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GLOWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY

DECYWA
Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. Prawo farrnaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z pozn. zrn.) oraz art. 107

3 1 ustawy z dnia 14 czewca 1960 r. Kodeks postqpowania adrninistracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zrn.),

GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
nakazuie
Space LEK

-

AM Sp. z

0.0.

natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia

niezgodnej z obowiqzujqcymi przepisami reklamy produktu leczniczego Clopidix
w formie ulotki oznaczonej symbolem CL0108109101 oraz ulotki reklamowej oznaczonej
symbolem CL0108109 I03 w postaci opaski umieszczonej na czasopiSmie ,, Medycyna
po Dyplomie", kierowanej do osob uprawnionych do wystawiania recept lub osob
prowadzqcych obrot produktami leczniczymi.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

- Prawo farmaceutyczne,

Gtowny lnspektor Farrnaceutyczny sprawuje nadzor nad przestrzeganiern przepisow ustawy
w zakresie reklarny produktow leczniczych.
Majqc na uwadze wymienione powyiej uprawnienie ustawowe, Gtowny lnspektor
Farrnaceutyczny wszczql postepowanie administracyjne w zwiqzku z podejrzeniern, i i tresci
zawarte w ulotce oznaczonej symbolern CL0108109101 oraz ulotce oznaczonej syrnbolern
CL0108109103 w postaci opaski umieszczonej na czasopisrnie ,,Medycyna po Dyplomie"
rnogq stanowic niezgodnq z obwiqujqcymi przepisami reklarne produktow leczniczych.

Zachodzilo zatem podejrzenie naruszenia art. 53 ust. 1 ustawy

-

Prawo

farrnaceutyczne, zgodnie z ktoryrn reklarna produktu leczniczego nie moze wprowadzak
w btqd oraz powinna informowak o jego racjonalnym stosowaniu oraz art. 54 ust. 1 i 2
wskazanej ustawy, na podstawie ktorych reklama produktu leczniczego kierowana do osdb
uprawnionych do wystawiania recept lub osob prowadzqcych obrot produktami leczniczymi
powinna zawierak informacje zgodne z Charakterystykq Produktu Leczniczego i informacjq
o przyznanej kategorii dostqpnosci leku a przekazywana dokumentacja powinna zawierac
informacje rzetelne, aktualne, sprawdzalne i kompletne w stopniu umotliwiajqcym odbiorcy
dokonanie wlasnej oceny wartosci terapeutycznej produktu leczniczego. Zachodzilo rowniez
podejrzenie naruszenia art. 56 ust. 2 wskazanej ustawy, zgodnie z ktoryrn zabrania sie
reklarny produktu leczniczego zawierajqcego informacje niezgodne z Charakterystykq
Produktu Leczniczego.

W toku postepowania adrninistracyjnego Glowny lnspektor Farmaceutyczny wystqpil
do strony o wyjasnienia.
Strona w pisrnie skierowanym do Gjownego lnspektora Farmaceutycznego
oswiadczyla, i e wskazanie do stosowania produktow leczniczych zawierajqcych substancje
czynnq klopidogrel przy miaidiycy naczyn wieiicowych leczonej stentami metalowymi lub
uwalniajqcymi leki wynika z indeksowanych badari medycznych. Strona powdujqc sie na
tresc art. 53 ust. Iwskazanej ustawy podniosla argument, ze uzasadnionym jest podawanie
w reklamie tresci wynikajqcych z renomowanych opracowan naukowych zawierajqcych

wyniki badan w zakresie wskazali terapeutycznych do stosowania produktu leczniczego.

W swoich wyjagnieniach powolala sie na m.in. na wytyczne Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (Bassand P.J., et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of non ST

- segment

elevation acute coronary syndrome. The Task Force for the Diagnosis and

Treatment and Non

- ST -' Segment elevation acute

Society of Cardiology. Eu Heart J 2007; 28: 1598

coronary syndrome of the European

-

1660), ktore zaleca stosowanie

klopidogrelu u wszystkich chorych z ostrym zespdem wiencowym, niezaleinie od sposobu
leczenia tj. bez roznicowania chorych poddanych angioplastyce, wszczepieniu stentow
i leczonych zachowawczo.
Strona odnoszqc sie do zarzutu, i e w przedmiotowej reklamie brak jest informacji,
okreslajqcej, i e produktu leczniczego Clopidix nie naleiy stosowac w pierwszych dniach po
zawale mieSnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, wyjasnila, ze produkt ten jest
zarejestrowany we wskazaniu "ostry zawal miesnia sercowego z uniesieniem odcinka ST"

i nalezy go zastosowak w dawce nasyconej 300 mg, a u osob w wieku powyzej 75 roku iycia
w dawce 75 mg, jak najszybciej po wystwieniu objawow i kontynuowac leczenie w dawce 75
rng przez co najmniej 4 tygodnie, co zostalo ujete w Charakterystyce Produktu Leczniczego
w punktach: 4.1 .wskazania do stosowania" oraz 4.2 ,,dawkowanie i sposob podawania".

