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DECYZJA

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) oraz art. 107s 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
nr 98, poz. 1071 z poin. zm.),

nakazuje
Spolce Janssen-Cilag Polska Sp. z

0.0.

natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia

niezgodnej z obowiqzujqcymi przepisami reklamy produktow leczniczych Systen Conti

i Systen Sequi, kierowanej do publicznej wiadomosci w formie:
1. folderu pt. ,,Terapia hormonalna dla kobiet bez krwawien miesiqczkowych",
oznaczonego.symbolem SAISYS/09/Dec.2007,
2. materialu zamieszczonego na stronie internetowej www.janssen-cilag.pl, pt.
,,Poradnik dla pacjentek stos yjqcych Systen".

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, Glowny lnspektor
Farmaceutyczny wszczql postepowanie administracyjne w zwiqzku z podejrzeniem, i i tresci
zawarte w folderze pt. ,,Terapia hormonalna dla kobiet bez krwawien miesiqczkowych",
oznaczonym symbolem SA/SYS/09/Dec.2007 oraz materialy zamieszczone na stronie

internetowej www.janssen-cilag.pl, pt. ,,Poradnik dla pacjentek stosujqcych Systen" mogq
stanowic niezgodnq z obwiqzujqcymi przepisami reklame produktow leczniczych.
Zachodzilo podejrzenie naruszenia art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
ktory zabrania kierowania do publicznej wiadomosci reklamy produktow leczniczych
wydawanych wylqcznie na podstawie recepty. Tymczasem produkty lecznicze Systen Conti

i Systen Sequi s q wydawane na podstawie recepty.
W toku postepowania administracyjnego Gtowny lnspektor Farmaceutyczny wystqpit
do strony o wyjasnienia.
Strona w

pismie skierowanym do Glownego lnspektora

Farmaceutycznego

oswiadczyta, ze zarzut naruszenia art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne jest
bezzasadny, gdyt

-

w jej ocenie

-

przedmiotowy material nie stanowi reklamy produktu

leczniczego w rozumieniu art. 52 ust. 1 wskazanej ustawy, lecz ma charakter wylqcznie
informacyjny, pozbawiony elementow reklamy. Swojq argumentacje strona oparla na definicji
reklamy produktu leczniczego zawartej w art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego,
stanowiqcym, i i ,,Reklamq produktu leczniczego jest dziatalnosc polegajqca na informowaniu
lub zachecaniu do stosowania produktu leczniczego majqca na celu zwiekszenie liczby
przepisywanych recept, dostarczania, sprzedazy lub konsumpcji produktow leczniczych".
Zatem

- zdaniem strony - sam fakt

informowania, na podstawie obowiqzujqcych przepisow

nie jest per se zakazany, a definicje nalezy czytac w calosci tj. brac pod uwage rowniei cel
przekazu. Strona podkreslila, ze w powyzszej definicji pojecia ,,informowaniel' i ,,zachecanieW
wystepujq niezaleznie od siebie, a co za tym idzie w przypadku kazdego materiatu nalezy
dokonywac wlasciwej subsumcji i odroznienia obu terminow. Jezeli ocenianie materiaty s q
tylko informacjq, nie mozna przypisywac im charakteru zachety i stwierdzak niejako
automatycznie, ze jest to reklama.
W pismie skierowanym do Glownego

lnspektora Farmaceutycznego strona

podkreslila, ze aby przekaz informacyjny mial charakter reklamy, ktora jest szczegolnq
postaciq przekazu, jego celem musi byc zacheta do stosowania majqca na celu zwiekszenie
liczby

przepisywanych recept, dostarczania, sprzedazy lub konsumpcji

produktow

leczniczych. Dodatkowo strona powolata sie na tresc uzasadnienia wyroku Wojewodzkiego
Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29.12.2005 roku sygn. akt I SAANa584105,
w ktorym stwierdzono, ze ,,istotnym elementem reklamy produktu leczniczego jest zamiar
wywolania okreslonej reakcji potencjalnych klientow. Dlatego tez za reklame produktu
leczniczego nalezy uznac kazdq dzialalnosc, niezaleznie od konkretnego, indywidualnego
sposobu i metody jej przeprowadzenia oraz uzytych do jej realizacji srodkow, jesli celem tej
dzialalnosci jest zwiekszenie sprzedazy reklamowanego produktu leczniczego". W zwiqzku
z powyzszym kolejnym elementem majqcym znaczenie przy dokonywaniu rozstrzygniecia,
czy dany material jest reklamqjest rowniez zamiar dzialajqcego.

