Nowe regulacje dotycz¹ce reklamy produktów leczniczych

W dniu 28 listopada 2008 r., z niemal
miesiêcznym opóŸnieniem, wesz³o w ¿ycie
nowe rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy
produktów leczniczych [Dz. U. Nr 210,
poz. 1327]. Przedstawiamy najwa¿niejsze
zagadnienia, których dotycz¹ nowe regulacje.

Prezentowanie produktu leczniczego
w reklamie
• Jednoczesne prezentowanie w reklamie kilku
produktów leczniczych, zawieraj¹cych ró¿ny
sk³ad substancji czynnych, jest dopuszczalne
tylko w przypadku, gdy reklama taka zawieraæ
bêdzie wszelkie niezbêdne elementy w stosunku
do ka¿dego z prezentowanych w niej produktów
leczniczych,
• bez dodatkowych warunków dopuszczalne
jest jednoczesne prezentowanie w reklamie
produktów zawieraj¹cych tê sam¹ substancjê
czynn¹, a ró¿ne postacie terapeutyczne.
Obowi¹zek informowania
o przeciwwskazaniach
• Wprowadzono obowi¹zek zamieszczania
informacji o przeciwwskazaniach do stosowania
leku w reklamie kierowanej do publicznej
wiadomoœci. Poszerzy³o to katalog elementów,
jakie powinny byæ obligatoryjnie zawarte
w reklamie - reklamy z pewnoœci¹ stan¹ siê
obszerniejsze.
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Zmiana treœci obowi¹zkowego ostrze¿enia
w reklamie
• Do dotychczasowej formu³y ostrze¿enia
„Przed u¿yciem zapoznaj siê z treœci¹ ulotki
do³¹czonej do opakowania b¹dŸ skonsultuj
siê z lekarzem lub farmaceut¹” dodano
sformu³owanie „gdy¿ ka¿dy lek niew³aœciwie
stosowany zagra¿a Twojemu ¿yciu lub zdrowiu”.
W przypadku reklamy dŸwiêkowej
i audiowizualnej czas, przez jaki ostrze¿enie
powinno byæ odczytywane lub pokazywane
na ekranie, zosta³ wyd³u¿ony z 5 do 8 sekund.
Reklama w aptekach i ZOZ-ach
• Reklamy produktów leczniczych w formie
dŸwiêkowej i audiowizualnej nie bêd¹ mog³y
byæ d³u¿ej prowadzone na terenie aptek
i zak³adów opieki zdrowotnej.
Reklama a programy dla dzieci
• W nowych regulacjach znikn¹³ zakaz emitowania
reklam leków w blokach reklamowych 20 minut
przed i po programach telewizyjnych lub
radiowych przeznaczonych dla dzieci, a tak¿e
przed i po audycjach publicystycznych
i dokumentalnych zwi¹zanych tematycznie
z produktami leczniczymi. Nie ma te¿
wczeœniejszych przepisów, które wskazywa³y
w jaki sposób, kiedy i gdzie mo¿e ukazywaæ siê
reklama przypominaj¹ca.
Reklamy skierowane do lekarzy

Dane w reklamie zgodne z charakterystyk¹
produktu
• Wprowadzono obowi¹zek przekazywania
danych w reklamie w sposób wyczerpuj¹cy
i w brzmieniu zgodnym z charakterystyk¹
produktu leczniczego, a w przypadku jej
braku, z dokumentacj¹ zatwierdzon¹
w procesie dopuszczenia produktu do obrotu.
Wymóg ten nie dotyczy regulacji dotycz¹cych
reklamy kierowanej do lekarzy i farmaceutów.
W takiej reklamie dopuszcza siê przekazywanie
tylko wybranych wskazañ terapeutycznych
do stosowania, pod warunkiem jednak, ¿e
pozosta³e przekazywane informacje bêd¹
odnosiæ siê wy³¹cznie do tych wskazañ.

• Odwiedzanie lekarzy przez przedstawicieli firm
farmaceutycznych w celu reklamy produktów
leczniczych w miejscu udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych nie mo¿e utrudniaæ prowadzenia
przez lekarzy ich dzia³alnoœci i w zwi¹zku z tym
musi odbywaæ siê po uprzednim uzgodnieniu
terminu spotkania oraz poza godzinami pracy
lekarza. Dodatkowo, przedstawiciel firmy
farmaceutycznej jest zobowi¹zany uzyskaæ
zgodê na takie spotkanie od kierownika zak³adu
opieki zdrowotnej, w którym pracuje lub
z którym wspó³pracuje lekarz. W przypadku
grupowej lub indywidualnej praktyki lekarskiej
zgodê nale¿y uzyskaæ od osoby wykonuj¹cej
zawód medyczny w ramach tej praktyki.

Ewidencja próbek produktów leczniczych
• Ewidencja dostarczanych lekarzom próbek
produktów leczniczych musi byæ prowadzona
w formie elektronicznej przy zastosowaniu
odpowiedniego systemu komputerowego.
System taki musi gwarantowaæ, ¿e ¿adne
zapisy nie bêd¹ usuwane, a korekty zapisów
lub uzupe³nienia bêd¹ dokonywane za pomoc¹
odpowiednich dokumentów koryguj¹cych.
Ewidencja musi zawieraæ dane identyfikuj¹ce
placówkê przyjmuj¹c¹ zamówienie, dane
osoby dostarczaj¹cej próbkê, dane lekarza,
dane dostarczanej próbki oraz numer
ewidencji, datê i miejsce dostarczanych
próbek.
Nowe, rygorystyczne regulacje wywo³a³y
poruszenie w sektorze farmaceutycznym,
wzbudzaj¹ bowiem wiele kontrowersji
i w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Nowe
rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie póŸniej ni¿ to
wynika³o z delegacji ustawowej, przez co brak
by³o jakiegokolwiek okresu przejœciowego,
w którym podmioty mog³yby dostosowaæ do
jego zapisów swoj¹ praktykê. Rozporz¹dzenie
z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest przyk³adem
poprawnej legislacji, coraz czêœciej s³ychaæ te¿
g³osy, i¿ ju¿ planuje siê jego nowelizacjê.
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