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Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 4263 Pana Aleksandra Miszalskiego, Pana Marka Sowy, 

Pana Konrada Frysztaka, Pana Witolda Zembaczyńskiego, Pana Krzysztofa 

Truskolaskiego, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie dostępu do leku 

Euthyrox w Polsce, Minister Zdrowia przekazuje poniższe informacje.

Minister Zdrowia na podstawie informacji uzyskanych od podmiotu odpowiedzialnego 

Merck Sp. z o. o. wydał w lutym 2020 r. dwa komunikaty (w dniach 3 oraz 12 lutego 2020 

r.) w sprawie dostępności do produktu leczniczego Euthyrox N w dawkach: 75 mcg, 88 

mcg oraz 100 mcg. W komunikatach tych poinformowano, że podmiot odpowiedzialny 

Merck Sp. z o. o. boryka się z trudnościami w zapewnieniu ciągłości dostaw leku 

Euthyrox w powyższych dawkach na polski rynek farmaceutyczny. Minister Zdrowia na 

bieżąco monitorował i analizował sytuację dostępności do przedmiotowego produktu 

leczniczego. Zarówno analiza raportów stanów magazynowych zgromadzonych w 

Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, jak informacje 

bezpośrednio od podmiotu odpowiedzialnego Merck Sp. z o. o. czy z rynku wskazują, 

że dostawy leku dotarły do Polski, zatem trudno jest stwierdzić, na jakiej podstawie 

zaalarmowali Pana Posła wyborcy o braku dostępności do leku, w konsekwencji czego 

wyciągnął Pan błędne wnioski, a to jednak podmiot odpowiedzialny zna najlepiej 
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sytuację dostępności do swojego produktu na rynku. Ministerstwo Zdrowia jest w stałym 

kontakcie z podmiotem odpowiedzialnym Merck Sp. z o. o. i zwraca się cyklicznie z 

prośbą o przedstawienie raportu dostępności do leku. Ostatni raport firmy z dnia 4 maja 

2020 r. wskazuje na brak problemów z dostępnością do wszystkich dawek produktu 

leczniczego Euthyrox N na terytorium Polski. 

Należy jednocześnie sprostować informację zamieszczoną przez Pana Posła w 

niniejszej interpelacji dotyczącą leków zamiennych. Leki zamienne to leki zawierające tę 

samą substancję czynną, dawkę, postać farmaceutyczną, która nie powoduje powstania 

różnic terapeutycznych. Dokonanie zamiany leku na inny odpowiednik może odbyć się 

już na poziomie farmaceuty. Bowiem zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357), osoba wydająca leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma 

obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego 

refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, 

dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, 

i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu 

finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na 

recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku. Wówczas osoba 

wydająca na żądanie pacjenta wydaje inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej 

nazwie międzynarodowej, dawce oraz o postaci farmaceutycznej, która nie powoduje 

powstania różnic terapeutycznych. Należy wskazać, że na terytorium Polski 

zarejestrowane i dostępne są odpowiedniki leku Euthyrox, które farmaceuta za zgodą 

pacjenta może z powodzeniem wydać na podstawie recepty, na której przepisano 

Euthyrox. Dzięki temu pacjent może kontynuować farmakoterapię przy pomocy produktu 

leczniczego zawierającego w swoim składzie substancję czynną Levothyroxinum 

natricum, czyli taką, którą zawiera właśnie m. in. Euthyrox.

Jednym z pierwszych działań podjętych przez Ministra Zdrowia w celu zapewnienia 

dostępności do leku Euthyrox N było umieszczenie przedmiotowego leku we wszystkich 

refundowanych dawkach w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych 

brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej już w obwieszczeniu z dnia 

5 lipca 2019 r. (poz. 54) i nieprzerwane utrzymanie tego stanu do dziś (aktualnie 

obowiązujący wykaz z dnia 16 kwietnia 2020 r.). Jednocześnie należy zaakcentować, iż 
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wykaz, o którym mowa powyżej, jest listą leków zagrożonych brakiem dostępności a nie 

niedostępnych. Umieszczenie przedmiotowego leku w wykazie miało na celu 

ograniczenie wywozu tego leku poza granice Polski, tym samym pozostawiając go dla 

polskich pacjentów. Wykreślenie leku Euthyrox N z tej listy natychmiast spowoduje, że 

polskie hurtownie kierowane chęcią łatwego zysku od razu sprzedadzą go do hurtowni 

zagranicznych zamiast do polskich aptek, a w konsekwencji zmniejszy to dostępność do 

produktu dla polskich pacjentów.

