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świat farmacji [wieści z branży]

DOM APTEKARZA
W li sto pa dzie, we Wro cła wiu, w ka mie ni cy
przy Ku rzym Tar gu, w któ rej w dru giej po ło wie
XIII wie ku po wsta ła jed na z naj star szych 
w Pol sce ap te ka, otwar to Mu zeum Far ma cji 
– Dom Ślą skie go Ap te ka rza. Uro czy ste go
prze cię cia wstę gi do ko nał prof. dr hab. Ma rek
Zię tek, rek tor Aka de mii Me dycz nej im. Pia stów
Ślą skich we Wro cła wiu. Obiekt bę dzie słu żył
przede wszyst kim ce lom mu ze al nym, dy dak -
tycz nym (bu dy nek jest wy po sa żo ny w sa le
se mi na ryj ne) i na uko wym (Za kład Na uk Hu -
ma ni stycz nych Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go
Aka de mii Me dycz nej im. Pia stów Ślą skich 
we Wro cła wiu). Zwie dza nie Do mu Ślą skie go 
Ap te ka rza bę dzie moż li we od dru giej po ło wy
stycz nia 2012 ro ku.

NA TLE POL SKIEJ GO SPO DAR KI  

Z ostat nie go opu bli ko wa ne go w tym ro ku 
ra por tu PwC do ty czą ce go wkła du in no wa cyj -
nego prze my słu far ma ceu tycz ne go w roz wój 
pol skiej go spo dar ki wy ni ka, że wy dat ki na le ki 
na jed ne go miesz kań ca w Pol sce na le żą do jed -
nych z naj niż szych w Eu ro pie i wy no szą 114 eu ro
rocz nie, co sta no wi 52% śred nich kosz tów 
po no szo nych przez oso bę w Eu ro pie. Jed no cze -
śnie le kar stwa w Pol sce są jed ny mi z naj tańszych
na na szym kon ty nen cie, ich war tość wy no si 
je dy nie 44% śred niej eu ro pej skiej. Pa cjent 
do pła ca 32% do le ków re fun do wa nych.
Ra port za wie ra tak że da ne do ty czą ce bli sko
450 funk cjo nu ją cych w Pol sce firm far ma ceu -
tycz nych. 62 z nich to przed się bior stwa 
in no wa cyj ne. Dzie się ciu naj więk szych przed sta -
wi cie li ryn ku far ma ceu tycz ne go wy pra co wu je
bli sko 50% je go war to ści. W pierw szej dzie siąt -
ce zna la zło się osiem firm in no wa cyj nych, 
a wśród nich trzy naj więk sze przed się bior stwa
w Pol sce. Pierw sza trój ka ma za kła dy pro duk -
cyj ne i wy pra co wu je 23% war to ści ryn ku far ma -
ceu tycz ne go. In no wa cyj ne fir my w 2010 ro ku
do star czy ły na pol ski ry nek pro duk ty 
o war to ści 9,4 mld PLN, co sta no wi 
58% war to ści ryn ku le ków na re cep tę i me dy ka -
men tów szpi tal nych. Pro du ku ją one po nad 
70% spe cy fi ków sto so wa nych w szpi ta lach, 
a w przy pad ku ryn ku ap tecz ne go udział ten 
wy niósł 55%. Po nad dwie trze cie le karstw 
sto so wa nych w Pol sce po cho dzi z im por tu.
Tyl ko w 2010 ro ku bran ża far ma ceu tycz na za si li ła
bu dżet pań stwa kwo tą 1 mld PLN w for mie 
po dat ków i in nych opłat (wg da nych GUS), 
z cze go 60% po cho dzi ło od in no wa cyj nych 
firm. Przed się bior stwa te od pro wa dzi ły rów nież
50% war to ści skła dek na ubez pie cze nie 
spo łecz ne, opła co nych przez ca ły pol ski 
prze mysł far ma ceu tycz ny, przy za trud nie niu 
się ga ją cym jed nej trze ciej licz by pra cow ni ków
tej ga łę zi ryn ku. Bran ża far ma ceu tycz na 
przy czy nia się do wy two rze nia 0,8% PKB, 
przy czym wiel kość ta wzro sła w cią gu 
czte rech lat, od 2006 ro ku o bli sko 20%. 
We dług sza cun ków PwC, wpływ na two rze nie
war to ści do da nej prze my słu far ma ceu tycz ne go
w Pol sce ma szan sę da lej ro snąć i mo że 
sta no wić na wet ok. 1% PKB w prze cią gu 
ko lej nych pię ciu lat. Klu czo wym za ło że niem, 
po zwa la ją cym zre ali zo wać ten cel, jest po stę pu -
ją ca po pra wa sys te mu opie ki zdro wot nej, 
w tym uła twie nie pa cjen tom do stę pu do in no -
wa cji fi nan so wa nej ze środ ków pu blicz nych.

