
GLOWNY INSPEKTOR 
FARMACEUTYCZNY 

I2 at- Warszawa, dnia.. . . .:. . . . . .2008r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zwiqzku z art. 55 ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 

ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 

271), w zwiqzku z § 7 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r. 

w sprawie reklamy pfoduktow leczniczych (Dz. U. Nr 230, poz.1936) oraz w zwiqzku 

z art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego 

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

Glowny lnspektor Farmaceutyczny 

na kazuje 

Space Sopharma Poland Sp. z 0.0. natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia 

niezgodnej z obowiqzujqcymi przepisami, reklamy produktu leczniczego TABEX (podmiot 

odpowiedzialny Sopharma Pharmaceuticals) kierowanej do publicznej wiadomosci 

poprzez strone internetowq http:llwww.sopharma.plltabexl. 

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 03.06.2008r. 

G1owny lnspektor Farmaceutyczny wszczql postqpowanie administracyjne w zwiqzku 

z podejrzeniem, iz reklama produktu leczniczego TABEX, kierowana do publicznej wiadomosci 

poprzez strone internetowq http://www.sopharma.pl/tabex/, narusza przepis art. 57 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo farmaceutyczne, zakazujqcy kierowania do publicznej wiadomosci reklamy 



dotyczqcej produktow leczniczych wydawanych wylqcznie na podstawie recepty, a poprzez 

uzycie w tresci reklamy hasla: ,,Tabex wygrywa z nalogiem" narusza przepis art. 55 ust. 2 pkt 2 

wskazanej ustawy, stanowiqcy, iz reklama produktu leczniczego nie moze zawierac tresci, ktore 

zapewniajq, ze przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje wlasciwy skutek. 

W toku postepowania administracyjnego Glowny lnspektor Farmaceutyczny wystqpil 

do strony o wyjasnienia. 

Strona w pismie z dnia 25.06.2008r. oswiadczyla, iz w jej ocenie na wskazanej stronie 

internetowej nie znajdujq siq zadne reklamy produktow leczniczych, ktore naruszalyby przepisy 

ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Jak wynika ze zlozonych przez Strone wyjasnien, na wskazanej stronie internetowej 

znajduje siq jedynie haslo ,,Sopharma wygrywa z nalogiem", ktore w ocenie Strony nie moze 

byc uznane za reklame produktu leczniczego. 

Rownoczesnie Strona oswiadczyla, iz nawet wowczas, gdyby uznac powyzsze haslo 

za reklame produktu leczniczego, nie mozna stwierdzic, iz narusza ono przepis art. 57 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, bowiem zostalo ono umieszczone w zakladce wyraznie 

zatytulowanej: ,,strefa dla lekarza", co w ocenie Strony, jest wystarczajqce do uznania, iz nie 

jest ono kierowane do publicznej wiadomosci. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny, poinformowal Stronq o zakonczeniu postepowania 

wyjasniajqcego oraz o zamiarze wydania decyzji o zgodnosci reklamy produktu leczniczego 

TABEX z przepisami prawa, rownoczesnie zakreslajqc Stronie stosowny termin do 

wypowiedzenia siq w przedmiocie zebranych dowodow. 

Glowny lnspektor Farmaceutyczny po zapoznaniu siq z wyjasnieniami Strony oraz po 

przeanalizowaniu materiaiu dowodowego, nie przychylil siq do oswiadczenia Strony, iz na 

stronie internetowej http://www.sopharma.pl/tabexl znajduje siq haslo: ,,Sopharma wygrywa 

z nalogiem", bowiem wchodzqc na wskazanq strone internetowq, do ktorej ze wzglqdu na brak 

jakichkolwiek zabezpieczen, dostqp ma kazda zainteresowana osoba oraz postqpujqc zgodnie 

ze wskazowkami odsyiajqcymi, zobaczyc mozna zdjecie produktu leczniczego TABEX 

wydawanego wylqcznie z przepisu lekarza, zaprezentowanego wraz z hasiem: ,,Tabex wygrywa 

z nalogiem". Powyzsze dziaianie bezposrednio narusza przepis art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo farmaceutyczne, bowiem teoretyczna informacja ujqta na stronie internetowej, iz 

powyzszy komunikat reklamowy adresowany jest do specjalistow, w praktyce nie stanowi 

zadnego zabezpieczenia przed tym aby inne, niz uprawnione do wystawiania recept osoby, 

zapoznaly siq z przedmiotowq reklamq. 

