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Co należy wiedzieć o kontroli
Inspekcji Farmaceutycznej

Marzena Pytlarz
PCC Legal

podaje kontrolowanemu plan przebiegu inspekcji, w tym przewidywany okres prowadzenia inspekcji, zakres inspekcji oraz
wykaz personelu obowiązanego do składania wyjaśnień istotnych dla prowadzonej inspekcji, w celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia inspekcji.
Czynności w ramach kontroli albo inspekcji dokonuje się
w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w tych czynnościach w oświadczeniu złożonym na piśmie.
W razie odmowy złożenia oświadczenia inspektor dokonuje
odpowiedniej adnotacji w protokole z kontroli albo w raporcie
z inspekcji. Jeśli kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach w ramach kontroli albo inspekcji, czynności
tych dokonuje się w obecności przywołanego świadka, który
jednak nie musi być obecny przy czynnościach dotyczących
przeprowadzania dowodu z ksiąg, ewidencji, zapisków lub innych dokumentów.
W trakcie kontroli albo inspekcji inspektor ma prawo sporządzać dokumentację także w formie dźwiękowej, fotograficznej i filmowej.
Ponadto w kontroli albo inspekcji mogą brać udział biegli
lub eksperci na podstawie imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego albo Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Biegli lub eksperci mają obowiązek zachować poufność danych
udostępnianych im w toku kontroli albo inspekcji, jak również
pozyskanych w związku z jej przeprowadzaniem.

7

Protokół kontroli/raport z inspekcji
Przebieg kontroli albo inspekcji dokumentowany jest przez
inspektora odpowiednio w protokole z kontroli albo raporcie
z inspekcji.
Protokół z kontroli albo raport z inspekcji zawierają
w szczególności:
1) wskazanie kontrolowanego, inspektorów oraz biegłych
i ekspertów, jeżeli brali udział w kontroli albo inspekcji;
2) określenie przedmiotu i zakresu kontroli albo inspekcji;
3) określenie miejsca i czasu kontroli albo inspekcji;
4) opis dokonanych ustaleń;
5) przedstawienie dowodów;
6) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień.
Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kontrolowanemu. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami
protokołu z kontroli, może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia złożyć pisemnie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując
jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. Inspektor jest obowiązany rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od
dnia ich otrzymania.
Raport z inspekcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kontrolowanemu. Kontrolowany ma obowiązek sporządzić harmonogramu działań naprawczych (jest to odpowiedź na niezgodności
stwierdzone w trakcie inspekcji) w terminie 20 dni od dnia
reklama

Zasadniczą rolą inspekcji farmaceutycznej jest nadzór nad wytwarzaniem, jakością i obrotem produktami
leczniczymi. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu
produktów znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach i innych placówkach obrotu.
Zadanie to realizowane jest zarówno na szczeblu wojewódzkim przez inspektorów farmaceutycznych, jak też
na szczeblu krajowym przez służby Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zakres
Realizowanie nadzoru obejmuje działania prewencyjne
w obszarze jakości produktów leczniczych takie jak:
1) kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych,
2) kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi,
3) kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych
Bezpośrednia kontrola jakości leków odbywa się poprzez:
1) kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych
sporządzonych w aptekach,
2) skierowania przez Inspekcję Farmaceutyczną, produktów
leczniczych dopuszczonych po raz pierwszy na podstawie

ustawy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do
badań jakościowych w wyspecjalizowanych instytutach
i laboratoriach badawczych,
3) skierowania produktów leczniczych do badań w ramach
Państwowej Kontroli Planowej, wg. zatwierdzonego
harmonogramu oraz zakresu kontroli – pobór leków do
badań następuje z różnych jednostek na terenie wszystkich województw.

Procedura
Rozpoczęcie kontroli albo inspekcji inspektor potwierdza,
dokonując odpowiedniego wpisu w książce kontroli. Inspektor
do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego przed rozpoczęciem inspekcji

®

Mix with the world of pharma,
products, people & solutions

e -w yda nie d o p o b r a nia n a: w w w.swiat-pr zemyslu-f armaceut yc znego.pl
®

8

produkcja
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 2/2018

doręczenia raportu. Jeśli kontrolowany nie przedstawi harmonogramu w tym terminie Główny Inspektor Farmaceutyczny
zobowiązuje kontrolowanego, w drodze decyzji, do usunięcia
w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień.
Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli albo inspekcji inspektor wpisuje do książki kontroli.
Główny Inspektor Farmaceutyczny, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania harmonogramu działań naprawczych, akceptuje go albo odmawia jego akceptacji. Ma to miejsce, jeżeli
przedstawiony harmonogram działań naprawczych nie zapewnia usunięcia stwierdzonych uchybień. Inspektor jednocześnie
zobowiązuje kontrolowanego, w drodze decyzji, do usunięcia
w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień.
Jeśli kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami raportu z inspekcji, może, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, złożyć
zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. Główny Inspektor Farmaceutyczny jest
obowiązany rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia w terminie 30 dni
od dnia ich otrzymania. W razie uwzględnienia zastrzeżeń
Główny Inspektor Farmaceutyczny uzupełnia raport z inspekcji
i przedstawia go ponownie kontrolowanemu.
W przypadku pobrania podczas kontroli albo inspekcji próbek do badań inspektor dokumentuje ich pobranie w protokole
pobrania próbek. Próbki do badań pobiera się w ilości niezbędnej do przeprowadzenia właściwego badania laboratoryjnego.
Protokół pobrania próbki sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostawia się kontrolowanemu, drugi
dołącza się do próbki kierowanej do badań jakościowych, trzeci
pozostawia się w dokumentacji inspektora.
Kontrolowany, u którego pobrano próbki do badań, pakuje
je w sposób zapobiegający zmianom wpływającym na ich jakość i przesyła do wskazanej przez inspektora jednostki prowadzącej badania laboratoryjne. Do próbki przesyłanej do badań
należy dołączyć protokół jej pobrania oraz sporządzony przez
inspektora wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych.

Skutki kontroli
Jeżeli w czasie przeprowadzanych kontroli i badań zaistnieją uzasadnione podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom, organy Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej wydają odpowiednie decyzje:
1) wojewódzki inspektor farmaceutyczny - decyzję o wstrzymaniu na terenie swojego działania obrotu określonych serii produktu leczniczego;
2) Główny Inspektor Farmaceutyczny - decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju obrotu określonych serii produktu leczniczego.
Po takich decyzjach zostaje wstrzymany obrót (sprzedaż)
wskazanych serii danego leku, we wszystkich hurtowniach
i aptekach, do chwili uzyskania wyników badań laboratoryjnych potwierdzających lub wykluczających powstanie wady
jakościowej. W przypadku gdy wyniki przeprowadzonych badań potwierdzą, że produkt leczniczy nie spełnia określonych
dla niego wymagań jakościowych Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmuje decyzje o wycofaniu z obrotu produktu

leczniczego (lub o zakazie jego wprowadzenia do obrotu, jeżeli dany lek nie został jeszcze wprowadzony na rynek). W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa terapii lekowej, nie dotyczącego bezpośrednio samej jakości leku lecz uzasadnionego
podejrzenia, że stosowanie produktu leczniczego wywołuje
ciężkie niepożądane działanie, przepisy prawa umożliwiają
Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu wydanie stosownej decyzji.
Mogą to być decyzje:
1) czasowym zakazie wprowadzania tego produktu do obrotu,
2) o wstrzymaniu obrotu tym produktem,
3) o wycofaniu tego produktu z obrotu.
Decyzje takie wydawana są na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia publicznego, związanego z produktami leczniczymi, Główny Inspektor Farmaceutyczny, na wniosek Ministra Zdrowia lub
Prezesa Urzędu, wydaje decyzję o czasowym zakazie wprowadzania tego produktu do obrotu, o wstrzymaniu obrotu tym
produktem lub o wycofaniu tego produktu z obrotu.

Sankcje karne
Prawo farmaceutyczne (w art. 124-133) przewiduje także
kary za naruszenie przepisów. I tak, kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei kto wytwarza sfałszowany produkt leczniczy lub sfałszowaną substancję czynną,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5, a kto bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów
Substancji Czynnych prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, importu lub dystrybucji substancji czynnej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Karze pieniężnej podlega także ten kto bez wymaganego
zezwolenia lub wbrew jego warunkom wykonuje działalność
w zakresie prowadzenia: hurtowni farmaceutycznej lub apteki
ogólnodostępnej, lub punktu aptecznego; karę wymierza się
w wysokości do 500.000 zł, uwzględniając okoliczności oraz
zakres naruszenia przepisów ustawy, a także kto bez uzyskania
wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Odpowiedzialności karnej podlega także ten kto osobie
uprawnionej do przeprowadzenia inspekcji lub kontroli działalności gospodarczej, na którą zostało wydane zezwolenie
udaremnia lub utrudnia wykonywanie czynności służbowych,
podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 2 albo
obu tym karom łącznie. Kary pieniężne uiszcza się w terminie
7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
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Nowość
na rynku
PCI Days 2019 to jedyne w swoim rodzaju
targi prezentujące rozwiązania i innowacje
przydatne dwóm dynamicznie rozwijającym
się branżom: farmacji i kosmetyce. Targi te
odbędą się 15-16 maja 2019 roku.

P

omysł na PCI Days 2019 nie pojawił się znikąd. Wydarzenie to jest dobrze przemyślaną odpowiedzią na wyraźnie
zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego wieloma zbieżnymi dla tych branż obszarami. Dlatego też
targom nadano nazwę PCI days, będącą skrótem od Pharma,
Cosmetic, Industry days.

LIN E R AS TE R E F F ECJak
T: to się zaczęło?
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Montserrat

– Targi PCI Days 2019 to odpowiedź na zapotrzebowanie
branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz naturalny efekt rozwoju Wydawnictwa Farmacom. Od 10 lat poznajemy potrzeby ﬁrm
działających we wspomnianych branżach. Mieliśmy też sygnały, że
brakuje otwartego wydarzenia, które umożliwi nawiązanie nowych
kontaktów i poznanie tego, co przemysłowi farmaceutycznemu
i kosmetycznemu oferuje nowoczesny rynek – mówi Robert Miller,
prezes Farmacom.

PCI Days 2019
RE D
– wszystko w jednym miejscu
CMYK: 0 90 85 0
Dotychczas przedstawiciele sektora
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B LU E

farmaceutycznego
i kosmetycznego musieli uczestniczyć w wielu różnych eventach branżowych, aby być na bieżąco w każdym obszarze funkcjonowania firm. Targi PCI Days 2019 wprowadzają nowy ład

– zostały zaplanowane tak, aby można było zaprezentować
wszystko, co istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Mają na celu dostarczenie rozwiązań i innowacji przeznaczonych dla wielu różnych obszarów działania firm z tych branż.
Będą to więc dwa dni przeznaczone na komunikację B2B, zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami, urządzeniami,
technologiami, w zakresie zapewnienia najwyższych standardów jakościowych i skutecznego marketingu. Będzie to też czas
na poznanie i prezentację nowości dla działów produkcyjnych,
technologicznych, IT, badawczo-rozwojowych i innych.

PATRONI MEDIALNI:

Polskie Stowarzyszenie
Przemysłu Kosmetycznego
i Detergentowego
Rok założenia: 1992

Rozwój – lokomotywa sukcesu
Konieczność ciągłego rozwoju jest wpisana w filozofię działania każdej firmy, która chce odnieść sukces na rynku. Ponadto,
aby zachować płynność produkcji i sprzedaży, trzeba przewidywać, czego klient będzie potrzebował jutro lub za kilka lat. I już
dziś rozglądać się za rozwiązaniami, dzięki którym uda się sprostać nowym wymaganiom – zarówno ze strony użytkowników
produktu, jak i nabywców surowców lub usług niezbędnych do
wytworzenia tego właśnie produktu ostatecznego. Targi PCI
Days 2019 mają dostarczyć wielu podpowiedzi oraz narzędzi
do dalszego dynamicznego rozwoju firm farmaceutycznych
i kosmetycznych. Dotyczy to zarówno obszarów stricte technologicznych (od wykorzystania potencjału linii produkcyjnych
po zagwarantowanie sprawnej logistyki i bezpieczeństwa produktu), filozofii doboru opakowań (np. czy bardziej eko są opakowania papierowe, czy jednak te z polimerów?), aż po sampling
i oprogramowanie ułatwiające komunikację czy realizację celów
produkcyjnych.

Ukierunkowani na sukces
Już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym
wyjątkowym wydarzeniu. Ze swojej strony zapewniamy, że
dokładamy wszelkich starań, aby targi PCI Days 2019 efektywnie wypromować w grupie potencjalnych odwiedzających.
Gwarantujemy też, że szczegóły techniczne będą dopracowane
z najwyższą starannością. Targi będą promowane między innymi na organizowanym przez nas Kongresie oraz poprzez czasopisma – ich dodatkowa dystrybucja będzie zapewniona podczas
różnych eventów dedykowanych branżom farmaceutycznej
i kosmetycznej. Już teraz warto zadbać o możliwość umieszczenia w tych materiałach informacji o ofercie mogącej zainteresować potencjalnych kontrahentów i innych uczestników
przyszłorocznych PCI Days – do czego zachęcamy, bo czasu do
Targów nie zostało już wiele.
Dekada poznawania przez Farmacom potrzeb sektorów
farmaceutycznego i kosmetycznego przynosi wymierny efekt
podczas każdego organizowanego przez Wydawnictwo wydarzenia. Magnitudą będą przyszłoroczne PCI Days – kompleksowy styk dla farmacji i kosmetyki, targi dostarczające dużo użytecznej wiedzy, prezentujące innowacje, z otwartą przestrzenią
do nawiązywania nowych kontaktów, czyli to dokładnie, czego
dotychczas brakowało na polskim rynku eventowym dedykowanym wspomnianym dwóm branżom.

Maria Kubsz-Łatas
Koordynator Targów
Specjalista ds. Rozwoju i Sprzedaży Produktu
Tel.: +48 530 513 485
E-mail: maria.kubsz-latas@farmacom.com.pl
Larysa Jurczyk
Specjalista ds. Organizacji Targów
Tel.: +48 531 372 067
E-mail: larysa.jurczyk@farmacom.com.pl
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wój badań na zwierzętach – zaczęto tworzyć modele chorób,
odzwierciedlających realne choroby dotykające ludzi, dzięki
metodom inżynierii genetycznej powstał szereg zwierząt ze
wzmożoną czy wyciszoną ekspresją genów (knock – in i knock
– out), dzięki czemu możliwe jest poznanie całego obrazu klinicznego jednostki chorobowej.
Polskie prawodawstwo dopuszcza przeprowadzanie badań na zwierzętach, jednak badanie muszą przebiegać zgodnie
z wytycznymi zawartymi we wspomnianej ustawie. Koronnym
argumentem przeciwników wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych w doświadczeniach, jest nie humanitarne postępowanie z żywym organizmem, doprowadzające do trwałego
uszczerbku na zdrowiu a w konsekwencji – śmierci zwierzęcia.
Niewielu przeciwników badań z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych orientuje się w sposobie prowadzenia tego typu badań oraz drodze, jaką należy wykonać aby uzyskać pozwolenie
na przeprowadzenie takiego badania. Uzyskanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, wymaga złożenia stosownego Wniosku do Lokalnej
Komisji Etycznej, zgodnego z art. 45 ustawy z dn. 15 stycznia 2015
r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych (Dz.U. poz. 266). Należy mieć na uwadze fakt, ze
wszystkie procedury jakim zostaną poddane zwierzęta oraz
ich liczebność musi spełniać wymagania stawiane przez zasadę
3 R – Reduce, Replacement, Refinement, której ideą jest zminimalizowanie liczby zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach, ograniczenie ich bólu i cierpienia oraz zapewnić w miarę
szybką i bezbolesną śmierć. Kolejnym, istotnym elementem
planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
jest udział wykwalifikowanej kadry, która zna nie tylko anatomię zwierząt doświadczalnych, ale również potrafi wykonywać
niezbędne procedury, które ujęte są w planie doświadczenia.
Osoby, które wykonują doświadczenia na zwierzętach zobowiązane są ubiegać się o Zgodę na przeprowadzanie doświadczeń
na zwierzętach zgodną z art. 46 ustawy z dnia 15 stycznia 2015
roku o Ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266), która wydawana jest przez Lokalną Komisję Etyczną.

Badania przedkliniczne
na zwierzętach
– czy nadal mają sens?

Edyta Żyromska

Badania fazy przedklinicznej, poprzedzającej docelowe badania kliniczne odgrywają niezwykle
istotny element każdego procesu wdrożenia nowej substancji, o potencjalnych właściwościach
prozdrowotnych. Badania na zwierzętach budzą kontrowersje zarówno wśród gremium naukowego, jak i wśród osób, które nie mają na co dzień do czynienia czy to z branżą farmaceutyczną czy biotechnologiczną. Informacje w mediach, które pojawiają się co jakiś czas mogą wzbudzić niepokój aktywistów, dla których dobro zwierząt doświadczalnych jest niezwykle istotne.
Niestety, wiele artykułów czy programów telewizyjnych bazuje jedynie na negatywnym przekazie, wskazując, jak traumatyczny los czeka miliony zwierząt, które poddawane są rok rocznie badaniom laboratoryjnym mającym zastosowanie czy to w branży kosmetycznej czy farmaceutycznej. W natłoku negatywnych informacji, pomijane są podstawowe fakty dotyczące
prowadzenia doświadczeń na zwierzętach – obwarowań prawnych, wymogów bioetycznych
stawianych doświadczeniom czy wreszcie – potrzeby stosowania zwierząt doświadczalnych
w badaniach, które de facto, służą zdrowiu nas wszystkich.
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Co stanowi prawo?

O

bowiązującym aktem prawnym na terenie Polski jest Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 r. ze zmianami oraz Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych z dnia 15 stycznia 2015 roku. Ustawa jasno określa
i precyzuje zarówno ogólne zasady ochrony zwierząt, ich transportu, ochrony zwierząt wolno żyjących ale również porusza
aspekty wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych,
widowiskowych i przede wszystkim naukowych. Ustawa precyzuje pojęcie doświadczenia na zwierzęciu, uwzględniając,
że jest to naukowe wykorzystanie organizmu żywego do celów naukowych lub dydaktycznych, które spowoduje u niego
uszkodzenie ciała, narazi na ból, cierpienie czy lęk. Uchwalenie
Ustawy o ochronie zwierząt jest pokłosiem Światowej Deklaracji
Praw Zwierząt, którą w 1988 roku przyjął Parlament Austrii.
Dynamiczny rozwój nauk biotechnologicznych, wpłynął na roz-

Modele zwierzęce wykorzystywane
w doświadczeniach
Zastosowanie metod inżynierii genetycznej i biologii molekularnej, pozwoliło na zrewolucjonizowanie pojęcia „modelu
zwierzęcego”. Dziś, poza używaniem tradycyjnych szczepów
zwierząt laboratoryjnych, mamy możliwość weryfikacji działania skuteczności nowych związków o potencjalnym działaniu
leczniczym na modelach zwierzęcych, które odzwierciedlają
realnie istniejące choroby ludzkie. Modele szczurze czy mysie,
u których wywołano nadekspresję określonych genów, czy zastosowano wyciszanie określonych genów pozwoliły na badanie całego szlaku rozwoju jednostki chorobowej. W laboratoriach wykorzystywane są modele onkologiczne, modele chorób
metabolicznych i inne, co niewątpliwie nie tylko przyspiesza
pracę na nowymi preparatami leczniczymi, ale przede wszystkim pozwala ograniczyć liczbę wykorzystywanych zwierząt
laboratoryjnych. Zaplanowanie doświadczenia wymaga ogromnej wiedzy i precyzji w doborze procedur badawczych – tak,
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aby materiał zwierzęcy był wykorzystany w stu procentach,
a życie zwierzęcia nie było poświęcone na daremne. Argumenty przeciwników wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w doświadczeniach prowadzonych nad nowymi związkami chemicznymi nie są więc zawsze zasadne. Koronnym argumentem zwolenników prowadzenia badań na modelach zwierzęcych, jest badanie możliwości hodowli w warunkach laboratoryjnych tkanek
i narządów, jak chociażby hodowanie ucha ludzkiego z chrząstki
krowiej na mysim grzbiecie, które mogą znaleźć wykorzystanie w transplantologii. Co ciekawe, blisko 90 % respondentów
zapytanych przez redakcję prestiżowego Nature o zasadność
prowadzenia doświadczeń na zwierzętach twierdzi, że na chwilę obecną nie da się ich zaniechać i są niezbędnym elementem
wprowadzenia nowych produktów leczniczych na rynek.

Alternatywa dla wykorzystania
zwierząt laboratoryjnych
Mając na uwadze zasadę 3R jak również dobro wykorzystywanych zwierząt, laboratoria na całym świecie dążą do poszukiwania metod alternatywnych, które pozwolą na większe ograniczenie wykorzystania zwierząt doświadczalnych. Już dziś istnieje wiele metod alternatywnych, które z powodzeniem wykorzystywane są w badaniu zarówno produktów biotechnologicznych, farmaceutycznych jak i kosmetycznych. Należy podkreślić
fakt, że w 2013 roku na terenie Unii Europejskiej wprowadzono
zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, dzięki czemu
rozwój metod alternatywnych nabrał ogromnego znaczenia.
W przypadku branży farmaceutycznej – takie obostrzenia nie
istnieją i raczej nie zostaną wdrożone w najbliższych latach.
Związki chemiczne, które są wykorzystywane jako składniki leków, suplementów diety czy kosmetyków podlegają obowiązkowi testowania pod względem ich potencjalnej toksyczności (wymóg rozporządzenia REACH o obrocie chemikaliami). Możliwość
przeprowadzania badań z wykorzystaniem metod alternatywnych jest więc jak najbardziej zasadna. Powszechnie stosowane
są badania na liniach komórkowych (np. HeLA). Coraz większym
uznaniem cieszą się testy z wykorzystaniem modelu sztucznej
skóry,czy testy alternatywne jak SKINTEX - pozwalający ocenić
wpływ drażniący substancji na układ przypominający skórę, czy
EYTEX – wykorzystywany w badaniu oddziaływania substancji
chemicznej na imitację błony śluzowej.

Ludzie mają głos
Jak na sprawę wykorzystania zwierząt laboratoryjnych zapatruje się przeciętny Kowalski ? Okazuje się, że ponad 50 %
Europejczyków jest przeciwnych wykorzystywaniu zwierząt
laboratoryjnych w testowaniu kosmetyków, suplementów czy
leków. Przeciwnicy wykorzystania zwierząt doświadczalnych
w branży farmaceutycznej podkreślają, że poza zabijaniem setek
tysięcy zwierząt rocznie, badania przysparzają ogromnego bólu
i cierpienia a wyniki badań potwierdzające skuteczność stosowania danego preparatu u ludzi, przekładają się na potwierdzoną skuteczność kliniczną u nie więcej jak 25 % ludzi. Jak nadmieniono we wcześniejszej części artykułu – wielu przeciwników
prowadzenia tego typu badań, nie dostrzega korzyści, jakie niesie wykorzystanie zwierząt doświadczalnych dla każdego z nas.

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 2/2018

Oporność bakterii
wobec konserwantów
stosowanych w lekach

Modele onkologiczne czy modele chorób takich jak cukrzyca,
reumatoidalne zapalenie stawów pozwalają na o wiele szybsze
testowanie nowych preparatów stricte pod kątem oddziaływania na daną jednostkę chorobową. Niewiele mówi się o wykorzystaniu zwierząt w testach behawioralnych – to dzięki nim,
możliwe jest poznanie chorób o podłożu psychicznym, a testy
takie jak Test otwartego pola, labirynt wodny Morrisa pozwalają
na zbadanie metod poznawczych czy metod zapamiętywania.
Na chwilę obecną – zgodnie z wytycznymi Food and Drug
Administration czy European Medicine Agency, wprowadzenie
na rynek nowego preparatu leczniczego zobligowane jest wykonaniem doświadczeń na minimum dwóch gatunkach zwierząt,
przy czym jedno z nich nie może być gryzoniem. Wytyczne EMA
nie określają jednoznacznie, jak duża liczba zwierząt laboratoryjnych powinna zostać wykorzystana w prowadzeniu doświadczeń
na zwierzętach, jednak dokładnie precyzują, jakie badania są niezbędne przed wprowadzeniem nowego preparatu na rynek.

Aleksander Zuchowski
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
aleksander.zuchowski@umed.wroc.pl
Anna Nowicka – Zuchowska
Katedra i Zakład Technologii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Co przyniesie przyszłość
Argumentów wśród przeciwników i zwolenników badań na
zwierzętach nie brakuje. Na chwilę obecną nie da się całkowicie
zrezygnować z wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach klinicznych. Czy będzie to możliwe w przyszłości? Ciężko
odpowiedzieć na to pytanie. Rozwój biotechnologii medycznej,
inżynierii genetycznej i biologii molekularnej stwarza szereg
możliwości poznawczych, w stosunku do wielu jednostek chorobowych. Niestety, na chwilę obecną wręcz nie wyobrażalne jest
zastąpienie żywego organizmu modelem, wytworzonym przez
człowieka. Mechanizmy rządzące funkcjonowaniem każdego
żywego organizmu są nadal nie poznane w stu procentach, stąd
ciężko odtworzyć identyczny układ w laboratorium. Możliwości tworzenia zwierząt genetycznie modyfikowanych, u których
można wywołać jednostkę chorobową tożsamą z tą, z którą borykają się ludzie jest niewątpliwym sukcesem ostatnich lat. Prognozowany rozwój możliwości druku 3D tkanek i narządów na
pewno będzie skutkował ograniczeniem zastosowania zwierząt
laboratoryjnych, jednak całkowita eliminacja doświadczeń na
gryzoniach, psach czy małpach jest na chwilę obecną nie realna.
Co przyniesie przyszłość? Czym nas zaskoczy?

Marzenna Bartoszewicz
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kontaminacja produktu leczniczego może skutkować rozwojem drobnoustrojów
w leku w normalnych warunkach przechowywania i/lub stosowania.
Stanowi to ryzyko infekcji oraz rozkładu produktu leczniczego.
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onserwanty to substancje pozwalające na utrzymanie jałowości lub wymaganej czystości mikrobiologicznej leku wraz
ochroną przed jego wtórnym zanieczyszczeniem w trakcie częstego pobierania z opakowania wielokrotnego użytku oraz przechowywania. Ich podstawową funkcją jest zachowanie produktu leczniczego w takim stanie, w jakim został wytworzony wg obowiązujących norm. Najistotniejsze cechy konserwantów to: utrzymanie
aktywności wobec szerokiego spektrum mikroorganizmów, szyb-

kie działanie przeciwdrobnoustrojowe przy możliwie minimalnej
skutecznej zawartości konserwantu, właściwości fizyko-chemiczne utrzymujące stabilność zarówno konserwantu jak i leku
(niska lotność i wysoka stabilność cząsteczki, efektywność działania w szerokim zakresie pH). Przeciwbakteryjne działanie konserwantu powinno być oceniane w trakcie opracowywania leku
na podstawie metodyki zawartej w monografii Farmakopei Polskiej
XI i Farmakopei Europejskiej.
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Oporność bakterii
nie tylko wobec antybiotyków

Środki konserwujące stosowane w lekach

Systemy konserwujące w przemyśle farmaceutycznym budzą mniejsze zainteresowanie ze strony mikrobiologów klinicznych i środowiskowych niż antybiotyki, antyseptyki i dezynfektanty. Niemniej jednak są trzy powody, dla których warto
zwrócić na nie uwagę:
•• w przypadku środków konserwujących stosuje się niższe stężenia niż antyseptyków i dezynfektantów, co stwarza większe ryzyko generowania oporności przez komórki bakteryjne,
•• niektóre konserwanty jak na przykład czwartorzędowe
związki amoniowe czy chlorheksydyna, mogą być stosowane w wyższych stężeniach jako antyseptyki i dezynfektanty, co zwiększa powszechność tych samych substancji
chemicznych w środowisku szpitalnym, domach opieki
i w warunkach domowych1.
•• badania dowodzą występowanie oporności krzyżowej pomiędzy konserwantami, środkami dezynfekującymi, antyseptykami a antybiotykami.
Oporność bakterii jest głównie kojarzona w kontekście oporności wobec stosowanych antybiotyków. Dotychczasowy poziom
wiedzy w dziedzinie mikrobiologii wskazuje, że bakterie nie nabywają oporności tylko wobec stosowanych leków przeciwbakteryjnych, ale również w wyniku kontaktu z substancją aktywną
leków należących do innych grup, a co jest również ważne – mogą
być oporne wobec zastosowanego konserwantu leku. Wykrytej
oporności drobnoustroju nie należy pomylić z wpływem innych
czynników na aktywność chemiczną cząsteczki konserwantu.
Już od kilkudziesięciu lat autorzy prac naukowych opisywali zdolność bakterii do przetrwania w środowisku zawierającym konserwanty, w efekcie czego dokonywano reformulacji i wprowadzano nowe konserwanty2,3,4,5 . To interesujące, że
obawy koncernów farmaceutycznych wyrażane ok. 30-40 lat
temu o potencjalnym rozwoju oporności wobec konserwantów6
nadal są aktualne. Ma to uzasadnienie.
Oporność bakterii wobec konserwantów dzielimy na dwa
rodzaje:
•• naturalna – dziedziczna (nie nabyta oporność) charakteryzująca większość przedstawicieli danego gatunku drobnoustrojów, które nie posiadają charakterystycznego punktu
uchwytu dla danej substancji albo dana substancja nie przenika do wnętrza komórki bakteryjnej,
•• nabyta – powstaje u bakterii na początku wrażliwych na
daną substancję, poprzez mechanizm pierwotny (wskutek spontanicznej mutacji i nie musi wynikać z kontaktu
z lekiem) i wtórny (rozwija się w warunkach kontaktu drobnoustroju z lekiem przeciwbakteryjnym) 7.
G. Zhou i wsp. wskazują trzy linie obrony drobnoustrojów
przed środkami konserwującymi:
•• pierwsza linia obrony: biofilm – wykazująca adhezję wielokomórkowa struktura bakterii i innych mikroorganizmów
otoczona warstwą wyprodukowanych przez nie substancji
organicznych i nieorganicznych,
•• druga linia obrony – bakteryjna ściana i błona komórkowa
(pogrubienie ściany komórkowej, zaburzanie barier przepuszczalności poprzez zamknięcie lub utratę kanałów poro-
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alkohole: benzylowy, etylowy, fenyloetylowy, izopropylowy
chlorek i bromek benzalkoniowy
bromek benzododecyniowy
bronopol
cetrimid
chlorek benzoksoniowy, benzetoniowy, cetylopirydyniowy
chlorowodorek, glukonian i octan chlorheksydyny
chlorobutanol
chlorokrezol
fenoksyetanol
fenol
glikol propylenowy
heksachlorofen
imidomocznik
krezol
kwas benzoesowy i jego sól sodowa
kwas dehydrooctowy i jego sól sodowa
kwas propionowy i jego sole: sodowa i wapniowa
kwas sorbowy i jego sole: potasowa, sodowa, wapniowa
p-hydroksybenzoesany: benzylu, butylu, etylu, metylu, propylu
sole fenylortęciowe: azotan, boran
tiomersal
tymol
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wych, modyfikacja receptora), synteza enzymów rozkładających lub modyfikujących konserwant, pompy eﬄux specyficzne tylko dla jednego substratu lub usuwające niespecyficznie na zewnątrz wiele substratów, przyczyniając się
w ten sposób do występowania zjawiska wielolekooporności8 ,
trzecia linia obrony – kodowane chromosomalnie lub na
elementach ruchomych tzn. plazmidach, transpozonach
i integronach zmiany wewnątrzkomórkowe (ominięcie zablokowanego szlaku metabolicznego, mutacje w chromosomowych genach kodujących gyrazę i topoizomerazę,
modyfikacja miejsca hamowania biosyntezy białka, mutacja
bakteryjnej polimerazy RNA), quorum sensing (komunikacja
bakterii umożliwiająca skoordynowaną ekspresję genów
i w efekcie współdziałanie bakterii) 9.

Oporność bakterii wobec konserwantów dzielimy ze względu
na grupy bakterii, u których występuje na: oporność wobec spor,
bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Brytyjski naukowiec,
Russel wskazywał, że to formy spor bakteryjnych (Bacillus spp.,
Clostridium spp.) są najbardziej oporne na konserwanty, aczkolwiek spory tracą swoją oporność podczas kiełkowania i wzrostu1.
Mykobakterie wykazują oporność pośrednią pomiędzy sporami bakteryjnymi, a bakteriami niesporulującymi. Najbardziej
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prawdopodobny mechanizm ich oporności jest związany z posiadaniem ściany komórkowej bogatej w lipidy (m. in. lipoarabinomannan, sulfolipidy, glikopeptydolipidy kwasy mykolowe).
Bakterie Gram-dodatnie posiadają grubą, stanowiącą
barierę, wielowarstwową ścianę komórkową zbudowaną
z peptydoglikanu, kwasów tejchojowych i lipotejchojowych.
Wśród bakterii niesporujących gronkowce i paciorkowce są
raczej bardziej wrażliwe niż mikroorganizmy Gram-ujemne,
poza metycylinoopornym gatunkiem Staphylococcus aureus
(MRSA) opornym wobec konserwantów kationowych, który
jest większym zagrożeniem w środowisku szpitalnym.
Bakterie Gram-ujemne, tj. Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella,
Escherichia coli są bardziej oporne na konserwanty, ponieważ
w tej grupie drobnoustrojów najistotniejszą barierą limitującą
wniknięcie substancji chemicznej do komórki jest unikatowa
struktura – zewnętrzna błona komórkowa. Zawierają one również
poryny umożliwiające wydalanie i pobieranie przez komórkę substancji hydrofilowych o masie mniejszej niż 700 Da. Przestrzeń
pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną błoną cytoplazmatyczną zawiera wiele czynników wirulencji, w tym enzymów posiadających
zdolność do rozkładania związków przeciwbakteryjnych.
Stosowanie konserwantów w składzie produktów leczniczych w Polsce jest regulowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16 stycznia 2003 r. w sprawie środków konserwujących,
słodzących, barwników i przeciwutleniaczy, które mogą wchodzić
w skład produktów leczniczych (na podstawie art. 27 ust.
2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne).
Literatura naukowa podaje wyniki badań wykazujące, że
niektóre powszechnie stosowane i dopuszczone jako składnik
produktów leczniczych konserwanty stają się nieskuteczne wobec opornych bakterii.

Chlorek benzalkoniowy
Jest to konserwant o niskiej toksyczności, stosowany do
konserwacji preparatów przeznaczonych do użytku zewnętrznego. Niestety bakterie szybko wykształcają wobec niego
oporność10. Długotrwała ekspozycja na chlorek benzalkoniowy
skutkowało wzrostem oporności u bakterii z rodzaju Pseudomonas na tą substancję, jak również trzy istotne klinicznie antybiotyki: penicylinę G, tetracyklinę (degradacja lub transformacja
związku) i ciprofloksacynę (pompy eﬄux)11. Listeria monocytogenes w kontakcie z tym konserwantem wykazuje morfologiczne
i fizykochemiczne zmiany adaptacyjne komórki, indukcję pomp
eﬄux i inaktywację enzymatyczną substancji. Badane szczepy
z gatunku P. aeruginosa wykazały nie tylko oporność na chlorek
benzalkoniowy, ale również oporność krzyżową na chloramfenikol i polimyksynę B, przy braku wzrostu oporności wobec
innych biocydów (chlorheksydyna, triklosan, tymol) i antybiotyków (ceftazydym, imipenem, ciprofloksacyna, tobramycyna)12.

Kwas sorbowy
Składnik suplementów diety i leków. Niektóre mikroorganizmy posiadają zdolność degradacji kwasu sorbowego,
o czym pisano już w publikacjach naukowych w latach 50’
XX wieku13. U pleśni Penicillium spp. wykryto geny odpowiedzialne za rozkład kwasu sorbowego do 1,3 - pentadienu14. Wykazano,

że Lactobacillus plantarum, Streptococcus lactis, Acetobacter spp.,
P. ﬂuorescens i Aspergillus niger, używają kwasu sorbowego jako
źródła węgla dokonując jego rozkładu15. Efektywność kwasu
sorbowego jest zależna od pH, temperatury, ciśnienia atmosferycznego, rodzaju drobnoustrojów i składników leku.

Chlorheksydyna
Właściwości przeciwbakteryjne chlorheksydyny i niska
toksyczność przyczyniły się do jej szerokiego zastosowania
w farmacji, zwłaszcza jako konserwantu leków do oczu, leków
zewnętrznych i doustnych. Związek ten występuje w postaci
dwuoctanu lub dwuglukonianu i działa poprzez uszkadzanie
zewnętrznych warstw ściany komórkowej i błony komórkowej
powodując wyciek cytoplazmy. Publikacje wykazują oporność
zwłaszcza bakterii Gram-ujemnych w tym P. aeruginosa, A. baumanii wobec tego konserwantu. Może ona polegać na zmianach
w zewnętrznej lub wewnętrznej błonie komórkowej oraz posiadaniu pomp eﬄux16. Co ciekawe, Koljalg i wsp.17 wykazali, że
oporność na ciprofloksacynę, imipenem, cefotaksym, ceftazydym, gentamycynę i aztreonam wskazuje na zwiększoną oporność bakterii Gram-ujemnych wobec chlorheksydyny. Takie wyniki badań prowadzą do wniosków, że stosowanie niskich stężeń
chlorheksydyny może spowodować selekcję gatunków drobnoustrojów bardziej opornych wobec antybiotyków, częściej
w szpitalach, gdzie dochodzi do częstszej selekcji szczepów, niż
w przemyśle. Podaje się że w szpitalach, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii, gdzie bakterie są bardziej oporne wobec stosowanych antybiotyków powinno się testować efektywność chlorheksydyny stosowanej jako środek dezynfekcyjny.

NAJWAŻNIEJSZE
SPOTKANIE BRANŻY

1-4.10.2018
POZNAŃ

MIĘDZYNARODOWE
TARGI TECHNIKI
PAKOWANIA
I ETYKIETOWANIA

Podsumowanie
Problem narastającej oporności nie dotyczy tylko antybiotyków, ale niestety również stosowanych innych rodzajów substancji przeciwbakteryjnych tj. konserwantów, antyseptyków
i środków dezynfekcyjnych. Na skuteczność środka konserwującego lek ma wpływ nie tylko jego stabilność jako składnika zastosowanej kompozycji farmaceutycznej. Istotnym czynnikiem
warunkującym jego efektywność jest oporność bakterii wobec
użytej substancji, która może zależeć od jej obecności w środowisku, innych zastosowań (np. jako środka dezynfekcyjnego)
lub nabycia przez bakterie oporności na tą substancję w wyniku
kontaktu z inną (np. oporność krzyżową z antybiotykami).
Spełniając wszystkie normy produkcji farmaceutycznej ufamy, ze dostarczony do pacjenta lek jest bezpieczny. Należy monitorować skuteczność środków konserwujących stosowanych
w lekach i pogłębiać bieżącą wiedzę na temat ich aktywności
przeciwbakteryjnej, spektrum działania i mechanizmów oporności. Ważnym elementem jest również poszukiwanie nowych
substancji lub pochodnych znanych konserwantów i optymalizacja ich struktury chemicznej, w celu uzyskania pożądanego
profilu aktywności przeciwdrobnoustrojowej.
Pomimo tego, że tematyka oporności wobec konserwantów i ich zastosowania w lekach była poruszana już w połowie
XX wieku, nadal konieczne jest prowadzenie przez mikrobiologów badań w tym zakresie.

