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DECYZJA

Na podstawieart. 120 ust. 1 pkt2 iust2wzwiqzku zart.78 ust. 1 pkt. 1orazart120

ust.2 ustawy zdnia 6wzeSnia 20O1r. Prawofarmaceutyczne(D2.U,22008 r. Nr45, poz.

271,2e zm.) w zuiqzkuzart.104 S 1 iart. 108 $ 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

GLOWNY I NSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

W zwiqzku z ustaleniami zawartymi w protokole z kontroli doraZnej przeprowadzonej

w Hurtowni Farmaceutycznej Pharmatrade Sp. zo.o.

zlokalizowaneJ przy ul. Lotnik6w 1, 65 - 714 Zielona G6ra

przez Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp.

w dniach 10-12.08.2010 r.

NAKAZUJE

Dokona6 unieruchomienia Hurtowni Farmaceutycznej Pharmatrade Sp. z o.o.

zlokalizowanej przy ul. Lotnik6w 1, 65 - 714 Zielona G6ra do czasu ustalenia

istnienia czy, w jakim zakresie i w jakim czasookresie przedsigbiorca uchybial

obowiqzkowiwynikajqcemu z art. 78 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 wrze5nia 2001

r. Prawo farmaceutyczne.

ll. Nada6 niniejszej decyzii rygor natychmiastowei wykonalno6ci.

UZASADNIENIE

W toku postgpowania zawislego przed Gl6wnym Inspektorem Farmaceutycznym,

w dniu 21 maja 2010 roku wydana zostala decyfia, nakazujqca pzedsiqbiorcy Forfarm Sp.

z o.o. dostosowanie prowadzonej dzialalno6ci obrotu hurtowego produktami leczniczymi do

tre5ci art.78 ust.1 pkt.1 ustawy zdnia 6.09.2010 roku,,prawo farmaceutyczne". U podstaw



niniejszej decyzji legla okoliczno56 dokonywania przez w\w hurtownig zakup6w produktow

leczniczych od podmiot6w, kt6re nie zajmujq siq wytwazaniem, ani te2 nie prowadzq obrotu

hurtowego produktami leczniczymi.

Przed wydaniem rozstrzygniqcia w sprawie ww. spolki oraz innych podmiot6w, kt6re

prowadzily hurtowy obr6t produktami leczniczymi Gl6wny Inspektor Farmaceutyczny zwr6cif

siq do krajowych konsultant6w z dziedzin immunologii i terapii do5wiadczalnej, nefrologii,

hematologii onkologii i chor6b wewnqtznych, nowotwor6w pluca i klatki piersiowej, gruZlicy

i chor6b pluc, psychiatrii i neurologii, chor6b infekcyjnych i alergologii, kardiologii,

gastroenterologii, chirurgii gastrologii, ortopedii i traumatologii z zapytaniami czy czasowy

brak produkt6w leczniczych stosowanych w leczeniu schozefi w ramach ww. specjalnoSci

mo2e powodowalzagro2enie dla 2ycia izdrowia polskich pacjent6w.

W odpowiedzi na powy2sze zapytanie 8 z 1O Krajowych Konsultant6w odpowiedzialo,

2e czasowy brak dostqpno6ci do produktow leczniczych stosowanych w leczeniu schozefi

tyczqcych ich specjalno5ci mo2e stanowi6 zagro2enie dla 2ycia bqd2 zdrowia pacjentow.

Szczeg6lnie istotnym w tym zakresie jest fakt, 2e 5 z 8 Krajowych Konsultant6w, w tym prof.

Kazimierz Roszkowski- Sliz, prof. Grzegorz Opolski, prof. Jan Kulig, prof. Danuta Ryglewicz

oraz prot. Andzej G6recki rozstzygngli w tre5ci wydawanych przez siebie opinii, iz brak

produkt6w leczniczych stosowanych w leczeniu schorzefi ich specjalno5ci stanowi

zagro2enia dla 2ycia lub zdrowia, bqd2 oczywiste zagroZenie dla 2ycia i zdrowia pacjenta.

Co wiqcej z tre5ci tych2e opinii wynikalo, 2e okre6lone produkty lecznicze takie jak: Clexane

czy Tegretol nie mog€1. by6 stosowane zamieniane przez odpowiedniki (leki biologiczne z tej

samej grupy), gdy2 potencjalna zmiana jednego na drugi mo2e by6 niebezpieczna i stanowi

o sytuacji zagro2enia dla 2ycia izdrowia pacjenta.

W tej sytuacji z dnia 21.05.2010 r. kierowanej do Forfarm Sp. z o.o. nadany zostal

rygor natychmiastowej wykonalnoSci. Decyzja znak: GIF-N-4121254-1814N09/10 jest

ostateczna.

