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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na Interpelację nr 16470 Pani Poseł Ewy Kołodziej oraz grupy Posłów na 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie konieczności zapewnienia dostępności leku 

Levonor lub jego zamiennika na wszystkich oddziałach szpitalnych ratujących życie, 

Minister Zdrowia przekazuje poniższe informacje.

Na wstępie należy wskazać, że w Polsce ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

posiada 5 produktów zawierających substancję czynną noradrenalinum, w postaci 

roztworu do wstrzykiwań. Produkty lecznicze zawierające powyższą substancję 

stosowane są w terapii pacjentów  w trakcie leczenia w podmiotach leczniczych. Warto 

zaznaczyć, że za wprowadzanie produktów leczniczych do obrotu odpowiadają 

podmioty odpowiedzialne i dystrybutorzy leków natomiast za zaopatrzenie w produkty 

niezbędne do właściwej terapii pacjentów i zapewnienia ich bezpieczeństwa 

odpowiadają działy zakupów w poszczególnych placówkach. 

Minister Zdrowia w ramach swoich kompetencji analizuje globalną dostępność do 

produktów leczniczych a w przypadkach potwierdzonego utrudnionego dostępu do 

leków podejmuje działania mające na celu zapewnienie możliwości zakupu leków. 

Podmiot odpowiedzialny za produkt leczniczy Levonor nie informował Ministra Zdrowia 

o problemach z zapewnieniem ciągłości dostaw produktu, informacja o braku możliwości 

zakupu leku w hurtowniach farmaceutycznych wpłynęła do Departamentu Polityki 

Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia od przedstawicieli aptek szpitalnych w dniu 23 

listopada 2020 r., kolejne zgłoszenia przekazywane były w następnych dniach. Problem 
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z dostępnością produktu zgłosił do Ministra Zdrowia w dniu 25 listopada także Konsultant 

Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii (dalej jako Konsultant 

Krajowy). Po przeprowadzeniu analizy dostępności produktu oraz kontakcie 

z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych 25 listopada 2020 roku została wydana 

zgoda na czasowe dopuszczenie do obrotu odpowiednika produktu Levonor (kolejne 

zgody były wydawane do 21 grudnia 2020 r.) a pierwsza dostawa leku sprowadzanego 

z zagranicy została wprowadzona do obrotu 27 listopada (sprzedaż do aptek 

prowadzona była od 30 listopada). 

Minister Zdrowia przekazał informacje o możliwości zakupu produktów przedstawicielom 

podmiotów leczniczych zgłaszających problem z dostępnością ww. leku oraz powiadomił 

Konsultanta Krajowego o podjętych działaniach. W informacjach przekazanych do 

Konsultanta Krajowego Minister Zdrowia wskazał na problem, zbyt późnego 

przekazywania informacji o potencjalnych brakach leków. Konsultant Krajowy 

poinformował że zobowiąże Konsultantów wojewódzkich do  wczesnego zgłaszania 

problemów z zaopatrzeniem w leki. 

W dniu 21 grudnia ubiegłego roku przedstawiciel Podmiotu odpowiedzialnego za produkt 

Levonor, przekazał do Ministra Zdrowia informację o dostępności produktu oraz 

zapewnienie niezagrożonych dostaw w roku 2021. 

Wobec powyższego należy uznać, że Minister Zdrowia podjął właściwe działania 

w wyniku których zapewniona została dostępność produktu niezbędnego do terapii 

pacjentów w trakcie ich hospitalizacji. 

Z poważaniem,  

 

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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