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Rok 2007
115. Decyzja z dnia 27.11.2007 r. znak GIF-P-R-450-67-3/JD/07/08 nakazująca ﬁrmie US Pharmacia
natychmiastowe

zaprzestanie

prowadzenia

Sp. z o.o.

niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu

leczniczego Stoperan, kierowanej do publicznej wiadomości w postaci spotu zawierającego m.in. sformułowanie
„Przyniosę Ci Stoperan. Mi pomógł od razu”, emitowanego w stacjach telewizyjnych.
114. Decyzja z dnia 21.12. 2007 r. znak GIF-P-R-450-98-5/JD/07 nakazująca Instytutowi Biotechnologii Surowic i
Szczepionek BIOMED S.A. z siedzibą w Krakowie natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z
obowiązującymi przepisami reklamy produktu leczniczego Lactovaginal, kierowanej do publicznej wiadomości w
formie ogłoszenia zamieszczonego w dodatku do „Gazety Wyborczej” - „Wysokie Obcasy”, nr 41 (442) z dnia
13.10.2007 r., nr 42 (443) z dnia 20.10.2007 r. i nr 43 (444) z dnia 27.10.2007 r.
113. Decyzja z dnia 20.12.2007 r. znak GIF-P-R-450-99-2/RL/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktu leczniczego Maxigra® 100 mg - opakowanie zawierające 4 sztuki tabletek
powlekanych - prowadzonej w formie ogłoszeń prasowych.
112. Decyzja z dnia 18.12. 2007 r. znak GIF-P-R-450- 28-2/JD/07 nakazująca ﬁrmie Bioton S.A. natychmiastowe
zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktów leczniczych Gensulin
R, Gensulin N, Gensulin M10, M20, M30, M40 oraz M50, kierowanej do publicznej wiadomości za pośrednictwem
ogólnodostępnej strony internetowej www.bioton.pl.
111. Decyzja z dnia 07.12. 2007 r. znak GIF-P-R-481- 59/JD/07 nakazująca ﬁrmie Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu
leczniczego ORUNGAL, kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót
produktami leczniczymi, w postaci folderu pt. „Orungal – opatentowane mikropeletki” oznaczonego symbolem
SA/Oru11/Nov06.
110. Decyzja z dnia 06.12.2007r. znak: GIF-P-R-450-69-2/MSZ/07 nakazująca ﬁrmie Gedeon Richter Plc S.A.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego Postinor Duo rozpowszechnianej w
internecie poprzez link sponsorowany „Postinor Duo Zobacz czym są i jak działają pigułki antykoncepcji
doraźnej!” odsyłający do strony internetowej www.wpadka.pl
109. Decyzja z dnia 06.12.2007r. znak: GIF-P-R-450-65-5/MSZ/07 nakazująca ﬁrmie Janssen-Cilag Polska. Sp. z
o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklam produktów leczniczych Cilest oraz EVRA –
rozpowszechnianych przy pomocy poczty elektronicznej do której dołączone zostały materiały „Informacja dla
pacjentek, którym zalecono cilest” (PG/CIL/01/mar’05) oraz „Evra w pytaniach i odpowiedziach”
(PG/EVR/01/Jan’06)
108. Decyzja z dnia 04.12.2007r. znak: GIF-P-R-450-52-4/MSZ/07 nakazująca Zakładom Farmaceutycznym
„POLPHARMA” S.A. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego Maxigra
rozpowszechnianej przy pomocy strony internetowej o problemie zaburzeń erekcji www.receptanaszczescie.pl, w

formie materiałów drukowanych na biurko „Kochajmy się przez całe życie”, ulotek „Jestem szczęśliwy” i naklejki
”Maxigra Sidenaﬁl"
107. Decyzja z dnia 07.12.2007 r. znak: GIF-P-R-450-92-4/JD/07 nakazująca ﬁrmie GSK Commercial Sp. z o.o.:
1) natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu
leczniczego Cervarix (podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals s.a, Belgia) kierowanej do osób
uprawnionych do wypisywania recept oraz prowadzących obrót produktami leczniczymi w formie:
a) ulotki reklamowej o numerze CRV/07/09/17,
b) ogłoszenia