3D | DIGITAL | INDUSTRY
OFFSET | FLEKSO

TARGI TECHNOLOGII
DLA PRZETWÓRSTWA
POLIMERÓW

Literatura dostępna w redakcji.
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Budowa ścieżki przepływu
płynów w firmach farmaceutycznych

utwardzone platyną uszczelki silikonowe BioPure i uszczelki sanitarne PolyClamp EPDM, o wysokiej czystości i średnicach od 0,5 do 8 cali, które dzięki precyzyjnej konstrukcji
zapewniają w stanie ściśniętym gładki, pozbawiony zanieczyszczeń tor przepływu płynu,

Wysokiej czystości silikonowe uszczelki utwardzane platyną

Grawerowana laserowo numeracja LOT umożliwia uzyskanie pełnej identyfikowalności akcesoriów. Dzięki testom
pod kątem zgodności z szeregiem bieżących wymogów USP,
EP i FDA oraz badaniom profilu emitowanych substancji metodą opartą na szeregu rozpuszczalników według wytycznych
BPOG są one niezawodne nawet w przypadku skomplikowanych procesów, z wieloma połączeniami, a zastosowany
w nich materiał nie przykleja się do ścianek okucia i nie przedostaje się do przepływającego płynu. W przeciwieństwie do
alternatywnych produktów uszczelki nie ulegają odkształceniom podczas sterylizacji na miejscu (SIP), co zapobiega gromadzeniu się drobnoustrojów i gwarantuje zachowanie szczelności połączeń oraz zgodność z walidacją SIP w krytycznych
procesach. Akcesoria silikonowe mogą być też wielokrotnie
sterylizowane w autoklawie oraz promieniowaniem gamma
o natężeniu do 50 kGy.
Specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego zostały też
skonstruowane nowe, perystaltyczne pompy procesowe 530
i 630, przeznaczone do stosowania zarówno w początkowym,
jak i na końcowym etapie procesu produkcyjnego.

Ze wszystkich branż przemysłu produkcja leków i farmaceutyków wymaga zachowania najwyższej
staranności. Jednak na jakość i czystość produktu farmaceutycznego wpływają nie tylko wysoka
jakość substratów, ale też najwyższa precyzja ich dozowania oraz prowadzenie całego procesu
produkcyjnego w warunkach aseptycznych, przy możliwie pełnym odseparowaniu od otoczenia
i ochronie przed jakimikolwiek zanieczyszczeniami. Podobnie jak w przypadku każdej innej
produkcji przemysłowej, nie można zapominać o czasochłonności rutynowych czynności
obsługowych czy kosztach.

Rafał Łydziński
Sales Manager
Watson-Marlow Fluid Technology Group
A Spirax-Sarco Engineering Company

Uszczelki sanitarne PolyClamp EPDM

••

N

aprzeciw tym potrzebom wyszła firma Watson-Marlow
Fluid Technology Group, światowy lider wśród producentów technologii przepływu płynów, dostarczająca najwyższej
jakości dozujące pompy perystaltyczne, węże, uszczelki, zaciski
i inne akcesoria – niezawodne, odporne na działanie chemikaliów oraz czynników biologicznych, umożliwiające zachowanie
pełnej aseptyki w warunkach przemysłowych i łatwe do codziennej obsługi, także przez niewykwalifikowany personel.
Rozwiązania firmy WMFTG mogą być stosowane w szerokim
zakresie – od stołu laboratoryjnego po przemysłowe systemy
w pełni automatycznego napełniania, korkowania i kapslowania, zapewniające precyzję, wydajność i elastyczność, cenione
w szczególności przez klientów z branży biofarmaceutycznej.
W oparciu o prawie 60 lat doświadczenia inżynierskiego
i procesowego oraz bazę ponad miliona urządzeń zainstalowanych na całym świecie firma opracowała nowe elementy sanitarnego toru przepływu płynów, w tym:
•• silikonowe, wysokociśnieniowe węże BioPure, o średnicach
wewnętrznych od 1/8 do 1 cala, z wytłaczanym w sposób
ciągły silikonowym rdzeniem utwardzanym platyną i pojedynczym lub podwójnym oplotem,
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złącza biofarmaceutyczne TriClamp™ i nowe zaciski
Q-Clamp™, umożliwiające wymianę przewodów w niecałą
minutę i niewymagające od personelu specjalnych kompetencji.
Pompa procesowa Watson-Marlow 530

Technologia perystaltyczna, o niskiej sile ścinającej, umożliwia delikatny transfer nawet bardzo wrażliwych płynów, np.
zawierających żywe komórki ssaków. Pompowana ciecz pozostaje przy tym zamknięta wewnątrz węża, w pełnej izolacji
od mechanizmu pompy i od otoczenia, co pozwala zachować
najwyższy poziom czystości i sterylności, a przelotowa konstrukcja eliminuje ryzyko skażenia partii i przestojów.
Dokładność pomp do ±0,5 proc. zapewnia stabilność procesów i wysoką jakość produktu końcowego. Dzięki systemowi bezpieczeństwa osoby pracujące z pompami mają dostęp
wyłącznie do tych funkcji, które zostały im udostępnione.
Zacisk Q-Clamp

Komponenty ścieżki przepływu, m.in. pompy, przewody,
uszczelki i zaciski, muszą ze sobą dobrze współpracować.

Wszystkie akcesoria zostały zaprojektowane zgodnie
z wymaganiami normy ASME-BPE, spełniają wymagania
USP Class VI i są dostarczane ze szczegółowym certyfikatem
w każdym pudełku.

Watson-Marlow jest jedyną firmą produkującą wszystkie te
elementy, dzięki czemu klienci mają pewność, że ich instalacja będzie działać prawidłowo od samego początku i przez
cały czas.
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Czy warto granulować?
W nowoczesnym zakładzie farmaceutycznym, zajmującym się produkcją kontraktową istotne
jest, żeby w możliwe najszybszym czasie dokonać rozwoju lub transferu produktu leczniczego,
którego jakość będzie co najmniej tak samo dobra jak produktu referencyjnego, a koszty produkcji
możliwie jak najniższe. Dość często okazuje się też, że transfer technologii musi być połączony
z rozwojem gdyż wcześniej zarejestrowane technologie były wdrażane na starszych urządzeniach
i nie jest możliwe ich odtworzenie w skali 1:1. Z takimi wyzwaniami, jako wytwórca kontraktowy
zmierzamy się w Sensilab codziennie.

Daniel Borkowski, Kamil Stolarek
Technolodzy, Sensilab Polska

U

ważamy, że do osiągniecia sukcesu projektowego kluczowe są dwa elementy: doświadczony i dobrze wyszkolony
personel, który pracuje według ściśle określonych procedur oraz
właściwy park maszynowy, który pozwala osiągnąć zamierzony
rezultat przy możliwie najmniejszej ilości prób. Niejednokrotnie
w naszej historii odpowiedzią na wyzwania rozwojowe i transferowe okazała się być granulacja, dlatego posiadamy w naszym
parku maszynowym suszarko-granulatory firm Hüttlin oraz Collette.

Rodzaje Granulacji
Granulacja to proces obróbki materiałów ziarnistych. Możemy wyróżnić, granulację z użyciem lepiszcza, w procesie której ziarna materiału łączą się ze sobą za pośrednictwem swoistego „kleju”, częściowo się nim powlekając lub bez lepiszcza,
gdzie ziarna łączą się za pośrednictwem oddziaływań elektrostatycznych lub sił van der Waalsa. Zarówno jedna jak i druga
granulacja powoduje szereg zmian we właściwościach materiału, do których należą:
•• właściwości makroskopowe – materiał, który powstaje
w wyniku granulacji ma znacznie lepsze właściwości reologiczne z powodu zmiany kształtu ziaren, oraz posiada
znacznie mniejszą zawartość pyłów;
•• właściwości mikroskopowe – w wyniku granulacji cząstki
łączą się ze sobą co znacznie ogranicza możliwość segregacji składników oraz poprawia ich „klejenie się” podczas
tabletkowania.
Dzięki procesowi granulacji otrzymujemy materiał o znacznie lepszych właściwościach sprzyjających dalszej obróbce
technologicznej (mieszaniu, tabletkowaniu, saszetkowanie, powlekaniu). W przemyśle farmaceutycznym najczęściej wyróżnia
się dwa typy granulacji:
1. Granulacja sucha – realizowana w kompaktorach;
2. Granulacja mokra – realizowana na kilka sposobów:
•• W suszarko-granulatorze jednomisowym wyposażonym
w mieszadło i głowicę granulującą, w którym następuje
natrysk, granulacja i suszenie, najczęściej w warunkach
obniżonego ciśnienia. Technologia ta sprawdza się dobrze,
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w procesie w którym lepiszcze rozpuszczone jest w rozpuszczalniku organicznym.
•• W zestawie urządzeń: granulator + przecierak na mokro
+ suszarka fluidalna;
•• W suszarko-granulatorze fluidalnym wyposażonym w
dysze natryskowe, w którym cały proces natrysku i suszenia przebiega w złożu fluidalnym. W Sensilab Polska
posiadamy taki suszarkogranulator firmy Hüttlin.
W granulatorach suchych tzn. kompaktorach materiał sypki jest ściskany za pomocą rolek tworząc swoisty opłatek, który
następnie uśredniany jest na przecieraku lub sicie produkcyjnym.
Tego typu granulacja nie zawsze wymaga dodania lepiszcza.
W granulatorach mokrych w zestawie złożonym z granulatora i suszarki fluidalnej materiał natryskiwany jest w granulatorze roztworem lepiszcza lub samym rozpuszczalnikiem. Granulacja następuje poprzez intensywne mieszanie szybkoobrotową
głowicą granulującą, która przykładając dużą siłę zlepia ze sobą
wilgotne cząsteczki. Materiał w misie jest dodatkowo mieszany
przez mieszadło a następnie po przetarciu na mokro transportowany jest do suszarni fluidalnej.
Ciekawą alternatywą, którą posiadamy w Sensilab Polska,
jest suszarko-granulator jednomisowy (single pot), gdzie natrysk, granulacja i suszenie odbywa się w misie urządzenia. Etap
granulacji może być kontrolowany w sposób automatyczny
przez pomiar zmieniającego się momentu obrotowego, a suszenie odbywa się pod zmniejszonym ciśnieniem (do ok 15 mbar)
z ogrzewaniem wsadu energią mikrofalową i/lub płaszczem.
W granulatorze misowym na materiał działają duże siły wywołane obracaniem się mieszadeł, w efekcie czego granulat ma
większą gęstość. Wielkość ziaren granulatu można w pewnym
zakresie regulować przez zmiany ilości i stężenia natryskiwanego roztworu oraz prędkości obrotowych mieszadła głównego
i głowicy granulującej. Dodatkowo, jeśli materiałem wyjściowym są cząstki o strukturze podłużnych kryształów, w trakcie
procesu mogą one ulec złamaniu dostarczając owalne cząstki,
których tabletkowalność jest lepsza.
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Fot. 1.
Tabletka powleczona,
wytworzona z masy
bez granulowania
i po granulacji

Bez granulacji

Po granulacji

W suszarko-granulatorze fluidalnym, materiał utrzymywany jest w złożu fluidalnym poprzez dostarczane od dołu powietrze procesowe. Na złoże natryskiwany jest roztwór lepiszcza,
który skleja cząstki, jednocześnie odparowując rozpuszczalnik,
dzięki czemu tworzy się trwałe połączenie cząstek. Na wielkość
powstających ziaren wpływamy poprzez zmianę temperatury
i przepływu powietrza procesowego, strumienia i stężenia podawanego lepiszcza, ciśnienia atomizacji i rodzaju dyszy natryskowej. W granulatorze fluidalnym siły działające na materiał
są znacznie mniejsze w porównania do granulacji misowej,
w wyniku czego otrzymujemy delikatniejsze cząstki o bardziej
rozwiniętej powierzchni. Produkt granulacji w granulatorze fluidalnym najczęściej ma wąski rozkład granulometryczny.
Przystępując do granulacji kluczową kwestią jest wiedza
o parametrach surowców, które chcemy zmienić: kąt usypu,
gęstość nasypowa, zsypywalność, tabletkowalność, rozkład
granulometryczny. Istotne jest również poznanie właściwości
materiału granulowanego niemających bezpośredniego wpływu na dalszą obróbkę, ale odgrywające kluczową rolę podczas
procesu granulacji, takich jak: higroskopijność, rozpuszczalność
oraz interakcje. Niezwykle ważny jest właściwy dobór stężenia
lepiszcza, tak aby uzyskać optymalną lepkość. Zbyt duża lepkość może powodować problem z tłoczeniem lepiszcza, natomiast zbyt małe stężenie wydłuży etap podawania lepiszcza, co
może powodować nadmierne ucieranie granulatu. W Sensilab
Polska po rozpoznaniu charakteru materiału, z którym będziemy pracować, dobieramy odpowiednie parametry procesu tak,
aby uzyskać kluczowe dla nas właściwości granulatu.

Przykłady z doświadczeń rozwojowych
przeprowadzanych w Sensilab Polska
Często dużym wyzwaniem dla działu R&D są tabletki
o dużej zawartości API. W takim przypadku właściwości API
decydują o parametrach masy tabletkowej oraz jakości otrzymywanego produktu.
Mając do czynienia z sytuacją, w której:
•• zmiana substancji pomocniczych w znaczący sposób nie
wpływa na gotowy produkt lub
•• zmiana w składzie w ogóle nie jest możliwa a dodanie dodatkowych substancji pomocniczych poprawiających zsypywalność i kompresowalność powoduje zwiększenie rozmiaru tabletki, co może być kłopotliwe dla pacjenta (szczególnie jeśli jest to dziecko lub osoba starsza), podnosząc
jednocześnie koszty wytwarzania a w konsekwencji cenę
dla pacjenta lub
•• napotykamy na problem niskiej kompresowalności i wieczkowania tabletek, których winowajcą z reguły jest powie-
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trze uwięzione między cząsteczkami proszku lub sprężyste
odkształcanie kryształów tabletkowanej substancji lub
•• w kolejnym etapie wytwarzania tabletki podlegają powleczeniu w bębnie powlekarki, obijając się o siebie, co
w efekcie prowadzi do ich uszkodzenia a ich wytrzymałość
mechaniczna stanowi zawsze kluczowy parametr procesu
wytwarzania lub
•• dodatkowo generowany pył osadza się na powierzchni tabletek pogarszając ich wygląd lub również działanie, jeśli
jest to powłoka funkcyjna
w takim przypadku z pomocą przychodzi nam granulacja,
która poprzez zmianę struktury ziaren i rozkładu uziarnienia
poprawia odpowietrzanie masy podczas tabletkowania, znacząco wpływając na wytrzymałość otrzymywanych tabletek
a poprzez dodanie niewielkiej ilości lepiszcza (np. ok 4 %) oraz
przeprowadzenie procesu granulacji uzyskujemy półprodukt
o znakomitych właściwościach reologicznych i doskonałej tabletkowalności.
Powyższy przykład dotyczy produktu, w którym około
70% stanowiło API o niskiej zsypywalności. Przed granulacją
produkt ten stwarzał duże problemy podczas tabletkowania
poprzez duże wahania masy wynikające ze słabego płynięcia
proszku, niską twardość tabletek oraz wysoką ścieralność. Po
wdrożeniu do procesu wytwarzania etapu granulacji API proces
tabletkowania przebiegał znacznie sprawniej. Prędkość tabletkowania przy równoczesnym 20% zmniejszeniu nacisków stempli wzrosła o 70%, a twardość tabletek o 30%.
Dzięki wdrożeniu nowego etapu poprawiliśmy efektywność produkcji, mocno ograniczyliśmy straty (wcześniej duże
ilości pyłów na etapie tabletkowania) oraz zdecydowanie poprawiliśmy jakość wyrobu gotowego.

Co zrobić jeśli klient nie chce zmieniać
zarejestrowanej formulacji i nie możemy
dodać do niej żadnej innej substancji,
bo skład produktu jest ściśle określony?
W takim przypadku jako lepiszcza w procesie granulacji
można użyć jedną z substancji pomocniczych lub nawet substancję czynną. W Sensilab Polska podczas opracowywania
jednego z produktów w postaci tabletek powlekanych, zawierającego trzy API w tym jedno w ilości poniżej 2%, przetestowaliśmy ponad 50 różnych składów w celu wyeliminowania
wieczkowania, uszkadzania krawędzi oraz erozji powierzchni
tabletek podczas powlekania. Żadna z mieszanin nie prowadziła do otrzymania produktu o zadowalającej jakości. Dopiero
po przeprowadzeniu próby granulacji fluidalnej trzech wchodzących w skład API wodnym roztworem jednej z nich wszystkie problemy zostały wyeliminowane, w tym również naciski
bliskie wytrzymałości oprzyrządowania stemplowego, spadły
o około 30%. Problem wieczkowania i wykruszania krawędzi
ustąpił a jednolitość zawartości API w tabletkach była satysfakcjonująca. Dodatkowo, pomimo dodania kolejnego etapu
wytwarzania, całkowita wydajność procesu znacznie wzrosła.
Stało się tak dzięki ograniczeniu pylenia podczas przygotowywania masy i tabletkowania, efektem czego było nie tylko
polepszenie jakości produktu, ale również oszczędność filtrów
i oprzyrządowania stemplowego.

Czy granulacja musi być poprzedzona
mieszaniem? Czy granulacja może wpływać na jednolitość zawartości API w masie?
Jako firma kontraktowa stanęliśmy przed wyzwaniem
opracowania produktu leczniczego, który zawierał cztery
API (A,B,C,D).
Podczas prób wymieszania materiałów wyjściowych
zawsze występował problem z dystrybucją substancji aktywnych C i D. Liczne próby wykonania przedmieszek i wielokrotne przecieranie tylko komplikowały proces produkcji.
Rozkład zawartości substancji czynnych w masie nie był zadowalający, następowała segregacja cząstek, która pogarszała sytuację. Użyliśmy wtedy w procesie trwałe i możliwie najbardziej jednolite związaniem API o małej zawartości
z innymi substancjami, które występowały w większych ilościach poprzez zastosowanie granulacji fluidalnej. API (A) zostało poddane obróbce w suszarko-granulatorze fluidalnym,
a dwa API (C i D) natryśnięte w postaci wodno-cukrowego roztworu, który był składnikiem formulacji.

C+D

A
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Wykres 3.
Zawartość API D
po mieszaniu i po
granulacji

Jak pokazują powyższe zestawienia, granulacja może być
również sposobem na uporanie się z produktami trudnymi
w produkcji. Wdrożenie do produkcji kolejnego etapu jakim jest
granulacja, w ogólnym rozrachunku może spowodować obni-

Schemat 1.
Schemat granulacji

+
Cukier

Uzyskane wyniki przeszły nasze oczekiwania, a efekt naszych prac rozwojowych przedstawiono poniżej na wykresach.
Podczas jednoetapowego procesu, który trwał krócej i generował mniej pyłów niż wykonywanie przedmieszek, otrzymaliśmy
idealne rozłożenie API w granulacie. Dodatkowo po dodaniu
pozostałych substancji, właściwości fizyczne otrzymanej masy
okazały się dużo korzystniejsze dla procesu produkcyjnego niż
mieszaniny proszków.

żenie kosztów produkcji. Jakim sposobem? Otóż zastosowanie
granulatu zamiast mieszaniny proszków może znacznie przyśpieszyć etap wytwarzania jednocześnie poprawiając jakość
produktu. Granulat dzięki znakomitym właściwościom reologicznym można pakować ze znacznie większą prędkością jednocześnie utrzymując bardzo dobrą jednorodność zawartości
i masę. Dodatkowo granulat poprzez niską zawartość pyłów nie
zanieczyszcza maszyny co skraca przestoje i zmniejsza straty
podczas procesu pakowania.
Poza problemami związanymi ze złymi właściwościami
reologicznymi surowców, istnieją jeszcze różnice we właściwościach pomiędzy różnymi partiami dostawy. Materiały wyjściowe dostarczane przez producentów w postaci granulatów
potrafią mieć różny rozkład granulometryczny, zawartość wilgoci, pyłów. Bywa, że producent nie może nam zagwarantować
surowca o właściwościach, które na etapie rozwoju produktu
okazały się dla nas najkorzystniejsze. Czas realizacji dostawy,
niektórych surowców granulowanych jest długi. W efekcie materiał wyjściowy ma krótki termin ważności, co również skraca
termin ważności produktu. Bardzo dobrym rozwiązaniem również w tym przypadku jest samodzielne wykonanie procesu
granulacji dopasowanego dokładnie do wymagań produktu.

Czy granulacja jest droga?

Wykres 2.
Zawartość API C po
mieszaniu i granulacji

Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
To zależy od specyfiki produktu, surowców i samego procesu.
W przypadku produktów o niewielkim wolumenie produkcyjnym, granulacja może okazać się zabiegiem ekonomicznie nieuzasadnionym ze względu na stosunkowo wysokie koszty rozwoju. Natomiast w przypadku produktów dobrze poznanych,
produkowanych w znacznych ilościach, w których kluczową rolę
odgrywa czas produkcji, granulacja może w znaczący sposób pozytywnie wpłynąć na produkcję i koszty poprzez przyspieszenie
etapów produkcji, zmniejszenie braków, zmniejszenie obciążeń mechanicznych maszyn, skrócenie etapów mieszania, wyrównanie parametrów dostarczanych surowców, polepszenie
wymieszania składników, zapobieganie segregacji składników,
a w konsekwencji polepszenie jakości produktu.
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Dobry moment
dla polskiej
farmacji?
Ocenia Krzysztof Kopeć, prezes Zarządu PZPPF

Nasza gospodarka wciąż nie nadąża
za średnią europejską, jeśli chodzi
o badania i rozwój. Branża farmaceutyczna jest tu wyjątkiem…
Z danych OECD i Eurostatu wynika, że wśród krajów Europy najwyższy udział przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie odnotowano w Szwajcarii (60,2%), a najniższy – w Rumunii (6,4%). W Polsce odsetek ten wyniósł 18,6%.
Liderem jest u nas farmacja, bo prawie połowa przedsiębiorstw
aktywnych innowacyjnie to te zajmujące się produkcją wyrobów farmaceutycznych.
Z ostatniego badania GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług)” wynika właśnie,
że krajowi producenci leków są najbardziej innowacyjną branżą.
Niemal co druga firma z tego sektora (49%) prowadziła badania
lub dostarczyła na rynek innowacyjne produkty. To prawie dwa
i pół razy większy odsetek niż wynosi średnia dla całej produkcji
przemysłowej w Polsce (20,3%). Są to w dużej mierze innowacje produktowe, w tym leki zupełnie nowe na rynku w Polsce.
Ta kategoria odpowiada za 10% przychodów branży.
Dane te bardzo silnie kontrastują ze stereotypem krajowych producentów leków jako branży generycznej

No właśnie - Polska ma wysoko
wykwalifikowane kadry, branża
farmaceutyczna inwestycje
w nowoczesną bazę laboratoryjną
i badawczą. Czy to nasz czas?
Kiedy rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił, że farmacja
jest nadzieją na wzrost zaawansowania technologicznego kraju
i dlatego będzie wspierał jej rozwój, tak właśnie pomyśleliśmy:
to nasz czas. Na ziemię ściągnęły nas rozpoczynające się negocjacje cenowe leków. Dumne zapowiedzi rządu o wspieraniu
rozwoju pozwalały snuć plany i wierzyć, że mamy szansę wypłynąć na szerokie światowe wody.
Tymczasem nieustająca presja na obniżki cen naszych leków, które i tak są jednymi z najtańszych w UE ostudziła te
emocje. Bez kapitału nie ma inwestycji.
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Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF

POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO
(członek Medicines for Europe)

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących krajowych producentów leków. Należą one do
najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w kraju. Celem Związku
jest działanie na rzecz ochrony praw krajowych producentów leków,
reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów
władzy oraz zabieganie o najlepsze warunki rozwoju branży. PZPPF
jest również czynnym członkiem dialogu na temat kształtu systemu
ochrony zdrowia w Polsce.
Krzysztof Kopeć jest prezesem PZPPF. Ekspert w zakresie rynku
farmaceutycznego, w szczególności w zakresie refundacji leków,
prawa i postępowania administracyjnego oraz refundacyjnego. Pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Refundacji i Cen w Departamencie
Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Był członkiem
Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia. Pracował również
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Brał udział w pracach grup
roboczych Unii Europejskiej ds Leków. Zajmował się zagadnieniami
rynku medycznego w warszawskim biurze międzynarodowej Kancelarii Linklaters.

Dodatkowym atutem dla polskiej
farmacji może być fakt, że niedługo
wygaśnie ochrona patentowa na wiele
leków nowej generacji, szczególnie onkologicznych. Czy branża jest gotowa
na wykorzystanie tego momentu?
To prawda. Trwa tzw. klif patentowy.
Tak nazywa się zjawisko gwałtownego spadku przychodów
firmy, spowodowane wygaśnięciem jednego lub kilku patentów na jej czołowe produkty. Obecnie trwający klif patentowy
w farmacji ma wymiar szczególny, gdyż związany jest z wygasaniem patentów na leki opracowane w latach największej farmaceutycznej prosperity, gdy prowadzenie badań klinicznych
było jeszcze stosunkowo tanie. W tym czasie wielu obecnych
gigantów na rynku farmaceutycznym zmonopolizowało sprzedaż większości leków na popularne choroby, zdobywając dla
siebie ponad połowę wartości rynku.
Klif patentowy rozpoczął się około 2010 r., jego szczyt
przypadł na lata 2012 – 2016, od tamtego czasu ilość uwalnianych spod ochrony substancji farmaceutycznych spada w szybkim tempie. W samym 2016 r. spod ochrony patentowej uwolnionych zostało 61 kluczowych substancji farmaceutycznych,
w 2017 r, już tylko 43. W roku 2022 będzie to już tylko 7 leków.
Stopniowo spod ochrony patentowej wychodzą między innymi leki biologiczne, dzięki czemu rośnie rynek leków biorównoważnych. Krajowe firmy wprowadzają na rynek równoważniki leków, którym wygasa patent. Aby mogły one pojawiać się
natychmiast po wygaśnięciu tej ochrony, potrzebne są zmiany

w prawie UE. Wdrożenie mechanizmu SPC MW (Supplementary Protection Certificate Manufacturing Waiver), tj. możliwości
produkcji leków w Europie podczas trwania ochrony SPC nie
naruszałoby praw własności intelektualnej, pozwoliłoby za to
na wprowadzenie leku równoważnego natychmiast po utracie
wyłączności rynkowej referencyjnego. W celu wdrożenia tych
zmian konieczne jest podjęcie przez Komisję Europejską inicjatywy prawodawczej realizującej się w przedłożeniu projektu
zmian przepisów do Rady i Parlamentu UE. PZPPPF zabiega
o to w Brukseli.

Co nam to, jako konsumentom,
może dać?
Przede wszystkim szerszy dostęp do farmakoterapii. Z danych NFZ wynika, że cena leku w wyniku konkurencji rynkowej
może spaść nawet o 80%. To oznacza dodatkowe środki na rozszerzenie refundacji i objęcie nią nowych terapii.
Dokonana przez PEX Pharma Sequence na zlecenie PZPPF
analiza pokazała, iż konkurencja generyczna i biorównoważna
generowała w latach 2012-2016 4,6 mld złotych oszczędności
w wydatkach na refundację leków. Poza tym produkcja leków
równoważnych przez krajowe firmy to także rozwój gospodarki,
więcej miejsc pracy, wyższa kwota odprowadzanych podatków,
większy eksport. Daje nam też to gwarancję bezpieczeństwa
lekowego, bo posiadanie własnego przemysłu do pewność dostaw leków w warunkach różnych kryzysów.

Kolejny temat: leki biopochodne
Tak, to przyszłość. Obecnie wygasa wiele patentów na leki biologicznego. To olbrzymia szansa dla krajowego przemysłu i pacjentów.
W Polsce dostęp do terapii biologicznych jest znacznie trudniejszy niż w innych krajach UE. Tymczasem pojawienie się leku
biorównoważnego oznacza, że za te same pieniądze można objąć leczeniem dwa razy więcej chorych.
Szacuje się, że na wdrożenie leku biorównoważnego potrzeba
od 6 do 8 lat. Koszty wahają się od 0,5 – 1 mld PLN. Ze względu na
podobieństwo cząstki leku biorównoważnego do leku biologicznego referencyjnego (a nie identyczność chemiczną, jak to mamy
w przypadku leku małocząsteczkowego, chemicznego) przeprowadza się badania kliniczne potwierdzające efekt farmakologiczny
i bezpieczeństwo stosowania jak w przypadku nowych leków. Niestety, produkcja tych leków jest obarczona dużym ryzykiem i nigdy
nie wiadomo, czy sukces zostanie osiągnięty.
Największe krajowe firmy pracują nad wprowadzeniem leków biorównoważnych, działa też u nas wiele firm biotechnologicznych, a mające w Polsce swoje fabryki Sandoz, Teva czy
Egis dostarczają te leki na nasz rynek. Aby jednak rozwój branży
był możliwy, przemysł leków biorównoważnych, musi być biznesem prowadzonym w warunkach przewidywalnych zarówno
prawnych, jak i ekonomicznych.

Największym zyskiem dla polskiej
farmacji w ostatnich latach jest…
Szansą na pewno jest klif patentowy, nadzieją - obietnice
rządu, a zyskiem to, że Polscy chcą leczyć się krajowymi lekami.
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Co drugi sprzedawany w Polsce lek został wyprodukowanych
przez rodzimych wytwórców. Nasze badania, pokazują, że konsumenci są w stanie zapłacić więcej za krajowy produkt niż ten
sam azjatycki. To zaufanie sprawia, ze staramy się dostarczać jak
najwięcej leków na nasz rynek i traktujemy go jako priorytetowy.

Spektakularna wpadka w branży?
Nie mamy spektakularnych wpadek. Taką „wpadką” na naszym rynku jest nielegalny wywóz leków, z którym wciąż nie
potrafimy sobie poradzić. To jednak dowodzi, że ceny leków
w Polsce są spektakularnie niższe niż w innych krajach UE. Naszą wpadką może być to, że nie możemy się przebić z przekazem,
jak ten problem rozwiązać. Należy wzmocnić inspekcję farmaceutyczną, w szczególności nadać inspektorom farmaceutycznym status funkcjonariuszy publicznych lub wprowadzić policję
farmaceutyczną. Natomiast pojawiające się wcześniej pomysły
o tworzeniu jednolekowych grup limitowych realizowałyby tylko politykę cenową zagranicznych koncernów i zamiast rozwiązać problem zdewastowałyby nasz system refundacji.

Jak Pan widzi pozycję polskiej
branży farmaceutycznej np. za 5 lat
tak w Polsce, jak i na świecie?
To wszystko zależy nie tylko od nas. Niezmiernie istotne
jest otoczenie prawne. Np. wprowadzenie paybacku, czyli pokrywania przez producentów leków dziur w budżecie refundacyjnym NFZ dla leków równoważnych jest pomysłem absurdalnym. Karanie wytwórców leków, które przynoszą wymierne
oszczędności za to, że ich sprzedaż wzrosła to działanie na szkodę płatnika i pacjentów. Idąc więc za przykładem rozwiązań
obowiązujących we Francji i w Belgii, z mechanizmu payback
powinny być zwolnione leki równoważne i biorównoważne.
Dodatkowo, jeśli nie zahamujmy niekończącej się presji na
obniżki cen, potencjał inwestycyjny firm zostanie zduszony. Tymczasem w trakcie toczących się właśnie negocjacji krajowi producenci są zmuszani do obniżania dotychczasowych cen swoich
produktów. Niezrozumiałe jest więc postępowanie resortu niezgodne nie tylko z dotychczasową praktyką, ale też z deklaracjami rządu i strategią rozwoju premiera M. Morawieckiego.
Promując patriotyzm gospodarczy, nie można jednocześnie
niszczyć własnego przemysłu. Jeśli najniższe ceny byłyby najlepszym rozwiązaniem, to z pewnością Szkoci wprowadziliby to
rozwiązanie. Skorzystaliby z niego Niemcy. Tak się jednak nie
dzieje, bo tamtejsi eksperci wiedzą, że nie można silosowo zarządzać krajem.
Rząd zapowiada wsparcie partnerów polskiej gospodarki
tzw. refundacyjnym trybem rozwojowym. Wciąż jednak nie
wiemy, jak ma ono wyglądać.
Jeśli tak jak obiecywał nam wcześniej resort rozwoju premiowana będzie produkcja w kraju, płacone tu podatki, inwestycje i zatrudnienie, sądzę, że nasza branża będzie się dynamicznie rozwijać. Mamy olbrzymi potencjał rozwojowy, ogromne doświadczenie. Nie powinniśmy więc tego zaprzepaścić.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Ewa Trzcińska

e -w yda nie d o p o b r a nia n a: w w w.swiat-pr zemyslu-f armaceut yc znego.pl

28

polski przemysł

polski przemysł

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 2/2018

Świat Przemysłu Farmaceutycznego 2/2018

normalizacja różnych klas lub rozmiarów danego produktu lub
specyfikacje techniczne na rynkach produktów lub usług, na
których niezbędna jest zgodność i interoperacyjność z innymi
produktami i systemami3.
Normalizacja europejska pomaga również zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, ułatwiając w szczególności
swobodny przepływ towarów i usług, interoperacyjność sieci,
funkcjonowanie środków komunikacji, rozwój technologiczny
i innowacyjność4.
Normy europejskie odgrywają bardzo ważną rolę na rynku
wewnętrznym, przykładowo dzięki korzystaniu z norm zharmonizowanych przy domniemaniu zgodności produktów, które
mają być udostępnione na rynku, z zasadniczymi wymaganiami
dotyczącymi tych produktów określonymi w odpowiednim prawodawstwie harmonizacyjnym Unii.
Normy mogą także przyczyniać się do podtrzymania i poprawy jakości, dostarczania informacji oraz zapewniania interoperacyjności i zgodności, tym samym zwiększając bezpieczeństwo i wartość dla konsumentów5.
Tak więc fakt, iż metoda FMEA jest opisana w normie
PN-EN 60812:2009 Techniki analizy nieuszkadzalności systemów - Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA),
stanowi, iż ustalone są zasady i wytyczne, których celem jest
uzyskanie optymalnego uporządkowania. PN-EN 60812:2009
zawiera wytyczne w jaki sposób modelowo przeprowadzić analizę rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA) i analizę rodzajów,
skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA) oraz podano wytyczne ich stosowania do osiągnięcia różnych celów poprzez:
•• podanie kroków proceduralnych niezbędnych do wykonania analizy;
•• określenie odpowiednich terminów, założeń, miar krytyczności, rodzajów uszkodzeń;
•• określenie podstawowych zasad;
•• podanie przykładów niezbędnych arkuszy lub formularzy6

Ludzkie oblicze
zarządzania ryzykiem

Elżbieta Bętkowska-Ożóg
Elpharma

Zarządzanie ryzykiem stało się elementem profesjonalnej kultury organizacyjnej. Ma zastosowanie
do wyznaczania celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych.
Skuteczność zarządzania ryzykiem zależy od jego właściwej oceny.
Ryzyko nie może być ani przeszacowane, ani niedoszacowane.
Aby właściwie zarządzać ryzykiem pożądane jest posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
•
metod identyfikowania zagrożeń,
•
jakościowych i ilościowych metod analizy ryzyka,
•
sposobu ewaluacji ryzyka czyli decydowania czy ryzyko jest akceptowalne czy nieakceptowalne.
Jednak to dopiero początek…
Ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć, zatem, w zakresie zarządzania ryzykiem, należy podjąć
działania profilaktyczne, wbrew temu co mówi jedno z praw Murphiego: Jeżeli coś może się nie
udać – nie uda się na pewno. Kiedy już uporasz się z ryzykami dojdziesz do wniosku, zgodnego
z prawem Murphiego, że jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz.
Dlatego w zakresie zarządzania ryzykiem, trzeba uzmysłowić sobie kiedy powiedzieć DOŚĆ.
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olejnym zagadnieniem w cyklu „Ludzkie oblicze zarządzania ryzykiem” będzie technika analizy ryzyka jaką jest
FMEA - Failure Modes and Effects Analysis - Analiza rodzajów
i skutków uszkodzeń.
Jednak tym razem, zamiast pokazania sposobu obliczania
ryzyk tą metodą, zajmiemy się źródłem tej techniki, zastosowalnością i możliwościami modyfikacji, tak aby rozumieć podwaliny
i istnienie tej techniki pośród innych technik analizy ryzyka.
Pierwszą, zasadniczą kwestią dotyczącą FMEA, jest to, iż
jest to technika znormalizowana. Co to znaczy?
„Norma” oznacza specyfikację techniczną przyjętą przez
uznaną jednostkę normalizacyjną do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa1.
„Norma” to dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady,
wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania
optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie2.
Głównym celem normalizacji jest określenie dobrowolnych
specyfikacji technicznych lub jakościowych, którym mogą odpowiadać obecne lub przyszłe produkty, procesy produkcji lub
usługi. Normalizacja może dotyczyć różnych kwestii, takich jak

Norma zawiera wyjaśnienia użytych terminów i definicji.
Jest to niezbędne i bardzo przydatne dla prawidłowej komunikacji w systemie zarządzania jakością. Użyte słowa muszą
oznaczać to samo dla nadawcy i odbiorcy. Zatem czytając normy, przepisy, wytyczne, opracowując wewnętrzne standardy,
należy posługiwać się konsekwentnie ustaloną nomenklaturą,
zrozumiałą dla wszystkich interesariuszy.
FMEA jest metodyczną procedurą analizy systemu, służącą zidentyfikowaniu potencjalnych rodzajów uszkodzeń (failure - rozumianych jako błędy, niepowodzenia), ich przyczyn i
skutków wpływających na funkcjonowanie pojedynczych elementów systemu, całego systemu lub procesu. FMEA ma zastosowanie tam, gdzie proste techniki analizy ryzyka (np. PHA
– Preliminary Hazard Analysis Wstępna analiza zagrożeń) są
niewystarczające oraz gdzie zidentyfikowanie przyczyn i sposobów unikania ryzyka jest nadrzędne7.
Zastosowanie FMEA na wczesnych fazach rozwoju pozwala usunąć lub uniknąć błędów, które w późniejszych fazach rozwoju mogą powodować poniesienie niepotrzebnych kosztów.
Zainicjowanie analizy FMEA jest racjonalne na etapie, kiedy
dysponujemy wystarczającymi danymi dotyczącymi systemu
lub procesu, pozwalającymi przedstawić go w formie schematu
lub schematu blokowego, gdzie działanie elementów systemu
lub etapów procesów jest określone.
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Analiza ryzyka FMEA powinna być włączona w plan projektowania i rozwoju i być stosowana wielokrotnie wraz z procesem projektowania. Ma zastosowanie na różnych poziomach
elementów systemu, od poziomu najwyższego, stopniowo poprzez poszczególne elementy i ich funkcje, a w przypadku procesów na kolejnych etapach.
W przypadku zmian w projektowaniu i rozwoju, odpowiednio powtarza się analizę, w celu weryfikacji, czy proponowane
lub wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian w ryzykach
już oszacowanych.
Rzetelna analiza FMEA wymaga udziału zespołu złożonego
z osób kompetentnych w zakresie rozpoznawania i oceny wielkości konsekwencji różnych rodzajów potencjalnych niedociągnięć w projektowanym produkcie lub procesie, który może prowadzić do awarii, błędu. Zaletą pracy zespołowej jest wpływ na
kreatywność i zapewnienie niezbędnej wiedzy specjalistycznej.
Chociaż norma PN-EN 60812:2009 ma zastosowanie
głównie w naukach inżynieryjnych, elektrotechnicznych, to
równie pomyślnie można ją zastosować w innych dziedzinach
np. w wytwarzaniu, w szpitalach, laboratoriach medycznych,
szkołach. Kiedy FMEA stosowana jest w procesach wytwarzania, nazywana jest Process FMEA lub PFMEA.
FMEA skupia się na pojedynczych błędach i wpływie skutków na cały system lub proces. Każdy zidentyfikowany potencjalny błąd jest oceniany indywidualnie. FMEA nie ma zastosowania dla błędów zależnych jeden od drugiego lub błędów
będących wynikiem sekwencji zdarzeń. W takim przypadku
mają zastosowanie inne techniki np. zastosowanie procesów
Markowa (wg PN-EN 61165:2006) lub analiza drzewa niezdatności FTA (wg PN-EN 61025:2007).
Różne przewodniki podają przykładowe klasyfikacje FMEA:
•• design FMEA – zastosowanie w projektowaniu
•• process FMEA – zastosowanie dla procesów
•• Programme/Project FMEA
••
••
••
••
••
••

Machinery FMEA – zastosowanie do nadzoru nad maszyami
application FMEA – zastosowanie w ocenie dostaw produktów
business FMEA – zastosowanie w procesach biznesowych
Environmental FMEA – zastosowanie w wymaganiach
i aspektach środowiskowych
Healthcare FMEA – zastosowanie w opiece zdrowotnej
Logistic FMEA – zastosowanie w procesach logistycznych8.