Ponadto, strona podkreslila, ze w przypadku stosowania w udarze niedokrwiennym nie
wczesniej n i i po 7 dniach od wystqpienia udaru, w reklamie produktu leczniczego Clopidix
zamieszczona jest informacja wskazujqca, ze jego stosowanie rozpoczynamy od 7 dnia po
wystqpieniu udaru niedokrwiennego mozgu. Strona rowniei odwdala siq do przywolanych
wczesniej wytycznych

Europejskiego Towarzystw

Kardiologicznego (Werf. Et

a/.,

Management of acute myocardial infarction In patients presenting with persistent ST
segment elevation Eur Hart J 2008; 29 (23):2909

- 2945) wedlug,

-

Morych u wszystkich

chorych z zawalem serca z uniesieniem odcinka ST zaleca sie bezzwloczne podanie 300 mg
klopidrogelu jako dawki nasycajqcej a nastepnie kontynuacje terapii tym lekiem w dawce 75
mg dziennie.
Strona odnoszqc sie do zarzutu braku umieszczenia w ulotce reklamowej informacji
dotyczqcej stosowania produktu leczniczego Clopidix u kobiet w ciqzy wskazata, i e
informacja ta znajduje sie w tresci Charakterystyki Produktu Leczniczego w pkt. 4.6 pt.
,,Ci@a i laktacja" w zwiqzku z czym nie stanowi tresci dotyczqcej przeciwwskazan (pkt. 4.3)
ani specjalnych ostrzezen i Srodkow ostroznosci dotyczqcych stosowania (pkt. 4.4). Strona
powdala sie rowniez na tresC § 7 ust. IRozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia
2002 r. w sprawie reklamy produktow leczniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1936) oraz
na tresC powszechnych zaleceri terapeutycznych zamieszczonych np. w lndeksie Lekow
Medycyny Praktycznej (Indeks lekow nazwy miqdzynarodowe, Medycyna Praktyczna 2008,
str. 877), wedlug Morych substancja czynna klopidogrel zaliczana jest do kategorii B wedlug
klasyfikacji FDA lekow stosowanych w ciqzy, co oznacza, iz decyzje o podaniu produktu
leczniczego kobiecie w ciqzy podejmuje lekarz, co zas wynika z braku stwierdzonych
jednoznacznych przeciwwskazari do przyjmowania produktow leczniczych zawierajqcych
takq substancje czynnq przez te grupe pacjentow. Strona zaznaczyla, i e podobna
informacja dotyczqca stosoWania klopidrogelu w okresie ciqzy tj. dopuszczalnoSci podjecia
przez lekarza decyzji przy zaistnieniu wskazan o prowadzeniu terapii tym produktem, zostata
zamieszczona w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

W zwiqzku z powyzszym, zdaniem strony uuniezamieszczenie jakichkolwiek tresci
odnoszqcych sie do stanu ciqzy nie stanowi przeslanki do przyjecia, ze tresC materialu
reklamowego wprowadza w tym zakresie jego odbiorce w Mqd.

W odniesieniu do zarzutu dotyczqcego braku umieszczenia w ulotce reklamowej
produktu leczniczego Clopidix kategorii dostepnosci strona przyznala, ze przedmiotowy
material reklamowy nie zawieral powyzszej informacji, gdyi zostala ona przeoczona

w trakcie korekty. Ponadto strona poinforrnowata, iz w zwiqzku ze zmianq strategii
marketingowej nie prowadzi juz reklamy produktu leczniczego Clopidix z wykorzystaniem
ulotki oznaczonej symbolem CL0/08/09/01 oraz ulotki oznaczonej symbolem CL0/08/09/03

.

w postaci opaski umieszczonej na czasopismie Medycyna po Dyplomie".

Glowny lnspektor Farmaceutyczny po zapoznaniu siq z wyjasnieniami strony
stwierdzil naruszenie art. 54 ust. 1 wskazanej ustawy w czesci dotyczqcej obligatoryjnosci
umieszczania informacji o przyznanej kategorii dostqpnosci w reklamie produktu leczniczego
kierowanej do osob uprawnionych do wystawiania recept oraz osob prowadzqcych obrot
produktami leczniczymi.
W opinii organu wyjasnienie strony, ze informacja ta nie zostala umieszczona
w ulotkach reklamowych produktu leczniczego Clopidix z powodu jej przeoczenia w procesie
korekty materialow reklamowych oraz, ze strona zmienila strategiq marketingowq i nie
prowadzi juz reklamy z wykorzystaniem przedmiotowych materialow, jest bezzasadne.
Glowny lnspektor Farmaceutyczny zaznacza, ze decyzja wywoluje skutki nie tylko
wobec zdarzen majqcych miejsce w momencie jej wydania ale r6wniez wobec zdarzen
majqcych miejsce przed jej wydaniem oraz wobec potencjalnych zdarzen w przyszlosci.
Teze te potwierdza tresC uzasadnienia wyroku Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 30 listopada 2005 r. sygn. akt I SAANa 2084104, w kt6rym stwierdzono,
ze: ,,Przepis art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

