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GLOWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY

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

- Prawo

5 7 ust. 1 pkt 2, pkt 3,

pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r.
w sprawie reklamy probuktow leczniczych (Dz. U. Nr 230, poq. 1936) oraz art. 107
ustawy z

dnia

14 czerwca

1960 roku Kodeks

5

1

postqpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Glowny lnspektor Farmaceutyczny
nakazuje
Spolce GlaxoSmithKline Commercial Sp. z o. o. natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia niezgodnej z obowiqzujqcymi przepisami reklamy produktu leczniczego
ZINNAT 500 mg, kierowanej do osob uprawnionych do wystawiania recept lub osob
prowadzqcych obrot produktami leczniczymi w formie publikacji w czasopismie
,,Lekarz Rodzinny" Nr 2 (126) 2008.
Uzasadnienie

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.
Majqc na uwadze wymienione powyiej uprawnienie ustawowe, dnia 26.06.08r.
Glowny lnspektor Farmaceutyczny wszczql postqpowanie administracyjne w zwiqzku
z podejrzeniem, iz reklama produktu leczniczego Zinnat 500 mg kierowana do osob
uprawnionych do wystawiania recept lub osob prowadzqcych obrot produktami leczniczymi
formie publikacji w czasopismie ,,Lekarz Rodzinny" Nr 2 (126) 2008 poprzez niedopelnienie
wymogu umieszczenia w przedmiotowej reklamie wszystkich informacji, wymaganych przez

przepisy § 7 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 rozporzqdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie reklamy produktow leczniczych (Dz. U. Nr 230,
poz. 1936), w zakresie skladu jakosciowego i ilosciowego w odniesieniu do substancji
czynnych, postaci farmaceutycznej, wskazan terapeutycznych do stosowania, dawkowania
i sposobu podania, przeciwwskazan specjalnych ostrzezen i srodkow ostroznosci oraz

dzialan niepozqdanych, narusza przepisy powolane powyzej.
W toku postqpowania administracyjnego Gtowny lnspektor Farmaceutyczny wystqpil
do Strony o wyjasnienia.
Strona w pismie z dnia 08.07.2008r. podniosla, iz publikacja reklamy produktu
leczniczego Zinnat 500mg w Nr 2 i Nr 3 lnformatora Lekarskiego w zakwestionowanej
formie zostala calkowicie wstrzymana oraz iz od 17.04.08r. stosowana jest nowa wersja
reklamy produktu leczniczego, z uaktualnionq informacjq o nim.
Wedlug Glownego lnspektora Farmaceutycznego, reklama produktow leczniczych
powinna byc zgodna nie tylko z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ale takie
z przepisami rozporzqdzenia powolanymi powyiej. Przez powyzszq zgodnosc rozumiec
naleiy,

zapewriienie

tozsamosci

przekazu

reklamowego

z

informacjami

ujqtymi

w dokumencie referencyjnym, jakim jest Charakterystyka Produktu Leczniczego, w zakresie
w jakim wymaga tego przepis § 7 ust. 1 wzmiankowanego rozporzqdzenia.
Stad tez,

dokonujqc oceny

przedmiotowej reklamy

pod

kqtem zgodnosci

z obowiqzujqcymi przepisami w zakresie reklamy produktow leczniczych, Glowny lnspektor
Farmaceutyczny uznal, iz nie spelnia ona wymogow § 7 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6,
pkt 7 i pkt 8 wskazanego rozporzqdzenia, gdyz w zakresie skladu jakosciowego

i ilosciowego w odniesieniu do substancji czynnych, postaci farmaceutycznej, wskazan
terapeutycznych do stosowania, dawkowania

i sposobu podania, przeciwwskazan

specjalnych ostrzezen i srodkow ostroznosci oraz dzialan niepozqdanych, w reklamie
produktu leczniczego Zinnat 500 mg s q znaczne zawqzone w stosunku do informacji
zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego zatwierdzonej w dniu 01.10.2007 r.
Glowny lnspektor Farmaceutyczny biorqc pod uwagq oswiadczenie Strony, iz
przedmiotowa reklama produktu leczniczego Zinnat 500 mg nie jest rozpowszechniania
w zakwestionowanej formie oraz ze od 17.04.08 r. prowadzona jest ona w nowej formie, lecz
wobec braku przedstawienia organowi wzoru nowej reklamy produktu leczniczego Zinnat
500 mg przez Stronq oraz powolujqc siq na orzeczenie Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego z dnia 30.11.2005 r. o sygnaturze I SAMla 2084104, pragnie podniesk, iz
dla oceny zgodnosci reklamy produktu leczniczego Zinnat 500 mg z przepisami ustawy
Prawo farmaceutyczne, bez znaczenia jest fakt, i i Strona zadeklarowala zaprzestanie
prowadzenia przedmiotowej reklamy w zakwestionowanej formie.

Skoro materiaty

reklamowe zostaty juz wprowadzone do obrotu, to nie ma zadnej gwarancji, ze skutki

dzialania reklamy zostaly usuniqte. Sam fakt zaprzestania dzialalnosci reklamowej nie jest
jednoznaczny z usunieciem jej skutkow.
Powyisze nie oznacza dzialania decyzji ,,wsteczn,lecz ma na celu dzialanie wobec
potencjalnych zdarzeri w przyszlosci. W ocenie Glownego lnspektora Farmaceutycznego,
jest to zgodne z intencjq ustawodawcy oraz wynika z istoty wykonania funkcji nadzorczej
przez organ.
Ponadto, wobec przeprowadzonego postepowania wyjasniajqcego, za udowodniony
naleiy uznac fakt, i i przedrniotowa reklarna w zakwestionowanej forrnie byta publikowana
w Lekarzu Rodzinnyrn Nr 2 z 2008 r., wbrew oswiadczeniu Strony o jej publikacji w Nr 2

i Nr 3 lnformatora Lekarskiego.
Majqc na uwadze powyisze, Glowny lnspektor Farmaceutyczny, jako organ
zobowiqzany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisow cytowanej powyiej
ustawy w zakresie reklamy produktow leczniczych, orzekt jak w sentencji.

Pouczenie:
Niniejsza 'decyzja ma, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

-

Prawo farrnaceutyczne, rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Zgodnie z art. 127

5

3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego strona moze zwrocic sie do Glownego lnspektora Farmaceutycznego

z wnioskiern o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek naleiy zloiyc w terminie 14 dni od
doreczenia niniejszej decyzji. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje wykonania niniejszej
decyzji.

Strona :
GlaxoSmithKline Commercial SP. z o. o.
ul. Rzyrnowskiego 53
02 - 697 Warszawa