FMEA ma na celu wskazanie, dla wybranych cech lub działań:
•• potencjalnych wad
•• przyczyn wad
•• wywołanych przez nie skutków.
Określenie relacji: Przyczyna > Wada > Skutek
•• Podczas analizy FMEA określamy następujące czynniki:
•• znaczenie wady – jak istotne znaczenie dla klienta będzie
miała dana wada - liczba (S) Severity
•• prawdopodobieństwo wystąpienia wady - częstość wystąpienia wady - liczba (P) Probability
•• poziom wykrywalności- opisuje prawdopodobieństwo, że
dana wada nie zostanie wykryta i spowoduje negatywne
skutki - liczba (D) Detectability.

Zatem logicznie rozumując działania mające na celu obniżanie ryzyk ukierunkowane są na:
•• Obniżenie skutków wystąpienia wady, zmniejszenie dotkliwości wady;
•• Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia wady –
działania zapobiegawcze, jeśli wada nie wystąpiła; działania
korygujące, jeśli wada wystąpiła i wiemy jakie były jej przyczyny, zmierzające do zapewnienia, iż wada ponownie nie
wystąpi;
•• Zwiększenie możliwości wykrycia wady – działania kontrolne;

c.d.n.
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Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dedykowanych w branży life science, w szczególności dla branży farmacji przemysłowej w oparciu o najnowsze
wytyczne Dobrych Praktyk (GxP), dla producentów kosmetyków, wyrobów
medycznych, centrów innowacji oraz w zakresie Systemów Zarządzania Jakością w tych branżach. W szkoleniach, które dotyczą bardzo specjalistycznych
dziedzin, stosuje narzędzia pozwalające przekazać wiedzę w sposób przystępny,
wypracować umiejętności potrzebne w codziennej pracy na specjalistycznych
stanowiskach w produkcji farmaceutycznej, kosmetycznej i branżach pokrewnych, a także kształtować postawę pracownika zaangażowanego w realizację
codziennych obowiązków, gotowego na zmiany, podążającego za postępem naukowo-technicznym.
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ForCoat

tytanu ponieważ ma on wiele zalet takich jak brak reaktywności ze składnikami rdzenia tabletki, duża powierzchnia właściwa
przez co siła krycia jest bardzo duża.
Wychodząc naprzeciw stworzyliśmy system do powlekania
ForCoat w kolorze białym bez dwutlenku tytanu.
Skład nowego systemu:

– nowe systemy do powlekania
Tomasz Kiska

Współczesny rynek suplementów diety i produktów leczniczych jest bardzo rozwinięty.
Silna konkurencja zmusza producentów do szukania redukcji kosztów wytwarzania oraz
rozwiązań mogących wyróżnić się marketingowo.

W

ybór systemu do powlekania podyktowany jest wieloma
czynnikami związanymi z parkiem maszynowym producenta i funkcji jaką ma spełniać nałożona na tabletki powłoczka, tj:
•• poprawa wyglądu produktu,
•• poprawa właściwości organoleptycznych,
•• poprawa identyfikowalności produktów, co eliminuje możliwości pomyłek,
•• zwiększenie barierowości przed warunkami atmosferycznymi i poprawa stabilności produktu,
•• modyfikacja miejsca lub szybkości uwalniania substancji
czynnej lub rozpadu tabletek,
•• poprawa właściwości fizycznych produktu przed procesem
pakowania.
Obecne trendy w poszukiwaniu surowców naturalnych lub
redukowanie ilości składników stanowiących zagrożenie dla
zdrowia ma szczególne znacznie.

Stosowanie barwników
Nadanie koloru suplementom diety lub produktom leczniczym w postaci tabletek odbywa się przeważnie w procesie
powlekania odpowiednio sporządzonym lakierem. Ekonomicznym rozwiązaniem jest korzystane z gotowych systemów do
powlekania ForCoat.
Barwniki lub ich laki dodawane są do lakieru w postaci stałej,
najczęściej w postaci wcześniej sporządzonej mieszaniny suchych
surowców, które następnie klient we własnym zakresie przygotowuje w postaci wodnej zawiesiny gotowej do powlekania.
Przepisy prawne dotyczące żywności oraz stosowanych
dodatków do żywności, w tym dopuszczalnych typów barwników oraz ich dopuszczalnych limitów stale się zmieniają.
W ostatnich latach zawężone zostały limity w odniesieniu do
barwników azowych (Rozporządzenie Komisji UE nr 1129/2011
oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków
do żywności oraz Rozporządzenie Komisji UE nr 232/2012
z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1333/2008).
Barwniki, których stosowanie zostało ograniczone, są podejrzane o działanie rakotwórcze a także o wpływ na aktywność
i skupienie uwagi u dzieci.
W Unii Europejskiej wymusza się stosowanie odpowiednich limitów barwników azowych oraz znakowanie materiałów
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informacyjnych: „może mieć wpływ na aktywność i skupienie
uwagi u dzieci”.
Tego typu zapisy na opakowaniach wpływają niekorzystnie
na odbiór danego produktu i marketingowo są niepożądane.
W praktyce wymagania te zmniejszą dostępną paletę barw
otoczek ze względu na ograniczenia w stosowaniu takich barwników jak: żółcień pomarańczowa (E110), żółcień chinolinowa
(E104), azorubina (E122), czerwień allura (E129), tartrazyna
(E102), czerwień koszenilowa (E124). W przemyśle zaczęto zatem stosować inne barwniki mające zastąpić barwniki azowe.
Należą do nich: ryboflawina, bioluteina, beta-karoten, koszelinę, ekstrakty roślinne. Mają one zapewnić intensywność koloru
filmu na powierzchni tabletek. Większość z nich jest nietrwała –
odbarwiają się pod wpływem światła, w czasie przechowywania, nie zapewniają odpowiedniego krycia i są nieekonomiczne.
Barwniki takie jak ryboflawina i bioluteina mają tendencję do
migracji koloru żółtego do rdzenia tabletek.

Nowe rozwiązania
System do powlekania ForCoat koloru
żółtego opartego na ﬂawonoidach
ForCoat jest innowacyjnym rozwiązaniem systemów do
powlekania tabletek opartych całkowicie na barwnikach naturalnych. Do barwienia otoczek użyto bardzo trwałych flawonoidów takich jak rutyna lub kwercetyna, będących przedmiotem
zgłoszenia patentowego nr P408195 oraz zgłoszenia w trybie
PCT/PL2015/000077. Rozwiązanie to umożliwia otrzymanie
żółtej barwy pożądanej do wielu produktów farmaceutycznych
i suplementów diety. Barwniki te są bardzo trwałe i nie wykazują efektu migracji barwnika do rdzenia.

System do powlekania ForCoat koloru
białego bez dwutlenku tytanu
Systemy do powlekania uzyskujące kolor biały dotychczas
były oparte głównie na barwniku dwutlenku tytanu (biel tytanowa). W Unii Europejskiej uważa się powszechnie, że dwutlenek tytanu nie jest toksyczny i jest szeroko stosowany w wielu
produktach spożywczych, farmaceutycznych kosmetycznych.
Ostatnie doniesienia naukowe wskazują jednak na toksyczność tego barwnika. Przemysł suplementów w Europie szybko
zareagował na nowe informacje na temat dwutlenku tytanu
i poszukuje zamienników. Nie jest łatwo zamienić dwutlenek

Składnik:

Numer E:

HPMC

E464

Węglan wapnia

E170

Mikrokrystaliczna celuloza

E460

Tlenek magnezu

E530

Polietylenoglikol

E1521

Kwas stearynowy

E570

Gliceryna

E422

Wzmacnianie rdzenia
ForCoat C - system wzmacniający rdzeń tabletki, odporny na
zmiany parametrów powlekania.
System ForCoat C zaprojektowano w celu ułatwienia procesu powlekania. Zastosowanie w systemie odpowiedniej mieszaniny mikrokrystalicznej celulozy o różnej długości włókien
zwiększa wytrzymałość mechaniczną filmu. Mikro włókna mikrokrystalicznej celulozy formują na powierzchni tabletki mikrozbrojenie przez co przyrost masy jest efektywniejszy nawet
w przypadku rdzeni o mniejszej wytrzymałości mechanicznej.
Powłoka jest elastyczna i wykazuje doskonałą adhezję do rdzenia tabletki. Zawarty w nich polisorbat (Tween 80) zmniejsza
napięcie powierzchniowe co zwiększa przyczepność zawiesiny
do powierzchni tabletek – redukcja kąta ϑ

Można także eliminować zawartość dwutlenku tytanu poprzez stosowanie otoczek transparentnych pozbawionych tego
barwnika. Mogą to być otoczki całkowicie transparentne lub
częściowo zabielone, bądź z dodatkiem innych bezpiecznych
barwników.

Systemów ForCoat dających
transparentny film jest wiele
Proponujemy systemy do powlekania oparte na różnych
polimerach takich jak HPMC czy PVA (częściowo hydrolizowany alkohol poliwinylowy), karagen.
System oparty na naturalnych składnikach:
ForCoat Eco Clear

Tabletki powleczone tym systemem są wytrzymałe mechanicznie. Wysoka zawartość polimeru filmującego zapobiega
ścieraniu powłoki podczas procesu powlekania co daje bardzo
duże oszczędności w roboczogodzinach.
Skład systemu:
Hypromellose (HPMC)

E 464

Polydextrose or Sucrose

E 1200

Titanium dioxide

E 171

Carragen

E407

Microcrystalline cellulose

E 460

Microcrystalline cellulose

E 460

Talc

E 553b

Lecitin

E322

Tween

E 433

ForCoat PVA Clear:
System, który daje elastyczny film z większą barierą przeciw wilgoci oparty na polimerze PVA.

PVA Poly(Vinyl Alcohol)
partially hydrolyzed

E1203

Microcrystalline cellulose

E 460

Talc

E 553b

Polyethylene glycol

E 1521

ForCoat Clear:
System oparty na HPMC
Hypromellose (HPMC)

E 464

Microcrystalline cellulose

E 460

Talc

E 553b

Polyethylene glycol

E 1521

Pigments

Charakterystyka systemów FORCOAT
Proponujemy różne rozwiązania do powlekania tabletek
filmem o właściwościach dostosowanych do potrzeb klienta.
Mogą one wpływać na obniżenie kosztów produkcji i poprawić
bezpieczeństwo procesu powlekania redukując czas procesu
oraz ilość odpadów.
Systemy ForCoat projektujemy pod kątem klientów. Oferujemy także pełny serwis technologiczny. Pomożemy wybrać
odpowiedni system ForCoat, wykonamy testy w skali laboratoryjnej i produkcyjnej, przeszkolimy personel.

Polecamy zapoznanie się z pełna ofertą systemów
ForCoat na stronie forcoat.com, zachęcamy
również do kontaktu: info@forcoat.com
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Etykieta logistyczna jako narzędzie
usprawniające współpracę pomiędzy
wytwórcą a hurtownikiem
Aspekty praktyczne
Według raportu firmy IQVIA dotyczącego rynku produktów leczniczych w Polsce w 2017 roku
całkowita wartość rynku farmaceutycznego liczona w cenach detalicznych wyniosła 38,3 mld zł.
Oznacza to wzrost o 4,9 proc. rok do roku, czyli o 1,8 mld zł więcej. Zapotrzebowanie na produkty
lecznicze stale rośnie, jak również zwiększa się konsumpcja produktów leczniczych wydawanych
zwłaszcza bez recepty. Bezpieczeństwo produktów leczniczych odgrywa kluczową rolę, a dbałość
o skuteczne i efektywne śledzenie leków w łańcuchu dostaw ma w tym obszarze swój niemały udział.
W związku z tym szczególną wagę przykłada się w branży do jednoznacznej identyfikacji produktów
leczniczych i efektywnego sposobu gromadzenia oraz wymiany danych na temat jednostek będących
przedmiotem transakcji w łańcuchu dostaw.

dr Anna Gawrońska
Instytut Logistyki i Magazynowania, ekspert ds. standardów GS1
w ochronie zdrowia

W

celu zwiększenia efektywności i skuteczności działania
w farmaceutycznym łańcuchu dostaw od wielu już lat
stosuje się kody kreskowe, które pozwalają na gromadzenie danych o produktach leczniczych w sposób automatyczny. Dzięki
skanowaniu kodów kreskowych i automatycznemu pozyskiwaniu informacji w nich zawartych można w istotny sposób zredukować liczbę pomyłek, które zdarzają się podczas ręcznego
wprowadzania danych o produktach do systemu. Warto przy
tej okazji wspomnieć, że najczęściej stosowane na świecie kody
kreskowe do identyfikacji leków to kody w standardzie GS1.
W Polsce sposób identyfikacji produktów leczniczych
w opakowaniach handlowych detalicznych reguluje Ustawa
z dnia 6 września 2001 roku. Prawo farmaceutyczne. Zgodnie
z ustawą podstawowym sposobem identyfikacji produktów
leczniczych są kody kresowe zgodne z systemem EAN●UCC.
Przywoływane w ustawie określenie „system EAN●UCC” odnosi się w rzeczywistości do globalnego systemu GS1. W 2005
roku doszło do zmiany nazwy standardów z EAN●UCC na GS1.
Natomiast określenie „kod identyfikacyjny EAN”, w praktyce
i zgodnie z przyjętą w ramach systemu GS1 nomenklaturą,
oznacza niepowtarzalny numer identyfikacyjny o nazwie Glo-
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logistyczną z wykorzystaniem symboliki GS1-128. W tym celu
stosuje się standardowe Identyfikatory Zastosowania, w skrócie zwane IZ.
Opakowania pośrednie zbiorcze mogą mieć zawartość
jednorodną lub niejednorodną. Przez opakowanie o zawartości jednorodnej rozumiemy takie opakowanie, które składa się
z produktów leczniczych o tym samym numerze GTIN, tej samej serii/partii produkcyjnej i dacie ważności. Na etykiecie na
takim opakowaniu zbiorczym umieszcza się zazwyczaj:
• numer opakowania zbiorczego, tzw. Seryjny Numer Jednostki
Logistycznej, SSCC, IZ (00),
• numer produktu zawartego w opakowaniu zbiorczym, tzw.
Globalny Numer Jednostki Handlowej, GTIN, IZ (02),
• liczbę sztuk jednostek zawartych w pudle, IZ (37),
• nr serii/partii, IZ (10),
• datę ważności, IZ (17).
Przykładowa etykieta z wymaganymi oznaczeniami dla
opakowania zbiorczego:

balnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN, ang. Global Trade Item Number). Jest to 13-cyfrowy numer przedstawiany na
opakowaniu w postaci standardowego kodu kreskowego EAN13. Numer GTIN jest nieznaczący i stanowi klucz dostępu do
baz danych, w których gromadzone są podstawowe informacje
o produktach, np. numer serii/partia produkcyjna czy data ważności. Kody kreskowe GS1, będące elementem systemu GS1,
funkcjonują od ponad 40 lat w wielu branżach na całym świecie,
w tym w ochronie zdrowia. Pozwalają spełnić wymogi prawa
oraz usprawnić procesy logistyczne wewnątrz przedsiębiorstw
i we współpracy z innymi podmiotami.
Opakowanie handlowe detaliczne jest jednym z kilku rodzajów form opakowaniowych, które występują w farmaceutycznym łańcuchu dostaw. Szczególną formą opakowaniową
są opakowania pośrednie zbiorcze, co do których aktualnie
w Polsce nie ma wymogów prawnych w zakresie znakowania
za pomocą kodów kreskowych. W branży farmaceutycznej
opakowania pośrednie zbiorcze traktowane są jak jednostki
logistyczne, co do których istnieją szczegółowe rekomendacje
w zakresie identyfikacji takich jednostek. Zgodnie z nimi opakowania pośrednie zbiorcze powinny być oznakowane etykietą

Rys. 1.
Etykieta logistyczna dla opakowania pośredniego zbiorczego
o jednorodnej zawartości. Źródło: opracowanie własne

Takie oznaczenie powinno być generowane przez producenta, a następnie może być z powodzeniem wykorzystywane
przez hurtownię farmaceutyczną. Dzięki zamieszczeniu informacji na temat zawartości opakowania istnieje możliwość skró-

cenia czasu realizacji zamówień poprzez automatyzację określonych czynności. Badania przeprowadzone przez Instytut
Logistyki i Magazynowania w jednej z hurtowni farmaceutycznych w Polsce wykazały, że zastosowanie etykiety logistycznej
pozwala na obniżenie pracochłonności związanej z przyjęciem
dostaw o prawie 20 proc.
Bardzo istotny jest również aspekt wynikający z redukcji
błędów popełnianych przy wprowadzaniu danych do systemu
teleinformatycznego producenta i hurtownika. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku wykazały,
że w przypadku ręcznego wprowadzania danych do systemu IT
istnieje ryzyko wprowadzenia błędnej informacji na 100 wprowadzanych znaków. Skanowanie kodów kreskowych pozwala na redukcję liczby błędów do 1 na 10 mln wprowadzanych
znaków. Wiarygodna informacja o zawartości przedstawiona w
wystandaryzowanym formacie i strukturze przyczynia się również do zapewnienia większego bezpieczeństwa produktów, jak
i pacjentów.
W przypadku mniej popularnych opakowań pośrednich
zbiorczych o zawartości niejednorodnej jedynym możliwym do
zastosowania Identyfikatorem Zastosowania jest IZ (00). Dane
szczegółowe umieszcza się w komunikatach elektronicznych,
takich jak awizo dostawy lub faktura. Warto również dodać,
że komunikacja elektroniczna w farmaceutycznym łańcuchu
dostaw staje się rozwiązaniem coraz bardziej popularnym. Według danych GS1 Polska prawie 50 proc. producentów farmaceutycznych stosuje Elektroniczną Wymianę Danych (ang. Electronic Data Interchange).
Zastosowanie etykiety logistycznej z numerem SSCC i informacji o zawartości opakowań pośrednich zbiorczych wydaje
się najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, które daje możliwość jednolitego podejścia w zakresie gromadzenia i wymiany danych niezależnie od rodzaju zawartości opakowań. Wykorzystanie rozwiązań z zakresu automatycznej identyfikacji
przyczynia się do bardziej skutecznego i efektywnego realizowania wymogów dotyczących śledzenia przepływu produktów
leczniczych z wykorzystaniem numeru serii/partii produkcyjnej
(ang. lot-based traceability). Etykieta logistyczna jest w pełni
uzasadnionym narzędziem usprawniającym współpracę pomiędzy producentem a hurtownikiem farmaceutycznym. Ponadto
wpisuje się w trendy europejskie i światowe w zakresie większej
przejrzystości łańcucha dostaw.
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Techniczne aspekty logistyki healthcare

Jak wybrać partnera logistycznego

w branży healthcare?
Emilia Stąpór-Kowalska
Business Development Manager

Proces wyboru partnera logistycznego w sektorze farmaceutycznym – od wizytacji magazynu przez
RFI i RFP aż po negocjacje i ogłoszenie wyników przetargu – nie bez powodu jest tak długotrwały.
Tylko nieliczni operatorzy są w stanie spełnić regulacje prawne i zapewnić odpowiednie warunki
przechowywania oraz transportu towaru w warunkach chłodniczych. Jakie kryteria oceny dobrać,
aby wyłonić partnera najlepiej odpowiadającego na nasze potrzeby?

W

ymagania branży healthcare względem partnerów logistycznych muszą być wysokie, gdyż ciąży na niej odpowiedzialność – również prawna – za ludzkie zdrowie i życie.
Poza spełnieniem podstawowych kryteriów technicznych,
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jakościowych i prawnych, operator powinien mieć zdolność
odpowiadania na zapotrzebowanie klienta związane z specyfiką prowadzonej przez niego działalności, strategią biznesową
i marketingową czy profilem klienta ostatecznego.

Klienci branży healthcare najczęściej decydują się na współpracę z partnerem logistycznym w modelu dedykowanego magazynu tylko jednemu klientowi. Jest to wymaganie zapisane
w DPD i dotyczy nie tylko przestrzeni, ale też infrastruktury
socjalnej i biurowej, wyposażenia i personelu. Dlaczego?
Ze względu na bezpieczeństwo – takie rozwiązanie pozwala
na wskazanie osób dopuszczonych do poruszania się po określonych obszarach i umożliwia pełną kontrolę dostępu do magazynu.
Magazyn dla branży farmaceutycznej różni się od tych dla
innych branż. W momencie wyboru partnera logistycznego należy upewnić się, czy poza główną przestrzenią magazynową
zapewni wydzielone komory wejścia i wyjścia, odpowiednio
duże pole odkładcze, strefę na zwroty i utylizacje, specjalne pomieszczenia na substancje kontrolowane i cytostatyki, a także
na produkty wstrzymane, wycofane i niepełnowartościowe.
Kluczową przewagę zyskują ci operatorzy logistyczni, którzy posiadają odpowiednią infrastrukturę chłodniczą – zarówno magazynową, jak i transportową. Ważne, by w przestrzeni
magazynowej mogli zapewnić różne zakresy temperatur ze
względu na zróżnicowane wymagania nałożone przez produkt.
Najczęściej są to zakresy 15-25°C lub 2-8°C, ale niekiedy muszą osiągnąć wartość nawet -70°C. Operator musi też zapewnić warunki chłodnicze w trakcie transportu – albo poprzez
chłodzenie aktywne (w chłodniach), albo chłodzenie pasywne
w izolowanych kartonach zapewniających zachowanie określonej temperatury. Warto dopytać o jakość stosowanych kartonów – niektóre z nich „trzymają” temperaturę przez 72 godziny,
co umożliwia transport leków na duże odległości.

Kryteria jakościowe
– logistyka bez ryzyka
Partner w logistyce powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – ale to oczywiście nie
wszystko. Aby ocenić przygotowanie operatora do spełniania
najwyższych standardów jakościowych, należy upewnić się,
że posiada on certyfikat ISO, międzynarodowy certyfikat GDP
(Good Distribution Practices) oraz regularnie przechodzi z pozytywnymi wynikami przez audyty i inspekcje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Do dobrych praktyk należy też
posiadanie nowoczesnych zabezpieczeń obiektów oraz czytelnej struktury planów awaryjnych i ochrony przeciwpożarowej.
Należy upewnić się też, że infrastruktura magazynowa posiada
odpowiednie zabezpieczenie pod kątem owadów i gryzoni.
Wysoka jakość usług logistycznych to nie tylko certyfikaty
i sprzęty, ale też odpowiednie procedury i przeszkolony personel. Dlatego podczas wyboru operatora należy zadać pytania
dotyczące polityki obiegu dokumentów i stosowanych narzędzi
systemu jakości (np. posiadania Księgo Jakości). Do skutecznych rozwiązań należy m.in. kontrola wagi paczek oraz podwójna kontrola wysyłek wykonywana przez pracowników.

Logistyka healthcare zgodnie z literą prawa
Kluczowym obowiązkiem prawnym klienta jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
które wydawane jest przez GIF w okresie do 90 dni od daty

złożenia wniosku. Ten proces wymaga dostarczenia Inspektoratowi bogatej dokumentacji, związanej między innymi z warunkami panującymi w magazynie i jakością infrastruktury oraz
bezpieczeństwem procedur. Klient musi przedstawić również
umowy najmu pomieszczeń czy umowy z firmą utylizacyjną.
Łącznie dokumentów obligatoryjnych załączanych do
wniosku jest ponad 30, dlatego to tak ważne, by rozpoczynać
współpracę z doświadczonym operatorem logistycznym – takim, który z pewnością nie popełni błędu przy składaniu dokumentacji i potwierdzi zgodność prowadzonego magazynu
z literą prawa, jak również wesprze przyszłego klienta w przygotowaniu pełnej dokumentacji.

„Co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić?”
Zbiór powyższych kryteriów wyboru najlepszego partnera
logistycznego w branży healthcare to zaledwie podstawowe
wymogi, jakie musi spełniać operator, by zapewnić owocną
współpracę. W zależności od potrzeb klientów, powinien być
gotowy na poszerzanie swojej infrastruktury (np. o coraz popularniejsze wózki typu double-deck) oraz repertuaru świadczonych usług.
Z pewnością wartością dodaną będzie usługa serializacji, udaremniająca wprowadzenie na rynek podrabianych
produktów medycznych. Operator logistyczny musi mieć
gotowe systemy IT, które będą w stanie obsługiwać procesy
chociażby zwrotów pod kątem serializacji i mieć możliwość
weryfikowania numerów seryjnych. Ponieważ Unia Europejska planuje wdrożyć obowiązkową serializację, warto już
teraz przygotować się i wybrać partnera logistycznego, który posiada takie możliwości.
Coraz popularniejszą usługą jest też emergency delivery.
Dobry operator jest w stanie przetworzyć zamówienie i wysłać przesyłkę nawet do dwóch godzin od momentu zgłoszenia
konieczności dostawy w nagłym przypadku.
Nie mniej ważny jest Customer Service, który pozwala odciążyć z trudnych i czasochłonnych zadań oraz skupić się na najważniejszych zadaniach. Doświadczonemu partnerowi można
powierzyć zarządzanie zamówieniami i zwrotami, kwalifikację
odbiorców, weryfikacja statusu spłaty wierzytelności oraz kontakt między firmą farmaceutyczną a jej odbiorcami.

Bez outsourcingu ani rusz
Zmiana partnera logistycznego lub zaprzestanie prowadzenia własnego centrum dystrybucji jest najczęściej motywowane koniecznością całkowitego dostosowania warunków
magazynowych do wyśrubowanych wymagań GDP.
Dlatego pytania związane z jakością należy przedstawić
na początku rozmów z operatorem – tak, by mieć pewność,
że spełni nasze oczekiwania.
Nie bez znaczenia jest też doświadczenie partnera logistycznego w wymagającej branży healthcare oraz rozległość
sieci centrów dystrybucyjnych i ich lokalizacji.
Tylko operatorzy spełniające wszystkie kryteria: jakościowe, techniczne i prawne, powinni być brani pod uwagę przy
podejmowaniu wiążących decyzji.
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Wymogi prawne
dla opakowań
produktów leczniczych
Anna Słowińska
Specjalista prawa ochrony zdrowia i ochrony praw człowieka
Vox Poland Pomoc Prawna

Warunkiem dopuszczenia danego produktu leczniczego do legalnego obrotu jest odpowiednie jego
oznakowanie, jak również zaopatrzenie w ulotkę o odpowiedniej treści. Opakowanie produktu
leczniczego powinno zapewniać pacjentom wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, zawierając
właściwe informacje w języku kraju na terenie którego prowadzony jest nim obrót oraz dane
niewprowadzające pacjenta w błąd.
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W

ymagania dotyczące oznakowania opakowania produktu leczniczego i treści ulotki zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 lutego 2009 r., które określa wymagania dotyczące oznakowania produktu leczniczego
i treści ulotki oraz zakres dostępności treści ulotki w formie
właściwej dla osób niewidomych i słabo widzących wydanego
na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej w skrócie upf). Ponadto wymogi takie znajdziemy w aktach prawnych unijnych zawierających wskazania dla
opakowań poszczególnych kategorii produktów leczniczych.

Prawo Unijne
Podstawowym aktem występującym w polskim systemie
prawnym jest upf, która określa m.in. warunki dopuszczenia do
obrotu produktu leczniczego. Poza polskimi przepisami obowiązują nas także przepisy unijne, z których część została implementowana do przepisów krajowych, a inne, takie jak Dyrektywy obowiązują kraj członkowski bezpośrednio. Z punktu widzenia prawa farmaceutycznego zasadnicze znaczenie mają przede
wszystkim art. 34 i 35 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europej-

e -w yda nie d o p o b r a nia n a: w w w.swiat-pr zemyslu-f armaceut yc znego.pl

39

reklama

40

opakowania
Świat Przemysłu Farmaceutycznego 2/2018

skiej (dalej w skrócie TFUE), ustanawiające zasadę swobodnego
przepływu towarów, oraz art. 36 TFUE, który wśród wyjątków
od tejże zasady wymienia m.in. ochronę zdrowia i życia ludzi
i zwierząt oraz ochronę własności przemysłowej i handlowej.
Istotne znaczenie ma także art. 168 TFUE, który zobowiązuje
między innymi, by przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii Europejskiej zapewniony był wysoki
poziom ochrony zdrowia ludzkiego, w tym właściwego oznaczania opakowań produktów leczniczych jak i ulotek znajdujących
się wewnątrz opakowań1.

Wymagania dla oznakowania
opakowań i ulotek
Zgodnie z przepisami powołanego we wstępie rozporządzenia wymagania dotyczące sposobu oznakowania opakowań
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia natomiast wymagania dotyczące sposobu sporządzania ulotki zostały określone
w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. I tak, oznakowanie
opakowania oraz ulotkę produktu leczniczego na rynek polski
należy sporządzać w języku polskim. Dopuszczalne jest również
równoczesne podanie informacji w innych językach urzędowych
państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA,
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem zachowania zgodności treści podanej w języku polskim.
W przypadku ulotek dołączanych do produktów leczniczych ich treść nie może zawierać elementów promocyjnych
ani podawać właściwości czy wskazań do stosowania, które nie
są zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego. W ulotce
dla pacjenta powinny zostać zamieszczone informacje zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego, sformułowane
w sposób łatwo zrozumiały dla pacjenta. Jeżeli w ulotce używane są terminy naukowe lub specjalistyczne należy podać ich
wyjaśnienie. Przepisy rozporządzenia wymagają, aby w ulotkach posługiwać się terminologią z aktualnego ujednoliconego
nazewnictwa Farmakopei Polskiej oraz z aktualnej Listy Terminologii Standardowej Farmakopei Europejskiej. Treść ulotki
ponadto nie może zachęcać do nieuzasadnionego wskazaniami
stosowania produktu leczniczego.

Zakazy treściowe ulotki
Treść ulotki produktu leczniczego nie może zawierać elementów promocyjnych ani podawać właściwości czy wskazań
do stosowania, które nie są zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zakres dostępności treści ulotki
Ww. rozporządzenie reguluje ponadto zakres dostępności
treści ulotki dla osób niewidomych i słabo widzących. Na opakowaniu zewnętrznym, a jeżeli produkt ten nie ma opakowania
zewnętrznego, na opakowaniu bezpośrednim umieszcza się następujące informacje w systemie Braille’a:
1) 		 nazwę produktu leczniczego,
2) 		 moc produktu leczniczego, jeżeli produkt jest dostępny
w kilku mocach,

3) 		 postać farmaceutyczną, jeżeli produkt jest dostępny w kilku postaciach.
Informacje zamieszczone na opakowaniach należy przedstawiać czytelnie, zrozumiale dla użytkownika i w sposób uniemożliwiający ich usunięcie bez zniszczenia tego opakowania.
Oznakowanie produktu leczniczego umieszcza się w sposób
trwały na etykiecie przymocowanej do opakowania lub bezpośrednio na opakowaniu.

Dostępność treści ulotki
Podmiot odpowiedzialny powinien zapewnić, aby treść
ulotki była dostępna na życzenie pacjenta za pośrednictwem
organizacji pacjentów, w formie właściwej dla osób niewidomych i słabo widzących.

Ulotki dla pacjentów szpitalnych
Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia do produktów leczniczych podawanych w szpitalu można
dołączyć osobne ulotki do rozprowadzania wśród pacjentów.
Mogą mieć one na przykład formę bloczka ulotek z oddzielnymi
kartkami do wyrywania, dołączonego do opakowania produktu leczniczego razem z Charakterystyką Produktu Leczniczego
przeznaczoną dla personelu szpitalnego. Jeżeli ulotka dla pacjenta jest dostarczana osobno, wytwórca produktu leczniczego
powinien przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu umożliwienia personelowi szpitalnemu dostarczania pacjentom aktualnej
wersji ulotki. W przypadku produktów leczniczych podawanych
przez personel medyczny informacje pochodzące z Charakterystyki Produktu Leczniczego przeznaczone dla personelu szpitalnego, w tym instrukcja dotycząca podania mogą być zamieszczone na końcu ulotki w formie fragmentu kartki nadającej się
do oderwania przed wręczeniem właściwej ulotki pacjentowi.

Produkty lecznicze podawane w szpitalu
Jeżeli ulotka dla pacjenta jest dostarczana osobno, wytwórca produktu leczniczego powinien przedsięwziąć odpowiednie
kroki w celu umożliwienia personelowi szpitalnemu dostarczania pacjentom aktualnej wersji ulotki.

Produkty lecznicze przepakowywane
W przypadku wprowadzenia na rynek polski produktu
leczniczego będącego przedmiotem importu równoległego,
niekiedy istnieje potrzeba zmiany opakowania takiego produktu, ale nie zawsze. Należy nadmienić, że upf nie określa, kiedy
produkt leczniczy będący przedmiotem importu równoległego
może być przepakowywany, ani nie określa jakimi przesłankami
powinien się kierować importer równoległy, podejmując decyzję pod jaką nazwą dany produkt wprowadzić. Takie wytyczne
można znaleźć w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
oraz Komunikacie Komisji Europejskiej dotyczącym importu
równoległego2. Odnośnie importowanych produktów leczniczych, taki produkt nie zawsze trzeba przepakowywać. Jeśli
produkt ma wielojęzyczne opakowanie i ulotkę, a wśród wersji
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językowych znajduje się język polski przepakowanie nie jest konieczne. Jednakże produkt importowany ma zazwyczaj opakowanie i ulotkę w języku obowiązującym w państwie członkowskim, w związku z tym przed wprowadzeniem na rynek polski
konieczne jest umieszczenie na nim informacji zrozumiałych
dla polskich pacjentów. W przypadku gdy przepakowanie jest
konieczne do wniosku o pozwolenie na import równoległy załącza się opakowanie, w które produkt ma być przepakowany
i ulotkę, która ma być do niego załączona.

Zmiana opakowania,
oznakowania lub treści ulotki
Należy pamiętać, że opakowania produktów leczniczych
wraz z ich oznakowaniem oraz treścią ulotki powinny odpowiadać danym zawartym w dokumentach złożonych wraz wnioskiem i zatwierdzonych przy wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Do wniosku o wydanie pozwolenia zgodnie z upf należy dołączyć wzory opakowań bezpośrednich i zewnętrznych przedstawione w formie opisowej i graficznej oraz ulotkę, wraz z raportem z badania jej czytelności. Zmiana opakowania, oznakowania oraz treści ulotki produktu leczniczego będzie wymagać
dokonania zmian w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. Jednakże warto wiedzieć, że zmiana pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego nie ma wpływu na produkty już
wprowadzone do obrotu, nie jest konieczna zmiana opakowania,
oznakowania czy treści ulotki.
Ma ona dopiero zastosowanie po wejściu zmiany w życie.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zmiana pozwolenia dotyczy zmiany
kategorii dostępności. W takiej sytuacji zmiana pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu będzie mieć wpływ na produkty wprowadzone do obrotu przed wejściem tej zmiany w życie. Ma to
również miejsce w sytuacji, gdy pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu danego produktu leczniczego wygasło, wtedy serie produktu leczniczego mogą pozostawać w obrocie do czasu upływu terminu jego ważności.

Zmiana pozwolenia
Zmiana pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego
do obrotu nie ma wpływu na produkty już wprowadzone do
obrotu, nie jest więc konieczna zmiana opakowania,
oznakowania czy treści ulotki

Oznaczenie leku sierocego
Oznaczenie leku sierocego zostało wprowadzone do unijnego porządku prawnego rozporządzeniem (WE) nr 141/2000
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie sierocych produktów leczniczych. Następnie uchwalono rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. ustanawiające przepisy w celu spełnienia kryteriów
oznaczania produktów leczniczych jako sierocych produktów
leczniczych oraz definicje pojęć „podobnego produktu leczniczego” i „wyższości klinicznej”, precyzujące kryteria niezbędne
do uzyskania oznaczenia. Podobną regulację znały wcześniej
ustawodawstwa USA już od 1983 r. i Japonii.
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Celem rozporządzenia nr 141/2000 było stworzenie wspólnotowej procedury oznaczenia produktów leczniczych jako sierocych oraz stworzenie zachęt dla badań, rozwoju i wprowadzania do obrotu oznaczonych sierocych produktów leczniczych.
Korzyścią płynącą z posiadania oznaczenia leku sierocego jest
przede wszystkim to, że kraje członkowskie są zobligowane, aby
w okresie 10 lat (w USA 7 lat) nie przyjmować wniosków, nie
przyznawać ani nie przedłużać już istniejących pozwoleń na dopuszczenie do obrotu podobnych produktów leczniczych o takim samym zastosowaniu terapeutycznym.