Pisząc o wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem 

dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie należy zapominać o tzw. 

„odwróconym łańcuchu dystrybucji”, co będzie stanowiło odpowiedź na pytanie nr 6, czy 

znane są przypadki by lek, który znalazł się na polskim rynku, opuszczał kraj w ilościach 

hurtowych w ramach handlu. „Odwrócony łańcuch dystrybucji leków” to pojęcie 

stworzone w polskiej Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dla opisu nielegalnej 

praktyki stosowanej przez przedsiębiorców w celu niezgodnego z prawem pozyskania 

preparatów leczniczych dla celów eksportowych. W ramach tego procederu preparaty 

pozyskane przez apteki i hurtownie w nielegalnym łańcuchu dystrybucji zamiast do 

polskich pacjentów, trafiają do sieci eksportujących leki zagranicę. Zgodnie z polskim 

prawem apteki mogą sprzedawać produkty lecznicze jedynie pacjentom, hurtownie 

natomiast nie mogą zaopatrywać się w aptekach. W ostatnich latach nieuczciwi 

przedsiębiorcy wykorzystywali różne mechanizmy, aby leki z aptek trafiały do hurtowni 

eksportujących leki. Korzystne ceny leków, głównie refundowanych – w tym leku 

Euthyrox N, w Polsce podniosły atrakcyjność eksportu z naszego kraju i zmusiło 

producentów do kontrolowania podaży leków na rynku polskim. Jednakże 

mechanizmem zabezpieczającym ten proceder jest publikowanie co najmniej raz na 2 

miesiące wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem 

dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Leki, które znalazły się w ww. 

wykazie, nie mogą zostać wywiezione i sprzedane poza granice Polski. Przedsiębiorca 

każdorazowo musi zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar wywozu 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu 

działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów umieszczonych w 

wykazie. Główny Inspektor Farmaceutyczny może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw 

wobec zamiaru wywozu lub zbycia zgłoszonego produktu, w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia. Wówczas produkt ten zostaje zatrzymany na 
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terenie Polski dla polskich pacjentów. Wielokrotne nowelizacje ustawy Prawo 

farmaceutyczne wprowadziło surowe kary, które mają zniechęcić nieuczciwych 

przedsiębiorców do nielegalnego wywozu leków poza granice Polski, który przyczyniał 

się do zmniejszania dostępności do leków dla polskich pacjentów. Służby wielokrotnie 

zatrzymywały nieuczciwych przedsiębiorców i rozbijały mafie lekowe. Zatem proceder 

wywozu leków jest znany, ale jednocześnie skutecznie penalizowany, piętnowany i 

ograniczany przez organy państwowe.

Minister Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z podmiotem odpowiedzialnym - Merck 

sp. z o.o. Ponadto należy wskazać, iż Minister Zdrowia ściśle współpracuje nie tylko z 

podmiotem odpowiedzialnym, ale również z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w 

danych dziedzinach medycyny, Naczelną Izbą Aptekarską, Naczelną Izbą Lekarską, 

urzędami podległymi – Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowym 

Funduszem Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dokonując 

analizy i podejmując wszelkie działania niezbędne do zapewnienie dostępności do 

produktów leczniczych (w tym Euthyrox N) dla polskich pacjentów.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 95 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) wszystkie apteki 

ogólnodostępne są zobowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 

miejscowej ludności, a jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak jest poszukiwanego 

produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien 

zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem. 

Wiodąca jest także rola lekarza w procesie prowadzenia terapii pacjenta. Zgodnie z art. 

