
Lp. Data 
zgłoszenia Miasto Nazwa leku którego brakuje Firma farmaceutyczna - 

ograniczenia Hurtownia farmaceutyczna - ograncznia

1 8-17-2012 Lublin Luveris, Pergoveris (Merck Serano), 
Tegretol CR 200 i 400 (Novartis)

2 8-18-2012 AXURA 10MG

3 8-18-2012 Tegretol 200, 400, Foradil

Novartis rzuca hurtowniom 
niewielkie ilości Tegretolu,  - 
Novartis rzucił do PGF Katowice 
150 opakowań Foradilu które 
rozpłynęło się w 1 dzień.

Hurtownia PGF Katowice uprawia niezgodne z prawem 
praktyki informując że leku albo nie ma albo jest ale limit 
np. na naszą aptekę to 3 opakowania (czasem telemarketer 
mówi wprost że może wypisać tylko 3 sztuki, a czasem, że 
leku niby nie ma (co nie potwierdza sprawdzenie ilości leku 
przez EWD w kamsofcie). PGF przekazuje leki tylko do 
swoich aptek lub wprowadza ograniczenia dla innych. 
Niezgodne z prawem praktyki PGFu Katowice znamy już od 
zeszłego roku (albo i dłużej) kiedy to były braki Sereventu 
Dysk, PGF Katowice wprowadzał ograniczenia (dla naszej 
apteki do 2 opakowań), lub  informował że leku nie ma.

1. Insulina Humalog  (08.06.12) Jelfa
2. Pregnyl 5000j.m.  (18.04.12)
3. Leki Jelfy:
   a) Oxycort maść (02.05.12)

   b) Oxycort A maść oczna (24.07.12)

   c) Cocarboxylaza amp (02.12.11)
   d) Mecortolon N (11.08.11)

4. Pulmoterol x 60 dawek (03.08.12)

5. Heligen 20 x 28 (01.08.12)

Dziwne praktyki Glaxo SmithKline -
Lamitrinu można kupić tylko 5 op na 
tydzień????. ciekawa jestem czy te 
same limity mają apteki sieciowe?

Glaxo

AXURA 10mg Torfarm, Farmacol
BETAMMAN KROPLE DO oczu 0,3

6 8-20-2012

5 8-20-2012 Żory

Tegretol CR 400 MG X 30 SZT.- 
reglamentownay w wiekszości 
 Problemy z lekiem Axura 10 mg- 
dostępny przez przedstawiciela, ale 

Problemy z zakupem leków - zgłoszenia z aptek

4 8-19-2012 Katowice



7 8-21-2012

insuliny - Humalog, Novo Rapid, 
Actrapid, Tegretol CR 200 i 400, 
szczepionka Infanrix IPV+Hib, 
Serevent aer. i Serevent Dysk, 
Atecortin zawiesina

Sanofi  i GSK np.: Clexane, 
Seretide dysk

Hurtownie same informują nas, iż nie posiadają danej 
pozycji, ale że można ją zamówić przez producenta po 
czym poranne zamówienie jest już w popołudniowej 
dostawie z resztą zamówienia. Sytuacja jest denerwująca, 
podobnie jak domniemany proceder sprzedaży 
refundowanych produktów zagranicznym odbiorcom po 
wyższych cenach (czy sztywna marża i cena nie powinny 
tutaj także obowiązywać ?).

- Insulina Humalog 100 j.m./ml x 5 fiol.

-Oxycort maść 15 g
-Tegretol CR 400 x 30 tabl.
-Cocarboxylasum inj.

 8 8-22-2012 Krupski Młyn 