W omawianym przypadku zamiarem strony bylo zapewnienie pacjentom dostqpu do

informacji na temat stosowanego przez nich produktu leczniczego. Celem materialu
oznaczonego symbolem SA/SYS/09/Dec.2007 oraz materialu zamieszczonego na stronie
internetowej www.janssen-cilag.pl, pt. ,,Poradnik dla pacjentek stosujqcych Systen" bylo
wylqcznie rozpowszechr~ienieinformacji na temat preparatu Systen, ktore mialo prowadzic
do bezpieczenstwa terapii tymi produktami leczniczymi. W szczegolnosci byCy to dane
dotyczqce: postaci farmaceutycznej produktu leczniczego, mechanizmu dzialania i schematu
stosowania tych produktow leczniczych, prawidlowych sposobow dawkowania czyli
przyklejania plastrow Systen, informacje dotyczqce sposobu postepowania ze zuzytym
plastrem, najczestsze dzialania niepozqdane, specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci.
Strona rowniez podniosla, ze przedmiotowe dane zostaly przygotowane w oparciu o druki
informacyjne produktow leczniczych Systen oraz wiedzq medycznq, a celem tego materialu
jest

ulatwienie

pacjentom zapoznania sie z produktem leczniczym w przystqpnej forrnie

pytan i odpowiedzi i ma prowadzic do zapewnienia wysokiej swiadomosci pacjenta co do
m.in. skladu produktu le&niczego, sposobu jego dawkowania. sposobu dzialania, moiliwych
dzialan niepozqdanych. Ponadto, w opinii strony, jej obowiqzkiem jest dostarczenie tej
informacji

pacjentkom

co

ma

sluzyc

zagwarantowaniu

bezpieczenstwa

przedmiotowymi produktami leczniczymi. Dlatego tez - w ocenie strony

-

terapii

nie doszlo do

naruszenia przepisow ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy produktow
leczniczych.
Glowny lnspektor Farmaceutyczny nie podzielil stanowiska strony, iz przedmiotowy
material oznaczony symbolem SA/SYS/09/Dec.2007 oraz material zamieszczony na stronie
internetowej www.janssen-cilag.pl, pt. ,,Poradnik dla pacjentek stosujqcych Systen" nie
stanowi reklamy produktu leczniczego w rozumieniu art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego,
nie zawiera bowiem element6w zachety, lecz jest materialem informacyjnym, gdyz zamiarem
strony byto jedynie dostarczenie informacji na temat produktow leczniczych Systen Conti
i Systen Sequi pacjentom, ktorzy produkty te stosujq. Strona przywolujqc w swojej
argumentacji definicjq reklamy produktu leczniczego, zawartq w art. 52 ust. 1 Prawa
farmaceutycznego i twierdzqc, ze w przedmiotowym materiale nie wystqpujq elementy
zachety, lecz jedynie przekaz informacyjny dotyczqcy okreslonego produktu leczniczego,
pomija wylqczenia zawarte w art. 52 ust. 3 wskazanej ustawy, okreslajqcym rodzaje dzialari
ktore nie stanowiq reklamy produktu leczniczego. Do tych wylqczen zaliczono m. in.
przekazywanie informacji dotyczqcych zdrowia lub chorob ludzi i zwierzqt, pod warunkiem
ze nie odnoszq siq nawet posrednio do produktow leczniczych (art. 52 ust. 3 pkt 5).
Nalezy podkreslic, iz przywolana powyzej konstrukcja przepisu oddaje intencje
ustawodawcy, majqce na celu odroznienie informacji od reklamy.

Przedmiotowych materialow, tj. folderu pt. ,,Terapia hormonalna dla kobiet bez
krwawieri miesiqczkowych", oznaczonego symbolem SA/SYS/09/Dec.2007 oraz materialow
zamieszczonych na stronie internetowej www.janssen-cilag.pl, pt. ,,Poradnik dla pacjentek
stosujqcych Systen" nie mozna zaklasyfikowac jako wylqczenia zawartego w art. 52 ust. 3
pkt. 5 Prawa farmaceutycznego, czyli jako ,,informacji dotyczqcej zdrowia lub chorob ludzi",
gdyz odnoszq siq one bezposrednio do konkretnych produktow leczniczych, ktorych nazwy
s q wielokrotnie wymieniane w tresci przedmiotowych materialow. Zdaniem Glownego
lnspektora Farmaceutycznego, folder oznaczony symbolem SA/SYS/O9/Dec. zawiera
elementy zachqty w postaci atrakcyjnej szaty graficznej na ktorq sklada siq zdjqcie
przedstawiajqce owoc brzoskwini z zielonym listkiem pod spodem, na ktory naklejono plaster
transdermalny, stanowiqcy symbol zalecanej terapii plastrami. Przedstawiona w folderze
wizualizacja produktu leczniczego Systen Conti ma na celu zachqcenie pacjentek do
zapoznania siq z folderem i zawartq w nim informacjq dotyczqcq wyiej wymienionego
produktu leczniczego. Atrakcyjna i przyjemna w odbiorze szata folderu m o i e podswiadomie
wptynqc na proces decyzyjny pacjentki, np. podczas wizyty u lekarza gdzie moie
zasugerowac wybor tego produktu leczniczego sposrod innych o tym samym lub zbliionym
dzialaniu czy przy polecaniu tego produktu leczniczego swoim koleiankom, ktore rowniez
przechodzq klimakterium. Dodatkowo na okladce folderu, (w prawym gornym rogu), na
pierwszej oraz ostatniej stronie folderu (po srodku), a takze na marginesach (w prawym
gornym rogu) wszystkich stron folderu umieszczono znak graficzny Systen Conti, ktory
znajduje siq na przeznaczonym do sprzedaiy opakowaniu produktu leczniczego Systen
Conti. Ponadto, na wewnqtrznej stronie okladki folderu znajduje siq odniesienie do strony
internetowej Janssen-Cilag. W ocenie Glownego lnspektora Farmaceutycznego, folder
opracowany jest w taki sposob aby wywolac przychylne nastawienie osoby, ktora go czyta,
a to glownie slownictwo i stylistyka uzyte w danym przekazie wskazujq na cel
rozpowszechniania informacji o produkcie leczniczym. W tym przypadku atrakcyjna szata
graficzna wyraia zamiar zachqcania do zakupu i zastosowania produktu leczniczego Systen
Conti. Ponadto, wyzej opisany folder i material zamieszczony na stronie internetowej
www.janssen-cilag.pl, pt. ,,Poradnik dla pacjentek stosujqcych Systen" s q spojne graficznie