Obcojęzyczna treść
oznakowania opakowania
W pewnych warunkach, w szczególności uzasadnionych
ochroną zdrowia publicznego i dobrem pacjentów, dopuszczalna
jest możliwość istnienia na rynku produktów leczniczych, których
opakowania będą oznakowane tylko w języku obcym oraz zwolnionych z obowiązku umieszczenia na nich i ulotce niektórych
danych szczegółowych. Zgodnie bowiem z art. 4b upf, Prezes
Urzędu może wydać zgodę na obcojęzyczną treść oznakowania opakowania dla określonej ilości opakowań leków sierocych
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 141/2000 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. Natomiast stosowanie do art. 4c w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia
publicznego, gdy występują poważne trudności w zakresie dostępności produktu leczniczego, który posiada kategorię dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 i 5 upf, Prezes Urzędu,
z uwzględnieniem bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, może na czas określony wyrazić zgodę na zwolnienie:
1) 		 z obowiązku umieszczenia na opakowaniu i w ulotce dołączanej do opakowania niektórych danych szczegółowych
lub
2) 		 w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania
w języku polskim.
Ww. możliwości zostały dopuszczone przez ustawodawcę
polskiego wyraźnie dla leków sierocych oraz na czas określony
w przypadkach uzasadnionych ochroną zdrowia publicznego,
gdy występują poważne trudności w dostępie do produktu leczniczego posiadającego następującą kategorię: wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania Rpz oraz stosowane
wyłącznie w lecznictwie zamkniętym Lz.

Serializacja leków
Poruszając tematykę oznaczania leków nie można zapomnieć o serializacji leków czyli antidotum na wprowadzanie
sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha
dystrybucji. Takim działaniom ma zapobiegać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca
2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu
sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha
dystrybucji. Została ona wprowadzona w wyniku wzrastającej
w alarmującym tempie liczby wykrywanych w Unii produktów

leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, historii
lub źródła pochodzenia. W dyrektywie wprowadzono definicję pojęcia sfałszowanego produktu leczniczego, aby wyraźnie
odróżnić te produkty od innych nielegalnych produktów leczniczych oraz od produktów naruszających prawa własności intelektualnej. Dyrektywa wprowadziła ponadto obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych zabezpieczeń
uniemożliwiających ich fałszowanie. Obowiązek posiadania zabezpieczeń dotyczy leków dostępnych na receptę, z nielicznymi
wyjątkami, wśród których mogą być też leki dostępne bez recepty, które wyjątkowo mogą być objęte obowiązkiem posiadania
zabezpieczeń. Komisja Europejska przyjęła także rozporządzenie
delegowane z dnia 2 października 2015 r., które określa szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Wnioski
Pamiętajmy, że wiedza w zakresie właściwego oznakowania
opakowań i treści ulotek dołączanych do produktu leczniczego daje pewność i bezpieczeństwo w zakresie funkcjonowania
danego leku na rynku produktów leczniczych. Ustawodawca
polski zakreślił obowiązek stosowania oznakowania opakowań
produktów leczniczych po to, aby zapewnić bezpieczny, pewny
i jednolity obrót tymi produktami. W odniesieniu do pacjentów
właściwe oznakowanie ma zapewnić wysoki poziom ochrony
w zakresie stosowania danego produktu leczniczego oraz pewność odnośnie ich stosowania. Nie jest to łatwe ze względu na
funkcjonujące w obrocie podobne opakowania. Niespełnienie
reguł w zakresie prawidłowego oznakowania opakowań produktów leczniczych grozi wycofaniem danego produktu leczniczego
z legalnego obrotu, a więc narażeniem się na straty finansowe.
Pamiętajmy także, że od reguł przewidzianych ustawą istnieją wyjątki uzasadnione ochroną zdrowia publicznego i dobrem pacjentów.

Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2211 ),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań
dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (t.j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 1109)

Akty prawne unijne:
•

Rozporządzenie WE nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16
grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L 18
z 22.01.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 21),

•

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r.
ustanawiające przepisy w celu spełnienia kryteriów oznaczania produktów leczniczych jako sierocych produktów leczniczych oraz definicje pojęć „podobnego
produktu leczniczego” i „wyższości klinicznej” Dz. Urz. UE L 103 z 28.04.2000,
s. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 71,

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.
zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE zwana Dyrektywą fałszywkową w sprawie
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz. Urz. UE L 174 z 1.07.2011, s. 74).

1.

Kondrat M. i inni „Prawo farmaceutyczne. Komentarz”, Wolters Kluwer,
Warszawa 2016.

2.

Commission Communication on Parallel Imports od Propietary Medicinal Products for Which Marketing Autorisations Have Already Been Granted w Kondrat
M. „Prawo Farmaceutyczne. Komentarz” Wolters Kluwer, Warszawa 2016
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Serializacja

– szanse i wyzwania dla wytwórców

Tomasz Pałka
Dyrektor produkcji, Novartis

Datę 9 lutego 2019 powinni znać już wszyscy wytwórcy leków w UE. Oznacza ona graniczny termin
wdrożenia wymagań związanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/62/
UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów
leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

Z

miana obowiązujących przepisów była szeroko dyskutowana od wielu lat, a termin jej wdrożenia niejednokrotnie
przesuwany, aby ostatecznie datę 9 lutego 2019 wyznaczyć
w ramach przyjętego rozporządzenia delegowanego UE
2016/161. Z uwagi na niepewność rynku farmaceutycznego
co do ostatecznych wymagań prawnych oraz terminów wdrożenia, wielu dostawców czekało z decyzją o wyborze rozwiązań technicznych, aby uniknąć wysokiego ryzyka i kosztów
związanych z wyborem, np. niedostosowanej platformy
sprzętowej lub rozwiązania niekompletnego.
Oczywiście, część wytwórców leków zdążyła wdrożyć
rozwiązania techniczne niezbędne do dostosowania się do
nadchodzących zmian. Bazowali oni na rozwiązaniach opra-
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cowanych przez dostawców urządzeń i systemów, którzy starali się dostosować swe urządzenia do przyszłych wymagań
prawnych, na podstawie istniejących wytycznych i założeń
działania systemu.

Coraz mniej czasu
Zostało niewiele czasu by osiągnąć gotowość do wdrożenia procedury, również z uwagi na duży popyt na rynku farmaceutycznym na urządzenia umożliwiające serializację. Czołowi
producenci wyposażenia technicznego mierzą się obecnie
z problemem ogromnej ilości zamówień oraz terminowej ich
realizacji. Dla dużych organizacji, takich jak międzynarodowe

lub krajowe koncerny farmaceutyczne, pozycja wyjściowa do
rozmowy z dostawcami jest znacznie silniejsza niż mniejszych
dostawców, z uwagi na skalę projektów, dostępny budżet i powtarzalność urządzeń, co zapewne pozwoli tym firmom na terminowe wdrożenie rozwiązań.
Dodatkowym czynnikiem ryzyka we wdrożeniu procesu
serializacji jest gotowość pozostałych uczestników procesu, jakimi są poszczególne instytucje zdrowia publicznego UE oraz
narodowe organizacje mające za zadanie nadzór i wdrożenie
systemów informatycznych nadzorujących weryfikację autentyczności leków w poszczególnych państwach, np. niedawno
powołana organizacja KOWAL działająca na terenie Polski.
Na rok przed wejściem w życie nowych wymagań wytwórcy i dostawcy urządzeń wydają się być przygotowani lepiej niż
narodowe i europejskie instytucje mające nadzorować procesy
weryfikacji autentyczności produktów. Niemniej jednak wytwórców produktów leczniczych czeka jeszcze długa droga do
pełnego zaimplementowania zmian na wszystkich szczeblach
organizacyjnych.
Proces serializacji wymaga od danej organizacji istotnego
przebudowania swojego łańcucha dostaw i wykonania mapowania od podstaw dużej części procesów odbywających się
u wytwórcy.
Wyzwania, które pojawiają się podczas wdrażania procesu
serializacji, możemy zidentyfikować na podstawie zakończonych już implementacji u krajowych wytwórców leków.

Obszar inwestycji/CAPEX
Wdrożenie nowych urządzeń do serializacji, tj. drukarek oraz
etykieciarek (lub rozwiązań umożliwiających zaklejanie kartoników) powoduje konieczność dalszej modernizacji linii produkcyjnych. Najpopularniejsze obecnie rozwiązanie techniczne to
moduł składający się z drukarko-etykieciarki tamper evident (nadruk atramentowy lub laserowy) wyposażonej w system wizyjny
zintegrowany z systemem IT, który zarządza bazą numerów serializacyjnych dla danych wyrobów oraz ich recepturami.
O ile sam proces instalacji w przypadku modułów t&t nie jest
działaniem szczególnie wymagającym w porównaniu do np. instalacji linii pakującej, to integracja systemów IT, ERP oraz serializacji może okazać się wyzwaniem dla zespołu wdrożeniowego
i wymagać rozwiązania szeregu problemów związanych z połączeniem aplikacji wykorzystywanych w organizacji, tj. systemy
klasy MES, ERP czy SAP oraz poszczególnych sieci.

Obszar produkcji
Wdrożenie serializacji wymaga od jednostki produkcyjnej
przygotowania szeregu działań oraz stawia nowe wyzwania
w obszarze doskonałości operacyjnej. Z uwagi na wdrożenie procesu serializacji, wszelkie zmiany i błędy, które wyniknęły podczas przygotowania procesów produkcyjnych, mogą mieć istotny
wpływ na efektywność linii oraz opóźnienia w wykonaniu planu.
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Zmiany/wyzwania w obszarze produkcji
Z uwagi na rozbudowanie systemu serializacji jednym
z ważniejszych etapów jej rozpoczęcia będzie właściwie przeprowadzona kwalifikacja PQ, która pozwoli na sprawdzenie
w praktyce działania systemów i jednostek organizacyjnych
danej organizacji.
•• W ramach kwalifikacji linii pakującej należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe ustawienie modułu T&T w ciągu
technologicznym, dla uzyskania wysokiej jakości nadruków
oraz prawidłowego oklejenia etykietami tamper evident.
Transfer opakowań musi być stabilny, zgodnie z normami
ISO i GS1, minimalna klasa jakości kodu powinna wynosić
co najmniej C (1,5).

Rys. 1 Skala jakości kodów 2D wg GS1

••

Wszelkie zatory, zachwiania opakowań (szczególnie przy
pracy z wysokimi prędkościami rzędu, np. 300 opakowań/
minutę oraz wysokich opakowaniach) będą powodowały
problemy w nadruku i oklejaniu tamper evident, a co za tym
idzie – wysokie straty materiałów oraz konieczność regulacji mających wpływ na końcową efektywność linii.

Inwestycje towarzyszące serializacji
1) Wydłużenie linii produkcyjnych o moduł serializacji tzw. track&trace –
w wielu przypadkach występuje konieczność dostosowania istniejącego
ciągu technologicznego, modernizacji kolejnych lub wcześniejszych maszyn, np. skrócenie istniejących taśmociągów, pakieciarek, stołów odkładczych lub konieczność integracji urządzeń, np. zakup urządzenia do
serializacji z wagą dynamiczną w celu zniwelowania skutków wydłużenia
linii produkcyjnej.
2) Wdrożenie urządzeń do serializacji wymaga skoordynowanego zatrzymania linii produkcyjnych na dłuższy okres w celu zakończenia instalacji oraz
wykonania kwalifikacji zarówno urządzenia, jak i systemu informatycznego zarządzającego procesem serializacji w danej fabryce. Z uwagi na czas
trwania wynoszący minimum 3-4 tygodnie w przypadku instalacji i integracji modułu track&trace z linią pakowania w kartoniki oraz systemami
MES/SAP, niezbędne jest wcześniejsze zaplanowanie wyłączenia linii oraz
zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów produktu lub przeniesienie, jeśli to możliwe, produkcji na inne dostępne linie produkcyjne.
3) Z uwagi na pozostały do wdrożenia czas instalacje i kwalifikacje poszczególnych urządzeń będą wymagały zaangażowania odpowiednich zasobów ludzkich – zdolnych do prowadzenia działań np. więcej niż jednej linii
w danym momencie. Oczywiście zasoby dostawców urządzeń również są
mocno ograniczone, przez co wytwórcy leków będą musieli wykazać się
znaczną elastycznością w celu zakończenia działań wdrożeniowych.

Kolejnym częstym problemem jest prawidłowe oklejanie
kartoników etykietami tamper evident (TE), w trakcie prowadzonych kwalifikacji wielokrotnie zaobserwowano odklejające
się tamper evident na kolejnych etapach procesu, np. na pakieciarkach. Problem ten może mieć kilka przyczyn:
•• jakość kleju tamper evident, a co za tym idzie – siła adhezji
etykiety do kartonika,
•• sposób dociśnięcia tamper evident do kartonika (najlepszym rozwiązaniem jest rolka dociskowa), zastosowanie dodatkowej szczotki dociskającej TE do kartonika po aplikacji
może pomóc w prawidłowej pracy etykieciarki,
•• rozmiar opakowania w przypadku zastosowania uniwersalnego tamper evident dla wielu rodzajów opakowań (np. szerokie kartoniki mogą mieć tendencję do uginania się w miejscu aplikacji tamper evident, co powoduje nieprawidłowe
dociśnięcie etykiety do powierzchni kartonika).

Rys. 2. Wady kodu 2D: niejednorodność siatki geometrii,
niejednorodność osiowa, zbyt niski kontrast

Należy zadbać o zapewnienie poprawnego transferu
produktów z maszyny poprzedzającej poprzez zainstalowanie odpowiednich band, pasów podciśnieniowych lub prowadnic w celu ustabilizowania opakowania i umożliwienia mu
swobodnego transportu do modułu nadruku i kontroli oraz
tamper evident.
Istotnym elementem kwalifikacji powinno być zapewnienie
właściwego odwzorowania normalnego procesu, linia powinna
pracować ze skwalifikowaną prędkością oraz z wykorzystaniem standardowych materiałów opakowaniowych.

Fot. 1 Przykład odklejonego tamper evident - niepoprawne dociśnięcie TE

Wdrożenie nowych urządzeń i etapów procesu wymaga od
operatorów oraz pracowników nadzoru poznania nowej funkcjonalności i wymagań jakościowych. Jeśli do tej pory dane
kodowane na opakowaniu jednostkowym nanoszone były wyłącznie za pomocą technologii wytłaczania (np. na kartoniarce),
to konieczność nadruku i weryfikacji danych serializacyjnych
będzie znaczącym utrudnieniem wymagającym od operatorów
przeszkolenia z obsługi nowych urządzeń.
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Wprowadzenie dodatkowych danych kodowanych wymaga
zmian w raportach produkcyjnych, procedurach pracy na linii,
kontrolach IPC, co powoduje zwiększenie stopnia skomplikowania dokumentów, np. raportów produkcyjnych a wiąże się ze
zmniejszeniem efektywności pracy operatorów oraz linii.
Zwiększenie stopnia skomplikowania procesu poprzez dodanie modułu track&trace powoduje obniżenie końcowej efektywności linii produkcyjnych, a co za tym idzie, zmniejszenie ich możliwości produkcyjnych co będzie miało wpływ w dłuższym okresie czasu na wskaźniki całej organizacji. Fabryki, które wdrożyły
już procesy serializacji, zanotowały dla pilotażowych linii pakujących obniżenie wskaźnika OEE od ok. 5% do 10%. Szczególnie
ważna staje się w tym przypadku integralność danych pomiędzy
wykorzystywanymi systemami MES, SAP oraz platformą serializacji. Musi zostać zagwarantowana zgodność kodów przetransferowanych do europejskiej bazy danych numerów serializacyjnych
(tzw. EU HUB) z faktycznie wyprodukowaną ilości produktu FDF.
Każda rozbieżność, np. pomiędzy ilością numerów w systemie
serializacji a ilością zapakowanego produktu, będzie wymagała
przeprowadzenia dodatkowego postepowania wyjaśniającego.
Każde opakowanie jednostkowe, które ulegnie uszkodzeniu
po wykonaniu etapu serializacji oraz weryfikacji na drukarkoetykieciarce, będzie musiało zostać poddane procesowi tzw.
decomissioning, w celu usunięcia jego numeru z puli, które po
zwolnieniu na rynek zostaną przesłane do EU HUB jako opakowanie poprawne „zdatne do sprzedaży”.
Opakowania pobierane z procesu produkcji w celu wykonania kontroli IPC lub kontroli KJ również muszą zostać odjęte od
zakresu numerów, który zostanie wysłany do EU HUB. Powoduje to konieczność wyrobienia u operatorów (i nie tylko) bardzo ważnego nawyku poprawnego postepowania z opakowaniami, które finalnie nie trafiają do klienta. Sytuacje takie mogą
również zajść w obszarze magazynowania (np. po uszkodzeniu
kartonu zbiorczego lub palety), co wymaga kompleksowego podejścia do zarządzania numerami serializacyjnymi.
W obszarze technologii należy przygotować odpowiednie
receptury oraz programy konfiguracyjne dla nowych urządzeń.
Zwykle dla urządzeń istniejących na rynku będą to: program nadruku opracowany zgodnie z wymaganym artwork dla danego
rynku, program kontroli wizyjnej w celu weryfikacji minimalnej
klasy kodu 2D oraz jego zawartości, program mechaniczny odpowiedni dla danego rozmiaru opakowania jednostkowego. Dodatkowo, w nadrzędnym systemie należy opracować recepturę
dla danego SKU, która łączy wszystkie powyższe programy
z konkretnych produktem tzw. SKU.
Wszelkie procesy przerobu/przeglądu opakowań poddanych
serializacji, z uwagi na wymaganie dotyczące identyfikacji pierwszego otwarcia, będą utrudnione i w wielu przypadkach ekonomicznie nieuzasadnione, ze względu na konieczność wykonania
procesu przepakowania po otwarciu opakowań. Przykłady:
a. Konieczność wykonania przeglądu produktu np. blistrów z uwagi na wykrytą wadę podczas kontroli IPC lub analizę w dziale KJ.
b. Przepakowanie związane np. koniecznością wymiany ulotki.
c. Wykonanie przeglądu w związku z wystąpieniem odchylenia, reklamacji, wycofania.
Wykonanie ww. procesów wymagać będzie odpowiedniej
funkcjonalności zainstalowanych urządzeń, gdyż część procesów przeglądu może odbywać się przed przesłaniem numerów

serializacyjnych dla danej serii wyrobu do systemu EU HUB,
a inne z kolei mogą być wykonane już po zwolnieniu na rynek
i wymagać będą modyfikacji już wysłanych danych.
W obu przypadkach niezbędne będzie opracowanie odpowiednich procedur i wdrożenie dodatkowego wyposażenia
technicznego, które umożliwi przetwarzanie dużej ilości opakowań w krótkim czasie z uwagi na możliwe scenariusze wymagające odpisywania (decommisioning) różnej ilości opakowań:
•• Decomissioning pojedynczych opakowań (możliwymi do
zastosowania rozwiązaniami technicznymi są: skaner ręczny lub skaner do pakietów zintegrowany z wykorzystywanym systemem IT np. SAP).
•• Decomissioning części serii (wymagany skaner do pakietów).
•• Decomissioning całej serii funkcjonalność systemu IT-decomisioning pełnych serii.
Istotnym zagadnieniem są odpowiednie dostępy do systemów wspomagających i nadzorujących serializację. Powinny
one obejmować zarówno pracowników działów KJ, QA magazynu, jak i produkcji – w ramach obowiązków wytwórcy.
•• Zasoby – dodatkowe urządzenia T&T na linii produkcyjnej
mogą wymagać zapewnienia dodatkowego personelu na linii do obsługi bieżącej linii oraz wykonywania dodatkowych
czynności, np. odpisywania (decomissioning) opakowań
uszkodzonych w kolejnych etapach procesu, instalacji rolek
z tamper evident czy prowadzenia rozliczeń.
•• Opracowanie zaktualizowanych procedur i instrukcji:
–• Instrukcje pracy na liniach.
–• Instrukcje czyszczenia/line clearance.
–• Procedura przeglądu/przerobu.

Obszar techniczny/Maintenance/IT
Systemy track&trace są instalacjami stosunkowo nowymi,
a co za tym idzie – nie wszystkie zakłady posiadają odpowiednie
procedury czy wiedzę na temat konserwacji urządzeń oraz ich prawidłowej eksploatacji. Dodatkowym problemem może być właściwa identyfikacja potencjalnego problemu – szczególnie gdy występuje on na styku dwóch systemów, tj. maszyna/system/sieć IT.
•• Dodatkowe urządzenia wymagają implementacji nowych
procedur/instrukcji/oraz poznania urządzeń przez techników/specjalistów.
•• Z uwagi na wysoki stopień automatyzacji urządzeń będących
na rynku oraz ich integracja z systemami IT, takimi jak SAP,
MES /WMS, wymagana będzie stała współpraca działów
utrzymania ruchu z działami IT w celu określenia przyczyn
problemów występujących w trakcie użytkowania urządzeń
do serializacji.
•• Ważnym zagadnieniem staje się dostępność serwerów, na
których oparte są systemy IT obsługujące serializację, awaria tego elementu może dla zakładu produkcyjnego oznaczać nieplanowany postój, z uwagi na brak możliwości prowadzenia procesu serializacji do czasu przywrócenia pełnej
sprawności systemu.

Obszar rozwoju opakowań
Master Data/Customer service
Z uwagi na objęcie procesem serializacji wszystkich rynków
UE, kluczowym jest zapewnienie właściwych opakowań, umoż-
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Rys. 3 Przykład wzoru danych kodowanych dla artwork przygotowany pod serializację

liwiających prowadzenie procesów serializacji i identyfikacji
pierwszego otwarcia, np. za pomocą tamper evident w odpowiednim czasie.
••

••

••

Wdrożenie zmian w opakowaniach w odpowiednim momencie i po uzgodnieniu z danym rynkiem oraz w zgodnie
z odpowiednią dokumentacją rejestracyjną. Z uwagi na
ilość produktów wytwarzanych przez daną firmę proces
ten powinien być rozłożony w czasie tak by umożliwić danej
organizacji odpowiednie przygotowania takie jak zamówienie materiałów, przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
oraz zaplanowanie produkcji.
Z uwagi na różny stopień przygotowania rynków krajowych
do przyjmowania produktów z serializacją (np. brak zapewnienia i uzgodnienia odpowiednich kodów GTIN), optymalne zaplanowanie wdrożenia może okazać się niemożliwe,
a co za tym idzie, doprowadzić do spiętrzenia się zmian.
Właściwa komunikacja z rynkiem na temat szczegółów
wdrożenia i ich terminów.

Serializacja jest niewątpliwie jednym z największych wyzwań,
jakie stoją przed krajowym i europejskim przemysłem farmaceutycznym. Dla niektórych firm, szczególnie tych dysponujących
odpowiednimi zasobami finansowymi i organizacyjnymi, wdrożenie serializacji może zaowocować ogólną poprawą dużej części
procesów odbywających się w firmie z uwagi na ich precyzyjne
zmapowanie. Pełniejsze poznanie i konieczność przebudowania
jest zwykle naturalnym impulsem do optymalizacji i dodatkowych
usprawnień. Zapewne część firm znajdzie się w sytuacji odwrotnej – koszty wdrożenia oraz stopień skomplikowania zmian mogą
odbić się negatywnie na ogólnej kondycji tych zakładów. Podchodząc do wdrożenia systemów track&trace należy również rozważyć ich długoterminowy wpływ na wyniki i kondycję organizacji,
nie należy wyłącznie skupiać się na konkretnej dacie 9 lutego
2019, ale trzeba zastanowić się czy system, który wprowadzamy,
pozwoli na efektywną i wygodną pracę w przyszłości.

Obszar planowania/MES/Zaopatrzenia
Dla wdrożenia serializacji kluczem do sukcesu jest właściwe skoordynowanie działań w okresie przejściowym tzn. w momencie przejścia na produkcję danego produktu bez serializacji
na produkcję z serializacją. Konieczne jest zapewnienie:
a. 		 Zaktualizowanych BOM-ów o nowe wzory opakowań oraz
np. tamper evident.
b. 		 Zaktualizowane raporty/instrukcje wytwarzania w systemach MES.
c. 		 Zapewnienie, by po wdrożeniu serializacji dla danego wyrobu nie zostały wysłane na dany rynek produkty bez serializacji (produkty które już znajdują się na rynku mogą być
w obrocie do końca obowiązywania daty ważności).
d. 		 Dostawa właściwych opakowań na czas.

Szanse związane z wdrożeniem
procesu serializacji
Rozważając wyzwania i problemy, jakie występują podczas
implementacji urządzeń oraz procesów związanych z serializa-

cją, należy rozpatrywać je całościowo w obszarze nie tylko bezpośrednio produkcyjnym, ale również w obrębie dostawców,
klientów i innych jednostek związanych z wytwórcą.
•• Implementacja procesu serializacji zwykle powoduje poprawę współpracy z dostawcami i klientami z uwagi na konieczność precyzyjnego zaplanowania zapasów, zamówienia opakowań oraz rozwiązania wszelkich niejasności, które mogły
prowadzić do opóźnień w dostawach.
•• Wdrożenie serializacji może stać się ważnym impulsem dla
organizacji do dalszej poprawy procesów oraz modernizacji
linii lub systemów, w celu zminimalizowania wpływu nowego
procesu na efektywność linii i zwiększone koszty.
•• Z doświadczeń wdrażających procesy serializacji wynika, iż
w trakcie modyfikacji wewnętrznych procesów (po przeprowadzeniu mapowania procesów) firmy redukują tzw. szarą strefę
procesu, czyli lepiej poznają strumienie wartości oraz potrafią
precyzyjnie i szybko identyfikować potencjalne problemy.
•• Standaryzacja opakowań i wzorów kodowania to mniejsza
zmienność po wdrożeniu serializacji wzorów danych kodowanych. Dodatkowo, po implementacji serializacji znacznie
zmniejszone zostanie ryzyko pomyłki we właściwym kodowaniu – w większości systemów operator nie będzie musiał
wprowadzać krytycznych danych do systemu tj. danych serii, takich jak GTIN/LOT/EXP.
•• Wycofanie wytłaczania jako metody kodowania opakowań
oraz wdrożenie 100% kontroli danych kodowanych na opakowaniu FDF – pozwoli na uniknięcie odchyleń związanych
z niepoprawnie zakodowanymi opakowaniami.

Informacje o firmie NOVARTIS

Novartis dostarcza rozwiązania mające na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich opiekunów. Grupa Novartis, z siedzibą główną w Bazylei, w Szwajcarii, posiada bogate portfolio produktów leczniczych obejmujące leki innowacyjne, zapewniające
oszczędności leki generyczne i biopodobne oraz preparaty okulistyczne. Globalnie Novartis
zajmuje wiodącą pozycję we wszystkich tych obszarach. W 2017 r. grupa Novartis odnotowała sprzedaż netto na poziomie 49,1 mld dol., z czego 9,0 mld dol. przeznaczyła
na badania i rozwój. Grupa Novartis zatrudnia około 122 tys. pełnoetatowych pracowników,
a produkty lecznicze oferowane przez firmę dostępne są w ponad 155 krajach na całym
świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.novartis.com.
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Współpraca „bez korekt”

Bezpieczny model współpracy
firm farmaceutycznych
z drukarniami opakowań
••

Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrażania Nowych Technologii i Szkoleń,
Intrograf-Lublin S.A.

••

Jednym z elementów produkcji poligraficznej jest korekta przygotowanych do drukowania materiałów.
Dotyczy to również kartoników i ulotek informacyjnych. Niektórzy uważają, że liczba przeprowadzanych zmian
i poprawek nobilituje przygotowywaną do drukowania pracę. Czasami korekty są wynikiem słabej organizacji
w przygotowywaniu do produkcji nowych zleceń. Czy zatem korekty są niezbędnym etapem w procesie dążącym
do otrzymania z drukarni poprawnie wykonanych produktów? Czy można być pewnym poprawności wykonania
zamówienia bez korekt? Szczególnie, gdy dotyczy to produktów dla firm, które muszą zwracać szczególną uwagę
nie tylko na poprawność szaty graficznej, ale również, a może przede wszystkim, na poprawność merytoryczną
umieszczonych informacji na produkcie. Takimi zleceniodawcami są bez wątpienia firmy farmaceutyczne.
W ich przypadku wydrukowanie kartonika lub ulotki informacyjnej z istotnym błędem merytorycznym może
mieć tragiczne skutki. W dalszej części artykułu będę jednak przekonywał do tego, że można otrzymywać
poprawnie wykonane kartoniki i ulotki bez przeprowadzania korekt na linii zleceniodawca – drukarnia.

S

próbujmy przyjrzeć się bliżej procesowi wdrażania
do produkcji nowych wzorów. Prześledźmy ścieżkę
powstawania i weryfikowania nowych projektów w firmie farmaceutycznej oraz drukarni. W dalszej części, dla
uproszczenia, zleceniodawcę drukarni będę nazywał „firmą”. Oczywiście w konkretnych sytuacjach mogą istnieć
odstępstwa od przedstawionego schematu działania. Każda
firma ma swój indywidualny tryb postępowania, bardziej lub
mniej rozbudowane struktury wewnętrzne, uczestniczące
we wdrażaniu nowych projektów. Przypuszczam jednak, że
można w sposób wielce prawdopodobny przyjąć przedstawiony schemat postępowania. Dla uproszczenia będziemy
śledzić drogę powstawania nowego wzoru opakowania z
tektury litej, czyli kartonika.

Droga tworzenia i wdrażania do produkcji nowego wzoru opakowania
••
••

Firma zgłasza zapotrzebowanie na nowe opakowanie.
Opracowanie strony merytorycznej opakowania. W zależności od struktury organizacyjnej w projekcie uczestniczą
działy, m.in. marketingu, dokumentacji opakowaniowej,
produkcji, i radca prawny.
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Po sprawdzeniu strony merytorycznej opakowania dział
marketingu zleca wykonanie projektu graficznego.

Przygotowanie projektu graficznego
••
••

Firma zleca opracowanie projektu graficznego opakowania.
Opracowanie projektu graficznego opakowania – agencja
reklamowa, projektant w firmie.
Przygotowany projekt graficzny wraca do firmy i jest weryfikowany przez wszystkie działy zaangażowane w powstanie
oraz wdrożenie nowego wzoru opakowania. Następuje akceptacja nowego wzoru wewnątrz firmy.

Akceptacja nowego wzoru
przez struktury zewnętrzne
Jeżeli zachodzi taka konieczność, przygotowany wzór opakowania zgłaszany jest do akceptacji przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (URPLWMiPB).
•• Firma zgłasza projekt w URPLWMiPB.
•• Akceptacja nowego wzoru przez URPLWMiPB.
Przed wysłaniem plików graficznych do drukarni firma posiada:

••
••

komplet materiałów sprawdzonych pod względem merytorycznym,
materiały sprawdzone pod względem zgodności z obowiązującym prawem,
zatwierdzoną grafikę,
zezwolenie (jeżeli istnieje taka konieczność) URPLWMiPB.

Wysłanie plików do drukarni
Pliki wysyłane do drukarni nie powinny wymagać dodatkowych korekt, gdyż zostały sprawdzone i zatwierdzone przez
wszystkie struktury organizacyjne wewnątrz firmy, które brały
udział w pracach wdrożeniowych.
Drukarnia ma jedynie odtworzyć, powielić w wielu egzemplarzach otrzymany wzór. Jeżeli tak nie jest, do łańcucha osób biorących udział w tworzeniu opakowania włączona zostaje kolejna
grupa osób, co oznacza kolejną strukturę organizacyjną w drukarni. Tym samym zwiększone zostaje ryzyko narażenia wdrażanego
projektu na błędy. Rozszerza się zakres możliwości popełnienia
błędu przez najsłabszy element procesu produkcyjnego, jakim
jest człowiek (tj. czynnik ludzki). Ryzyko dodatkowo wzrasta, gdy
w drukarni opracowaniem plików graficznych zajmuje się kilka
kolejnych osób. Tak dzieje się w większości przypadków. Wynika
to ze zmianowości pracy grafików w dziale przygotowania druku.

Łańcuch możliwości powstania błędu
Dodatkowe korekty plików graficznych zwiększają nie tylko
zakres możliwości powstania błędu, ale także wydłużają czas
realizacji zlecenia w drukarni. W zależności od ilości wykonywanych zmian w „gotowym projekcie graficznym” czas związany z wdrożeniem zlecenia do produkcji znacznie się wydłuża.
Wzrasta również ryzyko popełnia błędu przez tzw. czynnik
ludzki. Obecnie drukarnie w szerokim zakresie korzystają z
elektronicznych systemów kontrolnych, np. EyeC Profiler i Pixel Proof. Są to bardzo skuteczne narzędzia w procesie produkcyjnym. Elektroniczne systemy kontroli nie popełniają błędów.
Niestety operatorzy systemów kontrolnych są zawodni.

Poprawa efektywności współpracy
Efektywność współpracy na linii zleceniodawca – zleceniobiorca jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających

na biznes. Wiele firm podczas swoich długoletnich kontraktów
szukało wspólnych rozwiązań, pozwalających na ciągłe doskonalenie efektywności wspólnego biznesu. Jednym z takich
rozwiązań jest wprowadzenie współpracy „bez korekt”, świadczącej o dużym wzajemnym zaufaniu, pewności zachowania
najwyższych standardów jakościowych w dostarczanych plikach graficznych, jak i dostarczanych przez drukarnię wyrobach
gotowych. Na takie współdziałanie mogą pozwolić sobie tylko
sprawdzeni partnerzy biznesowi. W ramach takiej współpracy
zrealizowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy zleceń. W tym czasie NIE BYŁO ANI JEDNEJ REKLAMCJI wynikającej ze współpracy „bez korekt”. To nie zrodziło się samo z siebie. Rozpoczęcie współpracy „bez korekt” musi być przemyślaną decyzją,
poprzedzoną odpowiednimi przygotowaniami wdrożeniowymi.
Przygotowania powinny polegać na:
•• ujednoliceniu programów graficznych,
•• poznaniu wymagań drukarni pod kątem dostarczanych plików graficznych,
•• wdrożeniu systemu kontroli plików pomontażowych
w drukarni,
•• wspólnych szkoleniach grafików przygotowujących i otrzymujących pliki graficzne,
•• zmianie procedur wewnętrznych.
Z perspektywy czasu można stwierdzić, że najwięcej trudności we wdrożeniu sprawiała zmiana procedur wewnętrznych
oraz mentalności pracowników. Właściwie nawet nie zmiana
procedur, a zmiana nawyków i przyzwyczajeń. Wielokrotnie rodziło się pytanie: Jak to, będziemy współpracować bez korekt?
To nie jest możliwe. To spowoduje same kosztowne pomyłki, to
będzie ogromne utrudnienie.
Mimo tworzenia czarnych scenariuszy, dotyczących wdrożenia współpracy „bez korekt”, rozwiązanie okazało się sukcesem. Nie spełnił się ani jeden czarny scenariusz. Taki sukces nie
rodzi się z sam z siebie – trzeba go wypracować.

Dlaczego obawiamy się współpracy
„bez korekt”
Największy problem we wdrożeniu takiego modelu współpracy w dzisiejszych czasach nie stanowi kompatybilność programów graficznych, gdyż praktycznie wszyscy pracujemy na
takim samym oprogramowaniu. Nie stanowią problemu łącza
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elektroniczne. Podstawowym narzędziem przesyłania informacji stał się dokument PDF. To wszystko są skuteczne i bezpieczne narzędzia współpracy. Co zatem stoi na przeszkodzie?
•• Obawa przed odpowiedzialnością
Akceptacje, potwierdzenia, wiele podpisów na dokumencie
tworzy iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Odpowiedzialność zostaje rozmyta.
Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•• Brak skutecznej kontroli poprawności plików graficznych
wysyłanych do drukarni
Brak warstw w plikach, brak poprawnego opisania warstw,
wprowadzanie dodatkowych zmian w tekście narzuca decyzję
o konieczności wykonania korekty po poprawkach w drukarni.
Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•• Brak osoby odpowiedzialnej w firmie za nadzór nad plikami i gospodarowanie nimi
Jest to istotna niedoskonałość organizacyjna. Kto jest odpowiedzialny za pliki graficzne? Brak przypisania odpowiedzialności konkretnej osobie nie jest dobrym rozwiązaniem.
Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•• Brak plików graficznych z ostatniej produkcji
Jedynym właścicielem ostatnich plików graficznych, w
których nanoszono zmiany, nie jest zleceniodawca, a drukarnia dokonująca poprawek w plikach. Jest to problem, z którym
spotkało się wiele firm chcących zmienić dotychczasowego
dostawcę. Dotychczasowy wykonawca odmawiał przekazania
aktualnych plików graficznych lub żądał gratyfikacji za wysłanie
aktualnych plików, gdyż twierdził, że są jego własnością intelektualną. Jest to jedno z nierozsądnych działań drukarni, która
uważa, że jest to sposób na zatrzymanie klienta.
Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•• Nie potrafię w sposób zgodny z wymaganiami poprawnie
przygotować plików wysyłanych do drukarni
Brak umiejętności poprawnego przygotowania plików graficznych, spełniających warunki bezpiecznej współpracy, jest
istotnym czynnikiem ograniczającym współpracę „bez korekt”.
Współpracę „bez korekt” blokuje czynnik ludzki.
•• Czynniki, których absolutnie nie można bagatelizować.
Czynniki, które mogą być skutecznym hamulcem do wdrożenia projektu:
––   przyzwyczajenia,
––   nawyki,
––   niechęć do zmian – tak było zawsze, więc po co to zmieniać,
––   tak jest mnie wygodniej,
––   mentalność – lepsze jest wrogiem dobrego.
Po raz kolejny współpracę „bez korekt” blokuje czynnik
ludzki.

Rola jaką spełnia drukarnia
Współpraca „bez korekt” nie zwalnia drukarni z obowiązku wydrukowania projektów zgodnie z oczekiwaniami firmy,
klienta. Aby móc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, przed
rozpoczęciem drukowania przygotowane pliki pomontażowe
przechodzą bardzo dokładną korektę w drukarni z wykorzystaniem elektronicznych systemów kontrolnych. Podczas takiej
kontroli sprawdzana jest zgodność z otrzymanymi od klienta
zatwierdzonymi plikami. Sprawdzanie odbywa się na zasadzie
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kontroli pixel do pixela. Nie ma znaczenia, w jakim języku ma
być wydrukowany kartonik lub ulotka. Wszystkie ewentualne
różnice i błędy (czynnik ludzki), mogące powstać podczas przygotowywania zlecenia do drukowania, są natychmiast zauważane i odpowiednio oznaczone. System kontroli elektronicznej
nie popełnia pomyłek.
Działanie dobrej drukarni współpracującej „bez korekt” ma
dawać i gwarantować maksymalne poczucie bezpieczeństwa
zleceniodawcy.