Na podstawie publikacji PricewaterhouseCoopers

WIE DZA O LE KU
Już dziś za pra sza my na or ga ni zo wa ną przez 
In sty tut Far ma ceu tycz ny VIII Mul ti dy scy pli nar -
ną Kon fe ren cję „Na uki o Le ku”, któ ra od bę dzie
się w dniach 30 ma ja –1 czerw ca 2012 ro ku 
w Ho te lu OSSA Con gress & SPA w Ra wie Ma -
zo wiec kiej. Pre lek cje bę dą do ty czyć te ma ty ki
zwią za nej z che mią me dycz ną, syn te zą i tech -
no logią or ga nicz ną, ana li ty ką far ma ceu tycz ną 
i kli nicz ną oraz tech no lo gią far ma ceu tycz ną.
Wśród za pro szo nych wy kła dow ców zna leź li się
m.in. Jó zef Du lak z Col le gium Me di cum Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie, Bar tło miej
Fur man z In sty tu tu Che mii Or ga nicz nej PAN 
w War sza wie oraz Zbi gniew Le śni kow ski z In -
sty tu tu Bio lo gii Me dycz nej PAN w Ło dzi.
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Już 01 stycznia 2012 r. wejdzie w życie Ustawa 
o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Jej uchwalenie wpisuje się w proces informatyzacji
kolejnych sfer działalności publicznej. Ustawa,
niezależnie od wynikających z niej problemów
technicznych, wywołuje poważne wątpliwości 
w zakresie ochrony prywatności pacjentów.

W przy pad ku służ by zdro -
wia in for ma ty za cja do pro -
wa dzić ma do stwo rze nia
elek tro nicz ne go sys te mu
umoż li wia ją ce go prze twa -
rza nie da nych nie zbęd -
nych dla pro wa dze nia
po li ty ki zdro wot nej pań stwa
oraz pod no sze nia ja ko ści 
i do stęp no ści świad czeń
opie ki zdro wot nej.
Two rzo ne roz wią za nie 
ma mieć za sięg ogól no -
pol ski. Gro ma dzić 
bę dzie ono da ne 
o świad cze niach opie ki
zdro wot nej, wraz z da ny mi
do ty czą cy mi świad cze nio -
daw ców oraz świad cze nio -
bior ców. Skła dać się ono
bę dzie z cen tral nej ba zy
SIM (Sys te mu In for ma cji
Me dycz nej) oraz sze re gu
baz dzie dzi no wych (mię dzy
in ny mi Sys te mu Re je stru
Usług Me dycz nych NFZ).
Da ne po zy ski wa ne bę dą
od świad cze nio daw ców
oraz pod mio tów zo bo wią -
za nych do pro wa dze nia
re je strów me dycz nych.
Dla le ka rzy klu czo wy oka -
że się wy móg pro wa dze nia
do ku men ta cji me dycz nej
w for mie elek tro nicz nej,
któ ry obo wią zy wać za cznie
od 1 sierp nia 2014 r. Do
te go cza su Mi ni ster Zdro -
wia wy da roz po rzą dze nia,
okre śla ją ce mię dzy in ny mi,
ja ki ma być for mat ta kiej
do ku men ta cji, w ja ki spo -
sób bę dzie ona prze ka zy -
wa na do SIM oraz ja kie
bę dą me cha ni zmy do stę pu
do niej ze stro ny in nych
usłu go daw ców. Po sia da ne
przez jed ne go usłu go -
dawcę (np. le ka rza) da ne 
do ty czą ce kon kret nych
pa cjen tów, w tym da ne
me dycz ne, bę dą mo gły
zo stać po bra ne za po -
średnic twem SIM przez 
in nych usłu go daw ców.
Za strze że nia do usta wy,
zwłasz cza je że li cho dzi 
o kwe stię ochro ny pry wat -
no ści, zgło si ły or ga ni za cje
po za rzą do we. Do fa li kry -

