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Szanowny Panie Ministrze, 

 

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych ( ZPHF) jest jedyną organizacją branżową 

w Polsce, która zrzesza tak liczną reprezentację krajowych podmiotów dystrybucyjnych, 

zajmujących się zapewnianiem zaopatrzenia i dostępności dla leków i produktów OTC. Nasi 

członkowie zaopatruję wszystkie apteki otwarte oraz szpitalne w kraju. Od wielu lat, jako 

strona społeczna wspieramy inicjatywy mające na celu poprawę dostępności w leki 

zwracając uwagę na jakość oraz bezpieczeństwo w obrocie lekiem.  

Działając w imieniu Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, niniejszym 

przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie związanej z wdrożeniem Rozporządzenia 

Delegowanego o weryfikacji oryginalności leków. 

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o pilną interwencję w ważnej sprawie dla dobra 

pacjentów.  

Brak odpowiedniej reakcji z Pana strony, może spowodować, że wprowadzenie narodowego 

systemu weryfikującego leki (NMVO),  przy obecnie obowiązujących regulacjach prawnych,  

może doprowadzić do poważnego ograniczenia dostępu pacjentów do leków oraz do 

szybkiej likwidacji aptek,  w pierwszej kolejności, do likwidacji aptek niezależnych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym producenci leków nie są zobowiązani do 

wprowadzenia kodów 2D  wyprodukowanych i zwolnionych do obrotu wyrobów przed 9-tym 

lutym br. do bazy weryfikacyjnej EMVO. Data produkcji leku i jego wprowadzenie do obrotu 

nie jest  umieszczona na opakowaniu leku. Wielu producentów już teraz wprowadza do 

obrotu opakowania z kodem 2D, nie zasilając równocześnie odpowiednich kodów do 

systemu weryfikującego. Szacujemy, że już w obecnej  chwili 5-10% leków z kodem 2D na 

opakowaniu, które są w obrocie nie ma odpowiednika kodu w bazie weryfikacyjnej. Może to 

spowodować, że autentyczny lek nie zostanie zidentyfikowany w bazie weryfikacyjnej w 

aptece, a więc zostanie uznany za fałszywy.  
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Przestrzegając obecnie obowiązujące przepisy apteka, po otrzymaniu leku od hurtowni i 

zeskanowaniu kodu 2D, który nie zostanie zidentyfikowany w bazie Krajowej Organizacji 

Weryfikującej Leki, jest zobowiązana do zatrzymania tego leku w aptece.  Lek nie zostanie 

wydany pacjentowi. Co gorsza, kolejne serie leku również mogą nie posiadać odpowiednika 

kodu w bazie weryfikacyjnej. Pacjent zostanie całkowicie pozbawiony dostępu do leku danej 

serii.  

Apteka musi przechowywać wszystkie tak zatrzymane leki we właściwych warunkach i nie 
może ich sprzedać ani zwrócić. Apteka posiadając lek na stanie, ale bez pozytywnej 
weryfikacji kodu 2D nie będzie mogła sprzedać go pacjentowi. Może to wywołać  negatywne 
skutki dla apteki oraz dla pacjenta. Równocześnie zawirowania związane z brakiem realizacji 
recept mogą mieć wpływ na sytuację finansową aptek i hurtowni.  
Słuszna idea NMVO prowadząca w założeniu do ograniczenia liczby fałszywych leków, w jej 

obecnym kształcie, może wywołać negatywne zjawiska.  

Ministerstwo Zdrowia może zminimalizować ryzyko braku możliwości wydania leku  poprzez 

wprowadzenie moratorium polegające na umożliwieniu wydania leków pacjentowi nawet, 

gdy nie zostanie on zidentyfikowany w bazie weryfikacyjnej. Ponieważ wszystkie czynności 

związane z procesem skanowania zostaną przez aptekę zrejestrowane w systemie 

weryfikującym kody 2D, będzie możliwa interwencja producenta i poprawa błędów  bez 

szkody dla pacjenta. Moratorium pozwoli na uzupełnienie brakujących kodów przez 

producentów leków oraz usunięcie wszystkich błędów i niezgodności w sposób 

niezauważalny dla pacjenta.    

Brak kodów 2D w bazach EMVO na obecnym etapie wdrożenia projektu w całej Europie jest 

zjawiskiem powszechnym. Pozwala to krajom realizującym wdrożenia na wprowadzenia 

okresu przejściowego, w którym pacjent będzie w pełni  obsłużony. Otrzymaliśmy 

informacje, że inne kraje planują bądź już wprowadziły takie rozwiązania np. Holandia. W 

razie potrzeby przedstawienia dodatkowych wyjaśnień jesteśmy do dyspozycji Pana Ministra.  

 

 

 

 

 


