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GLOWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY

2008r.

DECYZJA

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 53 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r.

- Prawo farmaceutyczne

§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) oraz art. 107

- Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)
GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

nakazuie
Zaktadom Farmaceutycznym ,,Unian Spotdzielnia Pracy z siedzibq w Warszawie
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiqzujqcyrni przepisami
reklamy produktu leczniczego TORMENTALUM, kierowanej do osob uprawnionych do
wystawiania recept oraz osob prowadzqcych obrot produktami leczniczymi w formie
ogtoszenia zamieszczonego w miesiqczniku ,,Pediatria po Dyplornie" nr 812008.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne,
Glowny lnspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przepisow ustawy
w zakresie reklamy produktow leczniczych.
Majqc na uwadze wymienione powyzej uprawnienie ustawowe, G1owny lnspektor
Farmaceutyczny wszczql postqpowanie administracyjne w zwiqzku z podejrzeniem,
iz reklama produktu leczniczego Tormentalum, zawierajqca m.in. komunikat o tresci: ,,Majqc
w trosce bezpieczeristwo naszych dzieci poszukujemy pilnie jedynej na rynku masci
pieciornikowej o nazwie Tormentalum, ktora nie zawiera kwasu bornego i jego pochodnych!!!

MASC TORMENTALUM NIE ZAWIERA KWASU BORNEGO I .IEGO POCHODNYCH!!!".

zamieszczona w miesieczniku ,,Pediatria po Dyplomie" nr 812008, jest

niezgodna

z przepisami ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Zachodzilo podejtzenie naruszenia art. 53 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
zgodnie z ktorym reklama produktu leczniczego nie moze wprowadzac w Mqd, powinna
prezentowac produkt leczniczy obiektywnie oraz informowac o jego racjonalnym stosowaniu.
Adresat przedmiotowej reklamy otrzymuje ptzekaz sugerujqcy, ze produkt leczniczy
Tormentalum jako jedyna, dostepna w obrocie masc pieciornikowa, przeznaczona do
stosowania u najmlodszych dzieci nie zawiera

kwasu bornego, podczas gdy stosowanie

wymienionej substancji i jej pochodnych w produktach leczniczych przeznaczonych dla
dzieci jest zabronione.
W toku postepowania administracyjnego Glowny lnspektor Farmaceutyczny wystqpil

do strony o wyjasnienia.
Strona w

pismie skierowanym do GMwnego lnspektora

Farmaceutycznego

stwierdzila, ze prowadzone ptzez niq dzialania reklamowe nie naruszajq - w jej ocenie - art.
53 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, a jej intencjq bylo przede wszystkim podkreslenie
nazwy produktu celem odroznienia jej od podobnych nazw konkurencyjnych produktow
leczniczych zawierajqcych w skladzie wyciqg z klqcza pieciornika, a takze podkreslenie
niepowtarzalnosci produktu. Strona wskazala, ze kolejnym komunikatem, ktory - w jej intencji

- mial byc uwypuklony w reklamie, jest brak w skladzie reklamowanego produktu leczniczego
kwasu bornego i jego pochodnych, zaznaczajqc jednoczesnie, iz informacja ta nie jest
sprzeczna z Charakterystykq Produktu Leczniczego ani nie wprowadza w zaden sposob
w blqd co do wlasciwosci leku. Strona podniosla takze, iz przy ocenie przedmiotowej reklamy
powinien zostac uwzgledniony fakt, ze zostala ona opublikowana w czasopismie
specjalistycznym dla lekarzy pediatrow, a biorqc pod uwage, ze adresat reklamy jest
adresatem bardzo dobrze poinformowanym w dziedzinie bedqcej przedmiotem informacji
zawartych w reklamie, w ocenie strony nie powinno zaistniec ryzyko wprowadzenia w blqd,
polegajqce na przyjeciu, ze inne produkty lecznicze dla najmlodszych dzieci zawierajq
substancje czynnq kwas borny lub jego pochodne.
Glowny lnspektor Farmaceutyczny nie zgodzil sie z argumentacjq strony , iz reklama
produktu leczniczego Tormentalum nie narusza art. 53 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Zgodnie z tresciq art. 52 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, reklamq produktu
leczniczego jest dzialalnosc polegajqca na informowaniu tub zachecaniu do stosowania
produktu

leczniczego

majqca na celu zwiekszenie

liczby przepisywanych

recept,

dostarczania, sprzedazy lub konsumpcji produktow leczniczych. Zarowno organ, jak i strona

uznaly za bezsporne, i i reklama produktu Tormentalum, ktorej dotyczy postqpowanie jest
reklamq produktu leczniczego.
Przedmiotowa reklama produktu leczniczego zawiera sformulowanie: ,,Majqc w trosce
bezpieczenstwo naszych dzieci poszukujemy pilnie jedynej na rynku masci pieciornikowej
o nazwie Tormentalum, ktora nie zawiera kwasu bornego i jego pochodnych!!! MASC
TORMENTALUM

NIE ZAWIERA

KWASU BORNEGO I LIEGO POCHODNYCH!!!".

