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BEST dla Betaferonu
Z og³oszonych przez firmê Schering AG najnowszych danych z ogólnoœwiatowego badania BEST (Badanie obserwacyjne Betaferonu we wczesnej
postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia
rozsianego) wynika, ¿e zastosowanie interferonu beta-1b przynios³o nadspodziewanie dobre
efekty w terapii stwardnienia rozsianego. Wstêpne dane
wskazuj¹ na spadek nawrotów choroby u pacjentów
z wczesn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego nawet o 51
proc. ju¿ po pierwszym roku leczenia Betaferonem.
U 68 proc. pacjentów nie dosz³o do nawrotu ani zaostrzenia choroby. Przy zastosowaniu wysokich dawek leku
u ponad 90 proc. pacjentów nie stwierdzono ¿adnej progresji choroby. Badanie BEST jest najwiêkszym dotychczasowym badaniem dotycz¹cym SM.

SPIN w czo³ówce
W rankingu Technology
fast 50, zorganizowanym
przez firmê doradcz¹ Deloitte & Touche, przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Produkcyjne SPIN zajê³o 4. miejsce wœród polskich firm IT i 22. wœród europejskich,
najszybciej rozwijaj¹cych siê w tej bran¿y w Europie
Œrodkowej. Podstaw¹ do uczestnictwa w rankingu by³
procentowy wzrost przychodów w okresie 1999–2003 r.
SPIN wykaza³ œredni coroczny wzrost przychodów
w tych latach w wysokoœci 184 proc. Ranking obj¹³ spó³ki technologiczne z 16 krajów Europy Œrodkowej, zwyciêzców wy³oniono na podstawie ankiet skierowanych do
2 500 firm.

Przedœmiertne oœwiadczenie

Bioton dla pacjentów
Osoby z cukrzyc¹, leczone polsk¹ insulin¹ firmy Bioton SA otrzymuj¹ bezp³atnie autopeny – nowoczesne, automatyczne wstrzykiwacze produkowane przez brytyjsk¹
firmê Owen Mumford. Na œwiecie
s¹ one u¿ywane do iniekcji insulin równie¿ innych producentów
oraz hormonu wzrostu. Dziêki firmie Owen Mumford pierwszy
autopen pojawi³ siê w 1978 r. Sta³e ulepszanie tych urz¹dzeñ sprawi³o, ¿e obecnie niektórzy pacjenci nie wyobra¿aj¹ sobie innej metody aplikowania insuliny. Autopen firmy Owen Mumford jest
unikalnym na polskim rynku automatycznym wstrzykiwaczem, ³atwym do przenoszenia i dyskretnym w u¿yciu.

S³owacki ³¹cznik
Adamed rozpocz¹³ eksport swoich leków na rynek s³owacki. Wartoœæ tego rynku farmaceutycznego szacuje siê
na ok. 590 mln dol. To pi¹ty kraj w Europie, do którego
Adamed eksportuje swoje wyroby. Pod koniec paŸdziernika Adamed rozpocz¹³ eksport na S³owacjê leku Amlozek –
nowoczesnego preparatu kardiologicznego, stosowanego
w leczeniu nadciœnienia têtniczego i choroby wieñcowej.
Amlozek pojawi³ siê na rynku polskim w 1998 r.
i obecnie jest w pierwszej dziesi¹tce najlepiej sprzedaj¹cych siê leków recepturowych. Adamed otrzyma³ œwiadectwo rejestracji swojego leku na rynku s³owackim w styczniu 2004 r. Oferowany przez firmê Amlozek jest lekiem
z grupy blokerów kana³u wapniowego, której wartoœæ na
rynku s³owackim oceniana jest na 30 mln euro. S³owacja
stanowi dla Adamedu bardzo atrakcyjny rynek eksportowy, charakteryzuj¹cy siê du¿¹ dynamik¹ wzrostu. W ci¹gu
2 ostatnich lat rynek leków przeciwnadciœnieniowych
zwiêkszy³ siê tam o blisko 35 proc., jego wartoœæ wynosi
obecnie 150 mln euro.
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Wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra
zdrowia, które nak³ada na zak³ady opieki zdrowotnej obowi¹zek do³¹czania do dokumentacji
medycznej oœwiadczenia pacjenta, kto, w razie
jego œmierci, ma byæ upowa¿niony do wgl¹du
do tej dokumentacji. Nowe rozporz¹dzenie
uzupe³nia dokumentacjê medyczn¹ prowadzon¹ zarówno przez szpitale, jak i zak³ady udzielaj¹ce œwiadczeñ w warunkach ambulatoryjnych
o pisemne oœwiadczenie pacjenta o upowa¿nieniu
do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku jego œmierci, ze wskazaniem osoby upowa¿nionej albo pisemne oœwiadczenie pacjenta o braku
takiego upowa¿nienia. Rozporz¹dzenie okreœla
koszt udostêpnienia dokumentacji medycznej
innym podmiotom. Op³ata za jedn¹ stronê nie
mo¿e przekraczaæ 0,0001 przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (2230,54 z³ w II
kwartale 2004 r.).

