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PRZECIWDZIAŁANIE OFF LABEL USE W PRAWIE EUROPEJSKIM  
ZARYS WYBRANYCH PROBLEMÓW

(Streszczenie)

Autor przedstawia europejskie regulacje prawne, które mają zwiększyć dostępność produktów lecz-
niczych poprzez zwiększenie ochrony patentowej oraz wsparcie finansowe i organizacyjne badań 
nad nowymi produktami leczniczymi. Braki na rynku tych produktów powodują, że dopuszczone 
do obrotu leki są stosowane poza zakresem dopuszczenia, co określa się pojęciem off label use. 
Artykuł objaśnia zakres tego pojęcia. Sygnalizuje ponadto przyczyny, skalę zjawiska stosowania 
leków poza zakresem dopuszczenia do obrotu oraz ryzyka dla zdrowia pacjenta. Autor przekonuje, 
że praktyka off label występuje nie tylko w pediatrii i leczeniu chorób sierocych. Prawodawca 
europejski ustanowił jednak system zachęt do badań klinicznych nad lekami na rzadkie schorze-
nia oraz lekami stosowanymi u dzieci. Ocena tych regulacji wypada pozytywnie. Są one jednak 
niewystarczające z uwagi na skalę zjawiska oraz ryzyka, na jakie narażeni są pacjenci. 

Słowa kluczowe: produkt leczniczy; wskazania terapeutyczne; pozwolenie na obrót produktem 
leczniczym; prawo farmaceutyczne; prawo europejskie 

Niniejszy artykuł dotyczy stosowania leków poza zakresem dopuszczenia do 
obrotu, które określa się w literaturze przedmiotu pojęciem off label use produktu 
leczniczego1. Interesować mnie będzie przeciwdziałanie zjawisku stosowania 
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1 A. Dany, Die Haftung des pharmazeutischen Unternehmens für Arztneimittelschäden durch 
„off label use“, Düsseldorf Rechtswissenschaftliche Schriften, Nomos Verlag, Auflage 2008, 
s. 40–41: pojęcie off label use pochodzi z języka angielskiego. Amerykański US Federal Drug 
and Food Administration, który decyduje w sprawach wniosków o dopuszczenie produktów lecz-
niczych do obrotu, dokonuje tzw. labelling, czyli opisuje i etykietuje produkt leczniczy. Pojęcie 
off label use zostało zaabsorbowane w doktrynie i judykaturze europejskiej (np. niemieckiej); 
zob. także M. Weber, „Off-label-use“: arzneimittel- und strafrechtliche Aspekte am Beispiel der 
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leków poza zakresem dopuszczenia do obrotu na płaszczyźnie prawa europejskie-
go. Odniosę się skrótowo do przyczyn tego zjawiska i przedstawię obowiązujące 
regulacje prawne, które zostały ustanowione przez prawodawcę europejskiego 
w celu przeciwdziałania zjawisku off label use2.

Na wstępie należy odnieść się do pojęcia off label use. Off label use to naj-
ogólniej zastosowanie leku poza zakresem dopuszczenia do obrotu3. Wymóg 
uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu dotyczy w prawie europejskim 
produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi, stosowanych 
u ludzi i przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Państwach Członkow-
skich. Ustanawia go art. 6 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego 
się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi4. Obowiązek uzyskania pozwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu nie dotyczy natomiast produktów leczniczych 
przygotowywanych w aptece na podstawie recepty dla indywidualnego pacjenta 
(powszechnie znane jako formuła recepturowa) oraz produktów leczniczych 
przygotowanych w aptece na podstawie recepty z farmakopei5. 

