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DECYZJA
Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 w zwiqzku z art. 58 ust. 3
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.
271),

§ 12 ust. 1 pkt 5) i pkt) 8

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada

2008 r. w sprawie reklamy produktow leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327) oraz art. 107 §
1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz.

U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.),
GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
nakazuie
Spoke Lundbeck Poland Sp. z o. o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia
niezgodnej z obowiqzujqcymi przepisami reklamy produktu leczniczego Circadin
kierowanej do osob uprawnionych do wystawiania recept oraz osob prowadzqcych
obrot produktami leczniczymi w formie plyty DVD

zawierajqcej film fabularny

,,Bezsennosc", dolqczonej do czasopisma ,,Puls Medycyny" nr 6 (189) z dnia 25 marca
2009 r.".
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,
Gjowny lnspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przepisow ustawy
w zakresie reklamy produktow leczniczych
Majqc na uwadze wymienione powyzej uprawnienie ustawowe, Glowny lnspektor
Farmaceutyczny wszczql postepowanie administracyjne w zwiqzku z podejrzeniem,

ze

reklama produktu leczniczego Circadin w formie plyty DVD zawierajqcej prezentacjq tego
leku oraz film fabularny film ,,Bezsennosc", dolqczonej do czasopisma ,,Puls Medycyny" nr 6
(189) z dnia 25 marca 2009 r. moze naruszac przepis art. 58 ust. 1 wskazanej ustawy,
zgodnie z ktorym zabronione jest kierowanie do osob uprawnionych do wystawiania recept
oraz osob

prowadzqcych obrot produktami leczniczymi, reklamy

produktu leczniczego

polegajqcej na wrqczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzysci materialnych, prezentow i
roznych u+atwien, nagrod, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu

spotkan

promocyjnych produktow leczniczych podczas ktorych przejawy goscinnosci wykraczajq
poza glowny cel tego spotkania oraz przepis art. 58 ust. 3 wskazanej ustawy, ktory z

przepisu art. 58 ust. 1 wylqcza przedmioty o wartosci materialnej nie przekraczajqcej 100
zlotych, zwiqzane z praktykq medycznq i farmaceutycznq.
Zachodzilo rowniez podejrzenie, ze przedmiotowa reklama moze nie odpowiadac
wymogom okreslonym w przepisie § 12 ust. I pkt 1) - pkt) 10 rozporzqdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktow leczniczych (Dz. U. Nr
210, poz. 1327), gdyz zakres danych w nim okreslonych tj.: nazwy produktu leczniczego;
nazwy powszechnie stosowanej substancji czynnej; dawki substancji czynnej; postaci
farmaceutycznej; wskazani lub wskazan terapeutycznych; przeciwwskazan oraz wskazania
podmiotu odpowiedzialnego.
W toku postqpowania administracyjnego Glowny lnspektor Farmaceutyczny wystqpil

do strony o wyjasnienia.
Strona w

pismie skierowanym do Giownego lnspektora

Farmaceutycznego

oswiadczyla, ze znajdujqca siq na plycie DVD prezentacja dotyczqca produktu leczniczego
Circadin miala na celu przekazanie lekarzowi podstawowych informacji na temat leku
Circadin, a po zapoznaniu siq z prezentacjq osoba oglqdajqca moze obejrzeC film
,,Bezsennosc" , ktorego bohater jest klinicznym przypadkiem pacjenta cierpiqcego z powodu
bezsennosci.
W zlozonych wyjasnieniach strona poinformowala organ, ze intencjq przedmiotowego
materialu promocyjnego produktu leczniczego Circadin bylo m. in. poinformowania lekarzy
o wprowadzeniu na rynek preparatu melatoniny o kontrolowanym uwalnianiu jako
alternatywy do stosowania benzodiazepin oraz pokazanie rozwoju objawow psychotycznych
w nastqpstwie dlugotrwalej bezsennosci z wykorzystaniem filmu fabularnego.

