotow wykonuj^cych dziatalnosc leczniczq, o ktorym mowa w art. 106 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.
618).
ill.

obecne brzmienie

Art. 86a. ustawy Prawo farmaceutyczne
zakazane jest zbywanie produktow
leczniczych przez aptek^ ogolnodost^pnq iub punkt apteczny hurtowni
farmaceutycznej, innej aptece ogolnodost^pnej lub innemu punktowi aptecznemu.

proponowana zmiana
Art. 86a. Zakazane jest zbywanie produktow leczniczych przez aptek^
ogolnodost^pn^ tub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece
ogolnodost^pnej , innemu punktowi aptecznemu lub podmiotowi wykonuj^cy
dziatalnosc lecznicz^ produktow leczniczych z pomini^ciem zapotrzebowania

IV.

Art. 99 pkt 3 nalezatoby rozszerzyc:

4) prowadzi lub wyst^pit z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie
podmiotu wykonuj^cy dziatalnosc leczniczq produktow leczniczych, srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego lub wyrobow medycznych
wbrew zakazowi okreslonemu w ust. 5, organy Pahstwowej Inspekcji
Farmaceutycznej informuj^ o tym wtasciwy organ prowadz^cy rejestr podmiotow
wykonuj^cych dzialalnosc lecznicz^, o ktorym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
V.
Art. 80 pkt 3
4) prowadzi lub wyst^pil z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie
podmiotu wykonujacy dzialainosc lecznicz^ produktow leczniczych, srodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego iub wyrobow medycznych
wbrew zakazowi okreslonemu w ust. 5, organy Pahstwowej Inspekcji
Farmaceutycznej informu]^ o tym wlasciwy organ prowadz^cy rejestr podmiotow
wykonuj^cych dziatalnosc lecznicz^, o ktorym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

Majqc na uwadze powyzsze WIF wskazuje, ze
Obecny stan prawny umozliwia zakup pelnej oferty produktow leczniczych przez
NZOZ-y na tzw. zapotrzebowania. Ustawa Prawo farmaceutyczne zezwala
przedsi^biorcy na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i NZOZ na tym samym
NIP-e oraz apteki i NZOZ na jednym NIP. W ocenie WIF l^czenie dzialalnosci
leczniczej
z obrotem
produktami
leczniczymi
powoduje
powstawanie
nieDrawidlowosci.
W opinii WIF, noweiizacja art. 86 pkt 6 ustawy Prawo farmaceutyczne jest konteczna,
jednak nalezaloby rowniez dokonac zmian art. 96 kpt 3. Przedsi^biorcy trudniacy si^
wywozem lekow s^ obecnie doskonale zorganizowani, Obserwowana biernosc
prokuratur, ktore sq uprawnione zgodnie z art. 125 ustawy Prawo farmaceutyczne do
scigania „przedsi^biorc6w" powoduje rozrost procederu (przed nowelizacjq art. 127
ustawy P.rawo farmaceutyczne). Dotychczasowe praktyki pokazuj^, ze
egzekwowanie kar nakladanych przez urz^dnikow pahstwowych w drodze decyzji
administracyjnej b^dzie znikoma podobnie jak sci^galnosc kar zwi^zanych z obrotem