Kinderheilkunde, Nomos Verlag, Baden-Baden 2009; W. Ute, Medikamentöse Behandlung von 
Kindern: Einwilligung der Eltern zum „Off-Label-Use“ oder nur zur Behandlung mit spezifisch 
für Kinder zugelassenen Arzneimitteln?, w: S. Hofer, D. Klippel, W. Ute (red.), Perspektiven 
des Familienrechts, Gieseking Verlag, Bielefeld, s. 965–970; P. Polaczuk, Co to jest off label 
use, w: A. Bauknecht, P. Polaczuk (red.), Prawne i etyczne problemy współczesnej medycyny, 
3 wyd., poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo epubli, Olsztyn 2016, s. 133–151; zob. także 
uwagi dotyczące europeizacji prawa farmaceutycznego, R.J. Kruszyński, Obrót detaliczny 
lekami. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 75–78.

2 Zob. Ch. Engelmann, F. Meurer, B. Verhasselt, Lösungsansätze für die Problematik der Off-
Label-Therapie mit Arzneimitteln – zugleich eine Anmerkung zum Sandoglobulin-Urteil des 
BSG vom 19.3.2002, NSZ 2003/2, s. 70–76.

3 Zob. np. H. Müller, Die Rechtsproblematik des Off-Label-Use. Das Spannungsfeld zwischen 
Haftungs-, Versicherungs- und Werberecht, LIT Verlag, Berlin 2009, s. 36–38; A. Dany, op. cit., 
s. 26 i n.

4 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w spra-
wie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 
(Dz. Urz. L 311 z 28.11.2001 r., s. 0067–0128), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?qid=1459271563733&uri=CELEX:32001L0083; stan na 25.04.2016 r.; zob. szerzej 
P. Polaczuk, Bezpieczeństwo, jakość i skuteczność produktów leczniczych w skali globalnej 
i europejskiej. Kilka uwag [w druku]. 

5 A. Dany, op. cit., s. 39; zob. uwagi dotyczące definicji produktu leczniczego oraz rodzajów 
produktów leczniczych w prawie europejskim i prawie polskim: M. Krekor, M. Świerczyński, 
E. Traple (red.), Prawo farmaceutyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 22–105; zob. także 
R.J. Kruszyński, op. cit., s. 33–50.
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Pojęcie off label use nie odnosi się także do produktów leczniczych nie-
dopuszczonych do obrotu. Zagadnienie stosowania leku niedopuszczonego do 
obrotu jest jednak często łączone z off label use. Chodzi o stosowanie produktów 
leczniczych niedopuszczonych do obrotu u pacjentów z chroniczną lub poważną 
wycieńczającą chorobą lub chorobą traktowaną jako zagrożenie życia, jeśli nie 
mogą być oni pomyślnie leczeni produktem leczniczym objętym pozwoleniem 
na obrót. Takie przypadki określa się jako indywidualne stosowanie (niem. Här-
tefall-Programm, ang. Compassionate use albo Name Patient Use)6. Wyłączenie 
to wynika z regulacji prawnych zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólno-
towe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym 
Europejską Agencję Leków7.

Przedstawione w akapicie poprzedzającym wątpliwości nie wyczerpują 
sporów dotyczących rozumienia pojęcia stosowania leku off label. W literaturze 
przedmiotu wskazuje się na problem zakresu odstępstw od warunków do do-
puszczenia do obrotu, które obejmuje pojęcie off label use. Wątpliwości można 
sprowadzić do pytania, czy off label use dotyczy każdego czy tylko określonego 
odstępstwa od zakresu dopuszczenia do obrotu8. 

Nie budzi wątpliwości np. przypadek użycia leku poza wskazaniami terapeu-
tycznymi do jego stosowania9. Spory dotyczą natomiast zmiany formy podania 

6 A. Dany, op. cit., s. 39.
7 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. ustana-

wiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym Europejską Agencję 
Leków (Dz. Urz. L 136 z 30.4.2004 r., s. 0001–0033), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/?qid=1458947117488&uri=CELEX: 02004R0726-20130605; stan na 20.04.2016 r.; 
por. H. Müller, op. cit., s. 16; zob. także: art. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo far-
maceutyczne (Dz.U. z 2001 r., nr 126, poz. 1381).

