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Pan dr n. ekon. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

via ePUAP

Wielce Szanowny Panie Ministrze!

W środkach masowego przekazu pojawiły się niepokojące doniesienia, z których 
wynika, że w polskich aptekach brakuje leków1.

Problem ten dotyczy m.in. antybiotyków, szczególnie w dawkach 
pediatrycznych, leków neurologicznych czy diabetologicznych oraz preparatów na 
przeziębienia i grypę. Dochodzi do sytuacji, w których pacjenci muszą jeździć do 
aptek oddalonych o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów. Mimo to 
aptekarze mówią wprost – nie wszystkim w najbliższym czasie uda się zrealizować 
receptę.

Na braki powyższych leków w aptekach wskazuje również dr n. farm. Mikołaj 
Konstanty – Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej. Jak zauważył istnieje problem 
z przepływem informacji dotyczących dostępności leków. Jednocześnie podkreślił, że 
te braki wynikają często z problemów z dostępnością do samej substancji czynnej leku 
czy problemów produkcyjnych oraz logistycznych2.

1https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8622199,brak-lekow-w-aptekach-minister-zdrowia-
reakcja.html [dostęp: 04.01.2023 r.]

2 https://chrzanow.naszemiasto.pl/polowanie-na-leki-w-aptekach-brakuje-podstawowych/ar/c14-
9149051  [dostęp: 04.01.2023 r.]
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Niepokojące może być również to, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny 
przygotował kolejną listę leków o utrudnionej dostępności, skierowaną do samorządu 
aptekarskiego i lekarskiego, w której jedna ze zmian w porównaniu z poprzednią listą 
to wzrost liczby pozycji z antybiotykami3. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. 
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem 
dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.MZ z 2022 r. poz. 136), 
wydanym na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, ze zm.), na dzień 5 stycznia 2023 r. na listę 
wprowadzono aż 216 różnych produktów leczniczych.

Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627 ze zm.) zwracam się 
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej przeze mnie 
sprawie. W szczególności będę wdzięczny za wskazanie, jakie dotychczas zostały 
podjęte działania w celu zabezpieczenia dostępu pacjentów do leków.

Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

3 https://mgr.farm/aktualnosci/kolejna-lista-lekow-o-utrudnionej-dostepnosci-a-na-niej-jeszcze-wiecej-
antybiotykow/ [dostęp: 04.01.2023 r.].
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