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postgpowania
administracyjnego
GLOWNYINSPEKTORFARMACEUTYCZNY
zawartymiw protokolez kontrolidoraZnejprzeprowadzonej
W zwiqzkuz ustaleniami
Pharmatrade
Sp.zo.o.
w HurtowniFarmaceutycznej
przyul. Lotnik6w1, 65 - 714 ZielonaG6ra
zlokalizowaneJ
przezLubuskiego
w GorzowieWlkp.
Wojew6dzkiego
InspektoraFarmaceutycznego
r.
w dniach10-12.08.2010
NAKAZUJE
Dokona6 unieruchomieniaHurtowni FarmaceutycznejPharmatradeSp. z o.o.
zlokalizowanejprzy ul. Lotnik6w 1, 65 - 714 Zielona G6ra do czasu ustalenia
istnienia czy, w jakim zakresiei w jakim czasookresieprzedsigbiorcauchybial
obowiqzkowiwynikajqcemuz art. 78 ust. 1 pkt. 1 ustawyz dnia 6 wrze5nia2001
r. Prawofarmaceutyczne.
ll. Nada6niniejszejdecyzii rygor natychmiastoweiwykonalno6ci.
UZASADNIENIE

W toku postgpowaniazawislegoprzed Gl6wnymInspektoremFarmaceutycznym,
w dniu 21 maja2010 rokuwydanazostaladecyfia,nakazujqcapzedsiqbiorcyForfarmSp.
prowadzonej
do
obrotuhurtowegoproduktamileczniczymi
z o.o. dostosowanie
dzialalno6ci
farmaceutyczne".
U podstaw
tre5ciart.78 ust.1pkt.1ustawyzdnia 6.09.2010roku,,prawo

dokonywaniaprzezw\w hurtownigzakup6wproduktow
niniejszejdecyzjilegla okoliczno56
leczniczych
od podmiot6w,kt6renie zajmujqsiq wytwazaniem,ani te2 nie prowadzqobrotu
leczniczymi.
hurtowegoproduktami
w sprawieww. spolkioraz innychpodmiot6w,kt6re
Przedwydaniemrozstrzygniqcia
zwr6cif
prowadzilyhurtowyobr6tproduktamileczniczymi
Gl6wnyInspektorFarmaceutyczny
nefrologii,
z dziedzinimmunologiii terapiido5wiadczalnej,
siq do krajowychkonsultant6w
hematologii
onkologiii chor6bwewnqtznych,nowotwor6wplucai klatkipiersiowej,gruZlicy
i chor6b pluc, psychiatrii i neurologii,chor6b infekcyjnychi alergologii,kardiologii,
gastroenterologii,
z zapytaniamiczy czasowy
chirurgiigastrologii,ortopediii traumatologii
w leczeniuschozefi w ramachww. specjalnoSci
brak produkt6wleczniczychstosowanych
dla 2yciaizdrowiapolskichpacjent6w.
mo2epowodowalzagro2enie
odpowiedzialo,
na powy2szezapytanie8 z 1OKrajowychKonsultant6w
W odpowiedzi
w leczeniuschozefi
do produktowleczniczychstosowanych
2e czasowybrak dostqpno6ci
tyczqcychich specjalno5cimo2e stanowi6zagro2eniedla 2ycia bqd2 zdrowiapacjentow.
w tym prof.
istotnymw tym zakresiejest fakt,2e 5 z 8 KrajowychKonsultant6w,
Szczeg6lnie
KazimierzRoszkowski-Sliz,prof.GrzegorzOpolski,prof.Jan Kulig,prof.DanutaRyglewicz
oraz prot.Andzej G6reckirozstzygngliw tre5ciwydawanychprzezsiebieopinii,iz brak
produkt6w leczniczychstosowanychw leczeniu schorzefi ich specjalno5cistanowi
zagro2enia
dla 2ycialub zdrowia,bqd2oczywistezagroZeniedla 2yciai zdrowiapacjenta.
Co wiqcejz tre5citych2eopiniiwynikalo,2e okre6loneproduktyleczniczetakiejak: Clexane
(lekibiologiczne
z tej
by6stosowanezamienianeprzezodpowiedniki
czy Tegretolnie mog€1.
i stanowi
zmianajednegona drugimo2eby6 niebezpieczna
samejgrupy),gdy2potencjalna
dla 2yciaizdrowiapacjenta.
o sytuacjizagro2enia
W tej sytuacjiz dnia21.05.2010r. kierowanejdo ForfarmSp. z o.o. nadanyzostal
jest
rygor natychmiastowejwykonalnoSci.Decyzja znak: GIF-N-4121254-1814N09/10
ostateczna.
W dniu 18.08.2010r. do kancelariiGl6wnegolnspektoratuFarmaceutycznego
w Gorzowie
wptynelprotokolLubuskiegoWojew6dzkiegoInspektoraFarmaceutycznego
r., z kontrolidoraZnejpzeprowadzonej
z dnia 10.08.2010
Wlkp.,znak:W|FZ.4012-19110,
w ZielonejG6rzeprzy
PharmatradeSp. z o.o. zlokalizowanej
w hurtownifarmaceutycznej
1.
ul.Lotnik6w
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W oparciu o tre56 protokoluoraz dopetniajqcychgo zalqcznik6wustalono,i2
pzedsigbiorca Pharmatrade Sp. z o.o. narusza elementarne zasady zotiqzane
gospodarczej
obrotuhurtowego.
z wykonywaniem
opartejo zezwolenie
dzialalno6ci
W trakcie kontroli ustalono bowiem, iz pzedsigbiorcaPharmatradeSp. z o.o.
dokonywalzakup6wprodukt6wleczniczychz aptek. Oznaczto, i2 uchybialobowiqzkowi
wynikajqcemuz art. 78 ust 1 pkt 1, kt6ry jednoznaczniestatuuje,2e ,do obowiqzk6w
przedsiqbiorcy prowadzqcego dzialalno66 polegajqcq na

