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Pan Artur Fałek
Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Pani Dyrektorze,

W nawiązaniu do Pańskiego pisma dotyczącego wykazu produktów |eczntczych. które mogą

być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznęgo oraz punktach aptecznych
(zał.), pIagnę serdecznie podziękować za tą inicjatywę. Liczę, Że będzle ona okazją do
przez
powrotu do bardziej liberalnego sposobu regulacji obrotu gospodarczego prowadzonego
sklepy zielarsko-medYczne

.

dobie
Postępująca deregulacja gospodarki, zwiększona dbałośćRządu o miejsca pracy w
kryzysu, ktory dotyka takŻe sprzedaŻ deta\iczttą produktów \ecznlczych oraz koniecznoŚć
barier
zapewnienia prawidło!\ych warunków dla prowadzenta swobodnej i pozbawionej
działalnościgospodarczej powinny być podstawą do opracowania nowego v'rykazu
w placówkach
bezpiecznych i stabilnych produktow leczniczych dopuszczonych do obrotu
obrotu pozaaptecznego a takŻe przystających do obecnej polityki Rządu w zakresie
deregulacji kryteriow ich klasyfikacj i.

z
IJwazam, Że zmientĄące się warunki ekonomiczne powinny być podstawą do rezygnai1l
niepotrzebnych obciąŻeń, ograniczeh oraz fikcji, ktore były podstawą do restrykcyjnych
zmian w ww. wykazie i kryteriach takich jak na przy|<ład kryterium maksymalnej
substancji czynnych w
dopuszcza1nej mocy produktu leczniczego czy maksymalnej zawar1oŚć
opakowaniu produktu \ecznl,czego / wielkościopakowania produktu \eczntczego.

Produkty |eczntczę dostępne bęz recepty, a tylko takie Są dostępne
z punktu
w sklepach zielarsko - medycznych, przeszły merytoryczną ocenę bezpieczenstwa

zavłterają wszelkie
widzenia kategorii ich dostępnościa ponadto na opakowaniu i w ulotce
Jeśli
niezbędne osttzeŻenia zgodnie z lch urzęclowo zatwlerdzonymi charakterystykami'
wyłącznie na
produkt iecznlczy stwarza zagroŻenle dla pacjenta 1o powinien być wydawany
podstawie recePtY.

Wskazuję w tym miejscu na fakt, Że vłykaz produktów \eczniczych. które mogą byÓ
dopuszczone do obrotu wplacówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
powinien być vłykazem dynamicznym, gdyż opiera się na kryteriach odnoszących się m'in. do
okresu wydawania w aptekach.
Tymczasem rozporządzente MZ z dnia 22 pażdziernika 2010 I. w Sprawie wykazu
produktów Ieczniczych. które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. z dnia 3 listopada 20110 r.) nie było
nowelizowane od ponad 2lat. Zgodnie z art.71 ust. 5 ustawy - Prawo farmaceutyczne Wkaz
ten powinien byÓ aktualizowany co 12 miesięcy.
Na zakończenie pozwalam sobie przekazac informację nadrzędną,
iz w sklepach zielarsko-medycznych prowadzona jest szeroko pojęta
profilaktyka ochrony zdrowia, pozbawiona elementu dofinansowanla z budzetu państwa.

Dzięku.ię za docęnięnie naszego stanowiska otazZazaproszenie do dalszych rozmów.

Do wiadomości:
Pan Dyrektor Jacek Bartmiński
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