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Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie nr 1153 Pani Hanny Gill-Piątek, Pana Macieja Kopca, Pana 

Marka Rutka, Pani Anity Kucharskiej-Dziedzic, Pani Katarzyny Kotuli, Pana Pawła 

Krutula, Pani Wandy Nowickiej, Pana Roberta Obaza, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej, w sprawie dostępności leków z metforminą, Minister Zdrowia przedstawia 

poniższe informacje.

Na wstępie należy wskazać, że sugestia jakoby brakowało leków z metforminą 

w warszawskich, czy generalnie polskich aptekach, jest zbyt daleko wysunięta i 

nieprawdziwa, a rozpowszechnianie takich informacji może doprowadzić do 

nieuzasadnionego chaosu informacyjnego wśród pacjentów. Sytuacja dostępności do 

leków z metforminą jest na bieżąco monitorowana i nie istnieje ryzyko systemowego 

braku tych leków w Polsce. Minister Zdrowia ściśle współpracuje z podległymi mu 

urzędami, tj. z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowym 

Funduszem Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, a także z polskimi producentami leków, 

Naczelną Izbą Aptekarską i Naczelną Izbą Lekarską w celu zabezpieczenia dostępności 

do ww. produktów leczniczych dla polskich pacjentów. Na bieżąco zbierane są wszelkie 

informacje od przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni farmaceutycznych 
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w zakresie dostępności do przedmiotowych produktów leczniczych. Dane te są 

analizowane i przetwarzane, i zapewniają podjęcie odpowiednich działań przez Ministra 

Zdrowia w zakresie posiadanych ustawowych narzędzi.

Minister Zdrowia w sposób kompleksowy prowadzi analizę dostępności do produktów 

leczniczych, w tym metformin, biorąc pod uwagę kryteria uwzględniające m. in.: wielkość 

stanów magazynowych na poziomie podmiotu odpowiedzialnego, hurtowni 

farmaceutycznych oraz aptek, wielkość planowanych dostaw, wielkość sprzedaży, 

liczebność populacji w danym wskazaniu, możliwość stosowania zamiennictwa czy 

alternatywnych technologii lekowych. Analizy te pozwalają oszacować dostępność 

zarówno krótko-, jak i długoterminową do danych produktów leczniczych. Tu należy 

wskazać, że nie da się przewidzieć wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na 

dostępność do leków, w tym metformin, które w dużej mierze są czynnikami losowymi 

niezależnymi od Ministra Zdrowia. Dlatego Minister Zdrowia pozostaje w stałym 

kontakcie z firmami farmaceutycznymi, które produkują i dostarczają metforminy na 

rynek polski. 

Pomimo pandemii wirusa SARS-CoV-2, w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia 

zorganizowało spotkania w formie telekonferencji z podmiotami odpowiedzialnymi 

dostarczającymi metforminy na polski rynek farmaceutyczny zbierając wszelkie 

informacje od podmiotów odpowiedzialnych, by kompleksowo i wielowymiarowo 

przeanalizować cały rynek metformin. Jak wykazały analizy, leki z metforminą są 

dostępne na polskim rynku farmaceutycznym i nie istnieje ryzyko przerwania 

farmakoterapii u pacjentów stosujących metforminę. 

Minister Zdrowia wskazuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 

lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. 

Zdrow. poz. 11), na polskim rynku farmaceutycznym jest 86 unikalnych produktów 

leczniczych z metforminą, które objęte są refundacją i które mogą być względem siebie 

odpowiednikami. W związku z tym, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 95 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 499), 

dalej jako „ustawa Prawo farmaceutyczne”, 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 
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w terminie uzgodnionym z pacjentem. Ponadto, zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy Prawo 

farmaceutyczne w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział 

farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu 

leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, jest obowiązany w ciągu 24 godzin 

poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu, a następnie inspektor 

wojewódzki niezwłocznie informuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o braku 

dostępności i jej przyczynach. Zatem każda sytuacja braku leku powinna być 

weryfikowana przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, jako jedno z podstawowych 

zadań tej inspekcji. 

Ponadto zgodnie z art. 44 ust. 1 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, z późn. zm.) 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, a 

osoba wydająca ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać taki lek. Podobny 

obowiązek wydania leku jest w przypadku, gdy 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 jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie. Zatem w 

przypadku ograniczonej dostępności do produktu leczniczego danego producenta, 

farmaceuta ma obowiązek zapewnić pacjentowi odpowiednik innego producenta celem 

zachowania kontynuacji farmakoterapii przez pacjenta.

Należy podkreślić, także rolę 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.) to lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze 

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami 
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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. Zatem w sytuacji, gdy następuje faktyczny problem z 

nabyciem leku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym terapię, 

celem ustalenia możliwości zastosowania innej, alternatywnej technologii lekowej.

Należy podkreślić, iż Minister Zdrowia podejmuje wszelkie niezbędne działania i 

interwencje w zakresie posiadanych narzędzi w celu zapewnienia dostępności do 

produktów leczniczych i zachowania ciągłości terapii dla polskich pacjentów. 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. Podkreślić również należy, iż 

Minister Zdrowia nie jest organem, który dokonuje zakupu leków i nie prowadzi obrotu 

produktami leczniczymi. Obrót produktami leczniczymi odbywa się w dużej mierze na 

zasadach gospodarki wolnorynkowej, ograniczonej jedynie w obszarze dopuszczania do 

obrotu i refundacji. Co do zasady nie występują systemowe problemy z dostępnością 

leków z metforminą na terenie Polski. Co prawda problemy takie mogą się zdarzyć 

lokalnie lub przejściowo, iż może brakować jakiegoś konkretnego leku danego 

producenta, ale należy zaznaczyć, że na polskim rynku farmaceutycznym istnieje szereg 

odpowiedników innych producentów, które mogą być z powodzeniem zastosowane u 

pacjentów w celu kontynuacji terapii metforminą.

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/
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