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W odpowiedzi na pismo znak: ZSS.422.14.2015.JZ, w sprawie dostępności dla dzieci

produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, w szczególności produktów

zawierających w składzie substancje psychoaktywne, proszę o przyjęcie poniższego

stanowiska.

Obecnie, zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej, istnieje poważny

problem nadużywania, szczególnie przez młodzież, produktów leczniczych

zawierających w składzie substancje psychoaktywne (pseudoefedryna,

dekstrometorfan, kodeina) wykorzystywanych w celu odurzania.

Faktyczna skala zjawiska wykorzystywania produktów leczniczych zawierających w

składzie substancje psychoaktywne w celach pozamedycznych jest trudna do

określenia, z uwagi na brak proporcji pomiędzy stosunkowo niewielką ilością

zarejestrowanych zatruć w odniesieniu do rzeczywistego wykorzystywania tych

produktów z zamiarem odurzania. Ponadto, o ile nie odnotowuje się dużej ilości

zarejestrowanych zatruć omawianymi produktami leczniczymi, to w wielu przypadkach

ich stosowanie może prowadzić do uzależnienia i następstwie poważnych

konsekwencji zdrowotnych. Narastająca liczba informacji wpływających do Krajowego

Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Zdrowia od lekarzy

i terapeutów uzależnień potwierdzają występowanie oraz rozwój niniejszego zjawiska.
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Rozważając ewentualne rozwiązania problemu pozamedycznego stosowania

produktów leczniczych zawierających w składzie substancje psychoaktywne

Ministerstwo Zdrowia dąży do osiągnięcia kompromisu pomiędzy zapewnieniem

pacjentom możliwości samoleczenia” a zagwarantowaniem bezpieczeństwa używania

leków poprzez wprowadzenie ograniczeń dostępu do leków wydawanych bez recepty.

Ministerstwo Zdrowia rozważało różne rozwiązania, jednak ostatecznie, w oparciu

także o doświadczenie innych państw, przyjęto ograniczenia ilościowe w sprzedaży

produktów leczniczych zawierających w składzie wybrane substancje psychoaktywne.

Do analizowanych przez resort rozwiązań należała między innymi zmiana kategorii

dostępności z OTO („wydawane bez recepty”) na kategorię Rp” („wydawane z

przepisu lekarza”) produktów leczniczych zawierających w składzie substancje

psychoaktywne. W trakcie analiz zrezygnowano jednak z tego rozwiązania. Należy

podkreślić, że leki zawierające w składzie substancje psychoaktywne wykorzystywane

przez młodzież w celach nieterapeutycznych, zgodnie z ich właściwym

przeznaczeniem, stosowane są głównie w leczeniu objawów przeziębienia (katar,

kaszel). Leki te są popularne i często stosowane przez pacjentów, szczególnie w

sezonie zimowym. Zmiana kategorii dostępności tej grupy leków z OTO na Rp

wiązałaby się z koniecznością wizyty w gabinecie lekarskim w celu przepisania recepty

na katar lub kaszel, co nie tylko zwiększyłoby kolejki w szpitalach i przychodniach, ale

przede wszystkim byłoby uciążliwe dla samych pacjentów. W kwestii zmiany kategorii

dostępności produktów leczniczych właściwy w sprawie jest Prezes Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w opinii

którego właściwszym rozwiązaniem problemu pozamedycznego stosowania produktów

leczniczych o kategorii „OTC” są ograniczenia „ilościowe” zamiast zmiany kategorii

dostępności na „Rp”.

Regulacje dotyczące ograniczenia sprzedaży produktów leczniczych zawierających

substancje psychoaktywne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia zostały zawarte

w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych

innych ustaw (zwany dalej projektem ustawy”), nad którym obecnie trwają prace

w Sejmie.

Problem pozamedycznego stosowania produktów leczniczych zawierających

w składzie substancje psychoaktywne jest problemem na skalę europejską. W

projekcie ustawy przyjęto podobne rozwiązania w ograniczeniu sprzedaży produktów

leczniczych zawierających w składzie: pseudoefedrynę, dekstrometorfan oraz kodeinę,

do wprowadzonych w innych krajach Unii Europejskiej.
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Art. 3 projektu ustawy, odnoszący się do zmian w ustawie - Prawo farmaceutyczne

obejmuje dodanie art. 71a, stanowiącego regulacje, które zostały podyktowane pilną

potrzebą ograniczenia dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu

lekarza zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym,

wykorzystywanych w celach pozamedycznych oraz do produkcji narkotyków.