Korzyści ze współpracy „bez korekt”
Jeżeli mamy rozważyć wdrożenie nowego modelu współpracy w zakresie przygotowywania zleceń oraz przeprowadzania korekty plików przed drukowaniem, a właściwie niewprowadzaniem korekt plików, należy zastanowić się nad korzyściami z takiej współpracy. Czy wprowadzone zmiany pozwolą
poprawić efektywność współpracy?
Zalety wynikające ze współpracy „bez korekt”:
•• całkowity nadzór klienta drukarni nad przygotowaniem plików graficznych,
•• pewność, że tekst i grafika jest zgodna z zatwierdzonym
wzorem, gdyż drukarnia nie dysponuje innymi materiałami
o tym samym indeksie i kodzie SAP,
•• ograniczenie korespondencji związanej z wdrożeniem i wykonaniem opakowania,
•• skrócenie łańcucha możliwości popełnienia błędu,
•• skrócenie czasu realizacji zlecenia w drukarni,
•• firma jest faktycznym właścicielem projektu, gdyż posiada
aktualne pliki graficzne,
•• uniknięcie włączenia do wykonania, modyfikacji projektu
drukarni – dokonując poprawek, może rościć sobie prawa
do własności intelektualnej, jaką jest zmodyfikowany projekt graficzny,
•• możliwość bardzo precyzyjnego określenia terminu realizacji zamówienia. Unikamy wykonywania trudnych do określenia czasowo poprawek i związanych z tym korekt,
•• eliminacja z produkcji roboczych plików graficznych. Drukarnia dysponuje tylko poprawną wersją plików graficznych,
•• poprawa efektywności współpracy między firmą a drukarnią.
10. Opinia klientów, którzy wdrożyli model współpracy „bez
korekt”
Najlepszą rekomendacją dla modelu współpracy „bez
korekt” jest opinia wszystkich firm, które wprowadziły taką
współpracę:
Nie wyobrażamy sobie powrotu do współpracy „z korektami” plików.
Istotne jest, że ograniczenie współpracy „bez korekt” nie
wynika z przyczyn technologicznych lub sprzętowych. Hamulcem takiej współpracy jest czynnik ludzki.
W dobie maksymalnego ograniczania kosztów produkcji,
nieuchronnie zbliżającej się digitalizacji każde rozwiązanie mogące doskonalić współpracę na linii firma – drukarnia warte jest
rozważenia.
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Udostępnianie dokumentów
– czy zawsze bezwarunkowe?
Jakkolwiek osoby fizyczne lub prawne mogą zwrócić się
z wnioskiem o udostępnienie konkretnego dokumentu, instytucja, do której właściwości należy dany wniosek, jest zobowiązana, zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 rozporządzenia 1049/2001,
do odmowy dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnienie naruszyłoby ochronę interesów handlowych osoby fizycznej lub
prawnej, w tym własności intelektualnej, chyba że za ujawnieniem przemawia interes publiczny. W tym miejscu należy zauważyć, że decyzja o udostępnieniu konkretnego dokumentu
przez instytucję unijną powinna być poprzedzona głęboką
refleksją i uwzględnieniem interesów osób prywatnych oraz
interesu publicznego. Ta zasada proporcjonalności została wyrażona między innymi w art. 6 Europejskiego kodeksu dobrej
praktyki administracyjnej, zgodnie z którym w toku podejmowania decyzji urzędnik ma na uwadze sprawiedliwe wyważenie
interesu osób prywatnych i interesu ogólnego.

Wytyczne EMA dotyczące
udostępniania dokumentacji
rejestracyjnej produktów leczniczych
W celu uregulowania kwestii związanych z udostępnianiem
podmiotom zainteresowanym dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych EMA przyjęła dokument o nazwie European
Medicines Agency Policy on Access to Documents, zwany również Policy/0043. Dokument ten, analogicznie do treści rozporządzenia 1049/2001, potwierdza wyjątek dotyczący braku możliwości udostępnienia informacji, jeżeli ujawnienie to naruszyłoby
ochronę interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej.
Co więcej, EMA w swych wytycznych wskazała, że do podjęcia
decyzji o ewentualnym udostępnieniu żądanego dokumentu konieczne jest osiągnięcie równowagi między interesem publicznym
a prywatnym, szczególnie w sytuacji udostępniania poufnych informacji o charakterze komercyjnym, związanych przykładowo
z tajemnicą przedsiębiorstwa. Z uwagi na brak legalnej definicji
poufnych informacji o charakterze komercyjnym EMA uważa za
takie informacje wszelkie dane, które nie są własnością publiczną
lub nie są dostępne w domenie publicznej, a których ujawnienie
może naruszyć interesy gospodarcze lub pozycję konkurencyjną
przedsiębiorcy.

Dokumentacja rejestracyjna
produktów leczniczych
– prawna ochrona interesu podmiotu
odpowiedzialnego a zabezpieczenie
interesu publicznego

Paweł Borowski

Wspólne wytyczne EMA i HMA

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia
w Kochański Zięba i Partnerzy

Ideę przewodnią Traktatu o Unii Europejskiej stanowi koncepcja przejrzystości, pozwalająca
obywatelom na bliższe uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji oraz gwarantująca większą
skuteczność i odpowiedzialność względem obywateli. Przejrzystość ta ma na celu wzmacnianie zasad
demokracji i szacunku dla praw podstawowych określonych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej
oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W celu zapewnienia jak najszerszego prawa
do publicznego dostępu do dokumentów Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (dalej:
„rozporządzenie 1049/2001”).
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elem tego rozporządzenia jest zapewnienie obywatelom
łatwiejszego dostępu do dokumentów instytucji europejskich. Mają oni prawo dostępu do każdego rodzaju dokumentu, zgodnie z warunkami i wyjątkami określonymi w rozporządzeniu. Akt wykonawczy odnosi się do wszelkich dokumentów przechowywanych przez instytucje, tj. dokumentów
sporządzanych lub otrzymywanych przez nie i pozostających
w ich posiadaniu, na wszystkich obszarach działalności Unii
Europejskiej (UE), w tym także Europejskiej Agencji Leków
(dalej: „EMA” lub „Agencja”).

W celu wypracowania wspólnego, jednolitego podejścia
do kwestii udostępniania poufnych informacji związanych
z tajemnicą handlową przedsiębiorstwa Agencja wraz z Heads
of Medicines Agencies (HMA) opracowały dokument o nazwie HMA/EMA Guidance Document on the Identification of
Commercially Confidential Information and Personal Data Within the Structure of the Marketing Authorisation Application.
W dokumencie tym zaproponowano wprost podział informacji
zawartych w dossier rejestracyjnym produktu leczniczego na
cztery kategorie:
•• CCI (Commercially Confidential Information), czyli dane
poufne z uwagi na ich charakter komercyjny lub tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich w szczególności dwustronne umowy zawierane między przedsiębiorstwami
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czy też dane dotyczące procesu syntezy bądź wytwarzania substancji czynnej, jak i informacje dotyczące nazw
dostawców, wytwórców substancji czynnych lub substancji pomocniczych, o ile ich ujawnienie nie jest konieczne
z uwagi na zdrowie publiczne;
PPD (Protected Personal Data), czyli dane osobowe podlegające ochronie. Należą do nich przykładowo dane osobowe odnoszące się do personelu badawczego wymienionego w dossier produktu leczniczego czy dane pacjentów
wymienione w raportach z badań klinicznych;
CBC (Case-by-Case-Analysis), czyli dane, które mogą dotyczyć dwóch powyższych kategorii, niemniej ich ocena
jest wysoce zindywidualizowana i zależna od analizy konkretnego przypadku;
CBR (Can Be Released) – dane mogące podlegać ujawnieniu. Do tej kategorii zalicza się w szczególności dane
dotyczące składu jakościowego i ilościowego produktu
leczniczego, postać farmaceutyczną, drogę podania produktu leczniczego, ChPL czy wreszcie raporty z badań klinicznych (zawarte w Sub-Module 2.5).

Podejście koncernów
farmaceutycznych do ujawniania
dossier rejestracyjnego
Jak należałoby się spodziewać, koncerny farmaceutyczne z jednej strony prezentują dalece wysunięty sceptycyzm
w udostępnianiu własnych danych dotyczących produktów
leczniczych, argumentując to przede wszystkim koniecznością
zabezpieczenia własności intelektualnej, interesów handlowych czy też mając na uwadze olbrzymie nakłady poniesione
w procesie rejestracji leku. Z drugiej jednak strony, firmy innowacyjne, skupione na produkcji przełomowych produktów
leczniczych, czy też generyczne, produkujące leki odtwórcze,
chciałyby uzyskać dostęp do dokumentacji rejestracyjnej
podmiotów konkurencyjnych, zawierającej przykładowo wyniki badań klinicznych. Ponieważ jednak rynek produktów
leczniczych jest wart wiele miliardów dolarów, do Agencji coraz częściej wpływają wnioski o udostępnienie konkretnych
danych dotyczących dokumentacji rejestracyjnej podmiotów
konkurencyjnych, na podstawie mechanizmów wynikających
z rozporządzenia 1049/2001.

Najnowsze orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w przedmiocie udostępniania
dokumentacji rejestracyjnej
produktów leczniczych
W dniu 5 lutego 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał trzy wyroki w sprawach dotyczących ujawnienia przez EMA dokumentacji na podstawie
rozporządzenia 1049/2001. Wyroki te zapadły w sprawach:
Pari Pharma przeciwko EMA (T-235/15), dotyczącej ujawnienia informacji o podobieństwie i wyższości leku sierocego;
PTC Therapeutics International przeciwko EMA (T-718/15),

w przedmiocie ujawnienia raportu z badania klinicznego; oraz
MSD Animal Health Innovation and Intervet International
przeciwko EMA (T-729/15), w sprawie dotyczącej ujawnienia
pięciu raportów z badań toksykologicznych produktu leczniczego weterynaryjnego. W każdej z powyższych spraw TSUE
podniósł, iż skarżący nie przedstawili konkretnych dowodów
potwierdzających naruszenie ich interesów handlowych,
w tym w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa, nie wykazali też w sposób zindywidualizowany faktu poniesienia,
z uwagi na ujawnienie przez EMA szczegółowych danych, konkretnej straty. Takie podejście TSUE w pewien sposób obala domniemanie poufności dokumentacji rejestracyjnej oraz
wskazuje na prymat ochrony interesu publicznego i pacjentów
w opozycji do zabezpieczenia interesów handlowych koncernów farmaceutycznych.
Praktyka EMA, poparta wskazaną powyżej linią orzeczniczą TSUE, z pewnością wywoływać będzie sprzeciw koncernów farmaceutycznych, inwestujących olbrzymie nakłady
finansowe oraz zasoby ludzkie w proces tworzenia nowych
cząsteczek terapeutycznych i oczekujących ochrony swojej dokumentacji rejestracyjnej jak najdłużej to możliwe
i w najpełniejszy możliwy sposób. EMA, odnosząc się do argumentów skarżących, podkreśliła, że interesy koncernów
farmaceutycznych są należycie chronione, choćby przez zapewnienie ośmioletniego okresu wyłączności danych czy
dodatkowych dwóch lat wyłączności rynkowej. Jednocześnie
Agencja zaakcentowała, że dane zasługują na uznanie ich za
poufne tylko w sytuacji, gdy cechuje je nowatorski charakter, konkretna cecha pozwalająca uznać je za innowacyjne.
Osobny problem stanowi obecność (choćby części) danych
w EPAR (European Public Assessment Report), który jest
dokumentem udostępnionym w domenie publicznej, zatem
próba powoływania się na ochronę danych w nim zawartych,
nie może się spotkać z akceptacją Agencji, chyba że strona
wykaże, iż zestawienie danych dostępnych publicznie z danymi zastrzeżonymi stanowi jako całość wrażliwą informację
handlową, której ujawnienie naruszałoby konkretne interesy
handlowe strony.

KARTONIARKI

SERIALIZACJA, AGREGACJA

LICZARKI

LINIE ROZLEWNICZE I LICZARKOWE

Podsumowanie
Lektura niniejszego artykułu prowadzi do konkluzji, że
coraz większy nacisk we współczesnym zinstytucjonalizowanym i niekiedy nadmiernie uregulowanym świecie kładzie
się na udostępnianie informacji, tłumacząc te działania szeroko pojmowaną poprawnością czy przejrzystością działań, co
niestety wielokrotnie rodzi ryzyko nieuczciwego wykorzystania dokumentacji i uzyskania nienależnych korzyści przez
konkurencyjne podmioty rynkowe. To specyficzne podejście
Agencji, umocowane w treści rozporządzenia 1049/2001, powoduje de facto jej uchylenie się od odpowiedzialności z tytułu ujawnienia dokumentacji, która zdaniem koncernów farmaceutycznych powinna cieszyć się domniemaniem poufności
i jako taka powinna podlegać stosownej ochronie.
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Duża nowelizacja
prawa farmaceutycznego

Nowe uprawnienie PIF – możliwość
przeprowadzenia doraźnej inspekcji
podmiotu odpowiedzialnego lub
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego
bez uprzedzenia w przypadku powzięcia
uzasadnionego podejrzenia zagrożenia
dla jakości lub bezpieczeństwa
stosowania produktów leczniczych

Czy wejdzie w życie jeszcze w czerwcu?
Magdalena Bogucka
Prawnik korporacyjny Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o.o.

W celu wzmocnienia systemu nadzoru nad procesem wytwarzania produktów leczniczych
i obrotem nimi, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia lepszej ochrony zdrowia publicznego Sejm
znowelizował ustawę Prawo Farmaceutyczne1. Dodatkowo przewiduje się ograniczenie możliwości
wywozu leków za granicę, co z kolei ma znaleźć przełożenie na zwiększenie dostępności leków
dla pacjentów w Polsce.

W

dniu 8 czerwca 2018 roku został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy częściowej implementacji dyrektywy 2001/83/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady2. Doregulowana zostaje
kwestia przeciwdziałania konfliktowi interesów. Ponadto zawarto przepisy zakazujące prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę
kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może
on nabywać produkty lecznicze. Osoby odpowiedzialne za czynności kontrolne nie będą mogły być w jakikolwiek inny sposób
powiązane z branżą farmaceutyczną. Modyfikacji podlegają też
niektóre przepisy dot. badań klinicznych. Co istotne, po raz kolejny przesunięto obowiązek przekazywania do Zintegrowanego
Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi określonych danych pochodzących od podmiotów odpowiedzialnych

1

Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67

3

Art. 2 pkt 21c w brzmieniu: „Osobą
Wykwalifikowaną – jest osoba odpowiedzialna
za zapewnienie przed wprowadzeniem do
obrotu, że każda seria produktu leczniczego
została wytworzona i skontrolowana zgodnie
z przepisami ustawy oraz wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach i dokumentach
stanowiących podstawę wydania pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu tego produktu”.

4

Rejestry, o których mowa w art. 38a ust. 14

Nadzór nad procesem wytwarzania
produktów leczniczych i obrotem nimi
Dla uporządkowania i zapewnienia większej czytelności
przepisów nowelizowanej ustawy do słowniczka wprowadzano
definicję „Osoby Kompetentnej”, zatem osoby odpowiedzialnej
za zapewnienie, że każda seria produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy oraz „Osoby Odpowie-

tj. rejestr z certyfikowanymi wpisami umieszczonymi w porządku chronologicznym przez Osobę
Kompetentną, przed zwolnieniem do użycia każdej
serii produktu leczniczego terapii zaawansowanej
– wyjątku szpitalnego, że seria została wytworzona
zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania indywidulanie przepisanego
produktu leczniczego dla danego pacjenta.

Ustawa ustawy o zmianie ustawy - Prawo
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw;
uchwalona na pos.
nr 63 dnia 07-06-2018, druk 2386

2

i przedsiębiorców hurtowni farmaceutycznych oraz aptek ogólnodostępnych. Zostanie też dostosowane, doprecyzowane
brzmienie przepisów karnych odnoszących się do prowadzenia
działalności gospodarczej bez zezwolenia do zmian wprowadzanych przedmiotową ustawą nowelizującą.

5

6

Wymóg spójny z wymaganiami art. 34 ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
komórek, tkanek i narządów.
W przypadku, gdy wytwórca nie spełnia niektórych
z ustawowych wymagań; wytwarza produkt
leczniczy terapii zaawansowanej – wyjątek szpitalny
poza zakresem objętym zgodą, nie udostępnia
inspektorom GIF pomieszczeń, w których jest
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prowadzona działalność, dokumentacji i innych
danych, uniemożliwia pobranie próbek produktów
do badań jakościowych.
7

8

W przypadku, w których należy ocenić, czy
cofnięcie zgody mogłoby być niewspółmierne do
stopnia naruszenia prawa i w efekcie mogłoby mieć
negatywny skutek dla pacjenta, w szczególności
poprzez uniemożliwienie Osobie Kompetentnej
wykonywania obowiązków czy nie stosowanie
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Wymóg ten wprawdzie został zapisany
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U.
poz. 1979 oraz z 2017 r. poz. 1349), niemniej
jednak, jako materia ustawowa, powinien zostać
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dzialnej”, czyli kierownik hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych
odpowiedzialny za prowadzenie hurtowni zgodnie z przepisami
ustawy oraz wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
W związku z dodaniem nowych pojęć zmieniono miejsce definicji „Osoby Wykwalifikowanej”3.
Organem właściwym do wydawania, odmowy wydania,
stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia, a także zmiany zezwolenia na
wytwarzanie lub import produktu leczniczego (tak jak ma to miejsce w przypadku hurtowni farmaceutycznych i aptek) w drodze
decyzji, ustanowiono Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Doprecyzowano przepisy o wytwarzaniu produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątek szpitalny. Wymagania dotyczące wniosku, sposobu, trybu jego składania wzorowane są na tych, które dotyczą wnioskodawców ubiegających
się o zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego. Opłata za złożenie przedmiotowego wniosku nie może
być wyższa niż siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia
za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Wysokość uzasadnia jej dotychczasowe określenie w przepisach wykonawczych. Co istotne
w aspekcie ewentualnej zmiany zakresu działalności już objętej zgodą, w miejsce dotychczasowej opłaty za wydanie zgo-

włączony do ustawy nowelizowanej.
9

Przepis oparty jest na art. 81 ust. 3 i art. 104
ust 1. Ustawy nowelizowanej dot. wygaśnięcia
zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i aptek.

10

Strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

11

Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003, str. 22 – Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.32, str.
424 oraz Dz. Urz. UE L 238 z 16.09.2017, str. 44.

12

Art. 48. 1. Osobą Wykwalifikowaną może
być osoba, która spełnia łącznie następujące
wymagania: 1) posiada tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny

dy wprowadzono opłatę za złożenie wniosku o wydanie zgody
oraz o zmianę zgody na wytwarzanie produktów terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych.
Wymagania dla Osoby Kompetentnej odnośnie wykształcenia na poziomie uniwersyteckim odpowiadają wymaganiom
dla Osoby Wykwalifikowanej. Z uwagi na specyfikę omawianych produktów leczniczych w stosunku do Osoby Kompetentnej nie zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowych
wymagań w zakresie dokształcania z przedmiotów farmaceutycznych. Podyktowane jest to tym, że omawiane produkty
lecznicze są podawane pacjentowi w ramach eksperymentu
medycznego na wyłączną odpowiedzialność lekarza. Dodano
natomiast wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia obejmujących dany rodzaj produktu leczniczego terapii zaawansowanej, gdy ma to kluczowe znaczenie na ocenę prawidłowości
procesu wytwarzania, w tym zgodności z przepisem lekarza
oraz znajomości przepisów dotyczących produktu leczniczego
terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego.
Projekt ustawy określa obowiązki posiadacza zgody na
wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej –
wyjątku szpitalnego. Należą do nich w szczególności:
•– wytwarzanie produktów leczniczych tylko w zakresie
uzyskanej zgody,

lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a
ust. 1 pkt 2 lub 3, lub ust. 2 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej
jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk
biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych,
medycznych lub weterynaryjnych; 2) zdobyła
wiedzę i umiejętności co najmniej w zakresie
następujących przedmiotów: fizyki, chemii ogólnej
i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii
analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej
analizę produktów leczniczych, biochemii ogólnej
i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, farmakologii, technologii farmaceutycznej,
toksykologii oraz farmakognozji; 3) posiada co
najmniej dwuletni staż pracy u wytwórcy lub
importera produktu leczniczego posiadającego

zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 1,
lub zgodę, o której mowa w art. 38a ust. 1,
obejmujący przeprowadzanie analizy jakościowej
i ilościowej produktów leczniczych i substancji
czynnych oraz przeprowadzanie badań i czynności
kontrolnych koniecznych do zapewnienia jakości
produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami
określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do
obrotu; 4) włada językiem polskim w stopniu
niezbędnym do pełnienia obowiązków, o których
mowa w ust. 3. 2. Tytuł zawodowy magistra
farmacji poświadcza spełnianie warunków
określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
Osoby nieposiadające tego tytułu, legitymujące
się wykształceniem, o którym mowa w ust. 1 pkt
1, dodatkowo przedstawiają, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy
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••    zawiadamianie GIF z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
o zamierzonej zmianie warunków wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego,
••    niezwłoczne zawiadamianie o konieczności zmiany Osoby
Kompetentnej,
••    umożliwianie przeprowadzania inspekcji,
••    zapewnienie możliwości wykonywania obowiązków Osobie
Kompetentnej, w tym podejmowania niezależnych decyzji w ramach uprawnień wynikających z ustawy,
••    stosowanie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania,
••    przechowywanie rejestrów4 przez okres nie krótszy niż 30 lat
od dnia zwolnienia do użycia danej serii produktu leczniczego
terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego.
Przechowywanie rejestrów przez tak długi czas wynika ze
specyfiki produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, w odniesieniu do którego materiałem wyjściowym jest tkanka lub komórka pochodząca od człowieka5.
Uboczny efekt działania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego może ujawnić się bowiem już po
wielu latach od jego podania. Pozytywnie należy ocenić zatem
wymóg przechowywania dokumentacji dotyczącej danego produktu, dostatecznie długo.
Nowelizacja wyróżnia obligatoryjne6 oraz fakultatywne7
przesłanki cofnięcia zgody przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego.
Regulacja dotycząca wymagań jakie musi spełnić Osoba
Wykwalifikowana przeniesiona została z poziomu rozporządzenia do ustawy nowelizującej, uchylając tym samym przepis art.
39 ust. 5 pkt 2 upoważniający dotychczas Ministra Zdrowia do
wydania przedmiotowego rozporządzenia.
Ustawa nowelizacyjna podkreśla wagę przepisów Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej, zwracając po raz kolejny uwagę na
to, że zarówno wytwórca, jak i importer winni przestrzegać jej
wymogów8.
Dodany art. 43a9 odnosi się do wskazania przypadków,
kiedy wygasa zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz zgoda na wytwarzanie produktu
leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego.
Ponieważ dotychczas dla wygaszenia zezwolenia, koniecznym

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym: 1) suplement do dyplomu; 2)
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni medycznych, które prowadzą
studia na kierunku farmacja, w przypadku
konieczności uzupełnienia wiedzy i umiejętności,
o których mowa w ust. 1 pkt 2.
13

Zauważyć należy, że część wymogów wejdzie
w życie z dniem 9 lutego 2019 roku.

14

Art. 48 ust. 3 Do obowiązków Osoby Wykwalifikowanej należy w przypadku: 1) produktu
leczniczego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zapewnienie, że każda seria
produktu leczniczego została wytworzona
i skontrolowana zgodnie z przepisami prawa oraz

było zawnioskowanie i wniesienie opłaty, podmioty niezwykle rzadko zgłaszały się z przedmiotowym wnioskiem. Główny
Inspektor Farmaceutyczny musiał przeprowadzić inspekcję
i w oparciu o sporządzany na tej podstawie raport podejmowane
były odpowiednie działania. Zatem brak przepisu uniemożliwiał
stwierdzenie przez organ wygaśnięcia zezwolenia poza innymi
przypadkami niż zawnioskowanie przez posiadacza zezwolenia.
Na podstawie art. 111 ust. 1d dyrektywy 2001/83/WE
dodano ust. 3a w art. 46, umożliwiając tym samym skuteczne
i właściwe działania organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad produktami leczniczymi
w związku z prowadzeniem postępowań wyjaśniających dotyczących podejrzenia lub stwierdzenia wady jakościowej produktu leczniczego. Komentowany przepis umożliwia przeprowadzenie doraźnej inspekcji podmiotu odpowiedzialnego lub
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego bez uprzedzenia w
przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia zagrożenia dla
jakości lub bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.
Główny Inspektor Farmaceutyczny współpracuje z właściwymi inspekcjami farmaceutycznymi państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz państwami członkowskimi Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)10. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i wymiany informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy Komisji 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiającej
zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu
do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie
badań11 - w europejskiej bazie danych EduraGMDP nie mogą
istnieć dokumenty ze sobą sprzeczne. W związku z powyższym
dodano art. 47d, na podstawie którego wytwórcy niespełniającemu wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa uprzednio wydany certyfikat
potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Zatem GIF wycofa dany certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania po otrzymaniu z innego kraju dokumentu w związku
z niespełnianiem wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.
Wdrażając przepisy dyrektywy 2001/83/WE w art. 48
ust. 1 określono wymogi stawianie Osobie Wykwalifikowanej12
w ust. 3 wyszczególniono obowiązki Osoby Wykwalifikowanej13. Brzmienie przepisów art. 48 ust. 3-6 dostosowano do art.

z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na
dopuszczenie do obrotu; 2) produktu leczniczego
pochodzącego z importu, bez względu na to,
czy produkt został wytworzony w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym – zapewnienie, że każda seria produktu leczniczego została
poddana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pełnej analizie jakościowej i ilościowej, co najmniej
w odniesieniu do wszystkich substancji czynnych,
oraz innym badaniom i czynnościom kontrolnym
koniecznym do zapewnienia jakości produktów
leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi
w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.
15

W związku z implementacją dyrektywy Parla-
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Główny Inspektor Farmaceutyczny
ma obowiązek cofnięcia certyfikatu
potwierdzającego spełnienie przez
wytwórcę substancji czynnej lub substancji
pomocniczych wymagań Dobrej Praktyki
Wytwarzania w przypadku nie spełniania
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

mentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia
8 czerwca 2011 r. zmieniającego dyrektywę
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania
wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz. Urz.
UE L 174 z 01.07.2011, str. 74)
16

Oparto się na rozwiązaniach określonych w art.
9 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1718) oraz zapisach zawartych
w wytycznych Europejskiej Agencji Leków
dotyczących sporządzania deklaracji o braku
konfliktu interesów przez członków komitetów
naukowych tej agencji i ekspertów z państw

członkowskich Unii Europejskiej, wprowadzając
konieczne doprecyzowania.
17

		 Art. 114a. 1. Główny Inspektor Farmaceutyczny,
zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
wojewódzki inspektor farmaceutyczny, zastępca
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,
inspektorzy farmaceutyczni, inspektorzy do spraw
wytwarzania Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw obrotu
hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz osoby wykonujące w Głównym
Inspektoracie Farmaceutycznym lub wojewódzkim
inspektoracie farmaceutycznym czynności
związane z nadzorem nad produktami leczniczymi,
substancjami czynnymi lub substancjami
pomocniczymi nie mogą: 1) być członkami
organów spółek handlowych lub pełnomocnikami

49 i art. 51 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/83/WE, które stanowią,
że Osoba Wykwalifikowana w szczególności odpowiada za zapewnienie, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami prawa oraz wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.
Ponadto doprecyzowano (w celu zachowania pełnej zgodności
z art. 51 ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE), iż Osoba Wykwalifikowana, każdorazowo przed zwolnieniem serii do obrotu, certyfikuje w rejestrze, że seria ta spełnia określone ustawowo14
wymogi. Czas przechowywania rejestru, o którym mowa powyżej powinien być dłuższy o rok od terminu ważności produktu leczniczego, nie krótszy jednak niż pięć lat. Rejestr musi być
na bieżąco, w miarę przeprowadzania czynności aktualizowany
i udostępniany na każde żądanie organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
Z kolei art. 51ja przewiduje obowiązek cofnięcia certyfikatu
potwierdzającego spełnienie przez wytwórcę substancji czynnej lub substancji pomocniczych wymagań Dobrej Praktyki
Wytwarzania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
w przypadku otrzymania informacji od właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub
od właściwego organu kraju trzeciego mającego równoważne
z Unią Europejską wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania
i równoważny system inspekcji, iż wytwórca substancji czynnej
lub wytwórca substancji pomocniczych nie spełnia wymagań
Dobrej Praktyki Wytwarzania.
W kwestii obrotu produktami leczniczymi istotne znaczenie ma nowelizowany art. 75 ust. 1a, który dopuszcza możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej zarówno w postaci papierowej albo
elektronicznej.
Na podstawie art. 76 ust. 4 organem stwierdzającym czy
pomieszczenie komory przeładunkowej hurtowni farmaceutycznej odpowiada warunkom technicznym wymaganym dla
pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej będzie Główny Inspektor Farmaceutyczny, a nie jak dotychczas wojewódzki inspektor
farmaceutyczny w drodze postanowienia. Powyższe jest zasadne, z uwagi przejęcie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadzoru nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi, w tym nad działalnością hurtowni farmaceutycznych15 .

przedsiębiorców, którzy: a) prowadzą działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub importu
produktu leczniczego, wytwarzania produktu
leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku
szpitalnego, wytwarzania, importu lub dystrybucji
substancji czynnej, prowadzenia punktu
aptecznego, apteki ogólnodostępnej, apteki
szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej,
pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi
albo wystąpili z wnioskiem o wpis do
odpowiedniego rejestru, wydanie zezwolenia albo
zgody w zakresie prowadzenia takiej działalności,
b) prowadzą badanie kliniczne produktu
leczniczego albo wystąpili z wnioskiem
o rozpoczęcie takiego badania, uzyskali
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego albo wystąpili z wnioskiem o wydanie
takiego pozwolenia, c) są wytwórcami wyrobów

medycznych lub ich autoryzowanymi
przedstawicielami; 2) być wspólnikami lub
partnerami spółki handlowej lub stroną umowy
spółki cywilnej prowadzącej działalność, o której
mowa w pkt 1; 3) być członkami organów
spółdzielni lub członkami organów organizacji
pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust.
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450, 650 i 723), oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy
prowadzących działalność, o której mowa w pkt 1;
4) posiadać akcji lub udziałów w spółkach
handlowych prowadzących działalność, o której
mowa w pkt 1, oraz udziałów w spółdzielniach
prowadzących działalność, o której mowa w pkt 1;
5) posiadać jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych inwestujących wyłącznie w sektor
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Przepis art. 117a dyrektywy 2001/83/WE zakłada, iż państwa członkowskie wdrażają odpowiednie narzędzia, pozwalające zapobieganiu dostarczania pacjentom produktów leczniczych podejrzewanych o stanowienie zagrożenia. Ponieważ
organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej są zobowiązane
do wyeliminowania z rynku sfałszowanych produktów leczniczych, do ustawy dodano art. 88 ust. 5 pkt 4, na podstawie
którego kierownik apteki musi przekazywać PIF informacje
o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie
odpowiada ustalonym przez niego wymaganiom jakościowym
lub został sfałszowany (nowy obowiązek Kierownika Apteki).
Wdrażając art. 126b dyrektywy 2001/83/WE państwo
członkowskie musi wprowadzić rozwiązania zapewniające, iż
osoby odpowiedzialne za nadzór nad produktami leczniczymi,
w tym sprawozdawcy i eksperci, nie mają żadnych powiązań np. finansowych z branżą farmaceutyczną16. Postanowienia art. 114a17
mają zapewnić transparentną i niezależną ocenę przedsiębiorcy
nadzorowanego przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

Zakaz prowadzenia przez jednego
przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której
może on nabywać produkty lecznicze
Wprowadzono zakaz łączenia prowadzenia działalności
związanej z obrotem produktami leczniczymi z wykonywaniem
działalności leczniczej. Przepisy ograniczają równoczesne łączenie działalności gospodarczej na różnych poziomach łańcucha dystrybucji, w tym przede wszystkim dot. produktów leczniczych lub stosowania produktów leczniczych są nastawione
na przeciwdziałanie przede wszystkim właśnie wywozem
produktów leczniczych za granicę w sposób naruszający przepisy ustawy prawo farmaceutyczne. W związku z powyższym
w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę już jednego rodzaju działalność związaną z obrotem produktami leczniczymi
lub wykonuje działalność leczniczą albo wystąpił z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na prowadzenie takiej lub o wpis do właściwego rejestru właściwy organ odmówi wydania właściwego
zezwolenia lub dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru.
Przedsiębiorcy posiadający w dniu wejścia w życie ustawy zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,

farmaceutyczny posiadających akcje lub udziały
w spółkach handlowych wykonujących działalność,
o której mowa w pkt 1; 6) prowadzić działalności
gospodarczej, o której mowa w pkt 1; 7)
wykonywać zajęcia zarobkowego na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
lub innej umowy o podobnym charakterze
zawartej z podmiotami, o których mowa w pkt
1–5; 8) pełnić funkcji w organach, o których mowa
w art. 24 pkt 2, 4 i 5 oraz art. 34 pkt 2, 4 i 5
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1,
oraz biegli i eksperci, o których mowa w art. 122d
ust. 2, składają oświadczenie dotyczące
okoliczności określonych w ust. 1, zwane dalej
„oświadczeniem o braku konfliktu interesów”. 3.
Oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz
informacje, o których mowa w ust. 6, są składane

hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego,
wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie
Produktami Leczniczymi czy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, będą obowiązani w terminie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej
poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący
wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności
objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo wystąpić
z wnioskiem o wykreślenie z rejestru. Sankcją jest wykreślenie z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami
Leczniczymi natomiast zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu
aptecznego wygasa.
Konsekwencją powyższych uregulować jest wprowadzenie przepisów dotyczących oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zatem podmioty ubiegające się
o zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki, punktu aptecznego, o wpis do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi lub do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą będą obowiązane
do złożenia oświadczenia o nie prowadzeniu innego rodzaju
działalności leczniczej albo nie wystąpiły nz wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności lub wpis
do rejestru18. Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy nowelizowanej Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie obowiązany
cofnąć zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
w przypadku uprzedniego uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i następczego wykonywania
którejkolwiek z wyżej wymienionych działalności. Art. 103 daje
uprawnienie wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu
do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, w przypadku
gdy okaże się, że podmiot ją prowadzący wykonywał którąkolwiek z powyższych działalności.
W projekcie ustawy nowelizowanej wprowadzono zmiany wynikające wprost z lit. P pkt 69-71 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy

pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń na podstawie
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny. Składający oświadczenie o braku
konfliktu interesów i informacje, o których mowa
w ust. 6, jest obowiązany do zawarcia w nich
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. 4. Oświadczenie o braku
konfliktu interesów składają: 1) ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia – Główny
Inspektor Farmaceutyczny; 2) Głównemu
Inspektorowi Farmaceutycznemu – zastępca
Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
inspektorzy do spraw wytwarzania Głównego
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Inspektoratu Farmaceutycznego, inspektorzy do
spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego, osoby wykonujące czynności
związane z nadzorem nad produktami leczniczymi,
substancjami czynnymi lub substancjami
pomocniczymi w Głównym Inspektoracie
Farmaceutycznym oraz biegli i eksperci,
o których mowa w art. 122d ust. 2, działający
z upoważnienia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego; 3) wojewódzkiemu
inspektorowi farmaceutycznemu – zastępca
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,
inspektorzy farmaceutyczni oraz osoby
wykonujące czynności związane z nadzorem nad
produktami leczniczymi w wojewódzkim
inspektoracie farmaceutycznym oraz biegli
i eksperci, o których mowa w art. 122d ust. 2,
działający z upoważnienia wojewódzkiego

Przedsiębiorcy posiadający w dniu wejścia w życie ustawy zezwolenie na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych
weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, wpisani do
Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi czy
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, będą obowiązani w terminie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej poinformować organ wydający
zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie
Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem
lub wpisem do rejestru albo wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z rejestru

2001/20/WE19, w tym w odniesieniu do dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o opinię do komisji bioetycznej. Ponieważ
znakomita większość nowelizowanych przepisów dotyczących
badań klinicznych produktów leczniczych wejdzie w życie po
upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej.
Projekt zakłada zawieszenie do dnia 30 września 2018
roku regulacji w przedmiocie nakładania kar pieniężnych na
przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i refundowanymi wyrobami medycznymi oraz obowiązków polegających na przekazywaniu określonych danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania
Obrotu Produktami Leczniczymi20 . Początkowo system miał
funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku.

Wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w związku z planowaną
dużą nowelizacją
W ujęciu pieniężnym to dodatkowe koszty dla Osób
Wykwalifikowanych, związane z uzupełnieniem wykształ-

inspektora farmaceutycznego. 5. Oświadczenie
o braku konfliktu interesów zawiera: 1) imię
i nazwisko osoby składającej oświadczenie; 2)
informację dotyczącą okoliczności, o których
mowa w ust. 1. 6. Osoby, o których mowa w ust.1,
oraz biegli i eksperci, o których mowa w art. 122d
ust. 2, wraz z oświadczeniem o braku konfliktu
interesów podają: 1) znane im informacje, czy ich
małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego
stopnia, osoby związane z nimi z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby
pozostające z nimi we wspólnym pożyciu spełniają
kryteria, o których mowa w ust. 1; 2) informacje o
umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych
zawartych z podmiotem, który według ich wiedzy
prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, albo wystąpił z wnioskiem o wpis
w odpowiednim rejestrze, wydanie zezwolenia,

cenia, koszty związane z przekazywaniem organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu
lub stwierdzeniu, iż dany produkt leczniczy nie odpowiada
ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym lub został
sfałszowany.
Wydaje się, że projektowane zmiany w zakresie badań klinicznych mogą przyciągnąć międzynarodowe firmy farmaceutyczne jako sponsorów, w związku z mniejszymi wymogami
formalnymi, przede wszystkim w związku z brakiem obowiązku
składania umów o badanie kliniczne. Ocenia się, iż Polska stanie
się krajem konkurencyjnym do lokowania dużych projektów badawczych realizowanych w ramach wieloośrodkowych badań
klinicznych. Zwiększenie liczby badań klinicznych rejestrowanych w Polsce, prowadzonych w polskich ośrodkach spowoduje
zwiększenie zapotrzebowania na kadry medyczne, w tym badaczy i monitorów badań klinicznych.
Z uwagi na obniżenie wymagań dotyczących osób zaangażowanych w proces zwalniania serii produktu leczniczego
terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, przewiduje się
zmniejszenie kosztu ponoszonego przez wytwórców produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych.

pozwolenia albo zgody w zakresie prowadzenia
takiej działalności w okresie poprzedzającym
zatrudnienie lub zawarcie umowy z Głównym
Inspektoratem Farmaceutycznym lub
wojewódzkim inspektoratem farmaceutycznym,
określając strony i wskazując, czy zakres zadań
obejmował wykonywanie czynności zarządczych
lub związanych z rozwojem produktu. 7.
Oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz
informacje, o których mowa w ust. 6, składa się: 1)
przed zawarciem umowy o pracę, zmianą
stanowiska pracy lub zawarciem umowy
cywilnoprawnej; 2) corocznie do dnia 15 stycznia
według stanu na dzień 31 grudnia roku
poprzedniego, przy czym informacje, o których
mowa w ust. 6 pkt 2, podaje się jednorazowo
przed objęciem stanowiska lub zawarciem umowy;
3) w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i ust. 6
pkt 1. 8. Naruszenie obowiązków, o których mowa
w ust. 1–3, 5 i 6, stanowi podstawę do odmowy
nawiązania stosunku pracy, rozwiązania stosunku
pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
odmowy zawarcia lub wypowiedzenia umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy
o podobnym charakterze, odwołania ze
stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zastępcy Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego i zastępcy wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego. 9. Oświadczenia
o braku konfliktu interesów składane przez
biegłych i ekspertów, o których mowa w art. 122d
ust. 2, podlegają ocenie właściwego organu,
o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3, pod
względem możliwości wystąpienia w trakcie
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Projekt zakłada zawieszenie do dnia
30 września 2018 roku regulacji
w przedmiocie nakładania kar pieniężnych
na przedsiębiorców prowadzących obrót
produktami leczniczymi, refundowanymi
środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i refundowanymi wyrobami
medycznymi oraz obowiązków polegających
na przekazywaniu określonych danych do
Zintegrowanego Systemu Monitorowania
Obrotu Produktami Leczniczymi

Podsumowując, projekt ma na celu przede wszystkim
wzmocnienie ochrony zdrowia publicznego poprzez rozszerzenie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych
i obrotem nimi. Z kolei ograniczenie wywozu leków za granicę
przyczyni się do lepszej dostępności leków dla rodzimych pacjentów. Dostęp pacjentów do nowych terapii lekowych, rozwój ośrodków i kadry medycznej należy ocenić pozytywnie.

ORGANIZATOR

WARSAW PACK 2019

Bibliografia, akty normatywne
•

Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów
leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67)

•

Dyrektywa Komisji 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiającej
zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów
leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u
ludzi, znajdujących się w fazie badań (Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003, str. 22
– Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.32, str. 424 oraz Dz. Urz.
UE L 238 z 16.09.2017, str. 44)

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca
2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
– w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 7)

•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. Urz. UE L 158
z 27.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 25)

•

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000).

•

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1718).

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. poz. 1979 oraz z 2017 r. poz. 1349)

•

Ustawa ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych
innych ustaw; uchwalona na pos. nr 63 dnia 07-06-2018, druk 2386

5-7

2019

Wykaz źródeł internetowych
•

Wytyczne Europejskiej Agencji Leków dotyczących sporządzania deklaracji
o braku konfliktu interesów przez członków komitetów naukowych tej agencji
i ekspertów z państw członkowskich Unii Europejski

•

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_
procedural_guideline/2014/11/WC500177570.pdf

Senat nie wniósł poprawek, natomiast w dniu 2 lipca ustawę
w omówionym powyżej kształcie przekazano Prezydentowi
do podpisu.

planowanej kontroli albo inspekcji okoliczności
wymienionych w ust. 1. W przypadku stwierdzenia
konfliktu interesów biegły lub ekspert nie
uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli albo
inspekcji. 10. Informacje, o których mowa w ust. 6,
podlegają ocenie właściwego organu, o którym
mowa w ust. 4, pod względem wystąpienia w
postępowaniu administracyjnym, kontroli lub
inspekcji, w których uczestniczy osoba składająca
informacje, okoliczności wymienionych w ust. 1. W
przypadku stwierdzenia konfliktu interesów osoba
składająca informacje, o których mowa w ust. 6,
podlega wyłączeniu z postępowania albo nie
uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli albo
inspekcji. 11. W Biuletynie Informacji Publicznej
Głównego Inspektora Farmaceutycznego
zamieszcza się na formularzu dane pochodzące
z oświadczenia o braku konfliktu interesów

i informacji, o których mowa w ust. 6, obejmujące:
1) imię i nazwisko osoby, która złożyła
oświadczenie o braku konfliktu interesów; 2)
nazwę podmiotu, który prowadzi działalność
gospodarczą, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo
wystąpił z wnioskiem o wpis w odpowiednim
rejestrze, wydanie zezwolenia, pozwolenia albo
zgody w zakresie prowadzenia takiej działalności
i jest powiązany z osobą, która złożyła
oświadczenie o braku konfliktu interesów,
w zakresie określonym w ust. 1, w tym z uwagi na
informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1. 12.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi,
w drodze rozporządzenia, wzory: 1) oświadczenia
o braku konfliktu interesów i zgłoszenia informacji,
o których mowa w ust. 6, 2) formularza do
publikacji danych, o których mowa w ust. 11,
w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego
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Inspektora Farmaceutycznego – biorąc pod uwagę
potrzebę zarządzania konfliktem interesów i zakres
informacji, o których mowa w ust. 5 i 6.
18

Regulacja ma na celu zagwarantowanie już
w początkowej fazie, czyli składania wniosków,
iż podmioty ubiegające się o zezwolenie na dany
rodzaj działalności nie prowadzą innego rodzaju
działalności gospodarczej, w zakresie którym
mogą nabywać produkty lecznicze.

19

Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 1 oraz
Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str.25

20

Z uwagi na inicjatywę ograniczenia listy leków
podlegających zgłaszaniu do ZSMOPL o leki OTC
nie zagrożone brakiem dostępności w Polsce,
problemy pozostające wyłącznie po stronie
twórców systemu.
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miotów z różnych dziedzin zleca wytwarzanie własnych wyrobów wyspecjalizowanym firmom produkcyjnym. Szczególny
wzrost można zaobserwować w branży farmaceutycznej i suplementów diety. Z oferty produkcji kontraktowej korzystają
zarówno niewielkie podmioty nieposiadające własnej infrastruktury produkcyjnej, jak i duże koncerny dysponujące znaczącymi mocami produkcyjnymi.
Przyczyn wzrastającej popularności tego modelu biznesowego jest bardzo wiele. Dla zleceniodawców korzystanie
z usług produkcji kontraktowej przede wszystkim ogranicza
znacząco nakłady inwestycyjne oraz koszty działalności. Aby
wprowadzić produkt na rynek, firma nie musi inwestować we
własny park maszynowy, którego uruchomienie jest kosztowne, długotrwałe, a także wymaga dużego zaangażowania sił
i środków. Zlecenie wytworzenia wyrobów doświadczonemu
i sprawdzonemu producentowi umożliwia ograniczanie także
bezpośrednich kosztów produkcyjnych. Zleceniobiorca, wytwarzający na dużą skalę, jest w stanie uzyskać znacznie lepsze
warunki cenowe, np. od dostawców surowców czy materiałów,
a to korzystnie przekłada się na końcową cenę produktu. Dodatkowo producenci kontraktowi zazwyczaj oferują wytwarzanie różnorodnych form aplikacyjnych, co również umożliwia
wybranie najbardziej korzystnej ekonomicznie i jednocześnie
dopasowanej do potrzeb klienta formy produktu. Firmy świadczące usługi produkcji kontraktowej posiadają najczęściej
odpowiednie wyposażenie i infrastrukturę oraz wyszkoloną,
doświadczoną kadrę, mogą więc zaproponować atrakcyjne warunki cenowe i jednocześnie bardzo dobrą jakość.

Dlaczego producenci
kontraktowi są potrzebni?

Siedziba ICHEM Sp. z o.o.

Anna Zdziechowska
Koordynator projektów
Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o.

Produkcja kontraktowa staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularnym modelem
biznesowym. Zarówno na światowym, jak i polskim rynku funkcjonuje wiele firm, których jedyna
lub główna działalność obejmuje wytwarzanie na zlecenie klientów zewnętrznych produktów
leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego
czy wyrobów medycznych. W Polsce szczególnie szeroka oferta dotyczy produkcji kontraktowej
suplementów diety. Za skorzystaniem z profesjonalnych usług produkcyjnych przemawia bardzo
wiele argumentów, nie tylko natury ekonomicznej. Przy wyborze partnera biznesowego warto
wziąć pod uwagę jednak kilka kluczowych aspektów. Zleceniobiorca powinien być podmiotem
spełniającym wszystkie niezbędne standardy formalne i jakościowe oraz stanowiącym konkurencję
pod względem ceny. O zaletach korzystania z produkcji kontraktowej i własnych kilkunastoletnich
doświadczeniach w wytwarzaniu suplementów diety na zlecenie klientów zewnętrznych opowiada
Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o.
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Dlaczego warto korzystać
z produkcji kontraktowej?

P

rodukcja kontraktowa jest rodzajem outsourcingu, który
obejmuje usługowe wytwarzanie produktów pod marką
zleceniodawcy. Może dotyczyć całego procesu produkcyjnego lub jego wybranych fragmentów. Często oprócz zaprojektowania i wytworzenia produktu obejmuje usługi doradcze
w zakresie doboru właściwiej technologii, formy aplikacyjnej,
surowców czy opakowań. Klient jest najczęściej pomysłodawcą wyrobu i pozostaje właścicielem praw do niego. Ten rodzaj
produkcji początkowo związany był z markami własnymi sieci
handlowych. Natomiast w ostatnich latach coraz więcej pod-

Produkcja kontraktowa umożliwia początkującym klientom, m.in. firmom typu start-up, zrealizowanie własnego pomysłu na produkt bez posiadania parku maszynowego i doświadczonego personelu. Wyspecjalizowane firmy produkcyjne oferują kompleksowe usługi – od opracowania receptury aż
do dystrybucji wyrobu gotowego.
Dzięki temu pomysłodawca, który jest właścicielem produktu, może skupić swoje wysiłki na innych ważnych działaniach, takich jak sprzedaż i marketing. Taki model biznesowy
powoduje, że samo wprowadzenie produktu na rynek jest
obarczone mniejszym ryzykiem i może odbyć się również dużo
szybciej – firmy nie muszą bowiem realizować długotrwałych
i kosztowych inwestycji, aby uruchomić produkcję nowych
wyrobów i zaoferować je konsumentom.
Zarówno dla niewielkich, jak i dużych podmiotów taki
model działania może być szansą na przetestowanie nowego
pomysłu na produkt. Wytworzenie niewielkiej pierwszej partii przez producenta kontraktowego pozwala zleceniodawcy
ocenić reakcję rynku i konsumentów na nową propozycję
produktową, bez konieczności inwestowania i wprowadzania
niejednokrotnie kłopotliwych i kosztowych zmian technologicznych we własnym parku maszynowym. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, dopiero w przypadku pojawienia się pozytywnych sygnałów z rynku, firma może zaangażować własne zasoby i przygotować infrastrukturę do rozpoczęcia wytwarzania
nowych produktów.
Dla dużych podmiotów bardzo korzystne może być z kolei podzlecanie innym producentom niewielkich partii produkcyjnych. Stanowi to rozwiązanie takich problemów, jak
nieopłacalność przezbrojenia, brak dostępności własnych linii
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produkcyjnych czy chęć niełączenia produkcji podlegających
różnym rygorom wytwarzania, jak np. GMP i HACCP. Zlecanie
produkcji na zewnątrz kilku firmom (producentom kontraktowym) może być również sposobem na minimalizowanie ryzyka
związanego z nieterminowością dostaw czy też wystąpieniem
nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych.

Dzięki nim producent ma możliwość zaprezentowania swoich możliwości wytwórczych i największych atutów, a klient
zdobywa gwarancję wiarygodności firmy.
Warto podjąć współpracę z podmiotem doświadczonym
i specjalizującym się w produkcji kontraktowej. Świadczenie
usług dla kilku zleceniodawców wymaga od wykonawcy
przede wszystkim dobrego zaplanowania własnych procesów oraz podejmowania zleceń odpowiednio do własnych
możliwości i mocy produkcyjnych. Podmioty funkcjonujące
na rynku od lat wypracowały własne optymalne modele
świadczenia usług produkcji kontraktowej. Ryzyka dotyczące nieterminowego lub niewłaściwego zrealizowania
kontraktu są w ich przypadku znacznie mniejsze niż w przypadku firm, które wykonują produkcję kontraktową okazjonalnie lub stanowi ona jedynie ich działalność dodatkową.

Linia do blistrowania

Kapsułkarka

Kluczowe aspekty wyboru
producenta kontraktowego
Korzystanie z usług produkcji kontraktowej może przynieść zleceniodawcy bardzo wiele korzyści. Na jakie aspekty
powinien zatem zwrócić uwagę klient przy wyborze partnera
biznesowego, któremu powierzy urzeczywistnienie swojego
pomysłu na produkt?
Jednym z najważniejszych elementów jest jakość świadczonych usług i wytwarzanych produktów. Zleceniobiorca
powinien wykazać się pozytywnymi opiniami, dotyczącymi
wcześniej zrealizowanych kontraktów. Producent musi spełniać wymagania prawne i formalne, umożliwiające prowadzenie
tego typu działalności, potwierdzone posiadaniem odpowiednich zezwoleń, uprawnień i certyfikacji. Usługobiorca ma obowiązek przedstawić klientowi wszystkie niezbędne dokumenty.
Ważnym elementem jest możliwość odbycia wizyty w zakładzie
producenta przed sfinalizowaniem współpracy. Umożliwia ona
zweryfikowanie rzeczywistych warunków, w których realizowane są procesy, posiadanej infrastruktury i zaplecza produkcyjnego. Renomowane firmy oferują swoim potencjalnym klientom możliwość odbycia wizyt audytujących w swoim zakładzie.

Linia do wytwarzania suplementów diety w ﬁolkach

Bardzo istotnym aspektem jest oczywiście również zawarcie samej umowy, zawierającej prawidłowe postanowienia
zabezpieczające strony. Ważne jest precyzyjne określenie obowiązków i odpowiedzialności stron, terminów, aspektów dotyczących zachowania poufności czy kwestii związanych z prawami własności intelektualnych i przemysłowych.
Przy wyborze partnera biznesowego dobrym rozwiązaniem
może być skorzystanie z bazy podmiotów, będących członkami
organizacji branżowej, np. takiej jak Krajowa Rada Suplementów i Odżywek. Skupia ona firmy godne zaufania, z którymi
współpraca daje gwarancję sukcesu.
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Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku, o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
suplementy diety stanowią środek spożywczy, którego przyjmowanie ma na celu uzupełnienie
codziennej diety. Zatem suplementy diety to pewnego rodzaju „specyficzna żywność”
podlegająca uregulowaniom prawa żywnościowego. Jak wskazują obowiązujące przepisy
prawa, suplementy diety nie mogą wykazywać działania terapeutycznego, ani zapobiegać
chorobom, zaś pierwotną ich rolą jest uzupełnianie składników odżywczych niezbędnych
w dobrze zbilansowanej diecie. Suplementacja jest wskazana w przypadku niedoborów
składników odżywczych lub kiedy zapotrzebowanie naszego organizmu na składniki odżywcze
w różnych warunkach jest zwiększone. Suplementy diety mają różną postać farmaceutyczną
od kapsułek, tabletek, drażetek oraz innych stałych postaci farmaceutycznych, po postacie
płynne przeznaczone do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych
z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu
przepisów prawa farmaceutycznego (art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Pomimo braku działania farmakologicznego suplementy
diety mogą korzystnie wpływać na zdrowie, wspomagając funkcjonowanie np. komórek
odpornościowych lub działając pro-naprawczo [Kim i wsp. 2011, Rusek i wsp. 2018].
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Bezpieczeństwo suplementów diety
Pojęcie „bezpieczeństwa żywnościowego” zostało wprowadzone w 1994 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture
Organization of the United Nations), natomiast termin bezpieczeństwa żywnościowego dotyczącego szczebla państwowego
sformułowano podczas Światowego Szczytu Żywnościowego w 1996 roku. Każde państwo członkowskie ma obowiązek
prowadzenia odpowiedniej polityki żywienia, pozwalającej na
utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego kraju w oparciu o aktualne regulacje prawne w tym zakresie [Fijałek Sarna
2009]. Bezpieczeństwo żywności to zapewnienie o jej nieszkodliwości dla zdrowia i życia człowieka. Często renomowani producenci suplementów diety są także producentami produktów
leczniczych, które są nadzorowane przez Główny Inspektorat
Farmaceutyczny (GIF). W Polsce suplementy diety niezależnie
od podmiotu odpowiedzialnego są nadzorowane przez Główny
Inspektorat Sanitarny (GIS). Zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami prawa odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
środki spożywcze ponosi podmiot działający na rynku spożywczym, czyli osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie
spożywczym pozostającym pod ich kontrolą.
Natomiast przemysł farmaceutyczny oraz organy nadzoru
rynku farmaceutycznego wkładają wiele wysiłku w działania,
zwłaszcza prewencyjne, służące zapewnieniu bezpieczeństwa
zdrowotnego. Podstawą tych działań, jest stała kontrola zawartości substancji szkodliwych, metali ciężkich, pestycydów oraz
drobnoustrojów chorobotwórczych. Taka kontrola jest niezbędna do zapewniania najwyższej jakości produktów bezpiecznych
dla pacjenta. Stworzenie odpowiednich systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem ma zagwarantować niezmienność produktów nie tylko pod względem wartości odżywczej
i jakości organoleptycznej, ale przede wszystkim wymagań
zdrowotnych [Kołożyn-Krajewska 2007]. Aby zapewnić odpowiednią jakość suplementów powinny one być wytwarzane
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Głównymi przyczynami zatruć i zakażeń pokarmowych są
Gram-ujemne pałeczki należące do rodziny Enterobacteriaceae,
a wśród nich mikroorganizmy należące do rodzaju Salmonella,
Shigella, enteropatogenne Escherichia coli czy Yersinia enterocolitica. Prócz tych bakterii, toksykoinfekcje mogą wywoływać laseczki tlenowe Bacillus cereus, laseczki beztlenowe Clostridium
perfringens oraz pałeczki Listeria monocytogenes.
W klasycznym ujęciu przyjmuje się, że do wystąpienia
toksykoinfekcji jest konieczne spożycie określonej liczby drobnoustrojów, zdolnych do wywołania objawów, wyrażonej poprzez wskaźnik MID (minimal infectious dose), czyli najmniejszą
liczbę komórek bakteryjnych zdolnych do wywołania objawowego przebiegu choroby u ludzi. Wartość MID dla pałeczek
Salmonella spp. wynosi 10 4 komórek bakteryjnych, podczas
gdy dla enterotoksycznych E. coli – 108 komórek bakteryjnych
w spożytym pokarmie [Forbes i wsp. 2007; Markley i wsp.
2013; Laganà i wsp. 2017].
Najgroźniejsze pałeczki duru brzusznego (Salmonella Typhi)
oraz paradurów (Salmonella Paratyphi) namnażają się jedynie
w organizmie człowieka i wywołują bardzo ciężką chorobę
zakaźną – dur brzuszny. Z kolei Salmonella bongori i liczne serotypy pałeczek Salmonella enterica kolonizują przewód pokarmowy zwierząt i są chorobotwórcze dla ludzi, u których
wywołują zapalenie żołądka i jelit, czyli ostrą salmonellozę,
klasyfikowaną czasem jako zatrucie pokarmowe. Salmonellozy
należą do najczęstszych zakażeń pokarmowych notowanych
w Polsce [Świerszcz i wsp. 2017; James 2005]. Okres inkubacji
w zakażeniu wywołanym przez pałeczki Salmonella spp. trwa

Zatrucia gronkowcowe stanowią drugą po salmonellozach
przyczynę zatruć pokarmowych w Polsce [Świerszcz i wsp.
2017]. Przyczyną zatruć pokarmowych nie jest sama obecność drobnoustrojów Staphylococcus aureus tylko wytwarzana przez nie enterotoksyna. Średnia dawka wywołująca objawy u dorosłego człowieka, niezależna od typu enterotoksyny
wynosi 10-15 µg. Objawy występują po 2-4 godz. od spożycia
pokarmu zawierającego toksynę. Najwcześniejszym objawem
zatrucia jest ślinotok, po którym prawie natychmiast pojawiają się nudności i gwałtowne wymioty, przy czym początkowo
w wymiotach znajduje się treść pokarmowa, a później żółć.
Może wystąpić także biegunka, czasem krwawa i towarzyszące jej objawy ogólne: uczucie zmęczenia, brak łaknienia,
podwyższona ciepłota ciała do temp. 38-40oC, mdłości oraz
wzdęcia. Objawy ustępują po 24-48 godz. [Forbes i wsp.
2007; Szewczyk 2013].
Szczególnie ważną z punktu widzenia suplementów diety bakterią wywołującą zatrucia i zakażenia pokarmowe jest
Gram-dodatnia laseczka Bacillus cereus. Bakteria ta, dzięki
zdolności transformacji do postaci przetrwalnej, jest oporna na
czynniki środowiska tj. wysuszenie, temperatura, niskie/wysokie pH czy ciśnienie. Spory laseczek tlenowych Bacillus znajdują się w glebie, na powierzchni roślin, w tym warzyw, owoców, zbóż czy ziół i wraz z nimi przedostają się do ekstraktów
roślinnych/owocowych, a następnie do suplementów diety.
O ile nieznaczna liczba spor B. cereus nie stanowi zagrożenia
zdrowotnego, to duża ich liczba przedostająca się np. wraz
z przyprawami lub suszem ziołowym do żołądka, a następnie
do jelit, może prowadzić do zatrucia pokarmowego wywołanego przez enterotoksyny odpowiedzialne za wystąpienie
postaci biegunkowej lub wymiotnej choroby. Przy przebiegu
biegunkowym okres wylęgania choroby trwa od 8 do 16 godz.
i towarzyszą mu bóle żołądka, biegunka oraz mdłości. Objawowy przebieg choroby trwa 11-16 godz. Do zatrucia o przebiegu wymiotnym dochodzi głównie po spożyciu ryżu i przypraw, szczególnie potraw podgrzewanych przez wiele godzin
w temp. 40-50oC. Utrzymanie stałej temperatury optymalnej
do germinacji (kiełkowania) spor, prowadzi do namnożenia
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Spożycie żywności, w tym suplementów diety nie spełniających norm mikrobiologicznych może prowadzić do
zatrucia pokarmowego, zakażenia pokarmowego lub tzw.
toksykoinfekcji czyli zakażenia bakteryjnego przebiegającego z zatruciem. Klasyczne zatrucie pokarmowe na tle bakteryjnym to zwykle toksykoinfekcje występujące po spożyciu
pokarmu zanieczyszczonego bakteriami chorobotwórczymi,
które po namnożeniu, wytwarzają toksyny atakujące nabłonek jelitowy. Objawy choroby występują w krótkim czasie
po spożyciu pokarmu i są zwykle związane z zaburzeniami ze
strony układu pokarmowego [Forbes i wsp. 2007; Markley
i wsp. 2013]. Wyjątek stanowi zatrucie pokarmowe toksyną
botulinową wytwarzaną przez Clostridium botulinum, prowadzące do porażenia płytki nerwowo-mięśniowej i typowych
objawów neurologicznych.
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Zagrożenia mikrobiologiczne

7-72 godz., wyjątkowo może trwać nawet do 14 dni. Po tym
okresie występują objawy charakterystyczne dla zaburzeń żołądkowo-jelitowych tj. wymioty i biegunka, którym towarzyszy
gorączka. Przy analizie źródeł zatruć pokarmowych pałeczkami
Salmonella spp. istnieje konieczność uwzględnienia możliwości
krzyżowego zanieczyszczenia pokarmu. Połowę zatruć pokarmowych na tle Salmonella spp. powoduje spożycie zakażonego
drobiu, mięsa zwierząt rzeźnych i jaj oraz produktów zawierających jaja, a także produktów przygotowywanych na bazie
mleka. Występowanie choć minimalnej liczby pałeczek Salmonella spp. jest podstawą do wykluczenia produktu. Podobnie jak
salmonellozy, czerwonka bakteryjna wywoływana przez różne
gatunki pałeczek Shigella spp. jest chorobą tzw. „brudnych rąk”
i wynikiem transmisji drobnoustrojów z dolnego odcinka układu
pokarmowego do żywności. W odróżnieniu od bakterii należących do rodzaju Salmonella, tylko kilka komórek bakteryjnych
Shigella spp. wystarczy do wywołania krwawej biegunki, z towarzyszącą wysoką gorączką i objawów zapalenia jelita grubego [Szewczyk 2013; Kowalski i wsp. 2017; James 2005; Forbes
i wsp. 2007].

System Inspeed wraz z modułem Inspector to innowacyjne rozwiązanie pełnej inspekcji nakładu i weryfikacji
poprawności wykonania nadruku na kartonikach w drukarni. Połączenie najbardziej zaawansowanych algorytmów
inspekcji wizyjnej EyeC z niezawodną konstrukcją mechaniczną firmy VErSor. To podstawowe narzędzie do
kontroli jakości dedykowane poligrafii, dzięki któremu branża farmaceutyczna jest pewna najwyższej jakości
odbieranych produktów. To rozwiązanie, które znajdziesz w najlepszych drukarniach w Polsce i na świecie.

Wprowadzenie produktu do obrotu nie jest uzależnione od
uzyskania decyzji zatwierdzającej taki środek spożywczy
– powyższa procedura nie przewiduje jednak kontroli jakościowej, w tym nie jest weryfikowane bezpieczeństwo ich stosowania z innymi produktami2.
Przejawów kontrolnej roli GIS można upatrywać w przepisach uprawniających ten organ do wszczęcia, na podstawie
otrzymanego powiadomienia, postępowania w celu wyjaśnienia, czy produkt nie spełnia wymagań produktu leczniczego.
W takim przypadku, zobowiązuje on powiadamiającego do
przedłożenia opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, która jest
dla Głównego Inspektora Sanitarnego wiążąca3. Jednoznaczne wskazanie, czy dany produkt stanowi suplement diety, czy
też produkt leczniczy, determinuje drogę wymogów prawnych
jakie są stawiane danej kategorii produktów, w tym zasad udostępnienia ich na rynku.
Jednakże pomimo takiej podwójnej kontroli, na rynku znajdują się produkty, które posiadając tę samą substancję czynną,
funkcjonują w obrocie zarówno jako suplementy diety, jak i produkty lecznicze4, np. witamina C. Wynika to z faktu, jak wskazano to powyżej, innego przeznaczenia suplementów, które,
będąc środkami spożywczymi, nie leczą, a jedynie uzupełniają dietę, przynosząc dodatkowo korzyści zdrowotne. Ponadto
istotnym jest, że składniki takie jak, np. witamina C czy mleczan
magnezu, obecne w produktach leczniczych, jednocześnie znajdują się na liście dozwolonych składników suplementów diety,
określonych w przepisach obowiązującego prawa5.
Dla porównania, w Niemczech, suplementy diety nie zawierają substancji czynnych. Przepisy prawa (Nahrungsergänzungsmittelverordnung – The German Food Supplement Ordinance)
określają, które witaminy i minerały mogą być dodawane do
produktów spożywczych. Inne substancje, o określonym działaniu wspomagającym samopoczucie lub zawierające wartości
odżywcze, mogą być dodawane do suplementów diety (mikroelementy, aminokwasy, błonnik, ekstrakty z roślin oraz ekstrakty ziołowe).
Obecnie w Niemczech nie ma aktu prawnego, regulującego
kwestię substancji, które mogą być dodawane do suplementów diety, ale możliwość dodawania określonych substancji,
odpowiednio do żywności lub suplementów diety, uzależniona jest od tego, czy takie zastosowanie tych substancji jest
dozwolone na mocy przepisów prawa (np. The German Food
Supplement Ordinance lub Feed Code, Lebensmittel- und

Futtermittelgesetzbuch, LFGB). Niejednokrotnie regulacje nie
obowiązują lub nie są przestrzegane szczególnie w innych
krajach Europy Wschodniej. Dlatego tak istotne jest, żeby nie
przyjmować suplementów diety pochodzących z niewiadomych źródeł, a kupować tylko te wytwarzane przez producentów, działających w oparciu o przyjęte systemy jakości. Bezpieczeństwo suplementów diety dotyczy składu tych produktów,
jak również czystości mikrobiologicznej, czyli wykluczenia
obecności w badanym produkcie przekraczającej dopuszczalną
liczbę drobnoustrojów środowiskowych i wykazania, że produkt nie zawiera drobnoustrojów patogennych, stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.

kartoników dla farmacji

zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania GMP (Good Manufacturing Practice), Dobrą Praktyką Higieniczną GHP (Good Higienic Practice), systemem HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point), normami ISO 9001, ISO 22000:2006 [Sitarz,
Janczar-Smuga 2012; Tarczyńska i wsp. 2012].
Zgodnie z procedurami i obowiązującym prawem suplementy diety wprowadzane na rynek powinny zachowywać
odpowiednią jakość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami suplementy diety podlegają powiadomieniu Głównego
Inspektora Sanitarnego o zamiarze pierwszego ich wprowadzenia do obrotu (czyli pierwsze posiadanie żywności
w celu sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub innej formy dysponowania, w tym w celu oferowania do sprzedaży,
innej formy przekazania lub nieodpłatnego przekazania1).

100% inspekcji
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drobnoustroju i wydzielenia toksyny wprost do spożywanego
pokarmu. W tym przypadku okres inkubacji jest krótki – ok.
1-5 godz., a objawami dominującymi są wymioty, odwodnienie,
zawroty głowy. Zatrucia wywołane laseczkami B. cereus nie
są rejestrowane, gdyż ich przebieg jest stosunkowo łagodny,
a objawy samoograniczające się, nie wymagające antybiotykoterapii. Jednak okresowe monitorowanie linii produkcyjnej
oraz wymazy środowiskowe w celu kontrolowania czystości
mikrobiologicznej w kierunku Bacillus spp. pozwalają na wczesną eliminację drobnoustroju. Późniejsza, trwała kolonizacja
środowiska produkcyjnego sporami Bacillus spp. jest trudna
do eliminacji [Guinebretière i wsp. 2002; James 2005; Forbes
i wsp. 2007; Markley i wsp. 2013].
Kontrola czystości mikrobiologicznej suplementów diety
dotyczy także wykluczenia obecności bakterii beztlenowych
z rodzaju Clostridium. Do tej grupy drobnoustrojów zalicza się
m. in. Clostridium perfringens. Jest to Gram-dodatnia laseczka
wywołująca zatrucia pokarmowe, najczęściej w wyniku spożycia skażonych potraw rybnych i mięsno-warzywnych. Toksyczność tych bakterii jest determinowana przez produkowaną przez nie enterotoksynę, powodującą m. in. uszkodzenie
nabłonka jelitowego, zahamowanie transportu glukozy oraz
utratę białek. Objawy takie jak biegunka i bóle brzucha występują po około 4-22 godz. od spożycia zakażonego pokarmu
i mijają samoistnie po 24 godz. Zatruciu tymi drobnoustrojami
nie towarzyszy gorączka. Kryterium potwierdzającym zatrucie
o etiologii C. perfringens jest wykrycie tych drobnoustrojów w
liczbie przekraczającej 105 CFU/ml w produkcie spożywczym
lub 106 CFU/ml jednostek koloniotwórczych w kale chorego
(CFU – colony forming unit). Niezależnie od zatruć pokarmowych, C. perfringens stanowi wskaźnik mikrobiologicznego,
przetrwałego zanieczyszczenia wody.
Drobnoustrojem ważnym ze względu na bezpieczeństwo
żywności, choć rzadko wywołującym zatrucie pokarmowe,
jest laseczka jadu kiełbasianego – Clostridium botulinum. Według aktualnych statystyk Polskiego Zakładu Higieny, w Polsce odnotowuje się rocznie ok. 30 przypadków tzw. botulizmu
pokarmowego [Świerszcz i wsp. 2017]. Mimo to Polska plasuje
się w czołówce krajów o najwyższej zapadalności na tę chorobę. Do zatrucia dochodzi zwykle po spożyciu domowych przetworów warzywnych, warzywno-mięsnych lub rybnych, poddanych niewłaściwej obróbce termicznej. W warunkach beztlenowych spory C. botulinum przedostające się do przetworów wraz z glebą (warzywa), odchodami (mięso), mułem (ryby),
pyłkiem pszczelim, kurzem (miód, syrop klonowy, syrop kukurydziany) ulegają germinacji i wydzielają toksynę botulinową,
która po spożyciu jest wchłaniana w jelitach do krwiobiegu
i poraża nerwy w płytce mięśniowo-nerwowej, prowadząc do
paraliżu wiotkiego objawiającego się opadaniem powiek, porażeniem mięśni głowy i szyi. Klasyczna postać botulizmu jest
diagnozowana na podstawie charakterystycznych objawów
klinicznych, potwierdzanych obecnością toksyny botulinowej
w surowicy pacjenta.
Żywność nieprzetworzona nie zawiera toksyn botulinowych, jednak przyprawy, zioła czy syropy (klonowy, kukurydziany) oraz miód mogą zawierać śladowe ilości spor C. botulinum szczególnie niebezpiecznych dla noworodków (dzieci
poniżej 1 roku życia), u których po spożyciu miodu zawierają-
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cego spory C. botulinum dochodzi do rozwoju tzw. botulizmu
niemowląt – jednostki mało poznanej, rzadko diagnozowanej
i nierejestrowanej przez Polski Zakład Higieny (PZH) [Rudnicka i wsp. 2014]. Usunięcie spor, czy badanie takich suplementów na obecność C. botulinum nie jest rekomendowane,
a w wielu przypadkach jest niemożliwe do zrealizowania. Dlatego wszystkie produkty zawierające w swoim składzie miód
pszczeli powinny być odpowiednio opisane, przestrzegając
przed nie podawaniem produktu dzieciom poniżej 1 roku życia. Miód pszczeli zawierający śladowe ilości spor C. botulinum
nie jest szkodliwy dla dzieci powyżej tego wieku, dorosłych,
czy kobiet w ciąży, u których flora fizjologiczna jelit jest w pełni ukształtowana [Rudnicka i wsp. 2015].
Kolejnym istotnym drobnoustrojem, którego obecność
należy wykluczyć w suplementach diety szczególnie tych
przeznaczonych dla dzieci i kobiet w ciąży jest Gram-dodatnia pałeczka Listeria monocytogenes. Zakażenie tą bakterią
jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży i wiąże się
z poważnym zagrożeniem dla płodu, noworodka, jak i samej
ciężarnej. Najbardziej narażone na listeriozę są osoby z fizjologicznym niedoborem odporności (np. kobiety w ciąży, osoby
w zaawansowanym wieku) lub osoby cierpiące na poważne
choroby podstawowe (nowotwory, wirusowe zapalenia wątroby czy wirusowe niedobory odporności).
U osób zdrowych zakażenie może przebiegać bezobjawowo lub mieć łagodny przebieg. L. monocytogenes przeżywa
w mrożonkach, szczególnie takich, które nie wymagają gotowania przed spożyciem, a są tylko podgrzewane lub rozmrażane. Namnaża się również w temperaturze lodówki (4oC) [Forbes i wsp. 2007; Khardori 2016].

