


 

 
Nasz znak: SIAKat-0166-2017                    Katowice, 07.06.2017 r. 
 
 
 

Szanowna Pani 
Mgr Sylwia Komraus 

Dyrektor MOPS 
ul. Gwarków 24 

41-400 Mysłowice 
 
 
 Dotyczy: przestrzegania przepisów ustawy prawo farmaceutyczne oraz ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
 
 
 
 
 Szanowna Pani Dyrektor 
 
 Działając na podstawie art. 1 w związku z art. 1 oraz art. 7 ust. 1 p. 1, 6 i nast. ustawy o izbach 
aptekarskich (Dz.U. 2016 poz. 1496) w związku z art. 86 ust. 1 i 2, art. 95, 95a, 99, 103 ust. 2 p. 3 oraz w 
szczególności art. 94a  i nast. ustawy prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2016 poz. 2142 ze zm.), jak też art. 8, 
41, art. 43 ust. 1 p. 1, art. 54 i nast. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2016 poz. 1536 ze zm.) zwracamy się 
do Państwa zaniechanie praktyk sprzecznych z wyżej wskazanymi przepisami ogólnie obowiązującego 
prawa. 
 

Uzasadnienie 
 

Do Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach wpłynęło zawiadomienie aptek z terenu Mysłowic na 
praktyki Państwa instytucji, która zmusza pacjentów do realizowania recept w tym na leki refundowane 
tylko w jednej aptece w Mysłowicach. Jak wynika z pisma na praktyki te skarżą się również pacjenci, co 
jest w tej sprawie szczególnie istotne. 
 

Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich posiadamy kompetencję do reprezentowania swoich członków 
jak też współdziałania w sprawach dotyczących farmacji z organami administracji Państwowej. Apteka 
jest palcówką ochrony zdrowia publicznego prowadzoną na podstawie decyzji administracyjnej, jaką jest 
zezwolenie na prowadzenie apteki i ma za zadanie świadczyć usługi farmaceutyczne. Przepisy prawa 
farmaceutycznego nie przewidują możliwości ograniczenia pacjentom korzystania z usług aptek 
ogólnodostępnych na jakiejkolwiek podstawie, a wręcz nakazują każdej aptece zapewnić pacjentom 
dostęp do leków w aptece przez nich wybranej. Dodatkowe obowiązki w tym zakresie dotyczą leków 
refundowanych, których ograniczenie dostępności jest prawnie zabronione, a możliwość ich nabycia           
w każdej aptece ustawo zagwarantowana. Apteki działają na podstawie zezwoleń Państwo pobiera opłaty 
i gwarantuje, że działalność aptek nie będzie podlegała ograniczeniom w zakresie utrudniania pacjentom 
korzystania z jej usług. 

Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądów Administracyjnych informacje, że określone 
recepty realizuje się tylko w konkretnych aptekach jest reklamą tych aptek i narusza zakaz reklamy aptek, 
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co może powodować konsekwencje prawne.  
Ceny leków refundowanych oraz poziomy odpłatności są regulowane i takie same w całym kraju, co 

więcej nie można ograniczać pacjentom dostępności do leków refundowanych wskazując do ich nabycia 
konkretne apteki bez względu na to jakie są podstawy tej preferencji. Działanie takie jest też sprzeczne                  
z umową, jaką apteki zwierają z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 

Wskazując na powyższe zwracamy się o zaprzestanie praktyki sprzecznej z prawami pacjenta                       
i obowiązującym prawem 

Ze względu na wagę sprawy mając na względzie dobre relacje z organami samorządu i interes 
pacjentów nie kierujemy sprawy do organów zobowiązanych do działania w razie stwierdzenia naruszeń 
wskazanych ustaw. 

 
Na odpowiedź i zaprzestanie praktyk oraz umożliwienie pacjentom realizowania recept w wybranej 

przez nich aptece oczekujemy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. 
 
 
 

Z poważaniem 
Prezes Rady SIA w Katowicach 

 
 
dr n. farm. Piotr Brukiewicz 
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1. Pan Edward Lasok Prezydent Mysłowic 
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