ty ki przy łą czył się rów nież
Ge ne ral ny In spek tor
Ochro ny Da nych Oso bo -
wych, któ ry wska zał na
licz ne wąt pli wo ści co do
zgod no ści no wych prze -
pi sów z Usta wą o ochro -
nie da nych oso bo wych.
Uwa gi spo wo do wa ne są
nie ty le sa mą ilo ścią da -
nych, ja kie ma ją być gro -
ma dzo ne w ra mach SIM,
lecz rów nież ich ja ko ścią:
W du żej mie rze bę dą to
da ne wraż li we, na cze le 
z da ny mi do ty czą cy mi sta -
nu zdro wia kon kret nych
pa cjen tów. Tym cza sem, 
” oso bo wych nie wy ja -
śnione jest, kto bę dzie 
ich ad mi ni stra to rem 
w ro zu mie niu prze pi sów
o ochro nie da nych oso bo -
wych, kto od po wie dzial ny
bę dzie w prak ty ce za na le -
ży te za bez pie cze nie 
do stę pu do tych da nych
oraz w ja ki spo sób we ry fi -
ko wa na bę dzie nie zbęd -
ność ich prze twa rza nia.
Za nie zgod ny z Kon sty tu -
cją RP mo że zo stać uzna -
ny prze pis upo waż nia ją cy
Mi ni stra Zdro wia do two -
rze nia, w dro dze roz po -
rzą dze nia, ko lej nych
re je strów me dycz nych, 
z wy ko rzy sta niem da nych
prze cho wy wa nych w ra -
mach SIM (przy kła do wo

re je strów zbie ra ją cych
da ne osób cier pią cych 
na okre ślo ne scho rze nie).
Zgod nie z pra wem, re je -
stry ta kie po win ny być
two rzo ne wy łącz nie 
w dro dze usta wy, nie zaś
na pod sta wie mi ni ste rial -
ne go roz po rzą dze nia.
Na chwi lę obec ną funk -
cjo nu ją ce przy Mi ni strze
Zdro wia Cen trum Sys te -
mów In for ma cyj nych
Ochro ny Zdro wia pro -
wadzi pra ce nad dwo ma 
klu czo wy mi dla SIM 
roz wią za nia mi tech no lo -
gicz ny mi, któ re wdro żo ne
ma ją zo stać na po zio mie

SYSTEM INFORMACJI 
W OCHRONIE ZDROWIA

cen tral nym. Dla uru cho -
mie nia SIM ko niecz ne
jest jed nak po nad to 
ist nie nie opro gra mo wa -
nia umoż li wia ją ce go 
pro wa dze nie elek tro -
nicznej do ku men ta cji 
me dycz nej przez pod mio -
ty udzie la ją ce świad czeń
me dycz nych, jak rów nież
– co klu czo we – zdol ność
je go współ pracy (in te ro -
pe ra cyj ność) z roz wią -
zania mi cen tral ny mi,
ob słu gu ją cy mi SIM.

Mar ta Ko rem ba, Piotr Nie zgód ka
Ko chań ski Zię ba 
Rą pa ła i Part ne rzy Sp.j.