Regulacje prawne dotyczące
kryteriów mikrobiologicznych
dla żywności/suplementów diety
Bezpieczeństwo suplementów diety wymaga odpowiednich regulacji prawnych, w których zawarte są wytyczne oraz
metody ich egzekwowania. Unijne przepisy prawa żywnościowego, odnoszące się również do suplementów diety, mają
na celu minimalizowanie występowania zagrożeń, zwłaszcza
mikrobiologicznych. Według przyjętych kryteriów zawartych
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z 15 listopada
2005r. z późniejszymi zmianami w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, końcowy
produkt nie powinien zawierać mikroorganizmów, ich toksyn
oraz metabolitów w ilościach stanowiących zagrożenie dla
zdrowia ludzi i zwierząt. Wśród zawartych w tym rozporządzeniu parametrów jakości mikrobiologicznej wyróżnić można parametry stanowiące o bezpieczeństwie i higienie. Do
kryteriów wykluczających należą: obecność drobnoustrojów
patogennych dla człowieka tj.: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazaki i E. coli oraz występowanie
toksyn: enterotoksyny gronkowcowej i histaminy. Do wskaźników świadczących o poziomie higieny należą: ogólna liczba
drobnoustrojów tlenowych, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, pałeczki E. coli i koagulazo-dodatnie szczepy Staphylococcus aureus. W celu określenia parametrów jakości mikrobiologicznej wymagane jest zastosowanie odpowiednich
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normatywnych metod badawczych (norm międzynarodowych
i europejskich), w których zawarte są wytyczne dotyczące
sposobu pobierania, przygotowania próbek do badań, ich
analizy i formułowania wyniku. Ich ciągłe doskonalenie i pojawianie się wciąż nowych programów kontroli istotnie wpływa na zmniejszenie mikrobiologicznych zagrożeń.
Wymagania mikrobiologiczne dotyczą z jednej strony samego produktu, gdyż obecność bakterii chorobotwórczych
może wywoływać zatrucia pokarmowe, a z drugiej strony
higieny procesu produkcyjnego, określając poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych, pozwalający na zapewnienie
odpowiedniej jakości produktu oraz procesu jego wytwarzania. W obszarze produkcyjnym wykonuje się badania czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni. Monitoruje się
także procesy mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wykonuje
się badania pracowników biorących udział w procesie produkcyjnym (m.in. pobiera się wymazy z odzieży ochronnej
i rękawic podczas pracy).
Należy także pamiętać o badaniu czystości mikrobiologicznej wody niezbędnej do procesu wytwarzania. Próbki wody są
regularnie pobierane z ściśle określonych ujęć, z których pozyskiwana jest woda wykorzystywana w produkcji suplementu.
Woda technologiczna musi spełniać odpowiednie wymogi wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania mikrobiologiczne suplementów diety wykonuje się zgodnie z normami ISO dedykowanymi do badania
żywności. Podstawowym badaniem jest określenie ogólnej
liczby drobnoustrojów, ponieważ zarówno żywność, jak i suplementy diety nie są i nie muszą być produktami jałowymi i
dopuszcza się zawartość pewnej liczby drobnoustrojów, przy
wykluczeniu obecności mikroorganizmów chorobotwórczych.
Dlatego pierwszy etap badań bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, w tym suplementów diety, obejmuje określenie ogólnej liczby drobnoustrojów w 10 ml/10 g odpowiednio
popranej próbki. Badanie to wykonuje się zgodnie z normą
PN-EN ISO 4833-1:2013-12 dla określenia liczby drobnoustrojów
i PN-ISO 7954:1999 dla określenia liczby pleśni i drożdży. Normy te zalecają wykonanie metody seryjnych rozcieńczeń produktu i wysiew prób na podłoże umożliwiające wzrost bakterii
(podłoże stałe tryptozowo-sojowe) lub grzybów (podłoże stałe
Sabouraud), inkubowane odpowiednio 72 godz. w temp. 30oC
lub 5 dni w temp. 25oC. Po ocenie liczby kolonii i przeliczeniu jej
na 1 ml/1 g produktu wyznaczona zostaje średnia liczba drobnoustrojów. Należy podkreślić, że większość drobnoustrojów
znajdujących się w żywności czy suplementach diety to bakterie, pochodzące ze środowiska naturalnego, nie wpływające
na dobrostan organizmu człowieka. Jednak przedostanie się
lub w szczególności namnażanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz wydzielanie przez nie toksyn do produktu
spożywczego lub suplementu jest niedopuszczalne i musi być
kontrolowane odpowiednio ukierunkowanymi badaniami mikrobiologicznymi wykluczającymi obecność mikroorganizmów
potencjalnie patogennych, poprzez zastosowanie odpowiednich podłóż wybiórczych i różnicujących.
Najczęściej wykonuje się badania na obecność L. monocytogenes, Salmonella spp., E. coli i S. aureus. Zgodnie z normą PN-EN
ISO 11290-2:2000 do oznaczania liczby Listeria spp. stosuje się
podłoże ALOA, w którym czynnik chromogenny oraz fosfatydyloinozytol umożliwiają wstępne różnicowanie L. monocytogenes. Mieszanina hamująca obecna w podłożu ogranicza wzrost
drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae, bakterii Gram-dodatnich oraz drożdży. Wykrycie L. monocytogenes w suplemencie diety, niezależnie od jego rodzaju, wyklucza wprowadzenie go na rynek. Należy nadmienić, że nie każdy suplement
diety wymaga badania w kierunku L. monocytogenes. Drobnoustrój ten jest zwykle izolowany z produktów mlecznych lub
innych produktów pochodzenia zwierzęcego, dlatego głównie
takie produkty powinny być poddane badaniu.
Badanie w kierunku Salmonella spp. według normy PN-EN
ISO 6579-1:2017-04 wykonuje się po wstępnym namnożeniu
drobnoustrojów w zbuforowanej wodzie peptonowej i wysiewie próby na podłoża płynne MKTTn (Mueller Kauffmana)
i Rappaport Vassiliadis Soy (RVS), w celu namnażania selektywnego. W kolejnym etapie przesiewa się badaną próbę na
podłoża stałe XLD i podłoże chromogenne Rambach, na którym kolonie Salmonella spp. wyrastają w kolorze czerwonym.
Obecność pałeczek Salmonella spp. należy rutynowo wykluczać w każdym badanym produkcie.
Do wykrywania i oznaczania liczby ß-glukuronidazo-dodatnich E. coli według normy PN-ISO 16649-2:2004 służy agar
TBX. Dodawany do podłoża chromogen 5-bromo-4-chloro-indolilo ß-D-glukuronid jest absorbowany przez komórki E. coli

dyt? Możesz liczyć na naszą
Gotowy na audyt?pomoc!
Możesz liczyć na naszą pomoc!
Badania zapewniające bezpieczeństwo
mikrobiologiczne suplementów diety

W żywności (w tym w suplementach diety) mogą wystęe i kalibracje:
Wzorcowanie i kalibracje:
pować różne rodzaje drobnoustrojów środowiskowych. Do
pośredniej oceny
mikrobiologicznego BMS,
służą
chniczne
-bezpieczeństwa
HVAC,
RMS, gazowe oraz
Instalacje
wodne
techniczne - HVAC, BMS, RMS, gazowe oraz wodne
drobnoustroje wskaźnikowe, zwykle niechorobotwórcze mikroorganizmy środowiskowe, obecne na powierzchni roślin, byrodukcyjne
Urządzenia produkcyjne
tujące w glebie i powietrzu, które przedostają się do produktu
finalnego i stanowią jego kontaminację. Są one równomiernie
rozmieszczone w żywności, a więc ich liczba w określonej masie
produktu informuje o prawdopodobieństwie niezastosowania
odpowiednich procedur mających na celu zredukowanie ich
liczby podczas obróbki (temperatura, stężenie soli, konserwantów, zawartość wody). Do mikroorganizmów wskaźnikowych
należą pałeczki jelitowe E. coli oraz enterokoki (Enterococcus
faecalis). Zwykle przyczyną pojawienia się kałowych pałeczek E. coli w żywności, na powierzchniach maszyn i urządzeń
przetwórczych jest nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej,
szczególnie higieny rąk.
Ocena sanitarna wody prowadzona przez wykrywanie enterokoków jest uważana przez niektórych badaczy za postępowanie właściwsze niż przez ilościowe określanie E. coli. Pogląd
ten wynika stąd, że enterokoki w wodzie giną szybciej niż E.
coli i stanowią lepszy wskaźnik aktualnego (świeżego) zanieczyszczenia wody. Obecność drobnoustrojów chorobotwórczych w badanych próbkach określa się przeważnie testem
„jest-nie ma” (present-absent). Wynik takiego badania może być
miarodajny tylko w stosunku do badanej próbki. Wiąże się to
z tym, że drobnoustroje chorobotwórcze są nierównomiernie
rozmieszczone w badanym produkcie, a tym samym ich obecność w próbce nie dowodzi ich braku w całej partii produktu
[Markey i wsp. 2013; Khardori 2016].
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i rozkładany przez wewnątrzkomórkowy enzym glukuronidazę tych bakterii do barwnego kompleksu i glukuronidu, dzięki
czemu pałeczki E. coli wyrastają w postaci niebiesko-zielonych
kolonii. Pozostałe bakterie z grupy coli nie wykazujące aktywności glukuronidazy, wyrastają w postaci bezbarwnych kolonii. Podobnie jak pałeczki Salmonella spp., obecność pałeczek
E. coli należy rutynowo wykluczać w każdym badanym produkcie, a w przypadku ich wykrycia oznaczać ilościowo.
Jak zaznaczono w poprzednim podrozdziale gronkowce
złociste są częstą przyczyną zatruć pokarmowych ponieważ
mogą zanieczyszczać produkty mleczne, mięsne, ale także
linie produkcyjne, do których przedostają się z powierzchni skóry osób będących nosicielami tych bakterii. Badania w
kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich polegają na ilościowej ocenie liczby tych drobnoustrojów w próbce badanego produktu, a do tego celu wykorzystuje się podłoże stałe
Baird Parker (RPF) (PN-EN ISO 6888-2:2001). Czynnikami
selektywnymi w tym podłożu są chlorek litu i telluryn potasu,
które ograniczają wzrost mikroflory towarzyszącej. Czynnikiem różnicującym jest telluryn potasu, nadający koloniom S.
aureus czarny kolor. Obecność S. aureus w jakiejkolwiek ilości,
wyklucza dopuszczenie produktu do obrotu. Pomimo określonych wytycznych regulowanych normami i ustawą, każdy
producent może rozszerzyć zakres wykonywanych badań jeśli
uzna, że jest taka potrzeba wynikająca np. ze specyfiki zastosowanych składników.
Rynek suplementów diety stanowi jedną z najszybciej
rozwijających się branż przemysłu w Polsce. Podobnie jak na
całym świecie, ten intensywny rozwój przejawia się wprowadzaniem coraz to nowych produktów generujących ogromne
zyski, które w 2017r. w Polsce osiągnęły 4 mld złotych. To powoduje wzrost zainteresowania producentów wytwarzaniem
suplementów diety. Ze względu na różne opinie dotyczące
jakości i bezpieczeństwa suplementów diety wprowadzanych
na rynek, poprawa ich jakości i bardziej restrykcyjne uwarunkowania prawne pozwolą zapewnić większe bezpieczeństwo
ich zażywania.
Brak powszechnej wiedzy na temat standardów jakościowych jakim podlegają suplementy diety może prowadzić
do utraty zaufania konsumentów. Z drugiej strony, stosowanie przez krajowych producentów surowców pochodzących
z krajów nie objętych normami bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa mikrobiologicznego) może budzić słuszne obawy
konsumentów. Zatem zachowanie standardów jakościowych
jest warunkiem kluczowym do akceptacji suplementów diety
przez konsumentów i polepszenia ich postrzegania w oczach
opinii publicznej.
1.

Art. 3 pkt 8 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31,
01.02.2002, s. 1, ze zm.) w zw. z art. 3 ust. 3 pkt 52 UBŻŻ.

2.

Podobne rozwiązanie przyjęto w Niemczech, gdzie zgodnie z § 5 The German Food Ordinance, (Nahrungsergänzungsmittelverordnung) przed wprowadzeniem suplementów diety do obrotu muszę one podlegać procedurze
notyfikacji. Procedura ta nie obejmuje jednak weryfikacji spełniania przez
suplement diety obowiązków przewidzianych przepisami prawa. To na
producencie lub importerze suplementu spoczywa obowiązek zapewnienia, że suplement diety spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa.
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W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku rejestracji suplementów diety, ale
musza one spełniać przewidziane prawem wymagania (Food Supplements
Regulation 2003). Regulacje prawne obowiązujące w Szwajcarii także nie
przewidują obowiązku rejestracji suplementów diety.
3.

Podobne rozwiązanie przyjęto w Niemczech, gdzie zgodnie z § 5 The German
Food Ordinance, (Nahrungsergänzungsmittelverordnung) przed wprowadzeniem
suplementów diety do obrotu muszę one podlegać procedurze notyfikacji.
Procedura ta nie obejmuje jednak weryfikacji spełniania przez suplement
diety obowiązków przewidzianych przepisami prawa. To na producencie lub
importerze suplementu spoczywa obowiązek zapewnienia, że suplement diety spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa. W Wielkiej Brytanii nie
ma obowiązku rejestracji suplementów diety, ale musza one spełniać przewidziane prawem wymagania (Food Supplements Regulation 2003). Regulacje
prawne obowiązujące w Szwajcarii także nie przewidują obowiązku rejestracji
suplementów diety.

4.

Poradnik UOKiK „Co warto wiedzieć o suplementach diety”, listopada 2015 r.,
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=17285 – dostęp 20 grudnia 2017 r.

5.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U> z 2015 r., poz. 2032 –
tekst jednolity, ze zm.).
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P

ostępowanie może rozpocząć się na wniosek strony albo
z inicjatywy organu z urzędu. Sytuacje, w których inne osoby, np. konkurenci czy konsumenci, informują o nieprawidłowościach, prowadzą najczęściej do wszczęcia postępowania przez
organ z urzędu. Zazwyczaj osoba zawiadamiająca nie ma w postępowaniu wszczętym z urzędu praw strony oraz możliwości
zapoznawania się z aktami sprawy, chyba że sama ma interes
prawny w jej rozstrzygnięciu.
Przedsiębiorca o wszczęciu postępowania przez organ dowie
się przez pisemne zawiadomienie. W zawiadomieniu o wszczęciu
postępowania określony jest jego przedmiot oraz wskazane są
przepisy prawa, na podstawie których organ zamierza rozstrzygnąć sprawę. Wraz z zawiadomieniem powinno zostać też doręczone pouczenie o prawach i obowiązkach strony.

Przykład:
Po przeprowadzeniu kontroli przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakładzie produkującym suplementy diety, w trakcie której stwierdzono
nieprawidłowe oznakowanie suplementów, Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny wysyłał zawiadomienie
do przedsiębiorcy o wszczęciu postępowania w przedmiocie
nałożenia kary pieniężnej (przedmiot postępowania) w trybie art. 103 ust. 1 pkt 1 oraz 1b lit. c ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (podstawa prawna).

Co do zasady, nie jest możliwe wydanie przez organ decyzji
opartej na innej podstawie prawnej albo w innym przedmiocie
niż te, o których poinformował strony postępowania – w razie
zmiany w tym zakresie strona musi zostać o niej poinformowana.

Możliwość działania

W ramach działalności regulowanej ściśle przez państwo (takiej jak produkcja żywności)
przedsiębiorcy na co dzień kontaktują się z organami publicznymi. Działania tych organów, w tym
inspekcji sanitarnej, mają charakter administracyjny. Różne rodzaje spraw administracyjnych,
czy jest to wycofanie produktów z rynku, czy też nałożenie kary za wprowadzające konsumentów
w błąd oznakowanie żywności, mają zaś punkty wspólne. Inspektorzy sanitarni (główny, powiatowi
czy wojewódzcy) opierają się na przepisach Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej: „k.p.a.”), która przewiduje ogólne ramy
działania administracji publicznej. Z tego względu, funkcjonując w branży żywnościowej, warto
zwrócić uwagę na najważniejsze i najbardziej uniwersalne kwestie związane z postępowaniami
administracyjnymi, uregulowanymi w tym akcie. Zwłaszcza, że często kontakty z inspekcją
sanitarną są powierzane nie prawnikom, a managerom czy pracownikom.
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Po wszczęciu postępowania przedsiębiorca może w każdej
chwili żądać wglądu do akt, robić ich fotokopie czy też zwracać
się do organu z wnioskiem o wydanie kserokopii dokumentów.
Warto pamiętać, że aby uzyskać wgląd do akt, należy zazwyczaj
najpierw umówić się telefonicznie z pracownikiem organu, często prowadzącym sprawę, i zabrać ze sobą odpis albo wydruk
z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób innych
niż te wskazane w KRS – także pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Niezależnie od
prawa wglądu do akt i zapoznania się z zawartym w nich materiałem dowodowym strona ma prawo być obecna przy przeprowadzaniu dowodów ze świadków, oględzin oraz biegłych i powinna zostać o takiej możliwości powiadomiona przez organ.
Niekiedy organ może żądać w toku postępowania od przedsiębiorcy złożenia pisemnych wyjaśnień w określonym terminie.
Jednak nawet brak takiego wezwania nie uniemożliwia przedsiębiorcy przedstawiania swojego stanowiska. Możliwe jest
także złożenie pisma z wyjaśnieniami po terminie wskazanym
przez organ, o ile jeszcze nie została wydana decyzja kończąca
postępowanie i nie wynika co innego z przepisów odrębnych.

Warto wiedzieć, że często możliwe jest również przekazanie/uzyskanie informacji i poczynienie uzgodnień telefonicznie
z pracownikiem organu. Takie ustalenia nie mają formalnego
i wiążącego charakteru, zależą w zasadzie od dobrej woli pracownika, ale nierzadko pozwalają na efektywne załatwienie
sprawy. Oczywiście nie mogą one mieć charakteru niedozwolonego (np. korupcyjnego).
Od czerwca 2017 r. przedsiębiorcy mają też możliwość
podjęcia formalnej mediacji z organem administracji. Celem
mediacji jest wyjaśnienie oraz rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, a także przyjęcie ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym
poprzez wydanie decyzji administracyjnej albo zawarcie ugody.
Postępowanie mediacyjne jest poufne, a jego prowadzenie
skutkuje odroczeniem terminu wydania decyzji. Z inicjatywą
przeprowadzenia mediacji może wyjść zarówno przedsiębiorca,
jak i organ.

Przykład:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie w przedmiocie nakazania producentowi
żywności zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium Polski kolejnych partii produkcyjnych danego produktu. Z notatki znajdującej się w aktach sprawy wynika,
że planuje wskazać krótki termin realizacji ww. obowiązku.
Przedsiębiorca składa wniosek o przeprowadzenie mediacji,
na co organ wyraża zgodę – w ramach mediacji ustalono,
że decyzja o tej treści zostanie wydana, ale przedsiębiorca
będzie miał dłuższy czas na jej zrealizowanie.

Jakiej decyzji można się spodziewać?
Jeżeli strona nie nawiązała kontaktu z organem albo nie
przyniósł on oczekiwanych rezultatów i ma znaczne wątpliwości co do tego, jakiej treści decyzji może się spodziewać, warto
prześledzić dotychczasowe rozstrzygnięcia danego organu.
W 2017 r. wprowadzono do k.p.a. wyraźną zasadę, że organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie
odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
W uzasadnieniu ustawy zmieniającej wskazywano, że
chodzi nie tylko o praktykę wynikającą z wydawanych decyzji, ale też o stanowisko organu przedstawiane w wytycznych
i aktach miękkiego prawa, które „kreują uzasadnione, rozsądne oczekiwanie, że organy będą się do nich stosowały”.
Natomiast nie jest na razie jeszcze oczywiste, czy dla
danego organu wiążąca jest praktyka lokalna (np. czy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przy wydawaniu
decyzji bierze pod uwagę tylko swoje poprzednie rozstrzygnięcia oraz rozstrzygnięcia Głównego Inspektora Sanitarnego), czy też krajowa (np. czy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przy wydawaniu decyzji bierze pod uwagę rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku).
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Terminy

Zakończenie postępowania

Bywają sytuacje, w których dokonanie określonej czynności musi nastąpić w określonym terminie. Kluczowe jest prawidłowe obliczenie, kiedy termin upływa – inne są zasady liczenia
terminów określonych w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Termin obliczany w dniach może upłynąć innego dnia niż
termin obliczany w miesiącach. Dzieje się tak, dlatego że termin
określony w dniach liczy się pomijając dzień, w którym występuje zdarzenie rozpoczynające bieg terminu (np. doręczenie
wezwania do przedstawienia dokumentów). Natomiast termin
określony w miesiącach upływa w dniu ostatniego miesiąca,
który odpowiada dniu rozpoczynającemu bieg terminu.

Przykład:
Główny Inspektor Sanitarny wyznaczył 30-dniowy termin na przedstawienie dokumentów. Wezwanie doręczono
1 października. Termin upłynie 31 października.
Przykład:
Główny Inspektor Sanitarny wyznaczył miesięczny termin na przedstawienie dokumentów. Wezwanie doręczono
1 października. Termin upłynie 1 listopada.

Warto również wiedzieć, że terminy kończące się w sobotę
lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (np. niedziela)
upływają następnego dnia (nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą). Jeżeli termin
nie wynika z przepisów, a został
wyznaczony przez organ, to
możliwe jest złożenie wniosku o jego przedłużenie.
W przypadku pism
kierowanych do organu istotne jest też
to, że w postępowaniu administracyjnym nie trzeba
ich składać na
biurze podawczym czy wysyłać pocztą z wyprzedzeniem,
żeby dochować
terminu.
Termin
uważa się za dochowany, jeżeli przesyłka
zostanie nadana u polskiego operatora pocztowego najpóźniej w ostatnim
dniu terminu.
Obecnie polskim operatorem
pocztowym jest jedynie Poczta Polska.
Takiego skutku nie będzie więc miało nadanie pisma u innego operatora.

Przed wydaniem decyzji organ jest zobowiązany poinformować przedsiębiorcę o zamiarze zakończenia postępowania
i umożliwić mu zapoznanie się z aktami sprawy oraz zajęcie stanowiska. W tym celu wysyła do strony pisemne zawiadomienie.
Postępowania administracyjne są co do zasady dwuinstancyjne. W przypadku wydania decyzji przez Powiatowego
Inspektora Sanitarnego właściwym organem odwoławczym
jest Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Natomiast odwołania
od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego składa się
do Głównego Inspektora Sanitarnego. Od decyzji wydanej
przez Głównego Inspektora Sanitarnego przysługuje jedynie
wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy kierowany do tego
samego organu.
Decyzja organu pierwszej instancji jest wykonalna po
zakończeniu postępowania przed organem drugiej instancji
albo po upływie terminu do wniesienia takiego odwołania
(ewentualnie po zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania). Jeżeli strony kontynuują spór na drodze sądowo-administracyjnej, to możliwe jest uzyskanie na wniosek strony
wstrzymania wykonania decyzji na czas trwania postępowania sądowego.
Co jednak warto wiedzieć, w określonych sytuacjach decyzji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności, nawet jeżeli służy od niej jeszcze odwołanie do organu
drugiej instancji.
Stanie się tak, gdy jest to niezbędne ze względu na
ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, a także
ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Przesłanka ochrony zdrowia i życia ludzkiego w szczególności może
aktualizować się w branży
żywnościowej.
Niekiedy to przepisy żywnościowe
wprost precyzują,
że danemu rodzajowi decyzji powinien towarzyszyć rygor nat ychmias towej
w y ko n a l n o ś c i .
Ma to miejsce
w
przypadku,
w którym przegląd zatwierdzenia
zakładu
podczas
kontroli zakładu produkującego żywność
przez inspekcję sanitarną wykazał konieczność
cofnięcia albo zawieszenia zatwierdzenia zakładu czy też w razie stwierdzenia przez organ podczas
kontroli uchybień zagrażających zdrowiu lub
życiu człowieka.
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Suplementy diety
– bezpiecznie i z umiarem
Paulina Gorol

W dzisiejszych czasach wiele osób ma problemy ze stosowaniem prawidłowej, zbilansowanej
diety, przez co zwiększone jest ryzyko niedoborów składników odżywczych ważnych dla zdrowia.
Zdając sobie sprawę z pewnych braków w naszej codziennej diecie, próbujemy „drogi na skróty” –
zamiast poprawnie zestawionych posiłków i odpoczynku, często serwujemy swojemu organizmowi
suplementy diety, ponieważ wierzymy, że zapewnią nam zdrowie, młodość, ładny wygląd
i niespożyte siły witalne. Skorygowanie żywienia poprzez suplementację wydaje się być bardzo
wygodne oraz niewymagające szczególnego wysiłku. Dodatkowo chęć suplementacji wzmacniają
wszechobecne reklamy.

Suplement nie jest lekiem
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety. Są skoncentrowanym źródłem witamin,
składników mineralnych lub innych substancji wykazujących
efekt odżywczy (bądź inny efekt fizjologiczny). Suplementy nie mają właściwości produktu leczniczego w rozumieniu
przepisów prawa farmaceutycznego. Zadaniem suplementu
diety, jak sama ich nazwa wskazuje, nie jest leczenie ani zapobieganie schorzeniom, ale uzupełnienie brakujących składników odżywczych w organizmie. Tego typu specyfiki nie powinny być jednak głównym źródłem witamin czy minerałów,
ponieważ ich nadużywanie może prowadzić do przykrych
konsekwencji zdrowotnych.
Suplementy diety mają status żywności i podlegają regulacjom określonym w przepisach prawa żywnościowego dla środków spożywczych powszechnie spożywanych (szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Sanitarnego). Natomiast leki zarówno
recepturowane, jak i OTC podlegają przepisom bardzo restrykcyjnego prawa farmaceutycznego oraz kontroli ze strony Urzędu Rejestracji Leków i Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zanim
dowolny lek zostanie wprowadzony do obrotu, jego skuteczność
oraz bezpieczeństwo muszą zostać udowodnione. Leki podlegają
także stałej kontroli jakości już po wprowadzeniu do obrotu.
Wprowadzenie nowego suplementu na rynek wymaga jedynie poinformowania o tym zamiarze Głównego Inspektora
Sanitarnego. Producent musi przekazać informacje dotyczące
m.in. znakowania produktu oraz jego składu ilościowego i jakościowego [5, 12]. Dokumentacja potwierdzająca jakość oraz
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deklarowane efekty działania nie są wymagane. Taka sytuacja
często umożliwia sprzedaż produktów niskiej jakości. Ograniczony zasięg ma również kontrola suplementów już dostępnych
na rynku [2, 14]. W efekcie, obok suplementów bezpiecznych
i spełniających swoje zadanie, możemy spotkać produkty zawierające niedozwolone i szkodliwe dla zdrowia składniki bądź
preparaty o składzie ilościowym lub jakościowym odmiennym
od deklarowanego na etykiecie [14]. Z tego powodu należy wystrzegać się stosowania suplementów pochodzących z niepewnych źródeł, zwłaszcza kupowanych przez internet oraz produkowanych przez firmy o niskiej renomie. Jeśli już sięgamy po
suplementację, najlepiej kupić takie produkty w aptece, gdzie
można liczyć na poradę farmaceuty.
Zagrożenia związane z suplementacją nie dotyczą jedynie
jakości samego preparatu. Z oczywistych względów niebezpieczne może być stosowanie suplementów jako zamienników
leków. Jak już wspomniano, suplementy nie wykazują działania
leczniczego i mogą być stosowane jedynie jako uzupełnienie
diety. Tymczasem według badania z 2014 r. różnicy między
właściwościami leków i suplementów nie rozumiało aż 41 proc.
Polaków [15].
Na szczęście w ostatnich latach rośnie świadomość konsumentów odnośnie do powyższych zagrożeń, dzięki m.in. edukacyjnym inicjatywom, takim jak dostępny poradnik konsumencki
na stronie GIS. Niestety nadal rzadko mówi się o zagrożeniach
związanych z biochemią suplementowanych substancji.

Rola witamin
Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ludzki
organizm może źle reagować na ich nadmiar. Bardzo popularna
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jest suplementacja witaminami A, E oraz C. Są one często
promowane jako cząsteczki zapewniające zdrowie i piękno ze
względu na ich właściwości antyoksydacyjne. Niestety fakt, że
spożywane w nadmiarze mogą być szkodliwe dla zdrowia, jest
często pomijany.
Witamina A pełni wiele ważnych funkcji w organizmie,
m.in. wykazuje działanie antyoksydacyjne, które wynika
z jej zdolności do usuwania wolnych rodników, uczestniczy w procesie widzenia, ponieważ wchodzi w skład barwnika
siatkówki oka, a także jest niezbędna do regeneracji skóry,
gojenia ran oraz w dojrzewaniu i różnicowaniu się komórek układu immunologicznego. Spożycie nadmiernych ilości witaminy
A może prowadzić jednak do przesycenia organizmu, czyli hiperwitaminozy. Retinoidy nie są wydalane z moczem, ich wysoka
podaż może prowadzić do kumulacji w organizmie oraz pojawienia się niebezpiecznych objawów. Hiperwitaminoza objawia się
ogólnym osłabieniem, bólami głowy, utratą łaknienia, pękaniem
ust oraz wypadaniem włosów, pojawiają się też bóle kostne. Objawy ostrego zatrucia mogą wystąpić w wyniku jednorazowego
spożycia bardzo dużych ilości witaminy A, setki razy przekraczających zalecane dawki dzienne. Do tych objawów zaliczamy
wzrost ciśnienia śródczaszkowego, wymioty, nudności i zmiany
skórne [4]. Inną konsekwencją nadmiernej podaży witaminy
A jest zaburzenie absorpcji β-karotenu i soli mineralnych z pożywienia. Negatywne skutki hiperwitaminozy witaminy A ustępują po odstawieniu lub zmniejszeniu stosowanej dawki. Niewiele
osób zdaje sobie sprawę z faktu, że wysokich dawek tej witaminy należy unikać podczas ciąży. Retinoidy bowiem działają
teratogennie, tzn. mogą zaburzać rozwój płodu. Kobiety w ciąży
nie powinny przyjmować więcej niż 2 mg (6000 IU) witaminy
A dziennie [7, 10]. β-karoten ma właściwości antyoksydacyjne, korzystnie wpływa na narząd wzroku oraz system immunologiczny. Spożycie bardzo dużej ilości tego związku nie jest
istotnym zagrożeniem dla zdrowia, niemniej jednak wyniki badania przeprowadzonego na osobach palących papierosy były
zaskakujące. U palaczy suplementacja około 20 mg β-karotenu
dziennie zwiększała o 18 proc. ryzyko wystąpienia raka płuc,
a wśród alkoholików nastąpił wzrost ryzyka wystąpienia krwotoków śródmózgowych. Podobne wyniki zaobserwowano
wśród osób, które są narażone na działanie azbestu. Wyniki
badań prowadzą do wniosku, że dym papierosowy, azbest i alkohol, czyli substancje, które nasilają stres oksydacyjny, przyczyniają się do aktywności prooksydacyjnych β-karotenu, co
prowadzi z kolei do uszkodzenia komórek organizmu.
Witamina E, obok witamin A i C, również chroni organizm
przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem komórek wywoływanym przez wolne rodniki. Bierze ona udział
w utrzymaniu odpowiedniej przepuszczalności błon komórkowych i zmniejszeniu agregacji (zlepiania się) płytek krwi, a co
za tym idzie, przeciwdziała zakrzepom. Dodatkowo wpływa na prawidłową wydolność mięśni i wytwarzanie nasienia
u mężczyzn. Jest także potrzebna kobietom w ciąży, gdyż jest
współodpowiedzialna za jej utrzymanie i prawidłowy rozwój
płodu. Badania wykazują, że jednoczesne stosowanie witaminy
E i leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, acenokumarol)
może zwiększać ryzyko krwawień poprzez spotęgowanie działania przeciwzakrzepowego [5]. Działania niepożądane zostały
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zauważone przy spożyciu ponad 240-280 mg/dzień witaminy
E. Objawy obejmują przewód pokarmowy (m.in. nudności, biegunka), osłabienie mięśni czy stany zapalne skóry. W przypadku
cięższych postaci występują: podwójne widzenie, powiększenie
wątroby, dysfunkcje seksualne, hiperglikemia oraz hiperlipidemia. Objawy zwykle ustępują po zredukowaniu dawki [10].
Witamina C jest praktycznie nietoksyczna i nie ustalono
dawki powodującej ostre zatrucie. Niemniej jednak spożywana jej w dużych dawkach (2 g/dzień i więcej) może prowadzić
do zaburzeń pracy przewodu pokarmowego (m.in. nudności,
biegunka). U osób szczególnie wrażliwych (pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek) przedawkowanie witaminy C może
spowodować krystalizację moczanów, co sprzyja tworzeniu
się kamieni nerkowych [6]. Hiperwitaminoza witaminy C jest
związana z wystąpieniem wysypek skórnych. Ponadto może
ona zwiększać stężenie sodu we krwi oraz zmniejszać stężenie
potasu, co może doprowadzić do jego niedoboru. Oprócz tego
nie powinno się przyjmować jej wraz z witaminą B12, ponieważ
ta druga jest wówczas rozkładana. Stosowanie wysokich dawek
witaminy C może prowadzić do zafałszowania wyników badań
opierających się na reakcjach redoks, takich jak oznaczenia poziomu glukozy, bilirubiny, kreatyniny czy enzymu wątrobowego
AspAT [10]. Badania wykazały, że mogą nawet pojawić się niekorzystne efekty prooksydacyjne w przypadku równoczesnego przyjmowania przez dłuższy czas witaminy C oraz miedzi
i żelaza. Kwas askorbinowy powoduje redukcję metali z wytworzeniem reaktywnych form tlenu, które są bardzo niebezpieczne dla komórek, ponieważ wykazują aktywność mutagenną
i neurotoksyczną [11]. Zaskakujący jest fakt, że wysokie dawki
witaminy C mogą prowadzić do uzależnienia! Nagłe przerwanie
przyjmowania wysokich dawek może powodować objawy odstawienne, przypominające szkorbut [10].

Składniki mineralne
Również nadmierna suplementacja minerałami może wiązać się z ryzykiem powikłań. Chociaż wapń jest niezbędnym
makroelementem, jego duże dawki mogą promować miażdżycę i inne problemy związane z układem krwionośnym. Ponadto jego nadmiar jest często przyczyną powstawania kamieni
nerkowych oraz obniżenia wchłanianie cynku i żelaza. Z kolei
wysokie dawki żelaza doprowadzić mogą do problemów z pamięcią u osób z hemochromatozą, czyli uwarunkowanym genetycznie zaburzeniem związanym z nadmiernym wchłanianiem
żelaza. Przewlekłe przyjmowanie żelaza w dużych dawkach
(wyższe niż zalecane dziennie spożycie) u osób genetycznie
predysponowanych może powodować jego gromadzenie się
w różnych narządach wewnętrznych. Inne objawy zatrucia tym
pierwiastkiem obejmują powiększenie wątroby, przebarwienia
skóry, choroby stawów i senność [11]. W wielu badaniach wykazano ścisły związek metaboliczny między cynkiem i miedzią.
Nadmierna ilości miedzi w diecie powoduje zaburzenia w równowadze wewnątrzkomórkowej cynku. Z kolei nadmiar cynku
w diecie może prowadzić do zaburzeń wchłaniania miedzi. Taka
zależność może skutkować upośledzeniem przemian żelaza
i syntezy hemu, co prowadzi do anemii [3]. Miedź jest bowiem
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania enzymu cerulo-
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plazminy, która utlenia żelazo dwuwartościowe do przyswajalnego trójwartościowego. Ponadto ułatwia wchłanianie tego
pierwiastka w jelicie cienkim.

Interakcje lek – suplement
Niebezpieczeństwem wynikającym z nieodpowiedniego
stosowania suplementów diety są również interakcje między
lekami a składnikami odżywczymi, dlatego szczególną ostrożność przy stosowaniu suplementów powinny zachować osoby
leczące się przewlekle. Okazało się, że zwykły sok grejpfrutowy,
powszechnie uważany za zdrowy, może hamować metabolizowanie wielu substancji, obniżając skuteczność leków bądź narażając pacjenta na zwiększone ryzyko wystąpienia skutków
ubocznych. Podobne działanie mogą wykazywać niektóre witaminy, składniki mineralne czy suplementy roślinne. Poprzez
działanie na układ enzymatyczny wątroby mogą opóźniać metabolizm ksenobiotyków, a co za tym idzie zwiększać stężenie leku
w organizmie. Taka sytuacja może skutkować niebezpiecznymi
powikłaniami. Inną możliwą interakcją jest przyspieszanie metabolizmu ksenobiotyków, co osłabia ich efekt terapeutyczny,
ponieważ są zbyt szybko rozkładane i eliminowane z organizmu.
W skład wielu preparatów poprawiających nastrój wchodzi popularne ziele dziurawca (Hyperici herba). Hiperforyna,
będąca substancją czynną, poprzez pobudzanie niektórych
izoenzymów wątrobowych oraz białka, biorącego udział
w transporcie leków (P-glikoproteiny), wchodzi w interakcje
z niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, przeciwdepresyjnymi czy nasennymi. Są one bowiem substratami dla wymienionych enzymów, co może prowadzić do przyspieszenia ich metabolizmu i zmniejszenia ich skuteczności [13]. Kwas foliowy (witamina z grupy B) przyjmowany w dużych ilościach może zaburzać działanie leków przeciwdrgawkowych, co stanowi zagrożenie dla osób chorych na padaczkę [5]. Miłorząb japoński (Ginko
biloba), znany głównie z właściwości poprawiających pamięć
i koncentrację, hamuje agregację płytek krwi, co w połączeniu
z lekami o podobnym działaniu (kwas acetylosalicylowy, warfaryna) powoduje wystąpienie krwotoków niebezpiecznych dla
życia. Ponadto przyjmując preparaty z miłorzębu równocześnie
z lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, istnieje zwiększone ryzyko podrażnienia błony śluzowej żołądka.
Ze względu na możliwą obecność ginkgotoksyn w produktach
z miłorzębu istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
w postaci np. napadów drgawek [1]. W wyniku antagonistycznego działania na receptory GABA można również spodziewać
się interakcji z benzodiazepinami, które wykazują szerokie
spektrum działania farmakologicznego (działają przeciwlękowo,
uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo i miorelaksacyjnie),
stąd dosyć powszechnie występują w terapii zwłaszcza osób
starszych [13]. Bardzo popularny korzeń żeń-szenia również
jest potencjalnie niebezpieczny w przypadku łączenia z innymi
lekami. Podobnie jak miłorząb, wzmaga działanie leków przeciwzakrzepowych. Ponadto może doprowadzić do niebezpiecznego obniżenia poziomu cukru we krwi u pacjentów stosujących
leki przeciwcukrzycowe (insulina), potęgując ich działanie.
Osłabia również działanie leków hipotensyjnych (amlodypina,
diltiazem), a wzmaga wpływ inhibitorów monoaminoksydazy

(stosowanych w leczeniu depresji) czy haloperidolu i zwiększa
ryzyko działań niepożądanych związanych z tymi ksenobiotykami [5, 13]. Z kolei prawoślaz lekarski (Althaea oﬃcinalis), znany z działania przeciwkaszlowego, jako surowiec śluzowy, może
zmniejszać wchłanianie niektórych leków [5]. Podobnie działa
popularny błonnik pokarmowy, który absorbuje substancje
odżywcze, utrudniając ich przyswajanie [13]. Zbyt duże ilości
błonnika mogą obniżyć wchłanianie tłuszczów, a co za tym idzie
przyswajanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak
witamina A, D, E oraz K [1].
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Nie udowodniono, żeby powszechne stosowanie suplementów wielowitaminowych czy też zawierających składniki
mineralne miało znaczenie w prewencji chorób. Możemy jedynie mówić o poszczególnych sytuacjach, grupach osób, gdzie suplementacja jest wskazana. Dotyczy to np. kobiet w ciąży, które
powinny zażywać kwas foliowy i żelazo, oraz osób starszych,
u których wiemy na pewno, że mają niedobory wielu składników
w diecie. W naszej szerokości geograficznej zalecana jest także
suplementacja witaminą D [16]. Z jednej strony suplementy diety są sposobem na szybkie uzupełnienie niedoborów składników diety, z drugiej strony stosowane niewłaściwie lub w nadmiarze mogą nas narażać na różnego rodzaju niebezpieczne powikłania. Ryzyko przedawkowania wzrasta w przypadku osób,
które szczególnie dbają o swoje zdrowie i dietę oraz nie potrzebują dodatkowego źródła składników odżywczych [2]. Warto
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diety powinno być skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub
dietetykiem, a najlepiej gdyby było poprzedzone odpowiednimi
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uzupełnienie niedoborów.
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••

fakultatywnej kary w wysokości nie większej niż 10 proc.
obrotu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 106 u.o.k.k.),
decyzję zobowiązującą (art. 28 u.o.k.k.), mającej charakter
quasi-porozumienia.

O tych dwóch rodzajach decyzji i postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK poniżej.
Decyzje stwierdzające naruszenie i nakładające karę
pieniężną.
Decyzje tego rodzaju stanowią podstawową formę działania władczego Prezesa UOKiK w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów naruszonych reklamowymi działaniami
przedsiębiorców. Z uwagi na ryzyko nałożenia wysokiej kary
pieniężnej to właśnie ten rodzaj decyzji budzi największe obawy wśród przedsiębiorców działających na rynku.

Decyzja NeoMag – wprowadzanie
w błąd poprzez wykorzystanie
w reklamie „fałszywych” autorytetów

Joanna Adamczyk (adwokat)
dr Joanna Uchańska (radca prawny)
joanna.uchanska@traple.pl
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.

Reklama ma na celu prezentację produktu lub usługi, kształtowanie popytu oraz tworzenie
i utrzymywanie rynków zbytu1. Z tych założeń korzystają chętnie przedsiębiorcy na rynku
suplementów diety. Jednak część z nich przekracza obowiązujące zasady i tworzy kampanie
reklamowe, które są niezgodne z prawem i nieetyczne, przez co narażają się na działania nadzorcze
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stoi na straży interesu publicznego
i m.in. weryfikuje, czy konkretna reklama nie wprowadza klientów w błąd, a przez to nie narusza
zbiorowych interesów konsumentów. Przekraczanie zasad uczciwej reklamy jest pod szczególną
kontrolą od 2015 roku w związku z listem Prezesa UOKiK do producentów i dystrybutorów
suplementów diety2 oraz negatywnym raportem NIK dotyczącym tego rynku3.

