
STANOWISKO Nr VI/5/2012 

z dnia 21 listopada 2012r. 

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 

 
w sprawie ograniczenia obrotu pozaaptecznego 

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 9,  art. 39 ust. 1 pkt 1 i 
4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 
2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska wyraża 
następujące stanowisko: 

 

1. Naczelna Rada Aptekarska uważa, że w celu zabezpieczenia interesu 

publicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy 

stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, konieczne jest: 

1) wyłączenie sklepów ogólnodostępnych z katalogu „placówek obrotu 

pozaaptecznego", które na podstawie ustawy – Prawo farmaceutyczne 

mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi; 

2) istotne ograniczenie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do 

obrotu w pozostałych placówkach obrotu pozaaptecznego. 

2. Obserwowane od dawna zjawisko rozszerzania obrotu pozaaptecznego 

stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego i musi być 

zastąpione jedynym dozwolonym obrotem, tj. obrotem w aptekach. 

3. Tolerowanie, a nawet promowanie w niektórych przypadkach, 

nieprofesjonalnej formy wydawania produktów leczniczych, bez 

odpowiedniej informacji o ich stosowaniu i działaniu, a więc w 

warunkach pozaaptecznych, stanowi kolejny przejaw bezmyślnego 

komercjalizowania sfery, która powinna być zastrzeżona wyłącznie dla 

profesjonalnych pracowników medycznych, w tym przypadku dla 

farmaceutów. 

4. Liczba sklepów ogólnodostępnych jest tak ogromna, że stosowne władze 

nie mogą z przyczyn obiektywnych sprawować nad nimi jakiejkolwiek 

kontroli, zarówno w zakresie przechowywania produktów leczniczych, jak 

również ich wydawania. 

5. Niekontrolowane wprowadzanie do obrotu pozaaptecznego produktów 

leczniczych skutkuje zagrożeniem życia i zdrowia pacjentów, nie tylko z 

uwagi na zbyt łatwą dostępność do leku, zbyt lekkomyślne ich 

stosowania, ale wynika również z braku osoby kompetentnej do 

udzielenia niezbędnej informacji o leku oraz warunkach, w jakich lek 

powinien być przechowywany. 

 



 

6. Ustalone obecnie liberalne kryteria kwalifikacji produktów leczniczych do 

obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego, a w konsekwencji bardzo 

obszerne wykazy produktów dopuszczonych do tego obrotu, oceniane są 

bardzo negatywnie przez samorząd aptekarski oraz zrzeszonych w nim 

farmaceutów. Na proponowanych listach znajdują się leki, które nigdy 

nie powinny być przedmiotem obrotu pozaaptecznego. 

7. Osłabianie znaczenia aptek ogólnodostępnych i przekazywanie coraz to 

większej liczby produktów leczniczych do niekontrolowanego praktycznie 

obrotu, godzi w bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.  

8. Naczelna Rada Aptekarska apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie 

pilnych działań legislacyjnych zmierzających do wyłączenia lub bardzo 

istotnego ograniczenia pozaaptecznego obrotu produktami leczniczymi. 

 

 

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz NRA        Prezes NRA 

 

dr n. farm. Tadeusz BĄBELEK           dr Grzegorz KUCHAREWICZ 

 


