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Informacje z instytucji 

 

Data Źródło Informacja  

2020-08-31 MZ Minister zdrowia przypomina o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL 

2020-08-31 MZ Komunikat w sprawie dostępności do produktów leczniczych: Arechin i Plaquenil 

2020-08-31 NIA Rusza WebinarNIA – platforma edukacyjna Naczelnej Izby Aptekarskiej 

2020-09-01 NIA/GIF 
Zgłaszanie podejrzenia o niespełnianiu wymagań jakościowych produktu 
leczniczego – przypomnienie procedury 

2020-09-01 ZAPPA 
WIF: Warunki wydania zezwolenia na prowadzenie apteki należy spełniać przez 
cały czas | 12 decyzji w sprawie aptek DOZ 

2020-09-01 PZPPF 
Krajowi Producenci Leków zwracają się do ministra zdrowia z prośbą o 
przyspieszenie działań mających na celu budowę bezpieczeństwa lekowego 
Polski poprzez zwiększenie produkcji leków w naszym kraju 

2020-09-02 URPL 
Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 2 września 2020 r. w sprawie statusu 
wyrobów, dla których dokonano powiadomienia lub zgłoszenia w sposób 
przewidziany w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

2020-09-02 IGFP Recepty 75+ 

2020-09-02 PZPPF 
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, a 
Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 

2020-09-02 POLMED 
GIS wydaje wytyczne dla branży wyrobów medycznych dotyczące wizyt 
przedstawicieli branży w szpitalach i jednostkach medycznych 

2020-09-04 NFZ 
Informacja o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych 
przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w II kwartale 2020 r. 

2020-09-07 MZ 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do 
szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego i jego konsekwencji dla systemu refundacji 

2020-09-08 NFZ 
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem 
całkowitego budżetu na refundację 

2020-09-09 NIA Minister zdrowia spotkał się z farmaceutami 

2020-09-09 NIA/URPL 
Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w sierpniu 2020 r.) decyzje 
Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu 

2020-09-10 URPL 
Informacja Prezesa Urzędu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wydanej przez 
CHMP opinii na temat obecności nitrozoamin w produktach leczniczych 

2020-09-10 URPL 
Informacja Prezesa z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany sposobu 
wysyłania korespondencji z Urzędu w postępowaniach dotyczących zmian 
porejestracyjnych w procedurach europejskich (MRP/DCP) 

2020-09-10 URPL 
Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu w sierpniu 2020 r. 
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Legislacja 
 

Data Źródło Informacja  

2020-08-31 Dz.Urz. MZ 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. uchylające 
obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów 
leczniczych na jednego pacjenta 

2020-09-03 Dz.Urz. MZ 
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2020 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności 
produktów leczniczych 

2020-09-07 Dz.Urz. MZ 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wykazu 
produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2020-09-08 RCL 
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania- Komisja Prawnicza 

2020-08-31 Dz.Urz. MZ 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. uchylające 
obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów 
leczniczych na jednego pacjenta 

 
 
Analizy 
 

Data Źródło Informacja 

- - - 
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Raport liczby aptek: 2020-09-01 
 

Rodzaj Liczba Dynamika  
(m/m) 

Dynamika 
(r/r) 

Placówki z ważnym zezwoleniem 15259 - 21 - 619 

Apteki ogólnodostępne 12312 - 42  

Punkty apteczne 1209  - 3  

Placówki prowadzące sprzedaż wysyłkową (apteki internetowe) 244  + 4  

Apteki szpitalne, zakładowe i działy farmacji szpitalnej 1589 + 1  
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