Koszt

jednostkowy plyty wyniosl4,lO PLN.
Glowny lnspektor Farmaceutyczny wykonujqc dyspozycje art. 10 § 1 k.p.a.
poinformowal stronq o zakonczeniu postqpowania wyjasniajqcego, zakreslajqc stosowny
termin do zapoznania sie z zebranym materialem dowodowym i wypowiedzenia siq w jego
przedmiocie. Strona skorzystala z przyslugujqcego jej uprawnienia i w dniu 14.05.2009 r.
w siedzibie Glownego lnspektoratu Farmaceutycznego dokonala przeglqdu akt sprawy oraz
pismem z dnia 14.05.2009 r. zlozyla dodatkowe wyjasnienia, w ktorych wskazala, ze decyzja
o dolqczeniu do materialu promocyjnego filmu fabularnego ,,Bezsennosc zostala podjqta
na skutek rozmowy z lekarzem psychiatrq, doswiadczonym w leczeniu zaburzen snu. Strona
podniosia, ze
kliniczny

- w opinii wspomnianego lekarza -

sposob, w jaki w filmie przedstawiony jest

przypadek rozwoju zaburzen psychicznych u osoby cierpiqcej na dlugotrwalq

bezsennosc jest bardzo bliski sytuacjom wystqpujqcym w codziennej praktyce lekarza
zajmujqcego sie leczeniem bezsennosci.
Zdaniem strony, opisana powyzej forma przekazu informacji moze byc tak samo
wartosciowa dla lekarzy jak

informacja przekazana w formie podrqcznika czy wykladu

naukowego. Rowniez film fabularny moze edukowac, moze uzmyslawiac problemy, ktore
do tej pory byly niezauwazone. Na poparcie swojej tezy strona przywolala przyklad filmu
,,Lot nad kukujczym gniazdem", ktory

-

w jej ocenie - stal siq przyczynkiem do

ogolnoswiatowej dyskusji na temat praw pacjenta chorego psychicznie.
Strona podkreslila, ze przedstawiony w fabule filmu ,,Bezsennosc" wqtek czlowieka
cierpiqcego na bezsennosc, ktorego dolegliwosci jeszcze bardziej narastajq z powodu
nieustajqcego dnia w miejscu, w ktorym toczy siq akcja filmu, moze miec charakter
edukacyjny.
Rozpowszechniajqc przedmiotowy material reklamowy strona chciala takze zwrocic
uwage lekarzy na problem niewlasciwego

stosowania

lekow z grupy benzodiazepin

i barbituranow stosowanych jako leki nasenne. Zdaniem strony, niezaprzeczalne jest, ze leki
te stosowane w sposob niewlasciwy powodujq powstanie uzaleznien, czesto trudniejszych
do wyleczenia od narkomanii. Produkt leczniczy Circadin, bqdqcy przedmiotem reklamy jest
lekiem ulatwiajqcym zasypianie i nie powoduje uzaleznienia.
Glowny lnspektor Farmaceutyczny nie przychylil sie do argumentow strony
zawartych w pismie z dnia 14.05.2009 r. W jego ocenie plyta DVD zawierajqca prezentacje
dotyczqcq produktu leczniczego Circadin oraz film fabularny,,Bezsennosc" stanowi reklame
produktu leczniczego. Nie sposob zgodzic sie ze stanowiskiem strony, ze film fabularny
,,Bezsenosc" mozna potraktowac jako material edukacyjny dla lekarzy oraz ilustracje
klinicznego przypadku rozwoju zaburzen psychicznych u osoby cierpiqcej na dlugotrwala
bezsennosc. W ocenie organu opisane powyzej dzialania strony mozna by uznac za forme
edukacji lekarzy, gdyby np. film zostal wyemitowany podczas konferencji naukowej na temat
leczenia bezsennosci lub spotkania promocyjnego dotyczqcego leku Circadin

i zostal

poprzedzony wykladami lekarzy specjalizujqcych siq w leczeniu bezsennosc, i ktorzy po
zakonczeniu emisji skomentowaliby