- Prawo farmaceutyczne

(Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.) stanowi, ze organ moze nakazaC zaprzestania
ukazywania lub prowadzenia reklamy. Jednakie nie oznacza to, i e w przepisie chodzi
jedynie o dzialania prowadzone w terainiejszosci. Skoro materialy reklamowe juz zostaly
wprowadzone do obrotu, to nie ma zadnej gwarancji, ze skutki dzialania reklamy zostaly
usuniqte, bowiem sam fakt zaprzestania dzialalnosci reklamowej nie jest jednoznaczny
z usuniqciem jego skutkow. Nie oznacza to bowiem dzialania decyzji >>wstecz<<".
W zwiqzku z powyzszym, w opinii Glownego lnspektora Farmaceutycznego w swietle
wskazanego orzeczenia wydanie przedmiotowej decyzji jest jak najbardziej .zasadne, mimo
zmiany strategii marketingowej przez stronq, ktora nie przewiduje wykorzystywania
przedmiotowych ulotek reklamowych.
Ponadto, organ przypomina, ze zgodnie z przepisem art. 6 ustawy

-

kodeks

postepowania administracyjnego, organy administracji publicznej dzialajq na podstawie
przepisow prawa, w zwjqzku z czym jezeli material reklamowy nie spelnia wszystkich
wymogow okreslonych przez przepisy ustawy

- Prawo farmaceutyczne, Glowny lnspektor

Farmaceutyczny na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1, moze w drodze decyzji nakazac
zaprzestania ukazywania siq lub prowadzenia reklamy produktow leczniczych sprzecznej
z obowiqzujqcymi przepisami. W przedmiotowej sprawie strona nie zamiescila w materiale

reklamowym produktu leczniczego Clopidix obligatoryjnej pozycji w postaci informacji
dotyczqcej kategorii dostepnosci, jednoczesnie wyjasniajqc, ze zostala ona pominieta

w procesie korekty materialow reklamowych.

Majqc na uwadze powyisze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny stwierdzil naruszenie
art. 54 ust. 1 ww. ustawy, gdyi jako organ administracji publicznej w toku postepowania
wyjasniajqcego opiera siq wylqcznie na przepisach prawa a nie intencjach strony.
W miqzku z zastrzeieniami Gtownego lnspektora Farrnaceutycznego w kwestii
zamieszczenia w materiatach reklamowych produktu leczniczego Clopidix, informacji, ktore
mialy byc nierzetelne, niezgodne z Charakterystykq Produktu Leczniczego oraz mialy
wprowadzac w blqd, organ przychylil siq do argumentow strony.
Stanowisko Glownego lnspektora Farmaceutycznego wynika z faktu, ze informacja
dotyczqca zastosowania produktu leczniczego Clopidix w miaidiycy naczyn wiencowych
leczonej stenami metalowymi jest zgodna z Charakterystykq Produktu Leczniczego.
Ponadto, zarzut dotyczqcy nieumieszczenia informacji, i e nie naleiy stosowac leku
Clopidix w pierwszych dniach po zawale miesnia sercowego z uniesieniem odcinka ST,
w ciqikim udarze niedokrwiennym nie wczesniej n i i po 7 dniach od wystqpienia udaru,
Gtowny lnspektor Farmaceutyczny uznal za bezpodstawny, gdyi informacja ta zostak
umieszczona w materiale reklamowym.
W kwestii nieumieszczenia inforrnacji, i i nie zaleca sie stosowania produktu

leczniczego Clopidix, u kobiet cieiarnych z uwagi na brak danych dotyczqcych stosowania
w okresie ciqzy, Gtowny lnspektor Farrnaceutyczny przychylit sie do argumentacji strony,
gdyi przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne takiej koniecznosci nie przewidujq
Majqc na uwadze powyzsze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny, jako organ
zobowiqzany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisow cytowanej powyiej
ustawy w zakresie reklamy produkt6w leczniczych, orzekl jak w sentencji.

Pouczenie:
Niniejsza decyzja mq - zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy - Prawo farrnaceutyczne rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Strona

- zgodnie z

art. 127 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego - moie

zwrocik sie do Glownego lnspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorqczenia niniejszej decyzji. Wniesienie
wniosku nie wstrzymuje wykonania decyzji (art.... 130
..-- § 2 w zwiqzku z art. 127 § 3 Kpa).
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Otrzvmuie:
1. Strona 05-1 70 Zakroczym
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