zamieszczonego w piśmie „Ginekologia Polska” nr 10/2007 i wszystkich o identycznej treści,

c) folderu reklamowego pt „Charakterystyka Produktu Leczniczego”, oznaczonego symbolem CRV/07/09/15,
d) informowania przez przedstawicieli handlowych i medycznych GSK, osób uprawnionych do wypisywania recept
polegającego na przekazywaniu im treści
„Cervarix – pozwala zapewnić trwałą ochronę przed rakiem szyjki macicy”,
„Cervarix – zawiera innowacyjny adiuwant AS04, przez co indukuje wysoki i utrzymujący się w czasie poziom
przeciwciał” oraz „Zastosuj Cervarix u kobiet i dziewcząt w celu zapobiegania rakowi szyjki macicy”.
106. Decyzja z dnia 07.12.2007 r. znak GIF-P-R-450-97-2/JD/07 nakazująca ﬁrmie Pﬁzer Polska Sp. z o.o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu
leczniczego VIAGRA, kierowanej do publicznej wiadomości w postaci spotu emitowanego w stacjach
telewizyjnych, przedstawiającego wyścig dwóch motocyklistów i jednej motocyklistki, ubranej w kurtkę z
napisem www.viagra.pl
105.Decyzja z dnia 15.11.2007 r. znak GIF-P-R-450-33-2/JD/07 nakazująca ﬁrmie Polfarmex S.A. natychmiastowe
zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami, reklamy produktu leczniczego FLUCONAZOLE
tabletki, kierowanej do lekarzy i farmaceutów w formie folderu pt „Fluconazole tabletki. Profesjonalny
grzybobójca (Fluconazolum)” oznaczonego symbolem FLU/021/06
104. Decyzja z dnia 15.11.2007r. znak: GIF-P-R-450-84-3/MSZ/07 nakazująca ﬁrmie Zentiva PL Sp. z o.o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego Endiex kierowanej do osób
prowadzących obrót produktami leczniczymi w formie ulotki oznaczonej symbolem END/07/07/003-01/104MM-PL.
103. Decyzja z dnia 15.11.2007r. znak: GIF-P-R-450-56-5/MSZ/07 nakazująca ﬁrmie US Pharmacia Sp. z o.o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego APAP Extra oraz APAP Noc w postaci 30
sekundowego spotu emitowanego w telewizji zawierającego sformułowanie „APAP Extra. Extra skuteczny, ale
bezpieczny.
102. Decyzja z dnia 30.10.2007 r. znak GIF-P-R-450-48-5/JD/07 nakazująca ﬁrmieBiofarm
Sp.z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami,
reklamy produktu leczniczego ZELIXA tabletki 10 mg i 15 mg, kierowanej do osób uprawnionych do
wystawiania recept w formie folderu oznaczonego symbolem 191/Zel12.06.
101. Decyzja z dnia 29.10.2007r. znak: GIF-P-R-450-71-5/JD/07 nakazująca ﬁrmie Novartis Poland Sp. z o.o.
Consumer Health - OTC natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami
reklamy produktu leczniczego Voltaren Emulgel, kierowanej do publicznej wiadomości w postaci spotu
zawierającego m.in. hasło „Voltaren Emulgel. Brak uczuleń na słońce”, emitowanego w stacjach telewizyjnych.
100. Decyzja z dnia 19.10.2007r. znak GIF-P-R-450-81-3/MZS/07 nakazująca ﬁrmie Berlin Chemie/Menarini Polska
Sp. z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego Flavamed syrop 15 mg/5 ml
rozpowszechnianej w formie książeczki „ﬂavamedowe kolorowanki”, oznaczonej symbolem Fla/kol/2006/3.

