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Polska Izba Paliw Plynnych reprezentuje niezaleznych przedsiebiorców branzy paliwowej,

dzialajac w najlepiej rozumianym interesie tych podmiotów. W zwiazku Panskim
wystapieniem do Ministra Zdrowia - Bartosza Arlukowicza, dotyczacego proponowanych
zmian w zakresie dopuszczalnosci sprzedazy niektórych leków poza aptekami, niniejszym
stwierdzam co nastepuje.

Polska Izba Paliw Plynnych oraz indywidualni operatorzy stacji paliw sa przeciwni
proponowanym przez Pana zmianom oraz nie podzielaja przedstawionej przez Pana
argumentacji. Nie sposób zgodzic sie takze z przedstawiona przez Pana wizja zgubnego

wplywu sprzedazy leków w sklepach i punktach aptecznych. Niestety pomija Pan szereg

pozytywnych aspektów sprzedazy srodków leczniczych w punktach pozaaptecznych.

Podstawowym argumentem swiadczacym na rzecz obecnego rozwiazania jest niewatpliwie
mozliwosc szybkiego dostepu do podstawowych i dobrze znanych nabywcom srodków

leczniczych w sytuacji naglej potrzeby. Mowa jest bowiem o prostych lekach
przeciwbólowych, przeciwbiegunkowych, na przeziebienie czy srodkach antyseptycznych
i dezynfekujacych. Sa to produkty lecznicze, których dostepnosc nie jest ograniczona
obowiazkiem uzyskania recepty od wlasciwego lekarza.

Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych oraz ogólnodostepnych
sklepach, w tym na stacjach paliw, sa bardzo dobrze znane klientom. W wiekszosci
przypadków stosowali je oni juz wczesniej. Te produkty lecznicze posiadaja ponadto ulotke

informacyjna, która zawiera ~yczerpujace informacje dotyczace przeznaczenia, sposobu
stosowania, dawkowania, przeciwwskazan czy ewentualnych skutków ubocznych.

Nieuzasadnione jest wiec twierdzenie jakoby klienci pozbawieni byli pelnej i przejrzystej
informacji na temat kupowanego srodka leczniczego. W kazdym przypadku produkty
lecznicze dopuszczone do sprzedazy pozaaptecznej wystawione sa na regalach lub
stojakach, a ich ekspozycja umozliwia pelne zapoznanie sie z informacjami zawartymi
w ulotkach. W tym aspekcie nalezy takze stwierdzic, iz nawet jezeli jeden ze wskazanych
srodków leczniczych jest sprzedawany w aptece klient czesto nie otrzymuje wyczerpujacej

informacji od pracownika apteki, który odsyla jedynie do ulotki informacyjnej.
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Takze argument dotyczacy niewlasciwego sposobu przechowywania leków nie jest zgodny
z prawda. Aktualnie, zarówno sklepy jak i stacje paliw posiadaja bardzo wydajne systemy
klimatyzacyjne i grzewcze, które niczym nie odbiegaja od tych stosowanych
w nowoczesnych aptekach. Zdarza sie jednak, ze to apteki nie posiadaja takich systemów,
a wiec stwarzaja, w mysl Panskiego pisma, znaczaco gorsze warunki do przechowywania
leków. Calkowicie nieuzasadnione jest stwierdzenie, iz stacje paliw czy sklepy utrzymuja
wewnatrz ta sama temperature w srodku jak na zewnatrz. Argument ten jest tym bardziej
zaskakujacy, ze w Polsce temperatury zima potrafia spasc ponizej -30 Oc a latem
przekroczyc +35 oC, a stacje paliw i sklepy nadal oferuja swoim klientom komfortowe warunki
dokonania zakupów i odpoczynku podczas podrózy.

Z duzym zatem zaniepokojeniem przyjete zostaly próby ograniczenia sprzedazy prostych
srodków leczniczych. Celem regulacji dopuszczajacych taka sprzedaz bylo bowiem
zapewnienie szerszej dostepnosci produktów pierwszej potrzeby, w szczególnosci
w sytuacjach, gdy nie ma mozliwosci skorzystania z apteki i jej wyspecjalizowanego
personelu. Stacje paliw czy sklepy calonocne wypelniaja luke w godzinach otwarcia aptek,
a takze zapewniaja podstawowe srodki lecznicze w malych miasteczkach oraz na wsiach,

w których nie ma aptek. Proponowane zmiany doprowadza do sytuacji, w której tylko
mieszkancy duzych miast beda mogli skorzystac z calonocnej apteki i uzyskac dostep do
niezbednych srodków. Pozostali beda musieli czekac do kolejnego pracujacego dnia lub
udac sie w dluga podróz do najblizszego czynnego punktu lub prowadzic pojazd z silnym
bólem glowy.

Stacje paliw staly sie w ostatnim czasie celem dziafall majacych ograniczyc oferowany przez
te przedsiebiorstwa asortyment produktowy. Wskazac wystarczy tutaj starania
o wprowadzenie zakazu sprzedazy alkoholu na stacjach paliw. Stanowi to duza ingerencje
w swobode dzialalnosci gospodarczej, która ponownie staje sie obiektem ewentualnych
ograniczen, tym razem poprzez propozycje Naczelnej Izby Aptekarskiej. Polska Izba Paliw

Plynnych nie widzi zagrozenia ani w sytuacji sprzedazy alkoholu ani srodków leczniczych.
Jest to ulatwienie dostepu klientom, którzy jezeli beda chcieli naduzyc alkoholu lub leków nie
potrzebuja do tego stacji paliw.

Ograniczenie ilosci legalnych punktów sprzedazy stworzy mozliwosci do dalszego rozwoju
szarej strefy w obrocie paralekami, która jak informuja Panstwo jest juz znaczaca.

Polska Izba Paliw Plynnych stanowczo sprzeciwia tego typu propozycjom w zakresie

sprzedazy wszelkich srodków leczniczych, w tym przede wszystkim tych pierwszej potrzeby.
Wylaczenie ze sprzedazy na stacjach paliw i w innych sklepach wegla na biegunke, tabletek
na ból glowy czy srodków antyseptycznych godziloby przede wszystkim w znajdujacego sie
w potrzebie obywatel.

Jednoczesnie z przykroscia przyjelam Panskie stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Dotychczasowe relacje miedzy naszymi organizacjami nie uderzaly w dzialalnosc
reprezentowanych przez nasze organizacje podmiotów. Wrecz przeciwnie, zajelismy
stanowisko wsparcia Panstwa w sporze z rzadem dotyczacym leków refundowanych,

poprawnoscia recept i zwiazana z nimi odpowiedzialnoscia finansowa.



Nadrzedna wartoscia jest uwzglednienie dobra osób, które potrzebuja szybkiego i prostego
dostepu do podstawowych produktów farmaceutycznych, a zatem propozycja nie ma
racjonalnego uzasadnienia.
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