Dodawany w ustawie - Prawo farmaceutyczne przepis art. 71a przewiduje możliwość

ograniczania wydawania produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o

działaniu psychoaktywnym o kategorii dostępności „OTC”, ustanawiając maksymalny

poziom zawartości ww. substancji, niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii, w

dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, oraz ograniczając ich

wydawanie w ramach jednorazowej sprzedaży. Wyjątek stanowią produkty lecznicze

zawierające w składzie substancje psychoaktywne, o kategorii dostępności „OTC”, dla

których ustalono maksymalny poziom zawartości substancji psychoaktywnej,

wydawane z przepisu lekarza. W przypadku przepisania przez lekarza na recepcie

leków zawierających w składzie substancje psychoaktywne o kategorii dostępności

„OTC”, w ilości przekraczającej ustanowione limity zawartości substancji

psychoaktywnej, wydaje się produkty lecznicze w ilości wskazanej na recepcie.

W celu zapewnienia wydawania produktów leczniczych zawierających w składzie

substancje o działaniu psychoaktywnym, dostępnych bez przepisu lekarza, wyłącznie

przez wykwalifikowany personel, tj. farmaceutów i techników farmaceutycznych,

sprzedaż detaliczna wyżej wymienionych produktów została ograniczona do aptek

ogólnodostępnych i punktów aptecznych.

Ponadto w przepisach dodawanych do ustawy - Prawo farmaceutyczne przewiduje się,

że jeżeli farmaceuta lub technik farmaceutyczny uzna, że produkt leczniczy może

zostać wykorzystany w celach pozamedycznych powodując zagrożenie dla zdrowia i

życia, odmawia jego wydania (np. sprzedaż produktu leczniczego zawierającego w

składzie substancje psychoaktywne tej samej osobie jednego dnia w ramach kilku

transakcji sprzedaży).

Mając na uwadze zwiększenie świadomości stosowania leków oraz bezpieczeństwo

pacjentów w procesie samoleczenia”, wprowadzono obowiązek informowania przez

farmaceutów i techników farmaceutycznych o sposobie dawkowania oraz możliwych

zagrożeniach i działaniach niepożądanych związanych ze stosowan jem wydawanych

produktów leczniczych zawierających w składzie substancje psychoaktywne.

Wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalny poziom ich

zawartości, w produkcie leczniczym, niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii,
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w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, stanowiący

ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

zostaną określone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia.

Zważywszy na skalę problemu pozamedycznego stosowania produktów leczniczych

zawierających w składzie substancje psychoaktywne, głównie w celu odurzania się

przez osoby młode oraz zjawisko wykorzystywania pseudoefedryny przez

zorganizowane grupy przestępcze do produkcji metamfetaminy, konieczne jest

podjęcie niezwłocznych działań ograniczających sprzedaż niniejszych produktów.

Dlatego też do czasu wejścia w życie regulacji dotyczących maksymalnego poziomu

zawartości substancji psychoaktywnych, proponuje się przepis art. 7 ust. 2 projektu

ustawy, ograniczający sprzedaż do jednego opakowania w ramach jednorazowej

transakcji produktów leczniczych zawierających w składzie pseudoefedrynę,

desktrometorfan lub kodeinę, czyli zawierających substancje obecnie najczęściej

wykorzystywane w celach pozamedycznych (pseudoefedryna, dekstrometorfan,

kodeina) oraz do produkcji metamfetaminy (pseudoefedryna).

Odnosząc się do kwestii ograniczenia sprzedaży osobom małoletnim wszystkich leków

o kategorii dostępności OTO”, propozycja ta wymaga bardzo szczegółowej analizy,

zarówno w zakresie obowiązujących przepisów krajowych jaki i pod względem

zgodności z przepisami Unii Europejskiej. Zaproponowana regulacja wymaga

wprowadzenia wielu zmian w obowiązujących przepisach prawa. Mając na uwadze, iż

regulacje zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu

narkomanii oraz niektórych innych ustaw, które zmieniają przepisy ustawy — Prawo

farmaceutyczne, mają na celu niezwłoczne wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży

leków zawierających w składzie substancje psychoaktywne, kwestia ograniczenia

sprzedaży leków dostępnych bez recepty wszystkim osobom małoletnim zostanie

rozważona w ramach kolejnej nowelizacji ustawy — Prawo farmaceutyczne.

_____

(tS

Igor RadZieWiC””

4


