
GLOWNY INSPEKTOR 
FARMACEUTYCZNY 

U.o@ Warszawa, dnia .............. 1.. 2008r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45 poz. 271) w zwiqzku z 5 7 ust. 1 pkt 5, pkt 6, pkt 7 

i pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie reklamy 

produktow leczniczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1936) oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 z pozn. zm.) ' 

G1owny lnspektor Farmaceutyczny 

na kazuje 

Przedsiqbiorstwu Farmaceutycznemu LEK - AM Sp. z 0.0. natychmiastowe 

zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiqzujqcymi przepisami, reklamy produktu 

leczniczego CONTIX 20 mg i 40 mg, kierowanej do osob uprawnionych do wystawiania 

recept oraz osob prowadzqcych obrot produktami leczniczymi w postaci ulotki 

oznaczonej sygnaturq CON10711 0101. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, 

Gtowny lnspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przepisow ustawy 

w zakresie reklamy. 

Majqc na uwadze wymienione powyzej uprawnienie ustawowe, Gtowny lnspektor 

Farmaceutyczny wszczqt postqpowanie administracyjne w zwiqzku z podejrzeniem, iz 

reklama produktu leczniczego CONTIX 20 mg i 40 mg, o sygnaturze CON107110101 

kierowana do osob uprawnionych do wystawiania recept oraz osob prowadzqcych obrot 

produktami leczniczymi w formie ulotki, poprzez niedopelnienie wymogu umieszczenia 

w przedmiotowej reklamie wszystkich informacji, wymaganych przez przepis z 5 7 ust. 1 pkt 

5, pkt 6, pkt 7 i pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r. 

w sprawie reklamy produktow leczniczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1936), narusza przepisy 

prawa. 



W toku postqpowania administracyjnego Glowny lnspektor Farmaceutyczny wystqpil 

do strony o wyjasnienia. 

Odpowiadajqc na wystqpienie Glownego lnspektora Farmaceutycznego, Strona 

podniosla, i i  w jej przekonaniu reklama produktu leczniczego CONTIX 20 mg i 40 mg jest 

zgodna zarowno z przepisami cytowanej ustawy, jak i powyiszego rozporzqdzenia. 

W przekonaniu Strony, informacje zawarte w reklamie przedmiotowego produktu leczniczego 

zawierajq informacje zgodne z danymi ujqtymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Strona podniosla rowniei, iz wobec braku obowiqzku poslugiwania siq calq zawartosciq 

Charakterystyki Produktu Leczniczego, podmiot odpowiedzialny obowiqzany jest do 

starannego redagowania przekazu reklamowego z zachowaniem tresci stanowiqcych 

informacje zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego. W zloionych wyjasnieniach 

Strona oswiadczyla, i i  brak wskazania nazwy organu, ktory wydal pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego CONTIX zaistnial na skutek Mqdu 

w druku. 

Rownoczesnie Strona wskazala, i i  reklama produktu leczniczego CONTIX 20 mg 

i 40 mg nie jest'rozpowszechniania w zakwestionowanej formie. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny, po przeprowadzeniu postqpowania wyjasniajqcego 

uznal, i i  reklama produktu leczniczego CONTIX 20 mg i 40 mg prowadzona 

w zakwestionowanej formie, narusza przepis § 7 ust. 1 pkt 5, pkt 6 i pkt 7 wskazanego 

rozporzqdzenia, bowiem zakres informacji dotyczqcych ,,dawkowania i sposobu podawania", 

,,przeciwwskazan" i ,,specjalnych ostrzeien i srodkow ostroinosci" roini siq od zakresu 

informacji zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, zatwierdzonej w dniu 

20.09.2007r. Ponadto, w zakwestionowanej reklamie brak jest wskazania organu, ktory wydal 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, co w sposob oczywisty narusza przepis art. 5 7 ust. 1 

pkt 10 wskazanego rozporzqdzenia. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny - celem niedopuszczenia do powstania sytuacji, 

w ktorej podmiot odpowiedzialny ograniczy siq do podania np. niepelnych danych 

dotyczqcych ostrzeien, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporzqdzenia - oceniajqc tresc 

przekazu reklamowego, odnosi siq do informacji zawartych w dokumencie referencyjnym, tj. 

w zatwierdzonej Charakterystyce Produktu Leczniczego. lnformacje wskazane 

w rozporzqdzeniu muszq byc przedstawione w reklamie w sposob pelny i odpowiadajqcy 

zakresem informacjom zawartym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny, powolujqc siq na orzeczenie Wojewodzkiego Sqdu 

Administracyjnego z dnia 30.1 1.2005r. o sygnaturze I S M a  2084104, pragnie podniesc, i i  

dla oceny zgodnosci reklamy produktu leczniczego CONTIX 20 mg i 40 mg, z przepisami 

cytowanego rozporzqdzenia, bez znaczenia jest fakt, iz przedmiotowa reklama, przestala byc 

prowadzona w kwestionowanej formie. Z uwagi na to, i i  materialy reklamowe zostaly juz 



- / 

*, wprowadzone do obrotu, to nie ma zadnej gwarancji, i e  skutki dzialania reklamy zostab 

usuniqte, bowiem Sam fakt zaprzestania dzialalnosci reklamowej nie jest jednoznaczny 

i' z usunieciem jej skutkow. Zgodnie z tresciq art. 62 ust. 2 pkt 1 wskazanej ustawy, Glowny 

lnspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji, moze nakazac zaprzestania ukazywania siq 

lub prowadzenia reklamy. Wskazany przepis nie oznacza, ze dotyczy to jedynie dzialan 

reklamowych prowadzonych w terazniejszosci, zas w odniesieniu do dzialan prowadzonych 

w przeszlosci, nie oznacza dzialania decyzji ,,wsteczU. Powyzszy przepis ma na celu dzialanie 

wobec potencjalnych zdarzen w przyszlosci. W ocenie Glownego lnspektora 

Farmaceutycznego, jest to zgodne z intencjq ustawodawcy oraz wynika z istoty wykonywania 

funkcji nadzorczej, do ktorej Glowny lnspektor Farmaceutyczny uprawniony jest z mocy art. 

62 ust. 1 wskazanej ustawy. 

Zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 wskazanej ustawy, do obowiqzkow podmiotu 

odpowiedzialnego nalezy zapewnienie, aby reklama byla zgodna z obowiqzujqcymi 

przepisami, w tym riwnie2 ze wskazanym rozporzqdzeniem. W zwiqzku z tym, w opinii 

Glownego lnspektora Farmaceutycznego, powolywanie siq na argument, iz w ocenie 

podmiotu odpowiedzialnego, reklama produktu leczniczego zawiera wymagane prawem 

informacje, zredagowane w sposob przystepny, nie jest dostatecznq przeslankq dla uznania 

przedmiotowej reklam y za zgodnq ze wzmiankowanymi przepisami. 

Majqc na uwadze powyzsze, GMwny 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 5 3 ustawy z dnia 14 czerwca 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 

decyzj i. 

Otrzymuje: 
Strona: LEK-AM Sp. z 0.0 

ul. Ostrzykowizna 14a 
05 - 170 Zakroczym 


