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Szanowny Panie Prezesie,
zwracam się do Pana z dramatycznym apelem o niezwłoczną interwencję u Prezesa
Rady Ministrów i Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie nieujęcia
w projekcie nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa)
absolutnie niezbędnej z punktu widzenia działania rynku świadczeń zdrowotnych
zmiany.
Ustawa wprowadziła do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) nowy przepis art. 85a, który
umożliwia wprowadzenie ograniczeń w obrocie lekami, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia i wyrobami medycznymi poprzez:
•

nakazanie importerom i producentom odsprzedaży wskazanych w specjalnym

obwieszczeniu ministra zdrowia artykułów wyłącznie hurtowniom farmaceutycznym
•

zakaz

sprzedaży

tak

zdefiniowanego

asortymentu

przez

hurtownie

farmaceutyczne innym podmiotom jak: inne hurtownie farmaceutyczne, apteki, punkty
apteczne i zakłady lecznicze podmiotów leczniczych.
W kręgu podmiotów uprawnionych do zakupu tych towarów z hurtowni nie
wymieniono praktyk zawodowych (praktyki lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
i położnych oraz fizjoterapeutów). Co istotne i bulwersujące zarazem, uzasadnienie
projektu Ustawy nie zawiera argumentów przemawiających za taką dyskryminacją. Nie
udało się również uzyskać uzasadnienia tego przepisu od przedstawicieli Ministerstwa
Zdrowia podczas prac nad ustawą w Sejmie i Senacie RP, podczas prac nad senacką
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inicjatywą ustawodawczą nowelizacji Ustawy oraz podczas spotkania z wiceministrem
zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej
w dniu 12 marca br.
Szanowny Panie Prezesie,
nie kwestionując konieczności ustanawiania specjalnych regulacji na czas klęsk
żywiołowych czy epidemii, zwracamy uwagę, że przepis ten będzie obowiązywał
bezterminowo. Obecnie nie znalazł on jeszcze zastosowania, gdyż minister zdrowia
nie wydał jak dotychczas obwieszczenia, o którym mowa w ustępie 4 art. 85a.
Jednakże prawdopodobny rozwój sytuacji oraz racjonalność ustawodawcy nakazują
uznać

za

wysoce

prawdopodobne,

że

przepis

ten

będzie

wspomnianym

obwieszczeniem uruchomiony.
Praktyki lekarskie (oraz inne praktyki zawodowe) znajdą się wówczas
w dramatycznej sytuacji braku możliwości zakupu przede wszystkim wyrobów
medycznych, którymi są wszystkie środki ochrony osobistej personelu medycznego
i płyny dezynfekcyjne. Praktyki zawodowe są pełnoprawną formą działalności
leczniczej, funkcjonują z powodzeniem zarówno na rynku świadczeń kontraktowanych
przez NFZ, jak i na rynku komercyjnym. W warunkach konieczności zaostrzenia
reżimu sanitarnego w działalności leczniczej, uniemożliwienie im zakupu wyrobów
medycznych będzie działało de facto jak zakaz ich działalności.
Apeluję do Pana Prezesa o pilną interwencję w tej sprawie.
Z poważaniem
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