przedstawiony w filmie przypadek pacjenta oraz

zagrozenia zdrowotne, wywolane przez nieleczonq lub niewlasciwie leczonq bezsennosc.
W opisanej okolicznosci takie dzialania strony nie mialy miejsca, dlatego tez kasety DVD
z filmem nie mozna uznac za przedmiot zwiqzany z praktyka medycznq lub farmaceutycznq.
Nalezy podkreslic, ze zgodnie z przepisem art. 58 ust. 1 wskazanej ustawy,
zabronione jest kierowanie do osob uprawnionych do wystawiania recept oraz osob
prowadzqcych obrot produktami leczniczymi, reklamy produktu leczniczego polegajqcej na
wrqczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzysci materialnych, prezentow i roznych ulatwien,
nagrod, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkan promocyjnych produktow
leczniczych podczas ktorych przejawy goscinnosci wykraczajq poza glowny cel

tego

spotkania. Z kolei przepis art. 58 ust. 3 wskazanej ustawy wylqcza z przepisu art. 58 ust. 1
przedmioty o wartosci materialnej nie przekraczajqcej 100 zlotych, zwiqzane z praktykq
medycznq i farmaceutycznq.

W zwiqzku z powyzszym - zdaniem organu - ptyta DVD zawierajqca prezentacjq
dotyczqcq produktu leczniczego Circadin oraz film fabularny ,,Bezsennosc", ktora zostala
dolqczona do czasopisma ,,Puls Medycyny" nr 6 (189) z dnia 25 marca 2009 r. stanowi
niewqtpliwie prezent, o ktorym mowa w art. 58 ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Z kolei
zgodnie z tresciq art. 58 ust. 3 zakaz zawarty w art. 58 ust. 1 nie dotyczy przedmiotow
zwiqzanych

z

praktykq medycznq i farmaceutycznq,

o wartosci

materialnej

nie

przekraczajqcej 100 zlotych.
W opisanej okolicznosci decydujqce znaczenie dla dokonania rozstrzygniqcia ma
charakter przedmiotu, bqdqcego formq reklamy produktu leczniczego opisanej w art. 58 ust.
1 Prawa farmaceutycznego. W ocenie Gtownego lnspektora Farmaceutycznego filmu
fabularnego nie mozna w zaden sposob uznac za przedmiot zwiqzany z praktykq medycznq
i farmaceutycznq. Dlatego tez organ stwierdzil, ze reklama produktu leczniczego Circadin
kierowanej do osob uprawnionych do wystawiania recept oraz osob prowadzqcych obrot
produktami leczniczymi w formie piyty DVD zawierajqcej film ,,Bezsennosc", dolqczonej do
czasopisma ,,Puls Medycyny" nr 6 (189) z dnia 25 marca 2009 r. jest niezgodna z art. 58 ust.
1 wskazanej ustawy.
Reklama nie odpowiada wymogom okreslonym w przepisie § 12 ust. 1 pkt 5) i pkt) 8
rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktow
leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327), gdyz zakres danych dotyczqcych dawkowania oraz
dzialari niepozqdanych

nie odpowiada

zakresowi

tych

danych

zamieszczonych

w odpowiednich rozdzialach Charakterystyki Produktu Leczniczego. W szczegolnosci
znacznie zawezony jest zakres informacji dotyczqcych dzialan niepozqdanych, jakie mogq
wystqpic podczas przyjmowania leku Circadin.
Majqc na uwadze powyzsze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny, jako organ
zobowiqzany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisow cytowanej powyzej
ustawy w zakresie reklamy produktow leczniczych, orzekl jak w sentencji.
Pouczenie:

Niniejsza decyzja

ma, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

- Prawo farmaceutyczne, rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czervvca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego, strona moze zwrocic siq do Glownego lnspektora Farmaceutycznego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek nalezy zlozyc w terminie 14 dni od
dnia dorqczenia niniejszej decyzji. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje wykonania niniejszej