L

iczba ubiegłorocznych postępowań w sprawie reklamy suplementów diety prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz
toczące się w 2017 roku prace legislacyjne nad uregulowaniem
tego segmentu reklamy i dystrybucji suplementów diety świadczą o doniosłości poruszanego tematu. Nie bez znaczenia dla
zainteresowania branżą jest coroczny duży wzrost jej obrotów
i niebagatelne wydatki na reklamę.

e -w yda nie d o p o b r a nia n a: w w w.swiat-pr zemyslu-f armaceut yc znego.pl

Kompetencje Prezesa UOKiK
Prezes UOKiK w związku z prowadzonym nadzorem ma do
dyspozycji dwa główne instrumenty odziaływania na reklamodawców:
•• decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów (art. 24 u.o.k.k.4) oraz o nałożeniu

Pierwszą z decyzji stwierdzających naruszenie i nakładających karę, dotyczących reklamy suplementów diety, była decyzja w sprawie produktu NeoMag firmy Aflofarm Fabryka Leków
Sp. z o.o. (dalej: „Aflofarm”)5. W przedmiotowej decyzji Prezes
UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 u.o.k.k.6 działania
Aflofarm, polegające na wskazywaniu, że osoba reklamująca
suplement diety NeoMag Cardio w reklamie telewizyjnej posiada tytuł naukowy profesora i równocześnie jest ekspertem do
spraw kondycji serca. Wskazywał także, iż osoba reklamująca
suplement diety NeoMag Forte w reklamie radiowej posiada
tytuł naukowy profesora i równocześnie jest dietetykiem. A zatem produkty te są rekomendowane przez konkretne autorytety naukowe i medyczne, podczas gdy w rzeczywistości osoby
występujące w reklamach nie posiadały tych tytułów i kierunkowego wykształcenia. Istotą naruszenia stwierdzonego przez
Prezesa UOKiK było wskazywanie w reklamie, że „fikcyjne” postacie w niej występujące, będące w rzeczywistości aktorami,
posiadają tytuł naukowy profesora oraz określone wykształcenie. Organ uznał działania Aflofarm za reklamę wprowadzającą
w błąd w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.7. Prezes UOKiK
nałożył też na Aflofarm karę pieniężną8.
Przedmiotowa decyzja utrzymała się przed sądem
pierwszej instancji9, natomiast została zmieniona przez sąd
drugiej instancji10, w zakresie dotyczącym reklamy radiowej
NeoMag Forte.

Decyzja RenoPuren – wprowadzanie
w błąd poprzez przypisywanie
właściwości leczniczych
Głośnym echem na rynku, zwłaszcza z powodu wysokości
nałożonej kary, odbiła się decyzja dotycząca suplementów diety RenoPuren firmy Aflofarm11.
W decyzji tej Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą
zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2
pkt 3 u.o.k.k. działania Aflofarm, dotyczące suplementów diety

RenoPuren Hot Zatoki oraz RenoPuren Zatoki Junior, polegające na prowadzeniu reklamy w formie filmów reklamowych,
wprowadzających konsumentów w błąd co do cech produktu
poprzez sugerowanie i stwarzanie wrażenia, że produkt ten
posiada właściwości lecznicze oraz przypisywanie środkowi
spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada, a także przez przypisywanie środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom oraz leczenia chorób ludzi,
z naruszeniem przepisów krajowych12 oraz unijnych13. Na Aflofarm została nałożona kara pieniężną w wysokości ok. 26 mln zł
oraz obowiązek publikacji decyzji na stronie internetowej firmy
i utrzymywanie jej tam przez okres sześciu miesięcy, a także
publikacji oświadczenia informującego o decyzji, emitowanego
w telewizji oraz w portalu YouTube.
Prezes UOKiK stwierdził, że reklamy wprowadzają konsumentów w błąd w zakresie przeznaczenia i właściwości produktu. Odbiorcy otrzymują w filmach reklamowych komunikat,
że produkt RenoPuren pomoże zaradzić dolegliwościom związanym z zatokami („oczyści zatoki, podniesie odporność”).
W ocenie Prezesa UOKiK w świadomości przeciętnego
konsumenta stworzony został poprzez działania reklamowe nieprawdziwy obraz produktu sugerujący i stwarzający wrażenia,
że posiada on właściwości lecznicze. Tym samym reklamy wprowadzały konsumentów w błąd co do właściwości tego produktu,
jego przydatności, możliwości i spodziewanych wyników
zastosowania produktu oraz korzyści z nim związanych.

Decyzje zobowiązujące
Przedsiębiorcy, którym realnie zagraża wydanie decyzji
stwierdzającej naruszenie i nakładającej karę, dążą zwykle do
uniknięcia takiej sankcji, podejmując zobowiązania usuwające skutki naruszenia, które po zaakceptowaniu przez Prezesa
UOKiK zostają nałożone na przedsiębiorcę w formie decyzji
zobowiązującej. Praktyka wskazuje, że to właśnie ten rodzaj
decyzji staje się najczęstszym sposobem zakończenia postępowań w sferze działalności reklamowej dotyczącej suplementów
diety. Zaznaczyć należy, że decyzja zobowiązująca niewątpliwie
zabezpiecza też interesy konsumentów, dla których wynika
z niej szereg uprawnień i korzyści stanowiących rewers zobowiązań przyjętych przez przedsiębiorcę.

Farmaceuci polecają… a nie powinni
Jedną z pierwszych decyzji zobowiązujących wydano
w sprawie Chela Mag B614. Prezes UOKiK postawił szereg zarzutów dotyczących reklamy, która mogła wprowadzić konsumentów w błąd poprzez:
•• twierdzenie, że Chela Mag B6 jest „najczęściej polecanym
przez farmaceutów magnezem na rynku” i „najczęściej polecanym przez farmaceutów preparatem magnezowym w Polsce”, bez wskazania, jakie są podstawy takich twierdzeń,
•• powołanie się na autorytet farmaceuty – osoba grająca
w reklamie farmaceutkę spośród dostępnych na rynku preparatów magnezowych poleca wyłącznie Chela Mag B6,
co może sugerować rekomendację tego produktu przez
farmaceutów i budzić w ten sposób skojarzenia z produktami leczniczymi,
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brak szczegółowych informacji o badaniu oraz użycie sformułowania: „Farmaceuci uznali produkt za najbardziej godny poleceniu pacjentom”, podczas gdy w ramach badania
opinii farmaceuci wykazywali dowolną liczbę preparatów
magnezowych, które zamierzają polecać, bez wskazywania
konkretnego produktu.

specjalną producenta zakupisz ją za jedyne 99 zł”. Jak wykazało postępowanie, obietnice te nie były prawdziwe, ponieważ
oferta obowiązywała cały czas, zaś ceny w rzeczywistości były
fikcyjne, a obniżki wykreowane sztucznie. Wydana decyzja jako
zobowiązująca do zmiany nagannych praktyk i zwrotu połowy
ceny za produkt niezależnie od daty zakupu pozwoliła dystrybutorowi na uniknięcie kary19.

Firma Olimp Labs została zobowiązana do zaniechania emisji zakazanej reklamy i nadania w ogólnopolskich rozgłośniach
radiowych komunikatów, że wyżej wymienione działania miały charakter wprowadzający w błąd, a także zamieszczenia na
swoich stronach internetowych treści decyzji Prezesa UOKiK.

Decyzja Pneumolan Plus
– wprowadzanie w błąd poprzez
przypisywanie właściwości leczniczych
W kolejnej decyzji15 Prezes UOKiK, po przeprowadzeniu
postępowania, w trakcie którego uprawdopodobnione zostało,
że Walmark Sp. z o.o. (dalej: „Walmark) stosuje w swojej praktyce reklamowej dotyczącej suplementów diety Pneumolan Plus
praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, m.in.
poprzez posługiwanie się filmami reklamowymi zawierającymi
stwierdzenia mogące wprowadzać w błąd co do cech produktu, zwłaszcza sugerowanie i stwarzanie wrażenia, że produkt
ten posiada właściwości lecznicze, z naruszeniem przepisów
krajowych16 oraz unijnych17, nałożył na Walmark zobowiązanie
podjęcia określonych zachowań zmierzających do zakończenia
naruszeń i usunięcia ich skutków, m.in. poprzez niestosowanie
w reklamach określonych sformułowań (np. „jego skład oczyszcza nos, zatoki i wspomaga oskrzela”, „zdrowe oddychanie po
Pneumolanie”), umieszczanie w reklamach określenia „suplement diety”, zaprzestanie rozpowszechniania dotychczasowych, zakwestionowanych reklam, podjęcia starań w celu ich
usunięcia z obiegu, przeprowadzenia akcji informacyjnej w aptekach i opublikowanie decyzji. Walmark został zobowiązany
do realizacji swoich obowiązków w określonych terminach oraz
informowania Prezesa UOKiK o ich wykonywaniu.

Małe Misie, a duże kłopoty
Producenci suplementów diety są coraz bardziej świadomi,
że w reklamach produktów nie powinni wykorzystywać wizerunku lekarzy, farmaceutów czy autorytetu naukowców (np.
profesora). Jednak powoływanie się na specjalistę wzbudza
większe zaufanie do reklamowanego produktu, stąd twórcy
reklam próbują zaangażować reprezentantów coraz to nowych
zawodów, których opinia będzie kluczowa. Taki zabieg nie zawsze będzie dobrze oceniony przez Prezesa UOKiK.
Jedną z głośniejszych była decyzja o charakterze zobowiązującym18 w sprawie reklamy żelków magnezowych Magmisie.
Krytyce poddano zaangażowanie w reklamie pedagoga, który
w sposób kategoryczny sugeruje, że źródłem problemów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci
jest niski poziom magnezu, zaś problemy te należy rozwiązać
poprzez podanie dziecku Magmisi. Wykorzystanie postaci pedagoga, który nie ma wiedzy dietetyka mogącego wypowiadać
się w obszarze suplementacji diety, oceniono negatywnie, tak

nia reklamowanego produktu, osobami, które są przedstawiane
jako autorytety zawodowe czy naukowe, zwłaszcza z branży
medycznej, podczas gdy w rzeczywistości są aktorami i nie posiadają sugerowanej wiedzy, wykształcenia czy doświadczenia
zawodowego. Prowadzenie tego rodzaju reklamy uznać więc
można za najbardziej ryzykowne, jeśli uwzględnić ryzyko nałożenia kary pieniężnej czy kosztownych zobowiązań mających
na celu usunięcie skutków naruszenia.

Jakie wnioski płyną z dotychczasowej
praktyki Prezesa UOKiK?

samo jako posłużenie się przekazem, że dolegliwości dziecka
wprost wiążę się z brakiem magnezu. Także kontekst reklamy,
zachowanie dziecka (przygnębionego), który po zjedzeniu żelka
od razu pogodnieje i wyraźnie czuje się lepiej, uznano za wprowadzające konsumentów w błąd.
Na skutek takiej oceny organ wydał szereg zobowiązań,
takich jak wyemitowanie w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz opublikowanie na stronie internetowej
informacji dla konsumentów, że reklamy Magmisiów mogły
wprowadzać ich w błąd.

Prezes UOKiK ingeruje w sferę reklamy suplementów diety,
podejmując postępowanie, jeśli w grę wchodzi naruszenie interesu publicznego w postaci zbiorowego interesu konsumentów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy reklamy mogły dotrzeć
potencjalnie do każdego konsumenta. W świetle stanowiska
Prezesa UOKiK podejmowanie przez niego interwencji na rynku reklamy suplementów diety ma charakter subsydiarny i jest
konsekwencją stwierdzenia nieefektywności nadzoru nad rynkiem suplementów diety. Za podjęciem przez Prezesa UOKiK
leżących w jego kompetencji działań przemawiają także takie
względy, jak m.in. dynamiczny rozwój rynku suplementów diety, ogromna i nadal rosnąca liczba reklam suplementów diety
adresowanych do konsumentów, brak rzetelnego monitoringu
reklam, nierzetelne prezentowanie suplementów w reklamie.
Powyższe względy spowodowały istotne zwiększenie
aktywności Prezesa UOKiK w sferze reklamy w ostatnich latach,
a w konsekwencji istotny wzrost ryzyka dla przedsiębiorców
funkcjonujących na rynku suplementów diety związanego
z reklamą. Praktyka wskazuje, że postępowania w tego rodzaju
sprawach kończą się często decyzjami zobowiązującymi,
korzystnymi dla przedsiębiorców, ale i najpełniej respektującymi
interes konsumentów.
Dotychczasowe postępowania odnoszące się do reklamy suplementów diety dotyczyły przede wszystkim zarzutu
wprowadzenia w błąd konsumentów za pomocą komunikatu
reklamowego, zwłaszcza poprzez przypisywanie właściwości
leczniczych produktowi będącemu suplementem diety, których produkt ten ze swej natury nie posiada, a także poprzez
posługiwanie się w przekazach reklamowych, w celu zachwala-
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Tanio i działa cuda
Prezes UOKiK nie poprzestał na powyższych decyzjach
i 20 kwietnia 2018 roku wydał decyzję w sprawie Green Magma. Dystrybutor suplementu deklarował w swojej reklamie, że
produkt „oczyszcza organizm z toksyn”, „działa przeciwzapalnie”, a więc przypisuje środkowi spożywczemu działania bądź
właściwości, których on nie posiada, lub właściwości zapobiegania chorobom oraz leczenia chorób ludzi, pomimo że nie
jest lekiem. Zatem w ocenie Prezesa UOKiK niedozwolone
oświadczenie zdrowotne. Nieuczciwie reklamy obiecują, że za
pomocą specyfiku „zrzucisz nawet 20 kilogramów”, „działa już
po 3 dniach”, „w Stanach Zjednoczonych Green Magma stosowana jest przez ponad 50 proc. odchudzających się kobiet”.
Poza tym informowano o promocji ograniczonej w czasie: „taka
okazja więcej się nie powtórzy”, „tylko przez 15 minut”, „promocja kończy się dzisiaj”, „normalna cena skutecznej kuracji odchudzającej Green Magma to aż 500 zł”, „dzisiaj z uwagi na ofertę
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„Solutions for Pharma”

– międzynarodowa konferencja zorganizowana
przez ﬁrmę RADWAG Wagi Elektroniczne

RADWAG Wagi Elektroniczne

W dniach 10-11 maja 2018 roku firma RADWAG Wagi Elektroniczne gościła ponad 80 przedstawicieli
największych firm farmaceutycznych. Na międzynarodową konferencję „Solutions for Pharma”
przybyli reprezentacji branży z Polski, Turcji, Czech, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Holandii, Algierii,
Indii, Ghany, Kolumbii Republiki Południowej Afryki oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie firmy RADWAG w Radomiu, w komfortowej, specjalnie
zaprojektowanej sali wykładowej.

G

ośćmi honorowymi konferencji byli reprezentanci Głównego Urzędu Miar w Warszawie, którzy podjęli tematykę
wpływu redefinicji kilograma na kontrolę masy i procesy ważenia w przemyśle farmaceutycznym.
Podczas pierwszego dnia konferencji omówiono również
problematykę walidacji w procesie serializacji. Jednak główny
nacisk położono na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie pomiaru masy przeznaczone dla branży
farmaceutycznej i laboratoriów. Reprezentanci RADWAG oraz
polskich i zagranicznych firm współpracujących przedstawili
przykłady wdrożonych w różnych przedsiębiorstwach farmaceutycznych rozwiązań RADWAG.
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Goście byli zadowoleni z formy spotkania, które zostało podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną, a osoby, które
wcześniej wyraziły ochotę, mogły wziąć udział w dodatkowych
warsztatach prezentujących możliwości wybranych wag analitycznych, mikrowag, a nawet ultramikrowagi.
– Nasza konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Współczesne firmy dążą do osiągania przewag
konkurencyjnych, co jest możliwe poprzez zastosowanie najnowocześniejszego sprzętu, najnowszych technologii, jakie oferuje RADWAG – mówi Witold Lewandowski, właściciel firmy
RADWAG Wagi Elektroniczne.
Drugiego dnia konferencji została zorganizowana wycieczka do Sandomierza, pięknego polskiego miasta położonego na
siedmiu wzgórzach nad Wisłą. Pochodzący z całego świata goście mogli zwiedzić miasto, którego początki przypadają na średniowiecze, poznać tradycje i zwyczaje panujące na dworach
rycerskich oraz zobaczyć, jak ciekawy jest nasz kraj.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie firma planuje organizację kolejnych wydarzeń w różnej formie, np. konferencji,
szkoleń, seminariów, warsztatów.

RADWAG Wagi Elektroniczne z Radomia istnieje od 1984 roku. Firma jest największym producentem wag elektronicznych w Polsce i należy do ścisłej czołówki
producentów światowych. Zatrudnia ponad 400 osób. Misją RADWAG jest projektowanie, produkcja i sprzedaż zaawansowanych technicznie rozwiązań ważących bazujących na własnej myśli technologicznej. Produkty te znajdują zastosowanie we wszystkich branżach, licznych instytutach i laboratoriach. Zaawansowane wagi automatyczne w pełni integrują się z liniami produkcyjnymi w fabrykach,
natomiast nowoczesne terminale pełnią funkcję przemysłowych komputerów.
Wysoką jakość produktów firmy, a także zgodność z normami obowiązującymi
w różnych krajach potwierdzają liczne certyfikaty oraz nagrody przyznawane produktom RADWAG.
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Wybrane źródła zakażeń
w produkcji wyrobów leczniczych

Kontrola jakości
– badania mikrobiologiczne w produkcji
produktów farmaceutycznych
Mikrolab Sp. z o.o.

Analiza czystości mikrobiologicznej na każdym etapie produkcji wyrobów leczniczych – poczynając
od surowców wyjściowych, poprzez środowisko wytwarzania, na dystrybucji gotowego produktu
kończąc – jest w farmacji kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta.

ystematycznie prowadzone prace kontrolno-badawcze
z zakresu oceny jakości produktów leczniczych pozwalają
na identyfikację źródeł potencjalnych i zaistniałych zakażeń.
Zasadnicze znaczenie dla uzyskania produktu bezpiecznego
pod względem mikrobiologicznym ma przestrzeganie przepisów wyznaczających standardy produkcyjne. Przepisy zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U.
z 2015 r., poz.1979 z późn. zm.) kładą nacisk na przestrzeganie
higieny, zapobieganie wytwarzania produktów niespełniających wymagań jakościowych oraz przeciwdziałanie zmienności
cech produktów.
Rozporządzenie to jest odzwierciedleniem zasad Dobrej
Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP),
zawartych w rozporządzeniach WE (prawodawstwo unijne)
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Maria Mączak

S

Aby pozyskać produkt farmaceutyczny odpowiedniej jakości, powinno wytwarzać się go w warunkach wykluczających prawdopodobieństwo zanieczyszczenia obcymi substancjami, związkami chemicznymi, ciałami fizycznymi lub niepożądaną mikroflorą.
Pod uwagę należy wziąć takie aspekty środowiska produkcji, jak:
•• właściwą dla specyfiki procesu wytwarzania temperaturę,
wilgotność, oświetlenie oraz wentylację,
•• zachowanie czystości pomieszczeń oraz urządzeń, w tym
uwzględnienie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, np.
użycie łatwych do czyszczenia materiałów, unikanie miejsc
trudnodostępnych do czyszczenia i konserwacji, a także dobór odpowiednich środków dezynfekcyjnych oraz zapobieganie przedostawaniu się owadów lub innych zwierząt,
•• utrzymanie właściwej gospodarki wodno-ściekowej, w tym
stosowanie wody o jakość odpowiedniej do jej przeznaczenia,

i normach międzynarodowych. Główną zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich działań incydentalnych oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu zgodnie z wymaganiami określonymi m.in. w wewnętrznych procedurach.
Należy jednak pamiętać, że przemysł farmaceutyczny dynamicznie się rozwija. Powstają nowe, innowacyjne rodzaje
farmaceutyków, w tym leki biologiczne wytwarzane przy użyciu żywych organizmów (w przeciwieństwie do syntezy chemicznej), np. szczepionki i insuliny, interferony czy przeciwciała
monoklonalne, stosowane w nowoczesnych terapiach onkologicznych. Wymaga to zarówno od producentów, jak i organów
nadzorujących określania adekwatnych dla nowych rozwiązań
technologicznych wytycznych, gwarantujących właściwą jakość finalnych produktów.

świadomość mikrobiologiczną personelu, gdyż jednym
z głównych źródeł zanieczyszczeń w produkcji farmaceutycznej stanowią pracownicy oraz ich odzież.
Przykładowo:
podwyższona temperatura lub/i wilgotność, poza wpływem na działanie aparatury, mogą prowadzić do namnażania się drobnoustrojów na powierzchniach znajdujących się
w pomieszczeniach i na elementach wyposażenia. Mogą też
prowadzić do nieplanowanych zmian charakterystyki produktu tym samym sprawiając, że będzie on niepełnowartościowy bądź wręcz niebezpieczny,
wzrost zanieczyszczenia mikrobiologicznego środowiska wytwarzania może wynikać m.in. z nieprawidłowości
czyszczenia i dezynfekcji bądź nieświadomości personelu
w zakresie higieny.

Kontrola mikrobiologiczna
czystości powietrza oraz powierzchni
pomieszczeń i sprzętu w procesie
produkcji wyrobów leczniczych
Jednym z elementów mających na celu zapewnienie spełniania wymogów GMP są walidacje procesów podczas produkcji wyrobów leczniczych. W ich zakresie kontroluje się
m.in. mikrobiologiczną czystość powietrza oraz powierzchni
pomieszczeń i sprzętu. Do kontroli czystości mikrobiologicznej
powietrza wykorzystać można technikę sedymentacyjną lub
wolumetryczną.
W metodzie sedymentacyjnej otwarte płytki z podłożem
agarowym należy pozostawić w pomieszczeniu na określony
czas (np. na godzinę), aby umożliwić obecnym w powietrzu
mikroorganizmom swobodne osadzanie. Następnie płytki inkubuje się i zlicza wyrosłe kolonie. Metoda ta jest wrażliwa na
zaburzenia przepływu powietrza, które mogą prowadzić do
otrzymania niedokładnych wyników.
Z tego powodu częściej wykorzystuje się metodę wolumetryczną z użyciem sprzętu zasysającego odpowiednią ilość
powietrza (np. 1 m3), które uderza w płytkę z agarowym pod-

łożem mikrobiologicznym umieszczanym wewnątrz sprzętu.
Powietrze zasysane jest z odpowiednio dobraną prędkością,
aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia komórek na skutek
nadania im zbyt dużego przyspieszenia. Następnie płytkę
usuwa się z aparatu, inkubuje i zlicza wyrosłe kolonie. Ponieważ metoda opiera się na wymuszonym ruchu powietrza
uderzającego o płytkę z podłożem, jest zdecydowanie mniej
wrażliwa na przypadkowe ruchy powietrza oraz gwarantuje
przebadanie jego dokładnej objętości. Metoda daje lepszy pogląd na czystość powietrza w pomieszczeniu.

Czystość powierzchni bada
się, wykorzystując metodę płytek
kontaktowych i wymazów
Metoda płytek kontaktowych polega na odciśnięciu obecnych na powierzchni mikroorganizmów na płytce z podłożem
agarowym. Metoda płytek kontaktowych jest szybka i nie wymaga dalszej obróbki, jednak można ją zastosować jedynie na
powierzchniach płaskich, większych od płytki i suchych.
Metoda wymazów polega na zebraniu pałeczką zakończoną
tamponem z bawełny bądź tworzywa sztucznego (np. nylonu,
sztucznego jedwabiu) mikroorganizmów z płaszczyzny o ściśle
określonej powierzchni (np. 25 cm2) lub z elementu np. zakończenia węża. Następnie odzyskuje się mikroorganizmy zebrane
przez wymaz, wykonuje posiewy, inkubuje i zlicza wyrosłe kolonie. Wymazy są techniką bardziej uniwersalną, niezastąpioną
w monitorowaniu czystości miejsc trudnodostępnych.
Dobierając metodę badania czystości powierzchni, trzeba
wziąć pod uwagę ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego związanego z danym obszarem. Płytki i wymazy cechuje
różny odzysk mikroorganizmów, nawet biorąc pod uwagę
sam materiał, z którego wykonane są końcówki pałeczek do
wymazów – może on nieść za sobą różnice w ilości mikroorganizmów odzyskiwanych z powierzchni oraz odpłukiwanych
potem w trakcie dalszej analizy. Różnice te, zgodnie z informacjami dystrybutorów, sięgać mogą nawet kilkudziesięciu
procent, co jest wynikiem istotnym. Wybór właściwej metody
jest szczególnie ważny w przypadku stref czy urządzeń, gdzie
w sposób szczególny potrzebna jest pewność braku zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
Analizę czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania prowadzi się zarówno dla produkcji w ruchu, jak i podczas sprawdzania, czy pomieszczenia i urządzenia zostały
należycie przygotowane do rozpoczęcia działań produkcyjnych. Istotnym elementem jest tu również okresowe sprawdzanie skuteczności środków dezynfekcyjnych i aseptycznych. Wstępnie zanieczyszczone środowisko pracy, w którym
nieprawidłowo dobrano środki myjące i dezynfekujące, może
wnieść do produktu zanieczyszczenie, przez co zostanie on
wyeliminowany z dalszych etapów zwalniania do obrotu. Ważny jest też nadzór nad zachowaniami i higieną personelu – pod
kątem mikrobiologicznym można badać ubiór czysty i noszony
czy ręce pracowników.
Mówiąc o dezynfekcji, należy pamiętać o procesie sterylizacji. W procesie tym eliminujemy drobnoustroje, dlatego
powinny być regularnie stosowane biologiczne wskaźniki skuteczności procesu. Proste taśmy i wskaźniki chemiczne mówią
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Tab.1. Kryteria akceptacji dla mikrobiologicznej jakości produktów niejałowych

TAMC (j.t.k./g
lub j.t.k./ml)

TYMC
(j.t.k./g lub
j.t.k./ml)

Drobnoustroje określone

Preparaty doustne
niezawierające wody

103

102

Nieobecność Escherichia coli w 1 g lub 1 ml

Preparaty doustne zawierające wodę

102

101

Nieobecność
Escherichia coli
w 1 g lub 1 ml

Podanie doodbytnicze

103

102

–

Podanie na śluzówkę jamy ustnej
Podanie na dziąsła
Podanie na skórę
Podanie donosowe
Podanie do ucha

102

10 4

Nieobecność Staphylococcus aureus w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1 g lub 1 ml

Podanie dopochwowe

102

101

Nieobecność Staphylococcus aureus w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Candida albicans w 1 g lub 1 ml

Systemy transdermalne (wartość graniczna dla plastra
łącznie z warstwą adhezyjną i zewnętrzną warstwą nośną)

102

101

Nieobecność Staphylococcus aureus w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1 g lub 1 ml

Podanie wziewne (specjalne wymagania
odnoszące się do płynnych preparatów do nebulizacji)

10

10

Nieobecność Staphylococcus aureus w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Pseudomonas aeruginosa w 1 g lub 1 ml
Nieobecność bakterii Gram-ujemnych tolerujących żółć w 1 g lub 1 ml

Droga podania

Szczególne postanowienia Farmakopei dotyczące doustnych
postaci leku zawierających surowce pochodzenia naturalnego
(zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego), których nie poddaje
się wstępnej obróbce zmniejszającej liczbę drobnoustrojów
i dla których organ upoważniony dopuszcza użycie
surowców o TAMC powyżej 103 j.t.k. w 1 g lub w 1 ml
Produkty roślinne zawierające substancje roślinne,
z dodatkiem lub bez substancji pomocniczych, przeznaczone do przygotowania naparów i odwarów z użyciem wrzącej wody (np. zioła do zaparzania z dodatkiem
lub bez substancji poprawiających smak i zapach)
Produkty lecznicze roślinne zawierające np. wyciągi i/lub
substancje roślinne, z dodatkiem lub bez substancji pomocniczych, dla których metoda wytwarzania (np. ekstrakcja) lub,
jeżeli dotyczy, substancje roślinne, dla których przeprowadzenie wstępnego postępowania prowadzi do obniżenia poziomu
drobnoustrojów do niższego niż ustalony dla tej kategorii

2

10 4

1

102

Nie więcej niż 102 j.t.k. bakterii
Gram-ujemnych tolerujących żółć w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Salmonella w 10 g lub 10 ml
Nieobecność Escherichia coli w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Staphylococcus aureus w 1 g lub 1 ml

107
(maksymalna
dopuszczalna
liczba: 50 mln)

105
(maksymalna
dopuszczalna liczba:
50 mln)

10 4
(maksymalna
dopuszczalna
liczba: 50 tys.)

105
(maksymalna
dopuszczalna
liczba: 500)

Nie więcej niż 103 j.t.k. bakterii
Gram-ujemnych tolerujących żółć w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Salmonella w 25 g lub 25 ml
Nieobecność Escherichia coli w 1 g lub 1 ml

105
(maksymalna
dopuszczalna liczba:
500 tys.)

10 4
(maksymalna
dopuszczalna liczba:
50 tys.)

Nie więcej niż 104 j.t.k. bakterii
Gram-ujemnych tolerujących żółć w 1 g lub 1 ml
Nieobecność Salmonella w 25 g lub 25 ml
Nieobecność Escherichia coli w 1 g lub 1 ml

Produkty lecznicze roślinne zawierające np. wyciągi i/
lub substancje roślinne, z dodatkiem lub bez substancji
pomocniczych, dla których można wykazać, że metoda
przetwarzania (np. ekstrakcja etanolem o niskim stężeniu
albo niewrzącą wodą lub zagęszczenie w niskiej temperaturze), lub substancje roślinne, dla których przeprowadzenie wstępnego postępowania, nie prowadzi
wystarczająco do obniżenia poziomu drobnoustrojów,
tak aby spełnić kryteria wymagane dla kategorii B

jedynie, z określoną dokładnością, o zachowaniu parametrów
procesu, m.in. temperaturze działającej przez określony czas
na wsad sterylizatora. Kontrola procesu sterylizacji, w której
stosowane są wskaźniki biologiczne umieszczane w różnych
miejscach wewnątrz urządzenia, jest potwierdzeniem tego, że
zadane warunki faktycznie prowadzą do zabicia drobnoustro-

Nie więcej niż 103 j.t.k. Escherichia coli
Nieobecność
Salmonella w 25 g

jów. Wskaźniki biologiczne dostępne są najczęściej w formie
ampułek, pasków lub krążków zawierających drobnoustroje
oporne na działanie wysokich temperatur, takie jak na przykład
Geobacillus stearothermophilus. Po przeprowadzeniu procesu
sterylizacji wskaźniki inkubuje się, aby sprawdzić, czy nie pozostały w nich zdolne do życia i namnażania drobnoustroje.
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Ważne jest tu porównanie ze wskaźnikiem kontrolnym
niepoddanym procesowi sterylizacji, przechowywanym
w taki sam sposób, jak wskaźniki użyte do kontroli i pochodzącym z tej samej serii. Daje to pewność, że wskaźniki
umieszczone w urządzeniu do sterylizacji pierwotnie zawierały żywe organizmy, które zostały następnie unieszkodliwione
w procesie sterylizacji.

Kontrola czystości mikrobiologicznej
gotowego wyrobu leczniczego
Kolejnym etapem kontroli mikrobiologicznej w procesie
wytwarzania produktów farmaceutycznych jest nadzór nad
czystością samego wyrobu.
Aktualne polskie i europejskiej wydania Farmakopei dzielą
produkty farmaceutyczne w zależności od ich przeznaczenia
i pod tym kątem stawiają określone wymagania. Pierwszym podziałem, od którego można rozpocząć dalszą analizę wymogów
farmakopealnych, jest rozdział na produkty jałowe i niejałowe.
Produkty jałowe, do których zaliczają się preparaty do podawania pozajelitowego, preparaty do oczu, preparaty stosowane na rozległe rany oraz poparzenia czy preparaty stosowane do uszu lub irygacji, mają być wolne od drobnoustrojów i ich
przetrwalników.
Środowisko badań jest tu aseptyczne, co powinno być nadzorowane na drodze regularnych badań. Ze stosowanych przy
analizach jałowych produktów farmaceutycznych technik klasycznej mikrobiologii można wymienić:
•• posiew bezpośredni, gdzie określoną ilość produktu wprowadza się bezpośrednio do stosownego podłoża mikrobiologicznego,
•• posiew z zastosowaniem filtracji membranowej dla produktów, które dają się sączyć, gdzie przez filtr membranowy
przesącza się próbkę, a następnie filtr przekłada się na stosowne podłoże mikrobiologiczne.
Innymi badaniami biologicznymi, które mogą być konieczne
do przeprowadzenia w takich produktach, są badania obecności pirogenów czy endotoksyn bakteryjnych.
Preparaty niejałowe Farmakopea dzieli na różne grupy,
w zależności od składu i przeznaczenia. Ocena zgodności preparatów opiera się przede wszystkim na ocenie ilościowej pod
kątem ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych (Total Aerobic
Microbial Count, TAMC) oraz ogólnej liczby pleśni i drożdży (Total Yeast/Mould Count, TYMC). Niektórym grupom stawiane
są też wymagania jakościowe, nieobecności określonych gatunków drobnoustrojów. Wymagania stawiane poszczególnym
produktom przedstawia tabela 1.
Wyznaczone kryteria akceptacji, o ile w tabeli nie zaznaczono inaczej, należy interpretować jak poniżej:
•• 101 oznacza, że maksymalna dopuszczalna liczba wynosi 20,
•• 102 oznacza, że maksymalna dopuszczalna liczba wynosi 200,
•• 103 oznacza, że maksymalna dopuszczalna liczba wynosi
2000 itd.
Kryteria akceptacji wyznaczone dla substancji do celów
farmaceutycznych określono dla TAMC 103 j.t.k./g lub j.t.k./ml,
a dla TYMC 102 j.t.k./g lub j.t.k./ml.

Podstawowymi technikami mikrobiologicznymi, używanymi w analizach czystości mikrobiologicznej tych produktów, są:
•• posiew bezpośredni, wykonywany w kilku powtórzeniach
i z użyciem rozcieńczeń, gdzie określoną ilość próbki miesza
się z odpowiednim podłożem,
•• posiew z zastosowaniem filtracji membranowej dla produktów, które dają się sączyć, gdzie przez filtr membranowy
przesącza się próbkę, a następnie filtr przekłada się jałowo
na stosowne podłoże mikrobiologiczne,
•• oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby – jest to
metoda najmniej dokładna, stosowana jedynie wtedy, gdy
nie można wykorzystać innej metody analiz, opierająca się
na wykonywaniu szeregów dziesięciokrotnych rozcieńczeń
i obserwacji układu wzrostu bądź jego braku w danym poziomie rozcieńczenia.
Gdy analizuje się produkty farmaceutyczne, nie można zapominać o obecności substancji przeszkadzających w analizie danych próbek. Odpowiednią technikę analityczną należy dobrać,
mając na uwadze obecność niektórych substancji czynnych czy
też środków konserwujących. Decydując się na określone badanie, analityk powinien upewnić się poprzez sprawdzenie danej
metody, czy sposób postępowania jest właściwy dla danej próbki. Zdarza się, że zmiana techniki badania na skutek rozcieńczenia
czy odpłukania pewnych substancji podnosi dokładność metody.

Kontrola podatności na
potencjalne zakażenia produktu
W produkcji farmaceutycznej przeprowadza się również
ocenę skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowych (Challenge Test). Farmakopea określa wymagania, jakie powinny
spełnić produkty poddawane zaszczepianiu wyszczególnionymi szczepami odniesienia. W produkcie, do którego wprowadzono mikroorganizm, musi nastąpić wymagana redukcja jego
ilości (wyrażona w skali logarytmicznej) w określonym czasie od
zaszczepienia produktu. Tabela 2 przedstawia wymagania stawiane poszczególnym produktom przez Farmakopeę. W miejscach, gdzie umieszczono znak „–” posiewy nie są wymagane.
Prawidłowo zakonserwowany lub wykazujący aktywność
przeciwdrobnoustrojową produkt farmaceutyczny powinien
powodować spadek ilości drobnoustrojów właściwy dla kryterium A. Spełnienie przez produkt kryterium B jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy kryterium A nie może być spełnione ze
względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, np. poprzez podniesienie stężenia substancji konserwujących.

Woda – nie tylko surowiec
Na zakończenie warto też wspomnieć o wymaganiach, jakie
stawia Farmakopea wodzie oczyszczonej używanej w produkcji
farmaceutycznej. W zależności od celów, do jakich ma być użyta,
Farmakopea wyznacza bardziej lub mniej restrykcyjne limity jej
czystości mikrobiologicznej. Do badania jej czystości mikrobiologicznej wykorzystuje się technikę filtracji membranowej.
Woda w produkcie farmaceutycznym może nie tylko wnieść
zakażenie, ale i wpłynąć na podatność wyrobu na zakażenia mikrobiologiczne. Im wyższa aktywność wody w danym produkcie,
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Tab. 2. Redukcja wyrażona w logarytmach ilości mikroorganizmów względem ich ilości wprowadzonej do produktu

Rodza
drobnoustrojów

Posiew po czasie

Kryterium
6 godz.

24 godz.

2 dni

7 dni

14 dni

28 dni

preparaty do oczu, pozajelitowe, domaciczne, dosutkowe

Bakterie

A

2

3

–

–

–

brak wzrostu

B

–

1

–

3

–

liczba mikroorganizmów
nie zwiększa się

A

–

–

–

2

–

liczba mikroorganizmów
nie zwiększa się

B

–

–

–

–

1

liczba mikroorganizmów
nie zwiększa się

Grzyby

preparaty douszne, donosowe, do stosowania miejscowego, do inhalacji

A

–

–

2

3

–

liczba mikroorganizmów
nie zwiększa się

B

–

–

–

–

3

liczba
mikroorganizmów
nie zwiększa się

A

–

–

–

–

2

liczba mikroorganizmów
nie zwiększa się

B

–

–

–

–

1

liczba mikroorganizmów
nie zwiększa się

Bakterie

Grzyby

preparaty doustne, na śluzówkę jamy ustnej, doodbytnicze

Bakterie

A

–

–

–

–

3

liczba mikroorganizmów
nie zwiększa się

Grzyby

A

–

–

–

–

1

liczba mikroorganizmów
nie zwiększa się

tym bardziej sprzyjające środowisko dla rozwoju niepożądanej
mikroflory.
Podsumowując, należy podkreślić, jak ważną rolę w bezpieczeństwie gotowego produktu farmaceutycznego pełnią badania mikrobiologiczne. Począwszy od nadzoru nad czystością surowców, poprzez środowisko wytwarzania, na kontroli gotowego produktu kończąc. Analizy mikrobiologiczne, zachowywanie

procedur i limitów narzucanych przez GMP oraz Farmakopee
zapewniają bezpieczeństwo produktu.

Literatura:
1.
2.
3.

European Pharmacopeia 9.0.
Farmakopea Polska, wyd. XI.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1979 z późn. zm.).
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