8 A. Dany, op. cit., s. 40. 
9 Zob. np. wyrok Federalnego Sądu Spraw Społecznych (niem. Bundessozialgericht, na jego 

oznaczenie używa się skrótowca BSG; z 19 marca 2002 r. (sygn. B 1 KR 37/00 R). Tekst 
wyroku opublikowano w SGb 2003, 102 ff. i udostępnia się go odpłatnie za pomocą formularza 
pod linkiem https://www.bsg.bund.de/DE/06_Versand_von_Entscheidungen/versand_
von_entscheidungen_node.html; pod linkiem http://lexetius.com/2002,1157 udostępniono 
nieodpłatnie tekst orzeczenia, z którego korzystam w publikacjach poświęconych problematyce 
off label use produktów leczniczych; zob. np. P. Polaczuk, Prawne problemy stosowania leków 
poza zakresem dopuszczenia. Kilka uwag o prawie niemieckim, w: A. Bauknecht, P. Polaczuk 
(red.), Prawne i etyczne problemy współczesnej medycyny, 3 wyd., poprawione i uzupełnione, 
Wydawnictwo epubli, Olsztyn 2016, s. 183–201.
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leku czy zmiany dawkowania10. Wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga się na 
podstawie regulacji dotyczących zmian w produkcie leczniczym. Oto bowiem 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczące 
badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, 
udzielonych przez właściwy organ Państwa Członkowskiego11 różnicuje tryb 
zgłaszania tzw. niewielkich zmian, nieoddziałujących na zatwierdzoną jakość, 
bezpieczeństwo lub skuteczność produktu, od postępowania w sprawie zmian 
istotnych (typu II) oraz zmian wymagających rozszerzenia pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu12. Twierdzi się, że zastosowanie produktu leczniczego 
w warunkach aktualizujących obowiązek wszczęcia przyspieszonej procedury 
zatwierdzania istotnych zmian typu II będzie jego stosowaniem off label, podob-
nie jak i zastosowanie produktu leczniczego w zakresie objętym obowiązkiem 
rozszerzenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu13. Dlatego pojęcie off label 
use obejmować będzie zastosowanie produktu leczniczego poza zakresem wska-
zań terapeutycznych, skoro zmiana lub rozszerzenie wskazań terapeutycznych 
jest istotną zmianą typu II14. Natomiast zastosowanie leku off label w zakresie 
wymagającym rozszerzenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydaje 
się odpowiadać ogólnej definicji tego pojęcia, którą przytoczyłem na wstępie 
(to stosowanie produktu leczniczego w zakresie wykraczającym poza zakres 
dopuszczenia). Zmiany wymagające wniosku o rozszerzenie pozwolenia na 
obrót produktem leczniczym obejmują między innymi zmiany w mocy, postaci 
farmaceutycznej lub drodze podawania15. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że off label use odnosi się do produk-
tów leczniczych wytwarzanych przemysłowo, wymagających dopuszczenia do 

10 A. Dany, op. cit., s. 40. 
11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2003 z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczące badania zmian 

w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych, udzielonych przez właściwy organ Państwa 
Członkowskiego (Dz. Urz. L 159 z 27.06.2003 r., s. 0001–0023), http://eur-lex.europa.eu/legal-
-content/PL/TXT/?qid=1459687955279&uri= CELEX:32003R1084; stan na 20.04.2016 r.

12 Zob. szerzej H. Müller, op. cit., s. 35 i n.
13 Ibidem, s. 35.
14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1459687955279&uri=CELEX:3200

3R1084
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1459687955279&uri=CELEX:3200

3R1084
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obrotu i stosowanych u ludzi16. Pojęcia off label use nie odnosi się do produktów 
leczniczych niedopuszczonych do obrotu bądź nawet zabronionych (ang. Off-licen-
se Use). Nie odnosi się go do produktów leczniczych stosowanych indywidualnie 
(ang. Compassionate use albo Name patient use)17. Zakres pojęcia off label use 
obejmuje zmiany w zakresie wskazań terapeutycznych (są to tzw. zmiany istotne) 
jak i zmiany dotyczące sposobu dawkowania i formy podania leku (są to tzw. zmiany 
wymagające rozszerzenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu)18.

