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Szanowni Państwo, 
  

w imieniu własnym oraz wielu innych hurtowni farmaceutycznych działających na 
polskim rynku pozaaptecznym pragniemy przedstawić stanowisko naszego środowiska w 
obliczu przyjęcia przez Senat USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. ( zwana dalej Ustawą o 
przeciwdziałaniu chorobie COVID-19) 

Nasze środowisko, pracodawców małych i średnich firm, działających na rynku 
farmaceutycznym pozaaptecznym, ze zrozumieniem przyjęło wprowadzone w trybie 
nadzwyczajnym rozwiązania prawne w tym wspomnianą Ustawę.  

Jednocześnie z troską i zaniepokojeniem analizujemy możliwość realizacji Art. 20. pkt.2 
Ustawy o przeciwdziałaniu chorobie COVID-19, w okolicznościach w których doszłoby do 
określenia przez Ministra Zdrowia  na drodze obwieszczenia  o którym mówi ust. 3, listy 
produktów leczniczych które nie będą mogły być  dystrybuowane na rynek pozaapteczny.  

W tej sytuacji produkty, które stanowią aż 90% naszych przychodów w kategorii leków OTC 
na rynku pozaaptecznym, a zawierające substancje aktywne: paracetamol, ibuprofen i kwas 
acetylosalicylowy, zniknęłyby z istotnego kanału dystrybucji, a dla nas oznaczałoby to 
bankructwo.  

Prowadząc hurtownię, której sprzedaż produktów leczniczych  ograniczona jest wyłącznie do 
rynku pozaaptecznego, niepokoimy się brakiem uwzględnienia sklepów ogólnodostępnych w 
wykazie podmiotów uprawnionych do zakupu w hurtowni farmaceutycznej, w przypadku 
ogłoszenia przez Ministra Zdrowia obwieszczenia wykazu produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które 
mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów 
aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych. 
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Patrząc z perspektywy rynku farmaceutycznego dane są jasne: obrót leków na rynku 
pozaaptecznym stanowi mniej niż 5 procent całkowitego obrotu leków. 

Natomiast według Nielsen Polska co druga osoba dokonująca zakupów leków w sklepach 
mieszka na wsi lub w małym mieście poniżej 20 tys. mieszkańców. Jakiekolwiek zmiany 
dotyczące sprzedaży pozaaptecznej uderzą zatem przede wszystkim w prawa pacjentów 
zamieszkujących tereny poza aglomeracjami miejskimi. 

 

Zagrożenia wynikające z możliwości implementacji  Ustawy  o przeciwdziałaniu chorobie 
COVID-19 w Art. 20. pkt.2  

• epidemiologiczne i społeczne 

- pozbawienie możliwości szybkiego reagowania przy infekcjach i przeziębieniach 
poprzez brak dostępności do podstawowych leków  w punktach ogólnodostępnych 
takich jak: sklepy spożywcze, stacje benzynowe, drogerie itp,  w szczególności na 
wsiach i małych miasteczkach; 

- wzmożone przemieszczanie się w celu nabycia podstawowych produktów 
leczniczych; 

- nadmierne, dodatkowe obciążenie już i tak obciążonych aptek ogólnodostępnych w 
celu zaopatrzenia się w podstawowe produkty lecznicze; 

- możliwy dodatkowy wektor infekcji: pacjenci oblegający apteki; 

- popłoch i panika wśród ludności w niepewnej sytuacji epidemiologicznej przy 
nagłym, drastycznym ograniczeniu dostępności i niekontrolowane wykupowanie 
produktów leczniczych z aptek w obliczu zamknięcia kanału pozaaptecznego; 

• finansowe/ekonomiczne 

-  hurtownie farmaceutyczne z zezwoleniem ograniczonym do obrotu na rynku 
pozaaptecznym z dnia na dzień straciłyby prawne podstawy swojej działalności, 
pozostając z rezerwami magazynowymi i zobowiązaniami finansowymi; 

- dewastujące konsekwencje dla polskich przedsiębiorców, utrata podstawy 
funkcjonowania: fale bankructwa i upadłość wielu firm, często rodzinnych, z 
nieodzownymi konsekwencjami społecznymi;  

- utrata pracy przez zatrudnionych pracowników; 

- załamanie funkcjonowania firm, będących usługodawcami hurtowni: logistyka, 
poligrafia itp 

- procesy odszkodowawcze z tytułu utraty pracy wywołane zmianami w prawie a w 
naszej Konstytucji w art. 24, praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej  
Polskiej; 



- ingerencja w rynek likwidująca działalność hurtowni pozaaptecznych, których 
wartość jest liczona w setkach milionów złotych – może spowodować roszczenia ze 
strony przedsiębiorców; 

 - brak analizy skutków finansowych proponowanych zmian prawnych; 

-  brak wskazania źródeł finansowania ich konsekwencji: np w sytuacji konieczność 
przesunięć  środków, dostarczenia kapitałów czy odroczenie pewnych 
obowiązkowych płatności; 

Wobec powyższych negatywnych następstw ograniczenia sprzedaży leków w obrocie 
pozaaptecznym pragniemy zwrócić dodatkowo uwagę na okoliczność, że takie ograniczenie 
może w perspektywie spowodować niepotrzebne nagromadzenie chorych w aptekach, gdzie 
może dochodzić do zarażeń wirusami/bakteriami z dużo większym prawdopodobieństwem 
niż w przypadku odwiedzenia punktu pozaaptecznego. Taki wniosek wypływa przede 
wszystkim z faktu, iż w proponowanej w omawianym art. 20 ustawy konfiguracji, do 
odwiedzenia apteki zmuszone zostaną również osoby, które co prawda nie są chore, lecz 
poszukują wyłącznie środków przeciwbólowych. Taki przymus może doprowadzić do 
niepotrzebnego kontaktu tych ludzi z pacjentami potencjalnie zarażonymi m.in. COVID-19, 
a szukającymi w pierwszym odruchu porady farmaceuty.  

Producenci produktów leczniczych zawierających jako substancje aktywne paracetamol, 
ibuprofen i kwas acetylosalicylowy zapewniają, że dostępność surowców do produkcji tych 
leków jest niezagrożona i niezależna od dostaw z Chin. Sytuacja w której miałoby zabraknąć 
podstawowych leków przeciw przeziębieniowych jest trudna do zaistnienia. 

Wobec powyższego, w naszej ocenie wysoce niewskazane jest stosowanie tak daleko idących 
restrykcji prawnych, w wyniku których mogłoby dojść do znacznego ograniczenia podaży 
leków pierwszego kontaktu przy stanach zapalnych na rynku farmaceutycznym. W wyniku 
ewentualnych zakazów ich sprzedaży w punktach pozaaptecznych, w tym w sklepach 
spożywczych, dostęp do ww. leków zostałby wyjątkowo ograniczony w szczególności dla 
milionów obywateli Polski, zamieszkujących w małych miejscowościach i na wsiach. Takie 
zjawisko należy uznać za niepożądane oraz groźne w swoich następstwach. 

W związku z możliwymi wymienionymi powyżej skutkami, które mogłyby zaistnieć wnosimy 
o wprowadzenie takich zapisów w poprawkach do Ustawy, które nie ograniczyłyby 
funkcjonowania kanału dystrybucji pozaaptecznych. 

Wobec powyższego uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszego stanowiska. 

                                                                                                  Z poważaniem 

 

Jarosław Lepiarz    Alicja Lepiarz 
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