From: Marchlewicz, Julia [mailto:Julia.Marchlewicz@abbott.com]
Sent: Wednesday, April 24, 2013 7:14 PM
To: Departament Polityki Lekowej
Subject: PLW Komentarze do projektu zmian w ustawie o wyrobach medycznych

Szanowni Państwo,
Obecny art. 81.3 powinien zostać usunięty, gdyż pozostaje w sprzeczności z intencją zapisu
skorygowanego artykułu. 80.1 przedstawionego w projekcie (oba dotyczą wymagań w stosunku do
wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela niezależnie od siedziby).
Obecny art. 81.3 dopuszcza przesłanie notatki bezpieczeństwa przed lub równocześnie z podjęciem
działań FSCA na terytorium Polski. Natomiast zgodnie ze zmienionym art.80.1 oraz obecnym art.
80.2. notatka powinna zostać przesłana do URPL przed rozesłaniem do użytkowników (na 48h lub 24
h). Jeśli intencje ustawodawcy były odmienne, należy doprecyzować zapisy artykułów dotyczących
przesyłania notatki bezpieczeństwa odnoszące się do wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela.
Sugerowałabym również skrócenie czasu oczekiwania na uwagi URPL do notatek do 24 godzin ze
względu na fakt, że notatki wydawane są przez wytwórców/autoryzowanych przedstawicieli spoza
Polski w języku angielskim i poddawane tłumaczeniu na język polski co zazwyczaj zajmuje do 2 dni
roboczych (w zależności od stopnia skomplikowania notatki). Jeśli uwzględnić konieczność
oczekiwania na uwagi URPL do 48 h, wysyłka notatki będzie odłożona do 4 dni od dnia otrzymania jej
przez dystrybutora w Polsce.
Dziękuję.
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Julia Marchlewicz
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