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Wstęp

Przed 1938 r. w Ameryce i 1965 r. w Europie kontrola sprzedawanych le-
ków nie była uregulowana. Firmy farmaceutyczne dopuszczały do sprzedaży 
swoje produkty bez poddawania ich szczególnym badaniom. Dwa tragiczne  
w skutkach wydarzenia zmieniły bieg historii i odmieniły proces wprowadzania 
leków na rynek.

Tragedia Thalidomide1 oraz tragedia Elixir Sulfanilamide2 wywołały wzrost 
wymagań legislacyjnych jedynie na poziomie krajowym, pomijając globalną har-
monizację. Jednak już od początku istnienia Wspólnoty Europejskiej (WE) moż-
na było zaobserwować bariery w swobodnym przepływie produktów leczniczych. 
Próby rozwiązania tego problemu nie przyniosły pozytywnego efektu. Wspólnota 
Europejska aktualnie zaangażowała się w proces stabilizacji prawa farmaceutycz-
nego, który ma na celu zniesienie barier i pozwolenie na stworzenie jednego spój-
nego rynku. W tym celu wprowadzono dwie procedury: Wzajemnego Uznawania 
(MRP) i Procedurę Zdecentralizowaną (DCP), w większości kontrolowane przez 
Komitet ds. Produktów Leczniczych dla Ludzi (CPMP), a obecnie Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Od 1.5.2004 r., gdy 
Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, warunki dopuszczania produktów 
leczniczych muszą być zgodne z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
Faktem jest, iż nie wszystkie obszary działalności państwa regulowane są w rów-
nym stopniu ustawodawstwem unijnym. W niektórych płaszczyznach prawo unij-
ne wykazuje rolę dominującą, inne w większym stopniu zależą od indywidualnych 
decyzji krajów członkowskich. O ile organizacja systemu opieki zdrowotnej leży 
w kompetencjach krajów członkowskich, o tyle wymogi dotyczące dopuszczania 
produktów leczniczych do obrotu są w bardzo dużym stopniu określone w usta-
wodawstwie europejskim, a kraje członkowskie są zobowiązane do pełnego ich re-
spektowania.

1  Thalidomid to lek działający przeciwwymiotnie, przeciwbólowo, usypiająco, hipnotycz-
nie. Thalidomid, lek odpowiedzialny za ponad 10 000 narodzin noworodków z deformacjami. 
Wiele dzieci w 1960 r., narodziło się ze skróconymi kończynami lub bez nich (efekt uboczny 
Thalidomidu). Talidomid wszedł na rynek niemiecki w 1957 r. W tym czasie ogłoszono produkt 
jako „całkowicie bezpieczny” dla wszystkich, w tym matek, nawet w okresie ciąży, i ich dzieci. 
W 1960 r. Thalidomid był sprzedawany w 46 krajach, na poziomie prawie odpowiadającym 
sprzedaży aspiryny (E. Carias, B. Fintel, A.T. Samaras, The Thalidomide Tragedy: Lessons for 
Drug Safety and Regulation, 28 Jul 2009).

2  Ponad 100 osób, w tym wiele dzieci, zmarło w czasie stosowania Elixiru Sulfanilamide, 
który był dystrybuowany bez badań. Zawiera on w swoim składzie glikol dietylenowy, który 
stosowany jest w pojazdach. Incydent przyśpieszył ostateczne uchwalenie w 1938 r. przez 
FDA ustawy, która do dziś pozostaje podstawą regulacji FDA dla produktów leczniczych, 
(Sulfanilamide Disaster, FDA Consumer magazine, June 1981).
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Pomimo faktu iż jednym z filarów unijnych jest swobodny przepływ towarów 
i usług, to ze względu na specyficzny charakter i ryzyko związane z produktami 
leczniczymi nie jest on możliwy, bez ich uprzedniego dopuszczenia do obrotu  
w każdym kraju członkowskim.

Skala oddziaływania prawa unijnego na procedurę rejestracji produktów lecz-
niczych skłoniła autorów do podjęcia próby omówienia tej problematyki. 

Uchwalenie Prawa farmaceutycznego zapoczątkowało ponadto znaczący 
postęp w osiągnięciu zamierzonego celu w postaci stworzenia jednolitego rynku  
z wolnym przepływem produktów leczniczych, co ocenia się nie tylko jako kry-
tyczny element dla ekonomii europejskiej, ale również dla całego przemysłu far-
maceutycznego1. 

1  W.  J. Currie, The evolving horizon of drug registration-Europe and beyond, Eur J Clin 
Pharmacol. 1990, Nr 39 (5), s. 453–456.
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