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Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

Ministerstwo Zdrowia
w interesie społecznym powinno
zabiegać w UE o wpis leków
generycznych na tzw. białą listę
W polskich aptekach nie stwierdzono sfałszowanych leków – informuje GIF. Tymczasem Komisja Europejska chce
wprowadzić kosztowne zabezpieczenia ich opakowań uniemożliwiające wprowadzanie sfałszowanych farmaceutyków
do legalnego obrotu. Spowoduje to wzrost cen leków i nie zlikwiduje problemu podróbek, które pojawiają się głównie
w Internecie czy na targowiskach, gdzie nikt takich zabezpieczeń nie sprawdza. Zdaniem PZPPF, tanie leki generyczne
powinny znaleźć się na przewidzianej dyrektywą tzw. białej liście, to znaczy nie podlegać obowiązkowi wprowadzenia
dodatkowych kosztownych zabezpieczeń opakowań. Obowiązek ten dotyczyłby drogich leków chronionych patentem,
których producenci o takie rozwiązania zabiegali.
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