
Kwiecieñ 2007Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne

Ustawa zmieniaj¹ca Prawo farmaceutyczne 
zosta³a w dniu 30 marca uchwalona przez 
Sejm. Ma wejœæ w ¿ycie z dniem 1 maja 2007 
roku. Nowelizacja, zwana potocznie „du¿¹ 
nowelizacj¹”, wprowadza liczne zmiany 
do ustawy. 

Najwa¿niejsze zmiany:

Sprzeda¿ wysy³kowa
Nowe przepisy przewiduj¹ mo¿liwoœæ prowadzenia 
przez apteki ogólnodostêpne i punkty apteczne 
wysy³kowej sprzeda¿y leków wydawanych bez 
recepty, a tym samym dopuszczaj¹ w tym 
zakresie dzia³alnoœæ aptek internetowych.

Apteka w spadku
Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygaœnie 
w przypadku œmierci prowadz¹cego aptekê, je¿eli 
choæ jeden z jego nastêpców prawnych bêdzie 
spe³nia³ okreœlone w ustawie warunki konieczne 
do prowadzenia takiej dzia³alnoœci.

Reklama
Zabroniona zosta³a reklama dzia³alnoœci aptek 
i punktów aptecznych skierowana do publicznej 
wiadomoœci, która bezpoœrednio odnosi siê do 
produktów refundowanych lub produktów 
o identycznej nazwie. 

Niektóre zmiany w zakresie reklamy leków:

zniesienie mo¿liwoœci kierowania do publicznej 
   wiadomoœci og³oszeñ informuj¹cych o zmianie 
   opakowania czy dzia³aniach niepo¿¹danych, 
   a informacja taka kierowana do profesjonalistów 
   nie mo¿e zawieraæ treœci odnosz¹cych siê 
   do w³aœciwoœci produktu

doprecyzowanie co mog¹ zawieraæ katalogi 
   handlowe lub listy cenowe, aby nie podlegaæ 
   regulacjom o reklamie

reklama przypominawcza poza nazw¹ w³asn¹ 
   i powszechnie stosowan¹ produktu mo¿e 
   zawieraæ jedynie znak towarowy  (niezawieraj¹cy 
   odniesieñ do wskazañ, postaci i dawki produktu 
   ani hase³, czy treœci reklamowych)
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dostarczane profesjonalistom próbki nie 
   mog¹ byæ wiêksze ni¿ jedno najmniejsze 
   opakowanie danego produktu leczniczego

w reklamie do publicznej wiadomoœci, obok 
   zakazu korzystania z wizerunku naukowców 
   i osób posiadaj¹cych lub sugeruj¹cych 
   posiadanie wykszta³cenia medycznego, 
   nie mo¿na korzystaæ równie¿ z wizerunku 
   generalnie okreœlonych osób znanych 
   publicznie, ani odwo³ywaæ siê do ich zaleceñ

zabronione jest wrêczanie profesjonalistom, 
   a tym samym przyjmowanie przez nich 
   przedmiotów niezwi¹zanych z praktyk¹ 
   medyczn¹ lub farmaceutyczn¹ i których 
   wartoœæ przekracza 100 z³otych. 

Nowelizacja wprowadza liczne zmiany 
dotycz¹ce definicji ustawowych, a nadto 
dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, 
ich znakowania, itd. Zmianom uleg³y równie¿ 
przepisy karne. W przygotowaniu znajduj¹ siê 
jeszcze dwie nowelizacje ustawy Prawo
farmaceutyczne. Jedna – potocznie zwana 
„ma³¹ nowelizacj¹” - wprowadza propozycje 
zmian m.in. w przepisach dotycz¹cych badañ 
klinicznych. Druga z oczekiwanych nowelizacji 
zajmuje siê dzia³aniami niepo¿¹danymi 
produktów leczniczych i ich zg³aszaniem.
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bozena.ciosek@wierzbowski.pl
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