prowadzeniu hurtowni

farmaceutycznejnale2y zakup produkt6w leczniczychwylqcznie od przedsigbiorcy
zajmujqcego
lub prowadzAcego
obr6thurtowy".
sig wytwarzaniem
Powy2szypzepis implementujedo polskiegosystemu prawnegoart. 80 pkt. B
Dyrektywy2001/83ME. Zgodnie z dyspozycjqpowy2szegoartykulu hurtownicywinni
otzymywa6 swoje dostawy od podmiot6wposiadajqcychzezwoleniana dystrybucjq
(tj. innych hurtownik6w)oraz podmiot6wzwolnionychod uzyskaniatakich zezwolehna
podstawieart.77 ust.3 cytowanejdyrektywytj. od podmiotowposiadaj4cych
zezwoleniana
produkt6wleczniczych.
wytwarzanie
W konsekwencjizatem katalog podmiot6ww kt6rych winny zaopatrywa6sie
jest zamknigtyi obejmujejedyniehurtownik6woraz wytw6rc6w
hurtowniefarmaceutyczne
produkt6wleczniczych.
W praktyceoznaczato, iz bfak jest jakichkolwiekmo2liwo5cidokonywaniazakupu
produkt6wleczniczych
od podmiot6winnychni2wymienionepowy2ej.
jest jednakto, 2e ustaleniapostqpowania
wskazuj4i2tak zakupione
Najistotniejszym
produktyleczniczezbywanebyly w dalszejkolejno6ciprzedsigbiorcy
ForfamSp. z o.o., co
do kt6rejwydanoww. decyzjg.
Ponadto,tre6ci tych2e samych material6wwskazuje,i2 podmiotyte mogq by6
powiqzanekapitalowolub osobowo,a tak podjqtedzialaniazwiqzanez ,,odwr6ceniem
laricuchadostaw"przez PharmatradeSp. z o.o. (poprzezzakupyprodukt6wleczniczych
o kt6rymmowaw dyspozycjiart. 78 ust. 1
z aptek)slu2y6majq uchybianiuobowiqzkowi,
pkt.1 ustawyPrawofarmaceutyczne.
w ramachtzw. ,,odwr6conego
Podobnieistotnymjest tak2eto, iz ww. przedsiqbiorca
laficuchadostaw"dokonywalobrotuproduktamileczniczymi,kt6rychbrak dostqpno6cina
znany;Clexane,Serevent,Zoladex,PulmicortTurbuhaler,Seredite,
rynkujest powszechnie
Neoral,Tegretol,Oxis.
Actrapid,Sandimmun
Salofalk,Insulina
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W tym aspekciewskaza6nale2y,i2 nie budzq jakichkolwiekwqtpliwo6ciopinie
dla 2ycia
niebezpieczefistwa
w zakresieistnieniabezpo6redniego
KrajowychKonsultant6w
izdrowia polskichpacjent6ww sytuacjibrakutych2eprodukt6w.Nalezypodzieli6wywody
zalqczonychdo akt niniejszejsprawyopinii,ze brak produkt6wleczniczychstosowanych
w leczeniuschorzefiich specjalnoScistanowi oczywistezagro2eniedla Zycia izdrowia
pacjentow.Fakt ten wzmacniaokoliczno56braku mo2liwo6cizmiany danego produktu
na inny.
leczniczego
zagro2enia
cho6bydla jednego,kilkuczyjakiejkolwiek
W tym aspekciepowodowanie
nadanianiniejszejdecyzjirygorunatychmiastowej
innejliczbypacjent6wrodzikoniecznoS6
wykonalno5ci.

czq5cidecyzji.
Majqcpowy2szena uwadzenale2aloorzecjak w dyspozytywnej

POUCZENIE
terminie14 dni
administracyjnego
Zgodniez arL.127 S 3 Kodeksupostqpowania
od dnia dorgczenianiniejszejdecyzji, strona mo2e wystqpi6do Gl6wnegoInspektora
Farmaceutyczneg
o z wnioskiemponownerozpatrzeniasprawy.

GlSwnego

Otrzvmuia:
1 . Strona:Pharmatrade
ul. Lotnik6w1,65 -714 ZielonaG6ra
Farmaceutyczny
w GozowieWlkp.
2 . Wojew6dzkiInspektorat
3 . ala
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