Generyki dla ubogich
Komisja Europejska przygotowa³a projekt regulacji,
która umo¿liwi producentom leków generycznych pozyskiwanie zezwoleñ na produkcjê odpowiedników leków
objêtych ochron¹ patentow¹ na eksport do krajów rozwijaj¹cych siê. Propozycja Komisji Europejskiej ma na celu
wprowadzenie w ¿ycie postanowieñ Miêdzynarodowej
Organizacji Handlu (WTO). Rok temu WTO zdecydowa³a, ¿e narodowe instytucje odpowiedzialne za nadzór
nad lekami bêd¹ mog³y wydawaæ tzw. przymusowe licencje
na produkcjê odpowiedników leków objêtych patentem,
aby umo¿liwiæ najubo¿szym krajom rozwijaj¹cym siê dostêp do tañszych leków, stosowanych m.in. w leczeniu
HIV/AIDS, gruŸlicy i malarii. Pañstwa docelowe musz¹
jednak zg³osiæ WTO zapotrzebowanie na te leki.
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PGF inwestuje

USA bez lekarzy

Polska Grupa Farmaceutyczna uruchomi³a w £odzi centrum logistyczne o powierzchni 17 tys. m kw. Centrum powsta³o w ci¹gu
6 mies., a wartoœæ inwestycji oceniono na 20 mln z³. W magazynach
znalaz³o zatrudnienie 140 osób. Zdaniem obecnego na uroczystoœci
premiera Marka Belki, otwarcie tej ca³kowicie polskiej inwestycji to
dowód, ¿e Polak potrafi zablokowaæ drogê do rynku farmaceutycznego koncernom miêdzynarodowym. W centrum magazynowane s¹ lekarstwa,
zio³a, od¿ywki dla dzieci i doros³ych, kosmetyki i akcesoria medyczne, w sumie ok. 24 tys. produktów. Magazyn obs³uguje apteki centralnej Polski oraz 8 regionalnych centrów dystrybucji.

Jak oceniaj¹ specjaliœci z Medical College
w Wisconsin, pod koniec 2020 r. w Stanach
Zjednoczonych mo¿e brakowaæ 200 tys. lekarzy. Raport na ten temat zosta³ opublikowany
w Annals of Internal Medicine. Do analizy u¿yto modelu, który uwzglêdnia m.in. wzrost gospodarczy, wydatki na ochronê zdrowia oraz
zapotrzebowanie na opiekê lekarsk¹. Prognoza wskazuje, ¿e jeœli tendencje w gospodarce
i ochronie zdrowia pozostan¹ niezmienione,
w ci¹gu mniej ni¿ 2 dziesiêcioleci liczba czynnych zawodowo lekarzy zaspokoi tylko 80
proc. potrzeb.