i kolorystycznie, a informacje zawarte w tych materialach majq charakter wspolnego
przekazu dla produktow leczniczych Systen Conti i Systen Sequi.

W zwiqzku z powyiszym Glowny lnspektor Farmaceutyczny stwierdzil, ze folder pt.
,,Terapia hormonalna dla kobiet bez krwawien miesiqczkowych" oznaczony symbolem
SA/SYS/09/Dec.2007 stanowi reklamq produktu leczniczego w rozumieniu art. 52 ust.1
ustawy Prawo farmaceutyczne.

Zdaniem Glownego lnspektora Farmaceutycznego materiaty zamieszczone na
stronie internetowej www.janssen-cilag.pl, pt. ,,Poradnik dla pacjentek stosujqcych Systen"
rowniez majq charakter reklamy produktu leczniczego. Na stronie poprzedzajqcej tresci
informacyjne dotyczqce objawow klimakterium oraz terapii hormonalnej umieszczono znaki
graficzne Systen Conti oraz Systen Sequi, ktore znajdujq siq na przeznaczonych do
sprzedazy opakowaniach produktow leczniczych Systen Conti i Systen Sequi. Wymienione
znaki graficzne znajdujq siq na pierwszej stronie (po srodku) oraz dwoch ostatnich stronach
(na gorze) materialu zamieszczonego na przedmiotowej stronie internetowej. Na dwoch
ostatnich stronach materialu znajduje siq bezposrednia informacja dotyczqca produktow
leczniczych Systen Conti i Systen Sequi, ktorq stanowi skrocony opis tych produktow oraz
ich dzialania i stosowania.
W ocenie Glownego lnspektora Farmaceutycznego przekaz, ktory zgodnie z tresciq
art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego stanowi definicjq reklamy, czyli ma w zamiarze
spowodowac zwiqkszenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedazy lub
konsumpcji produktow I'eczniczych wyroznia siq poprzez zastosowanie okreslen, ktore majq
charakter wartosciujqcy, czyli hasel reklamowych.
Dlatego,

zamieszczenie

na

pierwszej

stronie

portalu

internetowego

hasla

reklamowego ,,Pozostan sobq", ktore ma na celu zachqcenie kobiet do stosowania
przedmiotowych produktow leczniczych poprzez obietnicq pozostania sobq bez negatywnych
skutkow powodowanych przez objawy klimakterium oraz zdjqcia usmiechniqtej i radosnej
kobiety, wywoluje pozytywne skojarzenia i zachqca do stosowania produktow leczniczych
Systen Conti i Systen Sequi. W opinii Glownego lnspektora Farmaceutycznego tego rodzaju
praktyka stanowi potwierdzenie, ze przedmiotowy material ma charakter reklamy produktu
leczniczego.
W swietle powyzszego powolanie siq przez stronq na wyrok WSA w Warszawie sygn.
akt I SANVa584105 jest beuasadne, gdyz okolicznoSci wystqpujqce w przedmiotowej
sprawie nie przemawiajq za jego przywdaniem.
Majqc na wzglqdzie zebrany w przedmiotowej sprawie material dowodowy Glowny
lnspektor Farmaceutyczny stwierdzil, ze tresci zamieszczone na stronie internetowej
www.janssen-cilag.pl w materiale pt. ,,Poradnik dla pacjentek stosujqcych Systen" oraz folder
pt. ,,Terapia hormonalna dla kobiet bez krwawien miesiqczkowych", oznaczony symbolem
SA/SYS/09/Dec.2007 stanowq kierowanq do publicznej wiadomosci reklamq produktu
leczniczego wydawanego na podstawie recepty. Jest to naruszenie art. 57 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo farmaceutyczne.
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 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strona moie zwrocic sie do Glownego lnspektora Farmaceutycznego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek nalezy zloiyc w terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejszej decyzji. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje wykonania niniejszej
decyzj i.

Otrzymuie:

Strona - Janssen-Cilag Polska Sp. z 0.0.

ul. lliecka 24, 02-135 Warszawa