Poprzez przekaz slowny i graficznq forme reklama TORMENILILLIM komunikuje, i i jest
to jedyny na rynku produkt leczniczy nie zawierajqcy kwasu bornego i jego pochodnych,
a tym samym

- ze jest to jedyny bezpieczny produkt leczniczy. Jednoczesnie przedmiotowa

reklama sugeruje, i i pozostale masci zawierajq kwas borny i jego pochodne, mimo iz
stosowanie takich substancji w produktach leczniczych jest
z powyzszym

-

zabronione. W zwiqzku

reklama zawiera informacje wprowadzajqce w Mqd zarowno co do cech

produktu leczniczego TORMENTULUM, jak i co do cech innych masci oraz ich zgodnosci z
wymogami prawa i bezpieczenstwa, jest wiec reklamq nieobiektywnq i tym samym
naruszajqcq art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Okolicznosc, i i reklama, ktorej dotyczy przedmiotowe postepowanie zamieszczona
zostala w miesieczniku ,,Pediatria po Dyplomie", a wiqc wydawnictwie skierowanym do osob
uprawnionych do wystawiania recept, nie zmienia faktu, iz zawiera przekaz wprowadzajqcy
w blqd oraz (jako wywierajqcy wraienie, ze istniejq produkty lecznicze dla malych dzieci
zawierajqce kwas borny lub jego pochodne) niezgodny z Charakterystykq Produktow
Leczniczych innych masci do stosowania miejscowego dla noworodkow.
Naleiy rowniez zwrocic uwagq na fakt, ze przedmiotowa reklama nie zawiera
informacji o przyznanej kategorii dostqpnosci, co stanowi naruszenie art. 54 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Przedmiotowa reklama zostala opublikowana jednorazowo, a jej rozpowszechnianie
zostalo zakonczone w dniu wszczqcia przez organ postqpowania wyjasniajqcego, jednakze
okolicznosc ta nie ma wplywu na ocene zasadnosci wszczecia postepowania oraz nie
stanowi

wystarczajqcej

przeslanki

do

umorzenia

postepowania

z

powodu

jego

bezprzedmiotowosci.
Zgodnie bowiem z tresciq art. 62 ust. 2 pkt 1 wskazanej ustawy organ moze nakazac
zaprzestania ukazywania siq lub prowadzenia reklamy produktow leczniczych sprzecznej
z obowiqzujqcymi przepisarni. Powyzszy przepis nie oznacza
uprawnienie Glownego lnspektora Farmaceutycznego
reklamowych

jednakze, i e wskazane

dotyczy

jedynie

dzialari

prowadzonych w terainiejszosci. Skoro materialy reklamowe zostaly juz

wprowadzone do obrotu, to nie ma zadnej gwarancji, ze skutki dzialania reklamy zostaly
usuniqte, bowiem Sam fakt zaprzestania dzialalnosci reklamowej nie jest rownoznaczny

z usuniqciem jej skutkow. Nie oznacza to dzialania decyzji ,,wsteczV, lecz ma na celu
dzialanie rowniez wobec potencjalnych zdarzen w przyszlosci.

W

ocenie

Glownego

Farmaceutycznego przedstawione wyiej stanowisko jest zgodne z intencjq ustawodawcy
oraz wynika z istoty wykonywania funkcji nadzorczej przez organ, do ktorych Glowny
lnspektor Farmaceutyczny uprawniony jest z mocy art. 62 ust. 1 wskazanej ustawy.
W zwiqzku z powyzszym nie sposob uznac, aby w przypadku naruszenia
konkretnych, obowiqzujqcych norm prawnych, decyzja wydana w wyniku stwierdzenia tego
faktu przez organ administracji publicznej w oparciu o wskazane normy prawne nosila
znamiona bezprzedmiotowosci. Naleiy podkreslic, ze stanowisko Glownego lnspektora
Farmaceutycznego

w

tym

zakresie

wynika

z

orzeczenia

Wojewodzkiego

Sqdu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2005 r. sygn. akt I SANVa 2084104.
Majqc na uwadze powyisze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny, jako organ
zobowiqzany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisow cytowanej powyiej
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

5

3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego, strona moie zwrocic siq do Glownego lnspektora Farmaceutycznego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek naleiy zlozyc w terminie 14 dni
od dnia dorqczenia niniejszej decyzji. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje wykonania
niniejszej decyzji.

Otrzymuie:

Strona - Zaktady Farmaceutyczne ,,UNIA Spoldzielnia Pracy
ul. Chlodna 56/60
00-872 Warszawa