Reforma po s³owacku
S³owacki parlament przyj¹³ pakiet ustaw zdrowotnych, który zak³ada przekszta³cenie szpitali i instytucji ubezpieczenia zdrowotnego
w spó³ki oraz wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeñ zdrowotnych. S³owackie reformy wspiera Bank Œwiatowy, który
udzieli³ tamtejszemu rz¹dowi 70 mln euro po¿yczki do wykorzystania do 2007 r. Minister zdrowia Rudolf Zajac zapowiada,
¿e zmiany spowoduj¹ lepsze zarz¹dzanie w ochronie zdrowia,
a dziêki temu oszczêdnoœci. Pakiet ustaw wchodz¹cych w ¿ycie
w 2005 r. zak³ada przekszta³cenie szpitali w spó³ki akcyjne, co
ma poprawiæ ich zarz¹dzanie i zapobiec dalszemu zad³u¿aniu
siê tych placówek. Od nowego roku, obok publicznego i obowi¹zkowego ubezpieczenia zdrowotnego, S³owacy bêd¹ te¿ mogli skorzystaæ z oferty dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeñ, które obejm¹ œwiadczenia nie refundowane ze œrodków
publicznych. Wszystkie instytucje ubezpieczenia zdrowotnego
przekszta³c¹ siê w spó³ki akcyjne – z tym ¿e najwiêksze dzia³aj¹ce obecnie ubezpieczalnie Spoloè ná zdravotná poist’ovòa i Vœeobecná zdravotná poist’ovòa pozostan¹ w³asnoœci¹ pañstwa.

Boles³awieckie porozumienie
Firma farmaceutyczna Adamed podpisa³a porozumienie o wspó³pracy w dziedzinie projektowania i produkcji przyrz¹dów medycznych z Boles³awieck¹ Fabryk¹ Materia³ów Medycznych Polfa SA. Obie firmy prognozuj¹, ¿e efektem tego porozumienia bêdzie wzrost
dochodów obu spó³ek o kilka milionów euro. Umowa
obejmuje projekt produkcji przyrz¹du do leczenia nietrzymania moczu o nazwie Kolpexin oraz opracowanie
prototypu, a nastêpnie produkcjê nowego inhalatora stosowanego w leczeniu chorób p³uc. Adamed planuje rozpoczêcie eksportu Kolpexinu do USA w ci¹gu najbli¿szego pó³ roku. Prognozowana wielkoœæ amerykañskiego rynku w tej grupie produktów medycznych to ok.
7 mln dol. Wielkoœæ rynku inhalatorów w Polsce szacuje siê natomiast na blisko 4 mln euro przychodów rocznie. Szybkoœæ wprowadzenia produktu na rynek bêdzie
jednak w tym przypadku zale¿a³a od postêpów w pracach badawczych i projektowych.
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Made in Netherlands
W
Holandii
od
1 stycznia 2005 r. osoby,
które rzadko korzystaj¹ ze
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, bêd¹ mog³y liczyæ na
zwrot czêœci sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne.
Z systemu tego maj¹ byæ wy³¹czone porady lekarza rodzinnego. Jednoczeœnie z nowym rokiem
o 68 euro rocznie wzrasta sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne, ale osoby, których opieka zdrowotna i leki kosztuj¹ publiczny system ubezpieczenia
zdrowotnego mniej ni¿ 255 euro rocznie, otrzymaj¹ zwrot ró¿nicy w formie rabatu na sk³adkê
zdrowotn¹. Szacuje siê, ¿e statystyczny pacjent
zyska na tym 20 euro rocznie. Rz¹d prognozuje,
¿e oszczêdnoœci z tego tytu³u wynios¹ ok. 1,66
mld euro rocznie. Przeciwnicy nowych przepisów
twierdz¹ jednak, ¿e zamiast promowaæ zdrowy
styl ¿ycia, system bonusów doprowadzi do zaniedbania profilaktyki. Zarzucaj¹ mu te¿ niesprawiedliwoœæ spo³eczn¹ – obci¹¿enie kosztami ochrony
zdrowia przede wszystkim osób w podesz³ym
wieku, niepe³nosprawnych i przewlekle chorych.

Tysi¹c z PGF
Polska Grupa Farmaceutyczna zorganizowa³a 3-dniow¹ wycieczkê dla aptekarzy. Dla
farmaceutów przygotowano specjalny poci¹g, uroczyst¹
kolacjê w salach zamku na Hradczanach oraz szkolenie.
W opinii specjalistów z Naczelnej Rady Aptekarskiej tego
typu impreza ma na celu budowanie monopolu, który
uderzy w ma³ych i œrednich producentów leków, a klientom odbierze swobodê wyboru. Jest tak¿e elementem
przejmowania kontroli nad aptekami.

