
 

 

Warszawa, dnia 20 stycznia 2020 r. 

 

PASMI występuje do NIL o udostępnienie raportu  

 

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty wystąpił w drodze 

dostępu do informacji publicznej do Narodowego Instytutu Leków (NIL) 

o udostępnienie raportu z badań przeprowadzonych przez NIL dla 

50 suplementów diety sprzedawanych w aptekach.  

 

W 2019 r. notyfikowanych do Głównego Inspektora Sanitarnego było ponad 14 

tyś. suplementów diety a rok wcześniej było to około 13 tys. Przedmiotowemu 

badaniu zostało poddanych 50 produktów, w związku z tym stanowisko NIL 

przedstawione w komunikacji medialnej, iż 1/4 suplementów diety znajdująca 

się w obrocie posiada skład niezgodny z deklarowanym wprowadza 

konsumentów w błąd. Może to skutkować zaprzestaniem stosowania 

suplementów diety przez osoby, które powinny uzupełniać składniki mineralne, 

witaminy lub inne składniki, których niedobory występują w ich organizmie. 

,,Firmy farmaceutyczne zrzeszone w PASMI, które oprócz leków bez recepty 

posiadają w swoim portfolio również suplementy diety, biorą pełną 

odpowiedzialność za jakość wprowadzanych na rynek produktów.” 

powiedziała Ewa Jankowska  Prezes PASMI. „Mając na uwadze zdrowie 

pacjentów i konsumentów zawnioskowaliśmy do NIL o przedstawienie danych, 

które pozwolą nam zweryfikować, czy przedmiotem badań w Narodowym 

Instytucie Leków były produkty firm członkowskich PASMI. W przypadku 

potwierdzonych informacji firmy będą mogły podjąć działania, które 

zagwarantują konsumentom suplementy najwyższej jakości. ” – dodała Ewa 

Jankowska.  

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie 

normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników 

mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny 

fizjologiczny.  

****** 
PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa 

odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów 

sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań 

prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego 

z elementów systemu ochrony zdrowia.  

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne 

z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia 

producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 20 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, 

Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, 

Queisser Pharma, Pfizer, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, 

Verco, oraz Polski Komitet Zielarski jako członek wspierający. 