dopalaczami. Koniecznosc naktadania sankcji finansowych b^dzie skutkowac
powstawaniem NZOZ na tzw. slupy, co juz ma miejsce. Kazdorazowe zgbszenie
przez WIF do organu prowadz^cego rejestr podmiotow wykonujqcych dziaMlnosc
lecznicze
prowadzenia obrotu przez NZOZ b^dzie skutkowafo koniecznosci^
wszczynania post^powah kontrolnych jak i administracyjnych. Kontrole b^dq musiaty
bye przeprowadzane zgodnie z ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej z
poszanowaniem praw przedsi^biorcy np. do odmowy wst^pu przez kontrolera na
teren placowki. Przedsi^biorcy b^d^ wykorzystywac wszelkie mozliwosci prawne do
utrudnienia kontroli, co ma miejsce w przypadku obj^cia nadzorem aptek
zamieszanych w nielegalny obrot tekami. Nalezy miec na uwadze, ze obecnie nie ma
organu uprawntonego do szerokiego nadzoru NZ0Z-6w. Siuzby nie s^ uprawnione
do wgl^du w dokumentacj^ skarbowq, z ktorej mozna wywnioskowac prowadzenie
obrotu. Z praktyki Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego wynika, ze
dokumentacj^ okazywana przez przedsi^biorcow w trakcie kontroli przez organ nie
jest identyczna z dokumentacja przekazywan^ do UKS. W tym miejscu nalezy
przytoczyc wyrok S^du Rejonowego w Stargardzie Szczecihskim Sygn. akt: II K
190/15 uniewinniaj^cy farmaceut^ w zwi^zku z naruszeniem art. 233 k.k.
sankcjonuj^cym tym samym mozliwosc skfadania wadliwych oswiadczeh do organu
administracji pahstwowej, ktore to utrudniaj^ wydanie decyzji administracyjnej. To na
funkcjonariuszu publicznym ciqzy obowi^zek zebrania petnej dokumentacji, co cz^sto
jest niemozliwe poprzez sWadanie budz^cych w^tpliwosci oswiadczeh przez strong
kontrolowan^. Nalezy miec na uwadze, ze nadzor nad rozchodem produktow
leczniczych w NZOZ wyrnaga specjaiistycznej wiedzy oraz uprawnieh do wgl^du w
dokumentacja pacjentow. Obrot prowadzony przez NZOZ polega giownie na
przesuni^ciach towaru w obr^bie jednego NIP do innych cz^sci organizacyjnych
przedsi^biorstwa, najcz^sciej do hurtowni farmaceutycznej. Ustawa prawo
farmaceutyczne nie zabrania prowadzenia hurtowni farmaceutycznej i NZOZ-u na
jednym NIP, W takim przypadku pojawi si^ problem prawny zwi^zany z definicj^
obrotu. Zgodnie z orzecznictwem opartym na prawie farmaceutycznym, przesuni^cia
w obr^bie jednego NIP s^ obrotem, a zgodnie z prawem skarbowym przesuni^cia
towaru w obr^bie tego samego NIP nie stanowi^ obrotu. Prowadzenie przesuni^c
lekami w obr^bie jednego NIP s^ dozwolone , co potwierdzaj^ wyroki NSA.
Maj^c powyzsze na uwadze w opinii WIF podj^te dzialania musz^ miec charakter
kompleksowy. Nalezatoby uniemozliwic prowadzenia NZOZ, aptek oraz hurtowni
farmaceutycznych na jednym NIP-e oraz ograniczyc mozliwosc zmawiania
produktow leczniczych na tzw. zapotrzebowania iekarskie. W opinii VViF wskazany
proceder trzeba unormowac na trzech plaszczyznach:
® Obrot prowadzony przez apteki pod nadzorem WIF
® Obrot prowadzony przez NZOZ
® Obrot prowadzony przez hurtownie farmaceutyczne pod nadzorem GIF

Organy administracji rz^dowej powinny kontrolowac trzy wyzej wskazane obszary.
Uniemozliwienie prowadzenia sprzedazy lekow deficytowych przez apteki w iiosciach
hurtowych do NZ0Z-6w spowoduje zaiamanie si^ nielegalnego procederu i brak jego
opiacalnosci, co przelozy si^ na brak koniecznosci nadzoru nad NZOZ, ze wzgl^du
na podejrzenie prowadzenia nielegalnego obrotu.
W opinii WIF, noweiizacja powinna zamkn^c mozliwosc nabywania lekow przez
NZOZ-y. W opinii WIF, koniecznosc prowadzenia post^powah dotycz^cych
nielegalnego obrotu w NZOZ-ach spowoduje wzrost kosztow prowadzenia
post^powah - koniecznosc zatrudniania specjalistow, prawnikow oraz koszty
zwi^zane z post^powaniami przed s^dami administracyjnymi. Brak kompetencji
dotycz^cych wgl^du w dokumentacj^ skarbow^ rowniez nie ulatwi post^powania.
Nalezy rowniez zwrocic uwag^ na brak zainteresowania prokuratur tzw. odwroconym
lahcuchem dystrybucji.