Tym samym, Glowny lnspektor Farmaceutyczny uznai, iz przedmiotowa reklama 

produktu leczniczego TABEX narusza przepis art. 57 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, 

nie zgadzajqc siq z twierdzeniem Strony, iz jednorazowe oznaczenie informacji zawartych na 

przedmiotowej stronie internetowej, jako kierowanych do osob uprawnionych do wystawiania 



recept, jest wystarczajqce dla wykazanie jej zgodnosci z prawem, bowiem 

w zakwestionowanym przypadku nie mamy do czynienia z internetowq publikacjq czasopisma 

medycznego, ktorego adresatami sq specjalisci (gdzie jest to uzasadnione), lecz z prowadzonq 

kampaniq marketingowq. 

Ponadto, zakwestionowana reklama produktu leczniczego TABEX stoi w sprzecznosci 

z § 7 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie reklamy 

produktow leczniczych (Dz. U. Nr 230, poz.1936) nakladajqcym na podmiot zobowiqzany 

obowiqzek przedstawiania reklamy produktu leczniczego kierowanej do osob uprawnionych do 

wystawiania recept lub farmaceutow w taki sposob, aby nie docierala do osob, dla ktorych nie 

jest przeznaczona. Przez ,,przedstawienien przedmiotowej reklamy produktu leczniczego nalezy 

rozumiec nie tylko jej dystrybuowanie w srodowisku specjalistow, czy zadbanie o przekaz 

zgodny z powolan ymi przepisami, ale takze zapewnienie, aby caloksztalt obrazu i komunikatu 

docieral wylqcznie do adresata, w tym przypadku wylqcznie do specjalisty. Tym samym, 

jednoznacznie wskazac nalezy, iz podmiot odpowiedzialny nie< uczynil zadosc obowiqzkowi 

wynikajqcemu z przepisow rozporzqdzenia. 

Uzycie 'w tresci reklamy produktu leczniczego TABEX hasla: ,,Tabex wygrywa 

z nalogiem" w sposob oczywisty narusza przepis art. 55 ust. 2 pkt. 2, zakazujqcy kierowania 

do publicznej wiadomosci reklamy produktu leczniczego polegajqcej na zapewnieniu, ze 

przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje wlasciwy skutek, nie towarzyszq mu zadne 

dzialania niepozqdane lub ze skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody 

leczenia lub leczenia innym produktem leczniczym, bowiem powyzsze haslo utwierdza 

odbiorce w przekonaniu, iz przyjmowanie produktu leczniczego TABEX gwarantuje 

zwyciestwo nad nalogiem. Powyzszy komunikat bezsprzecznie zawiera zapewnienie 

dotyczqce skutecznosci reklamowanego produktu leczniczego. 

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 rowniez ze wskazanym rozporzqdzeniem. W zwiqzku z tym, w ocenie Glownego 

lnspektora Farmaceutycznego, kierowanie do publicznej wiadomosci reklamy produktu 

leczniczego TABEX wydawanego wylqcznie na podstawie przepisu lekarza jest naruszeniem 

przepisow powolanych uprzednio. 

Majqc na uwadze powyzsze, Glowny 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 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania 

administracyjnego strona moie zwrocic sig do Glownego lnspektora Farmaceutycznego 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek naleiy zlozyc w terminie 14 dni od dnia 

doreczenia niniejszej decyzji. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji. 

Otrzymuje: 
Strona: 
Sopharma Poland Sp. z 0.0 

ul. Szyszkowa 58 
02 - 548 Warszawa 

Reprezentowana przez: 
r. pr. Michala Czarnika 

Czarnik Porgbski i Wspolnicy 
ul. Podchorqzych 79 lok. 13 
00 - 722 Warszawa 


