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Warszawa, 2020-01-22

Aleksander Miszalski

minister zdrowia

Interpelacja nr 1498

Interpelacja w sprawie dostępu do leków pochodzących z 
konopi innych niż włókniste

 Szanowny Panie Ministrze,

1 listopada 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych legalizująca możliwość
leczniczego zastosowania surowców w postaci ziela, żywicy oraz wszelkich wyciągów z konopi
innych niż włókniste. Ustawa miała umożliwić lekarzom legalne i kontrolowane zastosowanie, w
ramach praktyki zawodowej, niezarejestrowanych produktów z konopi u pacjentów, u których
brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakoterapię lub gdy jest ona zbyt obciążająca.
Miała ona ponadto obniżyć cenę preparatów pochodzących z konopi w stosunku do ich
odpowiedników pochodzących z importu docelowego. Podstawową intencją ustawy było zatem
zwiększenie dostępności terapii z zastosowaniem konopi innych niż włókniste (tzw. medycznej
marihuany) dla polskich pacjentów poprzez przygotowywanie tych preparatów z dostępnych w
Polsce surowców, dzięki czemu pacjent nie musiałby wnioskować o import docelowy
omawianego leku, a miał do niego dostęp w lokalnej aptece. 

Z doniesień prasowych wynika, że na początku bieżącego roku wystąpiły znaczne problemy z
dostępem do omawianych preparatów leczniczych. Przedstawiciel jedynego polskiego
importera jako główną przyczynę zaistniałej sytuacji wskazał wyjątkowo skomplikowaną i
czasochłonną procedurę sprowadzania surowca do naszego kraju, co potęgowane jest dużym
zapotrzebowaniem na surowiec zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy. 

Kierowany troską o dobro pacjentów stosujących konopie lecznicze, których zdrowie z uwagi
na utrudniony dostęp do omawianego leku może być zagrożone, na podstawie art. 192 ust. 1
Regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

 

Czy ministerstwo zamierza podjąć inicjatywę legislacyjną mającą na celu faktyczne
umożliwienie pacjentom stałego dostępu do leków pochodzących z konopi innych niż
włókniste?
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Jeżeli ministerstwo zamierza podjąć inicjatywę legislacyjną mającą na celu faktyczne
umożliwienie pacjentom stałego dostępu do leków pochodzących z konopi innych niż
włókniste, to jakie działania planuje podjąć ministerstwo?
Jeżeli ministerstwo nie zamierza podjąć inicjatywy legislacyjnej mającej na celu faktyczne
umożliwienie pacjentom stałego dostępu do leków pochodzących z konopi innych niż
włókniste, to w jaki sposób ministerstwo uzasadnia brak konieczności podjęcia takich
działań?
Czy ministerstwo planuje wprowadzenie innych zmian w przepisach regulujących dostęp
do medycznej marihuany w Polsce?
Jeżeli ministerstwo planuje wprowadzenie innych zmian w przepisach regulujących
dostęp do medycznej marihuany w Polsce, to jakie zmiany zamierza wprowadzić?
Jak według wiedzy ministerstwa kształtuje się skala zapotrzebowania na preparaty
lecznicze z konopi innych niż włókniste w naszym kraju w 2018 roku?
Jak według wiedzy ministerstwa kształtuje się skala zapotrzebowania na preparaty
lecznicze z konopi innych niż włókniste w naszym kraju w 2019 roku?
Jak według prognoz ministerstwa będzie kształtować się skala zapotrzebowania na 
preparaty lecznicze z konopi innych niż włókniste w naszym kraju w 2020 roku?
Ile dawek leku zawierających preparat z konopi innej niż włóknista przepisali lekarze w
2018 roku?
Ile dawek leku zawierających preparat z konopi innej niż włóknista przepisali lekarze w
2019 roku?
Ile dawek leku zawierających preparat z konopi innej niż włóknista przepisali lekarze w
2020 roku do dnia odpowiedzi na interpelację?
Ile dawek leku zawierających preparat z konopi innej niż włóknista, według prognoz
ministerstwa, przepiszą lekarze w 2020 roku?
Ile spośród wystawionych recept zostało zrealizowanych w 2018?
Ile spośród wystawionych recept zostało zrealizowanych w 2019?
Ile spośród wystawionych recept zostało zrealizowanych w 2020 roku do dnia udzielenia
odpowiedzi na interpelację?
Ile dawek leku zawierających preparat z konopi innej niż włóknista od początku
obowiązywania omawianej ustawy sprowadzono do Polski? Proszę o oddzielne
omówienie leków sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego oraz osobne
omówienie leków sprowadzonych na podstawie przepisów z omawianej ustawy.
Proszę o udzielenie informacji na temat sygnalizowanych przez polskiego importera
omawianego leku opóźnień w wydawaniu przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny
decyzji dopuszczających do obrotu kolejne partie suszu (importer wskazuje, że
początkowo decyzje wydawane były w ciągu około 7 dni od złożenia wniosku, tymczasem
pod koniec ubiegłego roku termin ten znacznie się wydłużył przekraczając 30 dni, mimo iż
sygnalizowano, że dostęp do preparatów z konopi może stać się utrudniony).
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w omawianej ustawie uniemożliwiono produkowanie
surowca na terenie Polski przez polskich producentów, co znacznie zwiększyłoby
dostępność do preparatów oraz istotnie zmniejszyło ich cenę?
Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie zmian w tym zakresie poruszonym w pytaniu nr
18?



20.  Dlaczego resort pomimo braku dostępności w aptekach preparatów z konopi odmawia
refundacji tych preparatów sprowadzanych w ramach importu docelowego powołując się
na ich dostępność w naszym kraju?

 

Z wyrazami szacunku 
Aleksander Miszalski
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