Terror biologiczny

Zentiva w Polsce

Autorzy raportu Brytyjskiego Towarzystwa Medycznego
(BMA) ostrzegaj¹ przed niebezpieczeñstwem niekontrolowanego u¿ycia broni biologicznej. W raporcie Biotechnology,
Weapons and Humanity II mo¿na przeczytaæ, ¿e nigdy wczeœniej nie by³o ³atwiejszego dostêpu do technologii umo¿liwiaj¹cych wyprodukowanie takiej broni. W raporcie wskazano
mo¿liwe scenariusze ataków; kierowanie tego typu broni przeciwko okreœlonym grupom etnicznym, rekonstrukcjê takich wirusów, jak np. wirus grypy
hiszpanki z 1918 r., ataki (z u¿yciem wirusów) maj¹ce na celu wywo³anie
szkód w rolnictwie i/lub przemyœle ¿ywieniowym oraz wiele innych. Wed³ug
ekspertów z komisji etyki BMA terroryœci dysponuj¹ dziœ bardziej zaawansowan¹ technologi¹ wykorzystuj¹c¹ osi¹gniêcia naukowe. W przysz³ym roku
obchodzone bêdzie 30-lecie przyjêcia Konwencji w sprawie broni biologicznej
i chemicznej. Raport BMA zaleca piln¹ rewizjê i pe³n¹ realizacjê przepisów
konwencji. Wskazuje te¿ koniecznoœæ prawnych i etycznych norm reguluj¹cych badania, które mog¹ mieæ znaczenie dla rozwoju broni biologicznej.

Podwojenie rynku
Jak wynika z raportu firmy konsultingowej Frost
& Sullivan, ograniczenie nak³adów na ochronê
zdrowia i wygaœniêcie du¿ej liczby patentów spowoduje, ¿e w Europie do koñca tej dekady podwoi siê
wartoœæ rynku leków generycznych. Analitycy Frost
& Sullivan szacuj¹, ¿e w 2010 r. sprzeda¿ leków odtwórczych w Europie osi¹gnie wartoœæ 21,1 mld
dol. To prawie 2 razy wiêcej ni¿ wynios³a ich sprzeda¿ w roku ubieg³ym (10,9 mld dol.). Na kupnie leków generycznych pañstwa Unii Europejskiej zaoszczêdzi³y w 2003 r. prawie 25 mld dol. – oceniono w raporcie. Bez tych oszczêdnoœci wiêkszoœæ europejskich systemów opieki zdrowotnej okaza³aby
siê finansowo niewydolna. Udzia³ generyków
w rynku leków jest jednak doœæ zró¿nicowany – najwiêkszy w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Zwiêkszenie roli leków odtwórczych obserwuje siê te¿ we Francji. Wolniej, ale w tym samym
kierunku ewoluuje tak¿e rynek w³oski. Analitycy
przewiduj¹, ¿e rynek unijny bêdzie pierwszym, na
którym pojawi¹ siê w wiêkszej iloœci generyczne
wersje leków biotechnologicznych.

Glaxo zwalnia
Przedstawiciel firmy GlaxoSmithKline poinformowa³ o redukcji o 65 etatów zatrudnienia w swojej
fabryce w Poznaniu do koñca roku.
Zdaniem Aldony Zygmunt, mened¿era ds. public relations GSK, powodem decyzji jest pogarszaj¹ca siê sytuacja rynkowa producentów farmaceutyków w Polsce, spowodowana niesprzyjaj¹c¹ polityk¹
lekow¹ oraz niepewnoœci¹ sytuacji, wynikaj¹c¹ z nierozwi¹zanego problemu mar¿owo-celnego.

Czesko-s³owacki producent leków
generycznych, firma Zentiva, osi¹gnê³a po 9 mies. lepsze wyniki ni¿ oczekiwano. To efekt zwiêkszonej sprzeda¿y
jej produktów w Polsce. W naszym
kraju Zentiva zanotowa³a wzrost
sprzeda¿y a¿ o 153 proc. Zentiva to
jedna z 5 najwiêkszych firm farmaceutycznych w Europie centralnej. Powsta³a w 2003 r. w drodze po³¹czenia
czeskiej spó³ki Leciva ze s³owack¹
Slovakofarm¹. Jej w³aœcicielami s¹ mened¿erowie i fundusz venture capital
Warburg Pinkus. W lipcu Zentiva zadebiutowa³a na praskiej gie³dzie.

Terapia szokowa
Komisja Europejska opublikowa³a seriê ostrze¿eñ w formie zdjêæ
i rysunków przeznaczonych do
umieszczania na opakowaniach papierosów. Pañstwa cz³onkowskie
same maj¹ zdecydowaæ o ich
umieszczaniu na opakowaniach.
Dotychczas, na mocy unijnej dyrektywy reguluj¹cej rynek wyrobów tytoniowych, we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich na opakowaniach papierosów pojawia³y
siê ostrze¿enia w formie du¿ych
czarnych napisów na bia³ym tle
(np. palenie tytoniu zabija). Dyrektywa zobowi¹za³a te¿ Komisjê Europejsk¹ do przygotowania zestawu
ostrze¿eñ w formie zdjêæ i rysunków. Przy ich opracowywaniu korzystano m.in. z doœwiadczeñ Kanady, w której ju¿ od kilku lat obowi¹zuj¹ takie ostrze¿enia. Ich skutecznoœæ sprawdzano tak¿e w badaniach prowadzonych na terenie
wszystkich 25 pañstw UE. Udostêpniona przez Komisjê Europejsk¹ baza 42 ostrze¿eñ zawiera,
m.in. szokuj¹ce zdjêcia narz¹dów
uszkodzonych w wyniku chorób
spowodowanych paleniem tytoniu.
David Byrne, komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów,
przedstawiaj¹c nowe ostrze¿enia, przekonywa³, ¿e palaczy
trzeba szokowaæ, bo prawdziwe oblicze palenia tytoniu to choroba, œmieræ i przera¿enie, a nie urok i wyrafinowanie, które stara
siê przedstawiæ w reklamach przemys³ tytoniowy.
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Zbadaj serce przez telefon Leczymy siê sami
Dolnoœl¹skie Centrum Chorób
Serca rozpoczê³o dzia³alnoœæ
w styczniu 2002 r. Za³o¿one zosta³o
przez polsko-niemieck¹ spó³kê Medinet. Spó³ka siêga po najnowsze
technologie i rozwi¹zania, by realizowaæ swoje zamierzenia podnoszenia standardów leczenia i rozwoju
infrastruktury. Efektem tych prac
jest realizowany przez telefon program EKG. Jest to system pozwalaj¹cy pacjentowi na nagranie zapisu
EKG w warunkach domowych oraz na transmisjê tego zapisu
do Centrum przez telefon. Pacjent korzystaj¹cy z us³ugi zostaje
wyposa¿ony w miniaturowe urz¹dzenie s³u¿¹ce do rejestracji zapisu, nazwane rekorderem. Jest ono wielkoœci karty kredytowej,
wa¿y zaledwie 30 g i przystosowane jest do noszenia na pasku na
szyi. Bez problemów mieœci siê równie¿ w torebce lub nawet kieszeni. Pomiaru dokonuje siê w nieskomplikowany sposób, poprzez przy³o¿enie rekordera na œrodku klatki piersiowej oraz naciœniêcie jednego przycisku. Urz¹dzenie jest wielokrotnego
u¿ytku, pozwala ka¿dorazowo zgromadziæ 3 30-sekundowe zapisy EKG przed wys³aniem. Wysy³anie tak¿e jest niezwykle proste, sprowadza siê do wybrania w telefonie darmowego w ca³ej
Polsce numeru 0-800 oraz, po zapowiedzi s³ownej, zbli¿enia
urz¹dzenia do s³uchawki i wciœniêcia odpowiedniego przycisku.

Wielkopolanie
nie choruj¹ inaczej
Z podzia³u funduszy dokonanych
przez NFZ wynika, ¿e na leczenie
mieszkañców Wielkopolski w 2005 r.
przypadnie o 160 z³ mniej ni¿ na
mieszkañca Mazowsza. Wielkopolski
Zwi¹zek Pracodawców Ochrony
Zdrowia – Porozumienie Zielonogórskie postanowi³ zorganizowaæ kampaniê przeciwko takiej dyskryminacji.
Popar³y j¹ m.in. zwi¹zki Pracodawców
Szpitali Powiatowych i Szpitali Klinicznych oraz samorz¹dy zawodów
medycznych. Deklaracje poparcia
przys³ali równie¿ parlamentarzyœci
z regionu i samorz¹dowcy, a tak¿e Stowarzyszenie Gmin i Powiatów oraz
rektor Akademii Muzycznej. Podpisy
pod list¹ protestacyjn¹ mog¹ sk³adaæ
tak¿e pacjenci. Mniej pieniêdzy dla
Wielkopolski, zdaniem lekarzy, oznacza gorsz¹ opiekê medyczn¹, zagro¿enie zdrowia i ¿ycia pacjentów oraz za³amanie systemu ochrony zdrowia
w województwie.
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Z raportu firmy PMR Publications wynika,
¿e od 2001 do 2004 r. sprzeda¿ preparatów
OTC (sprzedawanych bez recepty) poza aptekami wzros³a o 35 proc. To efekt intensywnych
kampanii promocyjnych oraz rozwoju detalicznych sieci sprzeda¿y (supermarketów). W 2003
r. poza aptekami sprzedano 91 mln opakowañ
leków o wartoœci 230 mln z³. To zaledwie 15
proc. wartoœci ca³ego rynku OTC. W innych
krajach UE pozaapteczne kana³y generuj¹ nawet 4-krotnie wy¿szy poziom sprzeda¿y. W Polsce tendencje te¿ bêd¹ siê zmieniaæ. Zdaniem
analityków PMR, w najbli¿szych latach sprzeda¿ w nowych kana³ach dystrybucji bêdzie siê
rozwijaæ znacznie szybciej ni¿ w aptekach. Najwiêksze obroty poza aptekami generuj¹ leki
przeciwbólowe. Wed³ug analityków, w tym roku
ich sprzeda¿ w sklepach spo¿ywczych, kioskach,
marketach itp. powinna siê zwiêkszyæ z 180 do
212 mln z³. Na ten sektor postawi³a US Pharmacia, producent Apapu i Ibupromu. To da³o
jej pozycjê lidera rynku OTC. Dwie nastêpne
firmy z listy rozwijaj¹cych sprzeda¿ w nowych
kana³ach to jednoczeœnie liderzy rynku farmaceutycznego: Polpharma (m.in. Etopiryna)
i GlaxoSmithKline (np. Cholinex).

PLIVA wyró¿niona
Firma PLIVA – drugi pod wzglêdem poniesionych nak³adów inwestor w polskim przemyœle farmaceutycznym – zosta³a jednym ze zwyciêzców
plebiscytu o tytu³ Filar Polskiej Gospodarki. Pierwszy
ranking firm najbardziej znacz¹cych dla poszczególnych regionów zorganizowa³ dziennik Puls Biznesu, firma Coface Intercredit Poland oraz dwutygodnik BusinessWeek. Do wyró¿nienia Filar Polskiej
Gospodarki organizatorzy nominowali 312 przedsiêbiorstw z ca³ej Polski.
Wygrana PLIVA w Ma³opolsce potwierdza jej wiod¹ce znaczenie w biznesie województwa, a co za tym idzie – w ca³ej gospodarce narodowej.

Równia pochy³a
Po raz pierwszy od trzech lat kwartalne przychody Polfy Kutno spad³y o 15
proc. To nie jedyna firma farmaceutyczna, która zanotowa³a straty.
Rozczarowuj¹ce rezultaty podali obaj gie³dowi producenci leków:
Jelfa i Polfa Kutno. W Jelfie rosn¹ koszty sprzeda¿y spó³ki. Niestety, nie idzie za tym wzrost przychodów, które wynios³y 52,5 mln z³.
Wraz z rosn¹cym zad³u¿eniem przynios³o to straty w wysokoœci 2,3
mln z³. Zysk netto Polfy Kutno spad³ w III kwartale o ponad 40
proc., a przychody o 15 proc. W ocenie specjalistów na k³opoty producentów leków wp³ywa zahamowanie wzrostu rynku sprzeda¿y leków oraz niestabilna polityka lekowa pañstwa.