99. Decyzja z dnia 12.09.2007r. znak GIF-P-R-450-689/JD/07 nakazująca Ośrodkowi Okulistyki Klinicznej
SPEKTRUM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z
obowiązującymi przepisami, reklamy produktów leczniczych: AVASTIN, MACUGEN i LUCENTIS, kierowanej do
publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.spektrum.wroc.pl.
98. Decyzja z dnia 14.08.2007r. znak GIF-P-R-450-47-2/JD/07 nakazująca ﬁrmie ICN Polfa Rzeszów S.A.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami, reklamy produktu
leczniczego Bisocard, kierowanej do lekarzy w formie ogłoszenia w czasopiśmie Folia Cardiologica Excerpta,
2007, tom 2, nr 2.
97. Decyzja z dnia 14.08.2007r. znak GIF-P-R-450-51-2/JD/07 nakazująca ﬁrmie PLIVA Kraków S.A.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami, reklamy produktu
leczniczego AVIOMARIN, kierowanej do publicznej wiadomości w postaci spotu emitowanego w stacjach
radiowych.
96. Decyzja z dnia 08.08.2007r. znak GIF-P-R-450-63-3/JD/07 nakazująca ﬁrmie Ipsen Poland sp. z o. o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami, reklamy produktu
leczniczego DYSPORT w postaci publikacji:
a) w czasopiśmie "Dermatologica" nr 3/2007 [43];
b) w czasopiśmie "Rehabilitacja Medyczna" nr 2007/11/1;
c) w czasopiśmie "Neurologica" nr 1/2007;
d) w broszurze pt. "Spastyczność - od patoﬁzjologii do leczenia.
95. Decyzja z dnia 23.07.2007r. znak: GIF-P-R-450-32-3/JD/07 nakazująca ﬁrmie Medana Pharma Terpol Group
S.A. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami, reklamy produktu
leczniczego ULTRAFASTIN żel, kierowanej do lekarzy i farmaceutów w formie:
a) ogłoszenia w czasopiśmie "Gazeta Farmaceutyczna" nr 3 (179), marzec 2007r.,
b) obwoluty do czasopisma "Lekarz Rodzinny", nr 3 (115), marzec 2007r.
94. Decyzja z dnia 09.07.2007r. znak GIF-P-R-450-34-2/JD/07 nakazująca ﬁrmie Medana Pharma Terpol Group S.A.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami, reklamy produktu
leczniczego ULTRAFASTIN żel, kierowanej do publicznej wiadomości w formie:
a) spotu emitowanego w telewizji,
b) ogłoszenia w czasopiśmie "Żyj zdrowo i aktywnie" - wydanie marzec 2007 r.,
c) ogłoszenia w czasopiśmie "Przyjaciółka" nr 11 (3060), 15 - 21 marca 2007 r.
93. Decyzja z dnia 03.07.2007r. znak GIF-P-R-481-58/JD/07 nakazująca ﬁrmie Ratiopharm Polska Sp. z o.o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu
leczniczego RISPERATIO 1, 2, 3, 4 mg tabletki powlekane, w postaci folderu oznaczonego symbolem
RISPE/SG/001/03-06.
92. Decyzja z dnia 31.05.2007r. znak GIF-P-R-481-57/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia niezgodnej z przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości
poprzez znajdujące się na terenie całego kraju apteki należące do ﬁrmy Euroapteka Sp. z o.o.
Decyzja dotyczy folderów reklamowych:
1. "Euroapteka Apteka Polonez Każdy ma prawo do tanich leków Oferta ważna 01-28.02." ,
2. "Euroapteka Apteka Polonez Każdy ma prawo do tanich leków Oferta ważna 01-31.03." .
91. Decyzja z dnia 31.05.2007r. znak: GIF-P-R-450-30-2/JD/07 nakazująca ﬁrmie NovoNordisk Pharma Sp. z o.o:
1. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia kierowanej do publicznej wiadomości reklamy produktów
leczniczych NovoRapid, Novomix 30, Levemir na stronie internetowej www.novonordisk.pl

2. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktów leczniczych NovoRapid, Novomix 30, Levemir,
w postaci ulotki dystrybuowanej wśród pacjentów zatytułowanej "Nowoczesne leczenie cukrzycy; wygodne bezpieczne - skuteczne" oraz ogłoszenia zamieszczonego w czasopiśmie "Diabetyk" nr 3 (137) z marca 2007r.,
zatytułowanego "Nowoczesne leczenie cukrzycy; wygodne - bezpieczne - skuteczne" - zawierających odnośnik do
strony internetowej www.novonordisk.pl
3. publikację wydanej decyzji w Magazynie dla Chorych na Cukrzycę i Lekarzy Pierwszego Kontaktu "Diabetyk"
90. Decyzja z dnia 21.05.2007r. znak GIF-P-R-450/10-3/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowana w Gdyni na ul. Starowiejskiej 34, kod 81-356 Gdynia, niezgodnej z
przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości w formie folderu
reklamowego "Super Apteka Ceny super świąteczne" (przedsiębiorca posiadający zezwolenie: Superapteka
Małecki Spółka jawna).
89. Decyzja z dnia 17.05.2007r. znak GIF-P-R-450/8-3/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowana w Elblągu na ul. 1 Maja nr 14, kod 82-300 Elbląg, niezgodnej z
przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości (Superapteka J. Małecka
Spółka Jawna).
88. Decyzja z dnia 17.05.2007r. znak GIF-P-R-450/4-3/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowana w Olsztynie na ul. Stare Miasto nr 17, lok. 21, kod 10-026 Olsztyn,
niezgodnej z przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości w formie
folderu reklamowego "Super Apteka Ceny super świąteczne" (przedsiębiorca posiadający zezwolenie: Firma pod
Gryfem - Małecki Spółka Jawna).
87. Decyzja z dnia 17.05.2007r. znak GIF-P-R-450/24-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Apteki zlokalizowane w Gdyni na ul. Legionów 67 oraz Tczewie na ul. Sobieskiego 38A,
niezgodnej z przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości
(przedsiębiorca posiadający zezwolenie: Krystyna Białkowska, Tadeusz Białkowski, Lech Białkowski).
86. Decyzja z dnia 17.05.2007r. znak GIF-P-R-481-56/JD/07 nakazująca ﬁrmie Pﬁzer Polska Sp. z o.o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu
leczniczego VIAGRA w formie plakatu oraz ogólnodostępnej strony internetowej www.radosc-zycia.pl.
85. Decyzja z dnia 14.05.2007r. znak GIF-P-R-450-23-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Apteki zlokalizowane w Gdańsku na ul. Jagiellońskiej 34 i Rogalińskiej 3 oraz w Kwidzynie przy
ul. Krótkiej 4, niezgodnej z przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej
wiadomości (przedsiębiorca posiadający zezwolenie: Pani Jolanta Białkowska, Pani Żaneta Białkowska)
84. Decyzja z dnia 14.05.2007r. znak GIF-P-R-450-22-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowaną w Gdyni Skwer Kościuszki 14, niezgodnej z przepisami prawa reklamy
produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości (przedsiębiorca posiadający zezwolenie: Apo-Pharma
Wohlfeiler - Sobol Spółka komandytowo-akcyjna)
83. Decyzja z dnia 14.05.2007r. znak GIF-P-R-450-21-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Apteki zlokalizowane w Gdyni przy ul. Konwaliowej 2 i Wejherowskiej 56, w Gdańsku przy ul.
Chałubińskiego 23 i Adama Mickiewicza 26 oraz w Rumii na ul. Gdańskiej 24, niezgodnej z przepisami prawa
reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości (przedsiębiorca posiadający zezwolenie:
"Biobet" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
82. Decyzja z dnia 14.05.2007r. znak GIF-P-R-450-20-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowaną w Gdyni na ul. Starowiejskiej 34, niezgodnej z przepisami prawa reklamy
produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości (przedsiębiorca posiadający zezwolenie:

