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Naczelna Izba Aptekarska  

Okręgowe Izby Aptekarskie  

Media branżowe:  

- Puls Farmacji 

- Puls Biznesu 

- Rynek Aptek 

- Rynek Zdrowia 

 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie prosimy o przyjęcie wyjaśnień odnośnie stanowiska opublikowanego przez portal www.mgr.farm, 

należący do grupy Farmacja.net sp. z o.o., dotyczącego naklejania lekolepek na opakowania leków. Pragniemy 

zauważyć, że wypowiedź p. Grzegorza Cessaka – Prezesa URPL została zmanipulowana przez portal internetowy 

www.mgr.farm. Poniżej załączamy odpowiedź Pana Prezesa, w której uzasadnia on spełnienie przez lekolepki 

wymagań formalnych niezbędnych do wykorzystywania ich w aptekach. 
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Jak wynika ze stanowiska URPL czynność, polegająca na naklejaniu przez farmaceutę na opakowanie produktu 

leczniczego naklejki informacyjnej - lekolepki, zawierającej podstawowe informacje, dotyczące danego leku, zgodne z 

jego kartą charakterystyki, po wydaniu produktu leczniczego pacjentowi, oraz przy jego pełnej aprobacie, nie jest 

opisana w przepisach obowiązujących w naszym kraju. Niemniej jednak czynność tę należy traktować jako 

dobrowolne działanie, a nawet współdziałanie stron, zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa stosowania 

produktów leczniczych. 

 

Pragniemy zapewnić, że wprowadzane przez Piktorex sp. z o.o. narzędzie, stanowiące jeden z elementów 

sprawowania opieki farmaceutycznej na linii farmaceuta – pacjent spełnia wszystkie ww. kryteria, a w szczególności 

konieczność uzyskania zgody pacjenta przed naklejeniem nalepki informacyjnej na opakowanie kupionego przez 

niego produktu leczniczego. Poniżej zrzut ekranu oprogramowania komputerowego Opfarm - Soft Nova, 

powiązanego z lekolepkami z komunikatem, dotyczącym konieczności uzyskania aprobaty pacjenta. 

 

 
 

Załączamy również oficjalne stanowisko URPL, dotyczące naklejania nalepek informacyjnych na opakowania 

produktów leczniczych skierowane do Prezesa Zarządu Piktorex sp. z o.o. już w 2016 roku, przed rozpoczęciem 

realizacji 
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projektu.
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Ze względu na powstałe zamieszanie informacyjne oraz oficjalne stanowisko Prezesa URPL – p. Grzegorza Cessaka, 

prosimy o zamieszczenie niniejszego pisma na stronach internetowych poszczególnych Okregowych Izb Aptekarskich, 

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

 
Dr n. farm. Piotr Merks 

Prezes Zarządu 

Piktorex sp. z o.o.  

 

 
Dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski, FESC 

Dyrektor Naukowy 

Piktorex sp. z o.o.  
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