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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o szczegó³owe przeanalizowanie kwestii poprawek do prawa farmaceutyczne-

go oraz marginalizacji i niechybnej likwidacji punktów aptecznych, do których te zmiany niew¹tpliwie
doprowadz¹.

Zakres produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych jest mniejszy ni¿
w aptekach i regulowany jest wykazem zawartym w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia. Pomimo tych ogra-
niczeñ punkty apteczne zosta³y uznane za konkurencjê dla aptek, które postanowi³y broniæ dostêpu do
rynku. Skutecznoœæ tych dzia³añ mo¿na oceniaæ poprzez pryzmat treœci przywo³anego rozporz¹dzenia,
drastycznie ograniczaj¹cego listê specyfików dostêpnych w sprzeda¿y w punktach aptecznych. Ze wstêp-
nych propozycji zmian wynika, i¿ punkty apteczne maj¹ istnieæ do 2012 r., a do tej daty ich mo¿liwoœci
sprzeda¿y maj¹ zostaæ ograniczone do suplementów diety i kosmetyków. Dzia³ania takie nale¿y uznaæ za
niezgodne z podstawowymi zasadami pañstwa prawa, a tak¿e za niesprawiedliwe i krzywdz¹ce.

Zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych wyda³ ten sam nadzór farmaceutyczny, który wydaje
koncesje aptekom, zobowi¹zuj¹c je do zapewnienia odpowiedniego wyposa¿enia w meble, ch³odnie i inny
niezbêdny sprzêt. Znaczna liczba punktów aptecznych jest zorganizowana i prowadzona przez techników
farmacji z doœwiadczeniem zawodowym, którzy, anga¿uj¹c czêsto dorobek ca³ej rodziny i bior¹c kredyty,
zbudowali, kupili lub wynajêli odpowiedni lokal i wyposa¿yli go zgodnie z wymogami prawa, tworz¹c miej-
sce pracy. Punkty apteczne wype³niaj¹ lukê zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w leki mieszkañców wsi, gdzie ot-
warcie apteki jest ekonomicznie nieop³acalne. Zosta³y bardzo dobrze przyjête szczególnie przez ludzi
starszych i chorych, którzy nie musieli po ka¿dy lek czy opatrunek doje¿d¿aæ do odleg³ej apteki w mieœcie.
Równie¿ skutecznoœæ leczenia w du¿ej mierze zale¿y od szybkoœci podania leku, np. antybiotyku.

W kontekœcie przedstawionych uwag ogromne zaniepokojenie budzi kwestia szybkoœci dzia³añ pode-
jmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w celu uchwalenia zmian w rozporz¹dzeniu zawieraj¹cym wy-
kaz leków dopuszczonych do sprzeda¿y w punktach aptecznych. Konsekwencj¹ tego jest pe³ne wad
brzmienie przywo³anego aktu prawnego. Dopatrzyæ siê tam mo¿na uregulowañ sprzecznych z prawem
(m.in. z art. 92 ust. 2 konstytucji), a tak¿e nielogicznych. W niejednym przypadku ze sprzeda¿y w pun-
ktach aptecznych wy³¹czono konkretny produkt, jednoczeœnie pozostawiaj¹c inny, o innej nazwie, za-
wieraj¹cy tê sam¹ substancjê czynn¹. Przywo³any wykaz nierzadko zawiera produkty, które s¹ ogólnie
dostêpne w sklepach spo¿ywczych i na stacjach benzynowych, np. Gripex, Ibuprom Zatoki, Modafen,
Validol, mleka w proszku dla ma³ych dzieci itp. Nowy wykaz zawarty w rozporz¹dzeniu ma obecnie cha-
rakter tzw. listy pozytywnej, co oznacza, ¿e dopuszczone do sprzeda¿y w punktach aptecznych s¹ tylko
produkty w nim uwzglêdnione. Ten stan ma takie znaczenie, i¿ przy obecnym rozwoju medycyny i far-
macji, a tak¿e z uwagi na szybkoœæ aktualizacji przedmiotowego rozporz¹dzenia, ogranicza siê punktom
aptecznym, a w konsekwencji pacjentom, dostêp do leków nowoczesnych. Tworzone w ostatnich latach
prawo dotycz¹ce punktów aptecznych zamiast usprawniæ system, powoduje jego niewydolnoœæ i dopro-
wadza do powszechnie znanych patologii.

Mamy nadziejê, ¿e wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych
zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, sprzed wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia z dnia 6 paŸdzier-
nika 2009 r.
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