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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Moje g³êbokie zaniepokojenie – jako mieszkañca polskiej wsi, czêstokroæ korzystaj¹cego z us³ug pun-

któw aptecznych – budz¹ doniesienia medialne o zamiarze kierowanego przez pani¹ resortu zdrowia, by
ca³kowicie zlikwidowaæ do 2012 r. wszystkich tysi¹c sto czternaœcie punków aptecznych oraz ograni-
czyæ do tej daty sprzeda¿ w punktach aptecznych do suplementów diety i kosmetyków. Temu niezwykle
szkodliwemu spo³ecznie i ekonomicznie – wed³ug zgodnej opinii œrodowiska farmaceutów prowa-
dz¹cych punkty apteczne – rzekomemu zamiarowi Ministerstwa Zdrowia s³u¿¹ dwa rozporz¹dzenia Pa-
ni Minister: rozporz¹dzenie z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych,
które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych, oraz poprzedza-
j¹ce je rozporz¹dzenie z dnia 11 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w pla-
cówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych. W tych rozporz¹dzeniach wy³¹czono ze
sprzeda¿y w punktach aptecznych produkty, które czêstokroæ s¹ ogólnodostêpne w sklepach spo¿yw-
czych i na stacjach benzynowych takie, jak na przyk³ad Gripex, Ibuprom Zatoki, Modafen, Validol, mle-
ka w proszku dla ma³ych dzieci et cetera. I to pomimo faktu, i¿ zezwolenia na prowadzenie punktów
aptecznych wydaje ten sam nadzór farmaceutyczny, który wydaje koncesje aptekom. Niektóre leki mo¿-
na sprzedawaæ w wiêkszych dawkach, nie mo¿na zaœ w mniejszych. Inne mo¿na sprzedawaæ w postaci
kremu, zaœ w postaci maœci ju¿ nie.

W opublikowanym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do sprzeda¿y w punktach aptecz-
nych Ministerstwo Zdrowia, pos³uguj¹c siê nazwami handlowymi produktów leczniczych, w bezprawny
sposób faworyzuje jednych producentów, zaœ dyskryminuje innych producentów. W tym miejscu mog¹
siê pojawiæ uzasadnione podejrzenia co do bezstronnoœci kierowanego przez pani¹ resortu, zw³aszcza
w kontekœcie niedawno ujawnionej afery hazardowej. Pojawiaj¹ siê równie¿ zarzuty medialne o uleganie
przez Pani¹ Minister wp³ywom lobby aptekarskiego, w którego interesie ekonomicznym le¿y ogranicze-
nie konkurencji ze strony punktów aptecznych.

Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ rol¹ punktów aptecznych na terenie wiejskim jest niesienie pierwszej po-
mocy, zapewnienie szybkiego dostêpu do produktów leczniczych i wspó³praca z lokalnymi oœrodkami
zdrowia, która umo¿liwia lekarzom prowadzenie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej i skutecznego le-
czenia. Perspektywa utrudnienia dostêpu do leków i produktów leczniczych dla ludnoœci wiejskiej po-
przez likwidacjê punktów aptecznych budzi du¿e zaniepokojenie spo³eczne g³ównie mieszkañców Polski
Wschodniej oraz niezrozumienie przes³anek rzekomego zamiaru Ministerstwa Zdrowia zupe³nej likwi-
dacji punktów aptecznych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie by³y przes³anki wydania przedmiotowych rozporz¹dzeñ ograniczaj¹cych w praktyce dzia³al-

noœæ punktów aptecznych?
2. Dlaczego wykaz zawarty w pani rozporz¹dzeniu ma charakter listy pozytywnej, co oznacza dopu-

szczenie do sprzeda¿y w punktach aptecznych wy³¹cznie produktów w nim uwzglêdnionych, zamiast
mieæ charakter listy negatywnej, zawieraj¹cej wykaz produktów leczniczych, których sprzeda¿ w pun-
ktach aptecznych jest zabroniona? Moim zdaniem, skonstruowanie takiej listy negatywnej by³oby ³at-
wiejsze i budzi³oby znacznie mniej kontrowersji. Przecie¿ co nie jest zabronione, winno byæ dozwolone.

3. Czy zamierza Pani Minister skorygowaæ przedmiotowe rozporz¹dzenia w taki sposób, aby umo¿li-
wiæ dalsze funkcjonowanie punktom aptecznym? Jeœli tak, to w jaki sposób?

Z powa¿eniem
Henryk Górski