4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 

r. poz. 514, z późn. zm.) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze 

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami 

zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

oraz z należytą starannością, między innymi poprzez informowanie pacjenta o 

odpowiednikach leków, które pacjent będzie miał przepisane. Lekarz ma obowiązek 

udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o 

jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach 

diagnostycznych, leczniczych. Tym samym w sytuacji problemów z nabyciem danego 
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leku lekarz może zastosować zamienniki lub alternatywne technologie lekowe w danym 

wskazaniu. 

Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Zdrowia nie produkuje, nie dystrybuuje ani nie 

wykupuje leków. Minister Zdrowia nie bierze udziału w łańcuchu dystrybucyjnym leków. 

Podkreślić przy tym również należy, iż obrót produktami leczniczymi począwszy od 

wprowadzenia leku na rynek a skończywszy na wydaniu leku w aptece, odbywa się w 

dużej mierze na zasadach gospodarki wolnorynkowej, ograniczonej jedynie w obszarze 

dopuszczania do obrotu i refundacji i w zasadzie od wprowadzenia w życie ustaw prawo 

farmaceutyczne (2001 r.) oraz ustawy refundacyjnej (2012 r.) nie ma mechanizmów 

zmuszających właścicieli leków, zwłaszcza zagranicznych, do ich dostarczania na rynek 

polski. Pewnym wyjątkiem w tym zakresie jest refundacja leku, która daje pewne 

instrumenty prawne i uprawnienia Ministrowi Zdrowia do kształtowania polityki 

podażowej na rynku polskim. Za wprowadzone do obrotu produkty lecznicze 

odpowiedzialne są prywatne firmy farmaceutyczne. Decyzje o wprowadzeniu do obrotu 

danego produktu leczniczego i jego konkretnych ilości wpisują się w działalność 

biznesową każdej firmy i związane są z autonomicznymi decyzjami prywatnych firm. 

Zatem to nie do Ministra Zdrowia należy kierować pytania o ilości jednostek leku 

Euthyrox, które zostały zakupione w 2019 i 2020 r. Dane te są objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2019 poz. 1010, z późn. zm.). 

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w Polsce wg 

stanu na koniec lutego 2020 r. średni czas oczekiwania do poradni endokrynologicznych 

wynosił: 

 227 dni – przypadek stabilny, 

 62 dni – przypadek pilny. 

Natomiast w przypadku poradni endokrynologicznych dla dzieci: 

 183 dni – przypadek stabilny, 

 74 dni – przypadek pilny.

Szacuje się, że w 2019 r. ponad 3 miliony pacjentów nabyło lek Euthyrox. Natomiast 

odnośnie pytania, czy odnotowano w Polsce zgony w związku z brakiem dostępu do leku 

Euthyrox, Minister Zdrowia wskazuje, iż przedmiotowy lek jest dostępny, a w przypadku 

ograniczonej dostępności do niego pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. 

Zatem tymczasowe ograniczenie ilości leku na rynku polskim, za które odpowiada 

podmiot odpowiedzialny, nie stanowi bezpośredniej przyczyny zgonu pacjenta. Należy 
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wskazać, że to lekarz prowadzi farmakoterapię pacjenta na podstawie wiedzy 

medycznej za pomocą dostępnych środków.

Minister Zdrowia stale monitoruje sytuację dostępności leków dla polskich pacjentów (w 

tym Euthyrox N) i podejmuje wszelkie niezbędne działania i interwencje w zakresie 

posiadanych narzędzi w celu zapewnienia dostępności do leków w Polsce. Jednak 

powstawanie niedoborów rynkowych poszczególnych leków nie zawsze jest możliwe do 

przewidzenia, a w dużej mierze zależy od czynników losowych, związanych z 

opóźnieniami dostaw czy problemów produkcyjnych. Obrót produktami leczniczymi 

odbywa się w dużej mierze na zasadach gospodarki wolnorynkowej, ograniczonej 

jedynie w obszarze dopuszczania do obrotu i refundacji. Mimo powyższego Minister 

Zdrowia zapewnia, iż dokłada wszelkiej staranności, by pacjenci nie pozostali bez 

zapewnionej ciągłości farmakoterapii.

Z wyrazami szacunku,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


		2020-05-09T11:54:08+0000
	Maciej Miłkowski