Superapteka Małecki Spółka Jawna)
81. Decyzja z dnia 14.05.2007r. znak GIF-P-R-450-9-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowana w Warszawie na Placu Deﬁlad 2, niezgodnej z przepisami prawa reklamy
produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości w formie folderu reklamowego "Super Apteka Ceny
super świąteczne" (przedsiębiorca posiadający zezwolenie: Pani Monika Kowalska)
80. Decyzja z dnia 14.05.2007r. znak: GIF-P-R-481-54/JD/07 nakazująca ﬁrmie Reckitt Benckiser Healthcare
(Poland) Sp. z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy
produktów leczniczych STREPSILS i NUROFEN w postaci broszury "Skuteczna oferta I - VI 2007 "
79. Decyzja z dnia 26.04.2007r. znak GIF-P-R-450-5-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowana w Olsztynie na ul. Mickiewicza 21/23, niedozwolonej przez przepisy
prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości (przedsiębiorca posiadający
zezwolenie: Apteka Mira Spółka Jawna Mirosława Golińska, Anna Golińska, Krzysztof Goliński).
78. Decyzja z dnia 19.04.2007r. znak: GIF-P-R-481-53/JD/07 nakazująca ﬁrmie Krka Polska Sp. z o.o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu
leczniczego Prenessa tabl. 4 mg rozpowszechnianej w formie folderu "Powrót do przyszłości".
77. Decyzja z dnia 16.04.2007r. znak: GIF-P-R-450-7-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę na Starówce zlokalizowaną w Elblągu na ul. Stary Rynek 15/4 reklamy produktów
leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości (przedsiębiorca posiadający zezwolenie: Pan Andrzej
Jaroszewski).
76. Decyzja z dnia 13.04.2007r. znak: GIF-P-R-450-12-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowaną Kielcach na ul. Romualda 3 niezgodnej z przepisami prawa reklamy
produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości (przedsiębiorca posiadający zezwolenie: "Elixir"
Elżbieta Gębska, Teresa Przydatek, Regent Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Paweł Gołaszewski
Spółka Jawna).
75. Decyzja z dnia 13.04.2007r. znak: GIF-P-R-450-11-2/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowaną w Kielcach na ul. Os. "Na stoku" paw. 117, niezgodnej z przepisami
prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości (przedsiębiorca posiadający
zezwolenie: Pani Elżbieta Kubiakowska oraz Pani Urszula Łachańska Mistrzyk spółka cywilna).
74. Decyzja z dnia 18.04.2007r. znak: GIF-P-R-481-52/JD/07 nakazująca ﬁrmie PLIVA Kraków, Zakłady
Farmaceutyczne S.A. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami
reklamy produktu leczniczego INDIX SR w postaci kalendarza.
73. Decyzja z dnia 12.04.2007r. znak: GIF-P-R-481-51/JD/07 nakazująca ﬁrmie BIOTON S.A. natychmiastowe
zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktów leczniczych: Gensulin R,
Gensulin M 10, Gensulin M 20, Gensulin M 30, Gensulin M 40, Gensulin M 50 oraz Gensulin N w formie plakatu
kierowanego do publicznej wiadomości.
72. Decyzja z dnia 03.04.2007r. znak: GIF-P-R-481-48/MSZ/07 nakazująca spółce Juventa BP Sp. z o.o. z siedzibą
w Legionowie ul. Sienkiewicza 8b, 05-120 Legionowo, natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z
przepisami prawa reklamy produktów leczniczych w formie folderu reklamowego "Apteka Juventa Bezpłatna
gazeta Aptek Juventa Nr: 4/2006".
71. Decyzja z dnia 04.04.2007r. znak: GIF-P-R-481-49/JD/07 nakazująca ﬁrmie BIOTON S.A.:
1. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktów

leczniczych: Gensulin R, Gensulin M 10, Gensulin M 20, Gensulin M 30, Gensulin M 40, Gensulin M 50 i Gensulin N
w postaci wkładki zamieszczonej w Magazynie dla Chorych na Cukrzycę i Lekarzy Pierwszego Kontaktu
"Diabetyk", nr 2, luty 2007 (136),
2. publikację wydanej decyzji w Magazynie dla Chorych na Cukrzycę i Lekarzy Pierwszego Kontaktu "Diabetyk".
70. Decyzja z dnia 03.04.2007r. znak: GIF-P-R-481-47/JD/07 nakazująca ﬁrmie Wyeth Sp. z o.o., natychmiastowe
zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktu leczniczego - szczepionki
przeciw pneumokokom Prenevar rozpowszechnianej w formie spotu emitowanego w telewizji
69. Decyzja z dnia 27.03.2007r. znak: GIF-P-R-481-46/RL/07:
1. nakazująca ﬁrmie Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu
leczniczego "Mucosolvan", wykorzystującej postać łosia Mucosia, w formie: zeszytu do kolorowania, zeszytu do
kolorowania w wersji komiksowej, naklejki oraz miarki wzrostu,
2. umarzająca postępowanie w przedmiocie kredek szkolnych łosia Mucosia.
68. Decyzja z dnia 27.03.2007r. znak: GIF-P-R-481-45/JD/07 nakazująca ﬁrmie EMO-FARM Sp. z o.o.
natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego NAPROXEN EMO żel 100 mg/g,
niezgodnej z obowiązującymi przepisami, kierowanej do publicznej wiadomości w postaci spotu emitowanego
przez radio.
67. Decyzja z dnia 26.03.2007r. znak: GIF-P-R-481-44/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktów leczniczych Postinor Duo oraz Escapelle kierowanej do publicznej wiadomości w
formie artykułu "Antykoncepcja doraźna - fakty i mity" publikowanego w portalu www.interia.pl
66. Decyzja z dnia 26.03.2007r. znak: GIF-P-R-481-42/JD/07 nakazująca ﬁrmie ﬁrmie Ipsen Ltd reprezentowanej
przez Ipsen Poland Sp. z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami
reklamy produktu leczniczego DYSPORT w postaci broszury "Zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie
estetycznej."
64. Decyzja z dnia 26.03.2007r. znak: GIF-P-R-481-40/JD/07 nakazująca ﬁrmie Bayer Polska Sp. z o.o.:
1. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego ASPIRIN C tabletki musujące w
postaci spotu emitowanego w telewizji,
2. publikację wydanej decyzji w stacjach telewizyjnych, w których ukazała się przedmiotowa reklama, w
godzinach od 16.00 do 22.00, co najmniej jeden raz w każdej ze stacji.
63. Decyzja z dnia 26.03.2007r. znak: GIF-P-R-481-39/JD/07 nakazująca ﬁrmie Bayer Polska Sp. z o.o.:
1. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego ASPIRIN tabl. 500 mg w postaci
spotu emitowanego w telewizji,
2. publikację wydanej decyzji w stacjach telewizyjnych, w których ukazała się przedmiotowa reklama, w
godzinach od 16.00 do 22.00, co najmniej jeden raz w każdej ze stacji.
62. Decyzja z dnia 15.03.2007r. znak: GIF-P-R-481-38/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia niezgodnej z przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości
poprzez znajdujące się na terenie całego kraju apteki należące do ﬁrmy Euroapteka Sp. z o.o.
Decyzja dotyczy folderów reklamowych:
1. "Euroapteka Każdy ma prawo do tanich leków Fragmenty listy cenowej Euroapteki obowiązują od 01 do
30.11.2006r."
2. "Euroapteka Każdy ma prawo do tanich leków Oferta ważna 01 - 31.12."
3. "Euroapteka Uwaga!!! Teraz więcej cen hurtowych patrz ostatnia strona Oferta ważna
02-31.01."
61. Decyzja z dnia 13.03. 2007r. znak: GIF-P-R-481-37/JD/07 nakazująca ﬁrmie B. BRAUN Melsungen AG - Niemcy,

