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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Magdalenę Kochan na 7. 

Posiedzeniu Senatu w dniu 13 marca 2020 r., przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie pragnę zauważyć, iż produkt leczniczy, o którym Pani Senator wspomina - 

Systen Conti, Estradiolum + Norethisteroni acetas, system transdermalny, plaster, 3,2 

mg + 11,2 mg, nie jest stosowany w leczeniu tarczycy. Zgodnie z Charakterystyką 

Produktu Leczniczego, lek ten stosowany jest w hormonalnej terapii zastępczej 

w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet związanych z menopauzą. 

Ponadto informuję, że w przypadku produktu leczniczego Systen Conti, nastąpiła zmiana 

porejestracyjna polegająca na zmianie podmiotu odpowiedzialnego z Janssen-Cilag 

International N.V. na Theramex Ireland Limited. Zmiana producenta leku ma często 

swoje konsekwencje na różnych płaszczyznach, również co do polityki refundacyjnej czy 

dystrybucyjnej i jest niezależna od Ministra ‘Zdrowia. Takie sytuacje są normalnością 

w działalności biznesowej i związane są z autonomicznymi decyzjami prywatnych firm. 

Podkreślić przy tym również należy, iż obrót produktami leczniczymi począwszy od 

wprowadzenia leku na rynek a skończywszy na wydaniu leku w aptece, odbywa się w 

dużej mierze na zasadach gospodarki wolnorynkowej, ograniczonej jedynie w obszarze 
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dopuszczania do obrotu i refundacji i w zasadzie od wprowadzenia w życie ustaw prawo 

farmaceutyczne (2001 r.) oraz ustawy refundacyjnej (2012 r.) nie ma mechanizmów 

zmuszających właścicieli leków, zwłaszcza zagranicznych, do ich dostarczania na rynek 

polski. Pewnym wyjątkiem w tym zakresie jest refundacja leku, która daje pewne 

instrumenty prawne i uprawnienia Ministrowi Zdrowia do kształtowania polityki 

podażowej na rynku polskim.

Ministerstwo Zdrowia jest w stałym kontakcie z nowym podmiotem odpowiedzialnym. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, produkt leczniczy Systen Conti został 

wznowiony w obrocie przez nowy podmiot odpowiedzialny z dniem 6 kwietnia 2020 r. 

Analiza przeprowadzona w dniu 8 kwietnia 2020 r. w Zintegrowanym Systemie 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi wskazuje, iż na polskim rynku znajduje 

się 42 521 opakowań przedmiotowego produktu leczniczego.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 95 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) wszystkie apteki 

ogólnodostępne są zobowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 

miejscowej ludności, a jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak jest poszukiwanego 

produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien 

zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem. Ponadto, 

zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w przypadku, gdy podmiot 

prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać 

obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego, jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego 

miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku 

tego dostępu, a następnie inspektor wojewódzki niezwłocznie informuje Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego o braku dostępności i jej przyczynach. Zatem każda 

sytuacja braku leku powinna być weryfikowana przez Państwową Inspekcję 

Farmaceutyczną, jako jedno z podstawowych zadań tej inspekcji.

Minister Zdrowia stale monitoruje sytuację dostępności leków dla polskich pacjentów 

(w tym Systen Conti) i podejmuje wszelkie niezbędne działania i interwencje w zakresie 

posiadanych narzędzi w celu zapewnienia dostępności do leków w Polsce. Jednak 
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powstawanie niedoborów rynkowych poszczególnych leków nie zawsze jest możliwe do 

przewidzenia, a w dużej mierze zależy od czynników losowych, związanych 

z opóźnieniami dostaw czy problemów produkcyjnych. Obrót produktami leczniczymi 

odbywa się w dużej mierze na zasadach gospodarki wolnorynkowej, ograniczonej 

jedynie w obszarze dopuszczania do obrotu i refundacji. Mimo powyższego Minister 

Zdrowia zapewnia, iż dokłada wszelkiej staranności, by pacjenci nie pozostali bez 

zapewnionej ciągłości farmakoterapii.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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