W dniu 18.08.2010 r. do kancelarii Gl6wnego lnspektoratu Farmaceutycznego

wptynel protokol Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie

Wlkp., znak: W|FZ.4012-19110, z dnia 10.08.2010 r., z kontroli doraZnej pzeprowadzonej

w hurtowni farmaceutycznej Pharmatrade Sp. z o.o. zlokalizowanej w Zielonej G6rze przy

ul. Lotnik6w 1.
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W oparciu o tre56 protokolu oraz dopetniajqcych go zalqcznik6w ustalono, i2

pzedsigbiorca Pharmatrade Sp. z o.o. narusza elementarne zasady zotiqzane

z wykonywaniem opartej o zezwolenie dzialalno6ci gospodarczej obrotu hurtowego.

W trakcie kontroli ustalono bowiem, iz pzedsigbiorca Pharmatrade Sp. z o.o.

dokonywal zakup6w produkt6w leczniczych z aptek. Oznacz to, i2 uchybial obowiqzkowi

wynikajqcemu z art. 78 ust 1 pkt 1, kt6ry jednoznacznie statuuje, 2e ,do obowiqzk6w

przedsiqbiorcy prowadzqcego dzialalno66 polegajqcq na prowadzeniu hurtowni

farmaceutycznej nale2y zakup produkt6w leczniczych wylqcznie od przedsigbiorcy

zajmujqcego sig wytwarzaniem lub prowadzAcego obr6t hurtowy".

Powy2szy pzepis implementuje do polskiego systemu prawnego art. 80 pkt. B

Dyrektywy 2001/83ME. Zgodnie z dyspozycjq powy2szego artykulu hurtownicy winni

otzymywa6 swoje dostawy od podmiot6w posiadajqcych zezwolenia na dystrybucjq

(tj. innych hurtownik6w) oraz podmiot6w zwolnionych od uzyskania takich zezwoleh na

podstawie art.77 ust. 3 cytowanej dyrektywy tj. od podmiotow posiadaj4cych zezwolenia na

wytwarzanie produkt6w leczniczych.

W konsekwencji zatem katalog podmiot6w w kt6rych winny zaopatrywa6 sie

hurtownie farmaceutyczne jest zamknigty i obejmuje jedynie hurtownik6w oraz wytw6rc6w

produkt6w leczniczych.

W praktyce oznacza to, iz bfak jest jakichkolwiek mo2liwo5ci dokonywania zakupu

produkt6w leczniczych od podmiot6w innych ni2 wymienione powy2ej.

Najistotniejszym jest jednak to, 2e ustalenia postqpowania wskazuj4 i2tak zakupione

produkty lecznicze zbywane byly w dalszej kolejno6ci przedsigbiorcy Forfam Sp. z o.o., co

do kt6rejwydano ww. decyzjg.

Ponadto, tre6ci tych2e samych material6w wskazuje, i2 podmioty te mogq by6

powiqzane kapitalowo lub osobowo, a tak podjqte dzialania zwiqzane z ,,odwr6ceniem

laricucha dostaw" przez Pharmatrade Sp. z o.o. (poprzez zakupy produkt6w leczniczych

z aptek) slu2y6 majq uchybianiu obowiqzkowi, o kt6rym mowa w dyspozycji art. 78 ust. 1

pkt. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Podobnie istotnym jest tak2e to, iz ww. przedsiqbiorca w ramach tzw. ,,odwr6conego

laficucha dostaw" dokonywal obrotu produktami leczniczymi, kt6rych brak dostqpno6ci na

rynku jest powszechnie znany; Clexane, Serevent, Zoladex, Pulmicort Turbuhaler, Seredite,

Salofalk, Insulina Actrapid, Sandimmun Neoral, Tegretol, Oxis.

3



W tym aspekcie wskaza6 nale2y, i2 nie budzq jakichkolwiek wqtpliwo6ci opinie

Krajowych Konsultant6w w zakresie istnienia bezpo6redniego niebezpieczefistwa dla 2ycia

izdrowia polskich pacjent6w w sytuacji braku tych2e produkt6w. Nalezy podzieli6 wywody

zalqczonych do akt niniejszej sprawy opinii, ze brak produkt6w leczniczych stosowanych

w leczeniu schorzefi ich specjalnoSci stanowi oczywiste zagro2enie dla Zycia izdrowia

pacjentow. Fakt ten wzmacnia okoliczno56 braku mo2liwo6ci zmiany danego produktu

leczniczego na inny.

W tym aspekcie powodowanie zagro2enia cho6by dla jednego, kilku czy jakiejkolwiek

innej liczby pacjent6w rodzi koniecznoS6 nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej

wykonalno5ci.

Majqc powy2sze na uwadze nale2alo orzec jak w dyspozytywnej czq5ci decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z arL. 127 S 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego terminie 14 dni

od dnia dorgczenia niniejszej decyzji, strona mo2e wystqpi6 do Gl6wnego Inspektora

Fa rm a ce utyczneg o z wn ioskiem po nowne r ozpatrzenia s prawy.

GlSwnego

Strona: Pharmatrade ul. Lotnik6w 1,65 -714 Zielona G6ra

Wojew6dzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gozowie Wlkp.
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Otrzvmuia:


