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Leki sfałszowane –  
próba definicji pojęcia

Zgodnie z polskim prawem farmaceutycznym 
(w pełni zharmonizowanym w tym obszarze z unij-
nym ustawodawstwem) sfałszowany produkt lecz-
niczy to lek, który „został fałszywie przedstawiony 
w zakresie: 
a)  tożsamości produktu, w tym jego opakowa-

nia, etykiety, nazwy lub składu w odniesieniu 
do jakichkolwiek składników, w tym substancji 
pomocniczych, oraz mocy tych składników, 

b)  jego pochodzenia, w tym jego wytwórcy, kraju 
wytworzenia, kraju pochodzenia lub podmiotu 
odpowiedzialnego, lub 

c)  jego historii, w tym danych i dokumentów doty-
czących wykorzystanych kanałów dystrybucji” 
(Ust. z dn. 6 września 2001 r., Prawo farmaceu-
tyczne, Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 wraz z póź-
niejszymi zmianami) [2]. 
Definicja ta zatem nie obejmuje produktów lecz-

niczych powstałych z naruszeniem prawa ochrony 
własności intelektualnej, w tym ochrony paten-
towej, dla których właściwym terminem używa-
nym w literaturze pozostaje „podrobiony produkt 
leczniczy” (lek) [3]. Na stronach rządowych defi-
nicja sfałszowanego produktu leczniczego została 
nieco uproszczona i definiuje sfałszowany produkt 

Wstęp

Leki sfałszowane stanowią istotne wyzwanie 
dla zdrowia publicznego; ich stosowanie wiąże się 
z realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjen-
tów. Choć głównym kanałem dystrybucyjnym sfał-
szowanych produktów leczniczych pozostaje nie-
legalny łańcuch dystrybucji, w tym leki kupowane 
nielegalnie przez Internet, to udokumentowano 
również obecność sfałszowanych produktów lecz-
niczych w legalnym łańcuchu dystrybucji. Rządy 
i agencje rządowe odpowiedzialne za prowadzenie 
i realizację polityki lekowej podejmują liczne działa-
nia mające na celu zminimalizowanie potencjalnych 
szkód wynikających z obecności sfałszowanych pro-
duktów leczniczych, w tym edukacyjne (kampanie 
informacyjne), jak również legislacyjne, m.in. opi-
sane w dyrektywie „antyfałszywkowej” [1]. Niniej-
szy artykuł jest próbą przedstawienia zagadnienia 
leków sfałszowanych w kontekście stosowanych 
definicji, dyrektywy „antyfałszywkowej” i skutków 
jej implementacji dla systemu dystrybucji produk-
tami leczniczymi, opisania skali zjawiska w Polsce 
i na świecie oraz wskazania implikacji socjologicz-
nych tego zjawiska.
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leczniczy jako ten, który „nie spełnia ustalonych 
wymagań jakościowych, został wyprodukowany 
nielegalnie, został wyprodukowany bez zgody Pań-
stwowej Inspekcji Farmaceutycznej”. Ministerstwo 
Zdrowia podkreśla, że fałszowanie produktów lecz-
niczych dotyczyć może zarówno leków oryginal-
nych (referencyjnych), jak i generycznych [4]. Sfał-
szowany produkt leczniczy może zatem zawierać 
niewłaściwą ilość substancji aktywnej, może jej 
nie zawierać wcale, może też zawierać substancje 
aktywne nie ujęte w specyfikacji produktu leczni-
czego – wszystko to mieści się w zakresie ustawo-
wej definicji sfałszowanego produktu leczniczego. 
Ponadto, w nazewnictwie międzynarodowym roz-
różnić można dwa pojęcia opisujące zjawisko fałszo-
wania produktów leczniczych: counterfeit medi-
cines – odnosi się do leków wyprodukowanych 

Falsified drugs as a challenge to public health – an attempt to define 
the concept and scale of the phenomenon in the world as well as legal 
and sociological approach · The below article is a review regarding 
sociological and factual context of the implementation of Falsified 
Medicine Directive with a particular focus on Poland. In order to clarify the 
subject, a brief description of the phenomenon of falsified and counterfeit 
medicines, including an attempt at definition and disambiguation of those 
terms, is given. Further, the authors briefly describe the circumstances 
and effects of the implementation of the said directive in Poland. This 
includes outline of the solutions required and forced by the European and 
Polish law (serialization, anti-tempering devices, and personnel training) 
as well as practical information (and scientific background) on how 
provisions of the Directive are fulfilled in the setting of Polish community 
pharmacies and medicine wholesalers and which agents are responsible 
for the process of integration of the Directive into Polish law and reality. 
The presentation of the prevalence and extent of the phenomenon 
of falsified and counterfeit medicines in Poland and around the world 
includes mention of the most notable cases in the field along with 
research conducted and countermeasures undertook to tackle the issue. 
The part dedicated to review of the sociological context gives overview 
of the most notable of the very few research published in the field, both 
by Polish and foreign authors. Referenced articles describe awareness of 
the issue of counterfeit medicines among medical professionals and the 
general public. Investigated studies are immersed almost solely in the 
quantitative approach (authorial questionnaire used in cross-sectional 
studies) with a limited number of studies based on a qualitative approach, 
which constitutes an important gap in current knowledge. The authors 
conclude that counterfeit medicines pose an ever-growing threat to 
public health on both local and global level, that international cooperation 
and legislature dedicated to unification of laws aimed at counterfeit 
medicines, as exemplified by the said Directive, is an effective approach 
to the issue and that the current state of research does not allow for full 
understanding of patients’ perspective on the topic falsified medicines.
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z naruszeniem prawa ochrony własności intelek-
tualnej, falsified medicines – opisuje pozostałe 
przypadki potencjalnych zafałszowań produktów 
leczniczych, szczególnie tych opisanych unijnymi 
przepisami dotyczącymi obrotu lekami sfałszowa-
nymi (patrz poniżej) [5]. Pojęcia te jednak często 
używane są zamiennie i w celu właściwej inter-
pretacji wyników konkretnego badania należy jego 
wyniki odczytywać w kontekście definicji zastoso-
wanej w badaniu. Inne definicje stosuje Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO), która w kontekście 
zjawiska fałszowania leków dzieli produkty lecz-
nicze na leki: i) niespełniające wymagań jakościo-
wych (substandard/out of specification) – jednak 
dopuszczone do stosowania w lecznictwie i zare-
jestrowane przez agencje rejestracyjne, niezareje-
strowane a wprowadzone do lecznictwa nielegal-
nymi kanałami dystrybucji, sfałszowane, takie które 
zostały tam zaprojektowane i wyprodukowane, aby 
celowo wprowadzać w błąd co do m.in. zawarto-
ści substancji aktywnych, pomocniczych czy źró-
dła (historii pochodzenia) [6].

Dyrektywa „antyfałszywkowa” –  
skutki implementacji

Choć dyskusja na temat konsekwencji zjawi-
ska fałszowania produktów leczniczych obecna 
jest w literaturze od dawna, głównie w kontek-
ście nielegalnego łańcucha dystrybucji, to szcze-
gólna intensyfikacja działań mających na celu zmi-
nimalizowanie ryzyka związanego z obrotem lekami 
sfałszowanymi ma miejsce od czasu opublikowania 
tzw. dyrektywy „antyfałszywkowej”, tj. Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE 
z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych stoso-
wanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wpro-
wadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych 
do legalnego łańcucha dystrybucji [7]. Głównym 
zadaniem Dyrektywy „antyfałszywkowej” jest uni-
fikacja działań podejmowanych w celu zwalczania 
fałszowania produktów leczniczych na wewnętrz-
nym rynku Unii Europejskiej. W praktyce zada-
nie to realizowane jest poprzez serializację, czyli 
dokonywanie sprawdzenia autentyczności leku 
w momencie dyspensowania, tj. na końcu łańcu-
cha dystrybucji lub, a w szczególnych przypadkach 
np. w przypadku leków, które dystrybuowane będą 
poza terytorium UE na poziomie hurtowni farma-
ceutycznej, równoznaczne również z identyfikacją 
każdego jednostkowego opakowania leku. Zada-
nia ta szczegółowo opisano w aktach delegowanych 
(rozporządzeniu delegowanym) wprowadzających 
szczegółowe zabezpieczenia, które musi posia-
dać produkt leczniczy w celu zminimalizowania 
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ryzyka obecności sfałszowanego produktu leczni-
czego w legalnym łańcuchu dystrybucji (Rozpo-
rządzenie delegowane Komisji UE 2016/161 z dnia 
2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
przez określenie szczegółowych zasad dotyczących 
zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach pro-
duktów leczniczych stosowanych u ludzi). Jednym 
z motywów wprowadzenia regulacji na poziomie 
unijnym jest próba zmniejszenia kosztów związa-
nych z kontrolą autentyczności produktów leczni-
czych opartych na krajowych rozwiązaniach.

Zgodnie z założeniami aktów delegowanych 
weryfikacja zabezpieczeń polega na sprawdze-
niu autentyczności niepowtarzalnego identyfi-
katora oraz potwierdzeniu integralności elemen-
tów uniemożliwiających naruszenie opakowań. 
Element uniemożliwiający naruszenie opakowa-
nia (ang. anti-tempering devices, ATD) ma na celu 
weryfikację, czy na kolejnych etapach dystrybu-
cji jednostkowe opakowanie produktu leczniczego 
nie zostało naruszone. W przypadku stwierdzenia 
naruszenia, opakowanie produktu leczniczego nie 
powinno być dyspensowane. Drugim elementem 
zabezpieczającym jest unikalny identyfikator (ang. 
unique identifier, UI) w postaci kodu 2D, który 
zawiera następujące informacje: numer serii pro-
duktu leczniczego, numer seryjny danego opako-
wania leku, datę ważności, kod produktu. Dzięki 
temu systemowi farmaceuta bądź technik farma-
ceutyczny, podczas dyspensowania produktu lecz-
niczego w aptekach ogólnodostępnych, otrzymuje 
komunikat zwrotny, że lek pochodzi z legalnego 
źródła, a konkretne jednostkowe opakowanie pro-
duktu leczniczego zostaje wycofane z systemu [8, 
9]. W Polsce za wdrożenie i zarządzanie systemem 
weryfikacji autentyczności produktów leczniczych 
odpowiedzialna jest Krajowa Organizacja Wery-
fikacji Autentyczności Leków (KOWAL), utwo-
rzona m.in. przez Naczelną Izbę Aptekarską (NIA), 
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Far-
maceutycznych INFARMA czy Związek Pracodaw-
ców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) [10]. 
Koszty związane z budową i utrzymaniem naro-
dowego systemu weryfikacji autentyczności leków 
ponoszą podmioty odpowiedzialne, tj. „podmiot 
prowadzący działalność w państwie członkow-
skim Unii Europejskiej, który uzyskał pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego” 
[11]. Nie uwzględnia to licznych kosztów ponie-
sionych przez podmioty prowadzące apteki ogól-
nodostępne i szpitalne, np. zakup odpowiedniego 
sprzętu do skanowania kodów oraz dostosowanie 
systemów informatycznych, nie mówiąc o dodat-
kowym obowiązku nałożonym na personel apteki. 
Z drugiej jednak strony, weryfikacja autentyczno-
ści produktów leczniczych wpisuje się w rolę apteki 

jako placówki ochrony zdrowia publicznego, a sama 
czynność serializacji może być wpisana do szeroko 
rozumianego katalogu usług zwanych opieką far-
maceutyczną [12].

Serializacja produktów leczniczych związana 
jest również z rozbudowaną technologią infor-
matyczną. Dyrektywa i akty delegowane stawiają 
wysokie wymagania wobec oprogramowania słu-
żącego do serializacji. W momencie dyspensowania 
produktu leczniczego osoba wydająca lek powinna 
otrzymać informacje potwierdzającą, że lek nie 
jest sfałszowany, wycofany ani przeterminowany. 
Badanie metodą Delphi przeprowadzone przez 
Naughtona i wsp. wykazało, że eksperci oczekują 
jasnej informacji przekazywanej podczas dyspen-
sowania – połączenia alertu dźwiękowego i graficz-
nego, przejrzystej szaty graficznej minimalizują-
cej ryzyko pomyłki i przeoczenia komunikatu [13]. 
Badania testowe wykazały, że nawet przy w pełni 
spełnionych wymaganiach technicznych opisa-
nych przez ustawodawcę, co do dokładności, pre-
cyzji i szybkości serializacji oraz przy poprawnym 
wyświetlaniu komunikatów i niezawodności opro-
gramowania i urządzeń do serializacji, rzeczywista 
detekcja leków sfałszowanych, wycofanych i prze-
terminowanych nie przekroczyła 90% [14, 15]. 
W przytoczonych badaniach przeprowadzonych 
przez brytyjskich naukowców zasygnalizowano 
potrzebę przeprowadzenia dodatkowych pogłę-
bionych badań prowadzonych w podejściu jako-
ściowym, w celu wyjaśnienia, dlaczego uczestnicy 
badania nie dokonali poprawnej serializacji mimo 
niezawodności stosowanego oprogramowania.

Leki sfałszowane –  
skala zjawiska na świecie

Walka ze sfałszowanymi produktami leczniczymi 
stanowi niewątpliwie wyzwanie światowe, szcze-
gólnie trudne w krajach rozwijających się na kon-
tynencie afrykańskim i w Azji, z uwagi m.in. na 
trudną sytuację gospodarczą oraz wysoki poziom 
analfabetyzmu wśród mieszkańców [16, 17, 18]. 
Do często fałszowanych leków w krajach rozwija-
jących się należą m.in. środki przeciwgorączkowe, 
szczególnie formulacje płynne stosowane w terapii 
przeciwgorączkowej, leki przeciwmalaryczne oraz 
środki przeciwkaszlowe. W krajach rozwiniętych 
do najczęściej fałszowanych należą środki stoso-
wane w zaburzeniach erekcji. Sfałszowane leki czę-
sto nie zawierały substancji aktywnej, zawierały jej 
niewłaściwą ilość (dawkę), zawierały inną substan-
cją aktywną niż zadeklarowana w specyfikacji pro-
duktu leczniczego oraz dużą zawartość zanieczysz-
czeń [19]. 

Szeroko opisywane w literaturze naukowej 
były przypadki zatruć (często śmiertelnych) po 



Tom 75 · nr 11 · 2019620

zastosowaniu lekarstw (głównie syropów) zanie-
czyszczonych glikolem dietylenowym, z uwagi na 
jego duże podobieństwo fizyko-chemiczne do gli-
ceryny oraz glikolu propylenowego, substancji sze-
roko stosowanych w przemyśle farmaceutycznym 
i spożywczym. W 1995 r. na Haiti 85 dzieci (wg 
niektórych źródeł 88) zmarło po zażyciu syropu 
przeciwgorączkowego (substancja aktywna – para-
cetamol) w wyniku ostrej niewydolności nerek, 
związanej z zanieczyszczeniem syropu gliko-
lem dietylenowym. W tym miejscu warto zwrócić 
uwagę na niejednorodną nomenklaturę opisującą 
ten incydent, czasem w odniesieniu do leku sfał-
szowanego, czasem zaś zanieczyszczonego [21]. 
Podobne przypadki miały miejsce również m.in. 
w Argentynie w 1992 r., gdy po zażyciu zanieczysz-
czonego syropu na bazie propolisu zmarło 29 osób 
[22], lub na początku lat 90. w Nigerii, gdzie po 
zażyciu syropu zmarło 109 dzieci [23]. W Brazy-
lii w 1998 r. w wyniku stosowania sfałszowanych 
leków antykoncepcyjnych doszło do 200 niechcia-
nych ciąż, mniej więcej w tym samym czasie w tym 
kraju zmarło również kilkanaście osób po zastoso-
waniu leku przeciwnowotworowego stosowanego 
w terapii raka prostaty [24]. W tym samym roku 
w Rosji blisko tysiąc osób wymagało hospitalizacji 
po zastosowaniu sfałszowanej insuliny [25]. Czę-
sto fałszowaniu podlegają również produkty lecz-
nicze stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, które 
były przyczyną hospitalizacji blisko 150 osób w Sin-
gapurze w roku 2008 [26, 27, 28]. Liczne przy-
padki leków sfałszowanych odnotowano również 
w krajach rozwiniętych, np. w Stanach Zjednoczo-
nych. Przywołać w tym miejscu należy incydenty 
związane z zażyciem zanieczyszczonego leku opio-
idowego, który pierwotnie i zgodnie z rejestracją 
zawierać miał fentanyl i paracetamol, jednak obok 
paracetamolu zawierał również prometazynę, która 
potęgowała działanie fentanylu, prowadząc do sil-
nej intoksykacji [29, 30]. Stany Zjednoczone sta-
nowią również ważny kraj tranzytowy w handlu 
sfałszowanymi produktami leczniczymi. Rząd USA 
podejmuje usilne działania, aby w skuteczny spo-
sób walczyć z nielegalną dystrybucją, poprzez bliską 
współpracę Agencji Żywności i Leków (ang. Food 
and Drug Administration, FDA), policją i wymia-
rem sprawiedliwości [31].

Leki sfałszowane –  
skala zjawiska w Polsce

Według zapewnień Głównego Inspektora Far-
maceutycznego problem sfałszowanych produktów 
leczniczych obecnych w legalnym łańcuchu dys-
trybucji w Polsce nie występuje, co pokazać miały 
pierwsze miesiące od wprowadzenia zmian w łań-
cuchu dystrybucji lekami, zgodnie z założeniami 

dyrektywy „antyfałszywkowej” oraz liczne kon-
trolne analizy przeprowadzone przez Narodowy 
Instytut Leków. Problem dotyczy głównie niele-
galnego łańcucha dystrybucji [32]. Natomiast do 
najczęściej fałszowanych leków obecnych w nie-
legalnym łańcuchu dystrybucji należą leki stoso-
wane w zaburzeniach erekcji, leki antykoncep-
cyjne i psychotropowe oraz sterydy anaboliczne 
[33]. Ministerstwo Zdrowia podkreśla natomiast 
istotną rolę edukacji – pacjenci powinni być edu-
kowani, że kupowanie leków w nielegalnym łań-
cuchu dystrybucji związane jest z dużym ryzykiem 
nabycia leku sfałszowanego, którego zastosowa-
nie może mieć negatywne implikacje dla zdro-
wia [34]. Szczególnie niebezpiecznym miejscem 
nabywania produktów leczniczych jest Internet. 
Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że 
nawet połowa leków dostępnych za pośrednic-
twem Internetu może być sfałszowana i co roku 
obserwowany jest wzrost rynku nielegalnych far-
maceutyków [35]. Z uwagi na tranzytowy charak-
ter i położenie geograficzne, Polska może stanowić 
istotne ogniwo w nielegalnym łańcuchu dystrybu-
cji produktami leczniczymi [36]. W 2010 r. poli-
cjanci zabezpieczyli w ramach akcji PANGEA m.in. 
13 tys. opakowań leków stosowanych w zaburze-
niach erekcji oraz blisko 2 tys. sztuk leków hamu-
jących łaknienie [37, 38, 39]. Od 2007 r. Minister 
Zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Far-
maceutycznego powołał Zespół ds. sfałszowanych 
produktów leczniczych (Dz. Urz.MZ z 2007 r., 
nr 17, poz. 92), którego zadaniem jest zminimali-
zowanie szkód społecznych związanych z sfałszo-
wanymi produktami leczniczymi oraz prowadzenie 
kampanii informacyjnych i nadzór nad nimi [40]. 
Dodać należy, że w 2010 r., w miejsce dotychcza-
sowego zespołu, Minister Zdrowia powołał mię-
dzyresortowy Zespół ds. fałszowania i nielegal-
nego obrotu produktami leczniczymi oraz innymi 
sfałszowanymi produktami spełniającymi Kry-
teria Produktu Leczniczego, którego zadania są 
podobne do poprzedniego zespołu, z uwzględnie-
niem wymogu współpracy na poziomie między-
narodowym w celu skuteczniejszej walki ze zjawi-
skiem fałszowania leków [41].

Leki sfałszowane – ujęcie socjologiczne

Zjawisko fałszowania produktów leczniczych 
było również przedmiotem refleksji socjologicz-
nej. Na uwagę zasługuje badanie przeprowadzone 
wśród libańskich farmaceutów, za pomocą kwestio-
nariusza autorskiego. Autorzy wykazali, że libań-
scy farmaceuci są świadomi zagrożenia związanego 
z lekami sfałszowanymi i wskazują cenę produktu 
jako jedną z cech ułatwiającą rozpoznanie sfałszo-
wanego leku. Ponad 40% badanych farmaceutów 
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zadeklarowało, że spotkało się z sytuacją dyspen-
sowania sfałszowanego produktu leczniczego przez 
farmaceutę. Ponad 60% respondentów podkreśliło, 
że w momencie wydawania sfałszowanego pro-
duktu leczniczego farmaceuta był świadomy cha-
rakteru dyspensowanego leku. Zachowanie takie 
uznane było przez respondentów za wysoce nie-
etyczne. Ograniczeniem badania niewątpliwie jest 
mała liczba respondentów, która utrudnia genera-
lizację wyników [42]. Inne badanie pokazało rów-
nież, że w krajach rozwijających się istnieje spora 
świadomość zagrożeń związanych ze sfałszowanymi 
produktami leczniczymi wśród osób profesjonalnie 
związanych z systemem ochrony zdrowia, szczegól-
nie wśród lekarzy i lekarzy dentystów [43].

W krajach rozwiniętych jednym z głównych 
kanałów dystrybucyjnych leków sfałszowanych 
pozostaje Internet. Badanie przeprowadzone przez 
brytyjskich badaczy wykazało, że 62,8% respon-
dentów jest świadoma obecności sfałszowanych 
produktów w przestrzeni Internetu, a blisko 12% 
deklarowało, że zakupiło sfałszowany produkt. 
Respondenci rozpoznali sfałszowany produkt na 
podstawie sposobu jego zapakowania, opakowa-
nia zewnętrznego oraz etykiety. Badacze pytali 
respondentów o kategorię produktów, które zali-
czyć mogli do sfałszowanych. Respondenci wymie-
niali zarówno leki, jak i suplementy diety. [44].

Na uwagę zasługują również badania prowa-
dzone na gruncie polskim. Merks i wsp. przedsta-
wili badanie wśród kadry firm farmaceutycznych, 
w którym respondenci wykazali się dużą świado-
mością konsekwencji wprowadzenia dyrektywy 
„antyfałszywkowej” do polskiego porządku praw-
nego, w tym kosztów z tym związanych. Pracow-
nicy przemysłu farmaceutycznego byli również 
świadomi ram czasowych, w których nastąpiła 
implementacja nowych rozwiązań [45]. Kolejne 
badanie wykazało, że osoby zawodowo związane 
z systemem ochrony zdrowia mają większą świado-
mość zagrożeń związanych z lekami sfałszowanymi 
niż osoby nie posiadające wykształcenia medycz-
nego lub około medycznego. W zgodnej opinii 
obu badanych grup problem leków sfałszowanych 
i skala tego zjawiska będzie narastać. Mimo tego 
przedstawiciele zawodów medycznych nie wiedzą, 
w jaki sposób postąpić w momencie zidentyfiko-
wania sfałszowanego produktu leczniczego (bada-
niem objęto lekarzy i personel pielęgniarski) i nie 
rozmawiają z pacjentami na temat potencjalnego 
ryzyka związanego z zażyciem sfałszowanego pro-
duktu leczniczego [46, 47]. Dążyć należy do pro-
mowania wiedzy na ten temat oraz wymogu two-
rzenia odpowiednich procedur zarówno w aptekach 
ogólnodostępnych, jak i zakładach opieki zdro-
wotnej na wypadek identyfikacji leku sfałszowa-
nego, w tym działań mających na celu zaplanowanie 

sprawnej komunikacji między agendami i instytu-
cjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lekowe 
i zarządzanie kryzysowe. Wiedza na temat leków 
sfałszowanych powinna być również elementem 
szkolenia podyplomowego przedstawicieli zawo-
dów medycznych.

Podsumowanie

Zjawisko fałszowania leków stanowi istotne 
wyzwanie dla zdrowia publicznego. Walka z tym 
zjawiskiem jest zadaniem i wyzwaniem dla spo-
łeczności międzynarodowej. Unifikacja polityki Unii 
Europejskiej wobec leków sfałszowanych i harmo-
nizacja przepisów krajów członkowskich jest jed-
nym z najważniejszych kroków mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka związanego z fałszowa-
nymi produktami leczniczymi. Koszty implementa-
cji nowego porządku prawnego (dyrektywy „anty-
fałszywkowej”) powinny być rozpatrywane również 
w kontekście nowych zadań dla pracowników zaan-
gażowanych w łańcuch dystrybucji. Wreszcie, ini-
cjatywy edukacyjne powinny być skierowane nie 
tylko do pacjentów, ale również do pracowni-
ków systemu ochrony zdrowia. Z punktu widze-
nia refleksji naukowej, istotnym wydaje się prze-
prowadzenie badań w podejściu jakościowym, np. 
wywiadów z pacjentami, które pogłębiłyby wiedzę 
na temat percepcji pacjentów na sfałszowane pro-
dukty lecznicze.
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