reprezentowanej przez ﬁrmę Aesculap Chifa Sp. z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z
obowiązującymi przepisami reklamy produktu leczniczego 0,9 % Sodium Chloride - Braun (Natrii chloridum)
roztwór do infuzji 9 mg/ml, w postaci folderu "Nowa klasa opakowań. Możliwość nowych zastosowań."
60. Decyzja z dnia 09.03. 2007r. znak: GIF-P-R-481-36/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez spółkę Superapteka Małecki Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni ul. Starowiejskia 34, kod 81-356
Gdynia, niezgodnej z przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości.
59. Decyzja zdjęta
58. Decyzja z dnia 02.03. 2007r. znak: GIF-P-R-481-34/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości, niezgodnej z obowiązującymi
przepisami, przez Aptekę o nazwie "Apteka na Zielonej" zlokalizowaną w Olecku przy ul. Zielonej 37
(przedsiębiorca posiadający Zezwolenie: Centrum Farmaceutyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku).
57. Decyzja z dnia 01.03. 2007r. znak: GIF-P-R-481-32/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowaną w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. Pułkownika Karola Piłata
20A (przedsiębiorca posiadający Zezwolenie: mgr Cezary I. Nowosielski) niezgodnej z przepisami prawa reklamy
produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości.
56. Decyzja z dnia 01.03. 2007r. znak: GIF-P-R-481-31/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę zlokalizowaną w miejscowości Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 48 (przedsiębiorca
posiadający Zezwolenie: mgr Hanna Duszyńska) niezgodnej z przepisami prawa reklamy produktów leczniczych
kierowanej do publicznej wiadomości.
55. Decyzja z dnia 01.03.2007r. znak: GIF-P-R-481-33/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia niezgodnej z obowiązującymi przepisami reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej
wiadomości przez Apteki sieci "Dom Leków" zlokalizowane na terenie całego kraju (przedsiębiorca posiadający
Zezwolenie: "Lek" I.J.S. Chojnaccy Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni).
54. Decyzja z dnia 28.02.2007r. znak: GIF-P-R-481-30/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości, niezgodnej z obowiązującymi
przepisami, przez Aptekę o nazwie CENTRUM FARMACEUTYCZNE "Apteka na Pałacowej", zlokalizowaną w
Białymstoku przy ul. Pałacowej 4 lok. 1 L (przedsiębiorca posiadający Zezwolenie: Centrum Farmaceutyczne
Apteka na Pałacowej Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku).
53. Decyzja z dnia 28.02.2007r. znak: GIF-P-R-481-29/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia przez Aptekę Mira Spółka Jawna Mirosława Golińska, Anna Golińska, Krzysztof Goliński niezgodnej z
przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości.
52. Decyzja z dnia 26.02.2007r. znak: GIF-P-R-481-26/JD/07 nakazująca ﬁrmie Zentiva a.s. (Dolni Mecholupy Republika Czeska) reprezentowanej przez Zentiva PL Sp. z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia
reklamy produktów leczniczych HELICID 10, HELICID 20 , HELICID 40 w formie wkładki zamieszczonej na stronie
22 - 23 publikacji pt.: "Zalecenia Zarządu Głównego TChP w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym w
wybranych chorobach chirurgicznych", wydanej przez wydawnictwo "Standardy medyczne w praktyce".
51. Decyzja z dnia 20.02.2007r. znak: GIF-P-R-481-25/JD/07 nakazująca ﬁrmie GlaxoSmithKline Export Limited z
siedzibą w Wielkiej Brytanii natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego SUDAFED
tabletki 60 mg w postaci spotu emitowanego w telewizji.
50. Decyzja z dnia 13.02.2007r. znak: GIF-P-R-481-23/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia niezgodnej z przepisami prawa reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości

poprzez znajdujące się na terenie całego kraju apteki należące do ﬁrmy Euroapteka Sp. z o.o. Decyzja dotyczy
folderów reklamowych:
1. "Euroapteka Każdy ma prawo do tanich leków Fragmenty listy cenowej Euroapteki obowiązują od 01.09.2006r."
,
2. "Apteka Polonez Każdy ma prawo do tanich leków Fragmenty listy cenowej Apteki Polonez obowiązują od
01.09.2006r."
49. Decyzja z dnia 12.02.2007r. znak: GIF-P-R-481-21/JD/07 nakazująca ﬁrmie US Pharmacia Sp. z o.o.:
1. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego GRIPEX Noc w postaci spotu
emitowanego w telewizji,
2. publikację wydanej decyzji w stacjach telewizyjnych, w których ukazała się przedmiotowa reklama, w
godzinach od 16.00 do 22.00, co najmniej jeden raz w każdej ze stacji.
48. Decyzja z dnia 05.02.2007r. znak: GIF-P-R-481-20/JD/07 nakazująca ﬁrmie US Pharmacia Sp. z o.o.:
1. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego APAP Extra w postaci spotu
emitowanego w telewizji
2. publikację wydanej decyzji w stacjach telewizyjnych, w których ukazała się przedmiotowa reklama, w
godzinach od 16.00 do 22.00, co najmniej jeden raz w każdej ze stacji.
47. Decyzja z dnia 05.02.2007r. znak: GIF-P-R-481-19/RL/07 nakazująca ﬁrmie Reckitt Benckiser Healthcare
(Poland) Sp. z o.o. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego „NUROFEN dla
dzieci” w postaci spotu emitowanego w telewizji.
46. Decyzja z dnia 31.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-17/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktów leczniczych przez ﬁrmę Andrzeja Jaroszewskiego- Apteka na Starówce (82-300
Elbląg, ul. Stary Rynek 15/4) kierowanej do publicznej wiadomości w formie folderu reklamowego "Super Apteka
Super Hity Oferta ważna do 31.10.2006r, lub do wyczerpania zapasów".
45. Decyzja z dnia 31.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-16/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktów leczniczych przez Aptekę "Centrala" M.Jaroszewska, A.Jaroszewski Spółka Jawna
(82-300 Elbląg, ul. 1-go Maja nr. 14) kierowanej do publicznej wiadomości w formie folderu reklamowego "Super
Apteka Super Hity Oferta ważna do 31.10.2006r, lub do wyczerpania zapasów".
44. Decyzja z dnia 31.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-15/MSZ/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktów leczniczych przez Firmę pod Gryfem- Małecki Spółka Jawna (10-026 Olsztyn, ul.
Stare Miasto nr. 17, lok. 21) kierowanej do publicznej wiadomości w formie folderu reklamowego "Super Apteka
Super Hity Oferta ważna do 31.10.2006r, lub do wyczerpania zapasów".
43. Decyzja z dnia 31.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-14/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktu leczniczego Liv.52 (podmiot odpowiedzialny: World Markets Sp. z o.o.) w postaci
folderu.
42. Decyzja z dnia 30.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-13/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości w formie folderów
reklamowych "Jesienno-zimowy szok cenowy. Dom Leków...z nami stać was na zdrowie." ("Lek" I.J.S. Chojnaccy
Spółka jawna z siedzibą w Gdyni).
41. Decyzja z dnia 30.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-12/JD/07 nakazująca ﬁrmie US Pharmacia Sp. z o.o.:
1. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklamy produktu leczniczego IBUPROM Max w postaci spotu
emitowanego w telewizji
2. publikację wydanej decyzji w stacjach telewizyjnych, w których ukazała się przedmiotowa reklama, w
godzinach od 16.00 do 22.00, co najmniej jeden raz w każdej ze stacji.

40. Decyzja z dnia 29.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-10/RL/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie
prowadzenia reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości w sposób zastosowany w
folderze reklamującym produkty lecznicze dostępne w aptece "Pharm Express" mającej siedzibę w sklepie Tesco
w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 2b, informującym o ofercie ważnej do 7 listopada 2006 r.
39. Decyzja z dnia 29.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-9/JD/07 - uchylona decyzją GIF-P-R-481-9A/JD/07 z dn.
12.04.2007 r.
38. Decyzja z dnia 26.01.2007r. znak: GIF-P-R-481-8/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia
reklamy produktu leczniczego MATRIFEN w postaci kalendarza ściennego na rok 2007 (Nycomed Polska Sp. z
o.o.).
37. Decyzja z dnia 22.01.2007 r. znak GIF-P-R-481-5/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia
reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości w formie folderów reklamowych "CENTRUM
FARMACEUTYCZNE Apteka na Pałacowej. Oferta zawarta w gazetce ważna od 02.12.2006r. do 24.12.2006 r. lub
do wyczerpania zapasów." (Centrum Farmaceutyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku)
36. Decyzja z dnia 15.01.2007 r. znak GIF-P-R-481-3/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia
reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości w formie folderów reklamowych "Apteki
Glińscy Sp. j. Ceny spadają. Oferta zawarta w gazetce ważna od 23.10.2006r. do 15.11.2006r. lub do wyczerpania
zapasów" (Apteki Ogólnodostępne Glińscy Spółka Jawna).
35. Decyzja z dnia 15.01.2007 r. znak GIF-P-R-481-2/JD/07 nakazująca natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia
reklamy produktu leczniczego GLUKOZAMINA Pharma Nord 400 mg kapsułki twarde (Pharma Nord Sp. z. o.) w
postaci spotu emitowanego w telewizji.

2) publikację wydanej decyzji w czasopiśmie „Ginekologia Polska”