W literaturze przedmiotu zauważa się, że stosowanie leków poza zakre-
sem dopuszczenia do obrotu jest obecnie koniecznością z uwagi na niedobory 
produktów leczniczych. Winę za ten stan rzeczy ponosić miałyby koncerny 
farmaceutyczne, które ograniczyły kosztowne i ryzykowne badania kliniczne 
nad lekami stosowanymi w terapiach farmakologicznych noworodków czy osób 
starszych. Tym grupom pacjentów podaje się często leki, których skuteczność, 
jakość i bezpieczeństwo została dowiedziona w badaniach klinicznych na innych 
grupach pacjentów. Podobna sytuacja dotyczy terapii chorób rzadkich, nazywa-
nych chorobami sierocymi. Są one oparte na lekach dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w terapiach farmakologicznych innych jednostek chorobowych. 
Twierdzi się dlatego, że praktyka stosowania produktów leczniczych off label 
jest powszechna, przy czym produkty lecznicze są stosowane poza zakresem 
dopuszczenia w szczególności w pediatrii, onkologii, radiologii i psychiatrii19.

16 Zob. uwagi dotyczące definicji produktu leczniczego oraz rodzajów produktów leczniczych 
w prawie europejskim i prawie polskim: M. Krekor, M. Świerczyński, E. Traple (red.), op. cit., 
s. 22–105; zob. także R.J. Kruszyński, op. cit., s. 33–50.

17 A. Dany, op. cit., s. 39–41; zob. także informacje na stronie domowej Europejskiej Agencji 
Leków, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_con-
tent_000293.jsp&mid= WC0b01ac058007e691; stan na 17.04.2016 r.

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1459687955279&uri=CELE-
X:32003R1084

19 A. Veh, Das „off-label-use” – Dilemma, w: Risikoregulierung im Bio, Gesundheits- und Me-
dizinrecht, M. Albers (red.) (Hrsg.), Nomos Verlag, Hamburg 2011, s. 187–188; zob. także 
R. Bücheler, P. Schwoerer, C.H. Gleiter, Off-Label-Verordnungen in der Pädiatrie, Bundes-
gesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2003/46(6), s. 467–476; zob. 
także przykładowe publikacje o aktualnych obszarach off label use: D. Frattarelli, J. Galinkin, 
T. Green, T. Johnson, K. Neville, P. Ian, J. Van Den Anker, Off–label use of drugs in children, 
Pediatrics 2014/133(3), s. 563–567, http://pediatrics.aappublications.org/content/133/3/563; stan 
na 11.10.2016 r.; zob. także R.C. Zvavanjanja, T.O. Odetoyinbo, P.C. Rowlands, A. Healey, 
H. Abdelsalam, S. Powell, J.C. Evans, M.L. Hughes, D.A. Gould, R.G. Mcwilliams, Off label 
use of devices and drugs in interventional radiology, Clinical Radiology 2012/67(3), s. 239–243; 
zob. także E. Horowitz, L. Bergman, Ch. Ashkenazy, I. Moscona-Hurvitz, H. Grinvald-Fogel, 
R. Magnezi, Off-Label Use of Sodium Valproate for Schizophrenia, PLoS One 2014/9(3), http://
journals.plos.org/ plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092573; stan na 11.10.2016 r.
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Praktyka stosowania leków off label budzi przy tym zainteresowanie spo-
łeczne, o czym świadczy lektura materiałów prasowych publikowanych na 
Zachodzie. Prasa zachodnia informowała np. o skutkach stosowania off label 
produktu leczniczego o nazwie Infliksymab, który stosuje się przeciw chorobom 
reumatycznym oraz w chorobie Leśniewskiego-Crohna. Zastosowano go jako lek 
immunosupresyjny do zwalczania reakcji odrzucenia przeszczepu, powodując 
śmierć pacjentów20. 

Problem off label use produktów leczniczych został dostrzeżony przez prawo-
dawcę europejskiego stosunkowo późno. Proponowane środki, jakimi przeciwdziała 
się praktyce stosowania leków poza zakresem dopuszczenia, nie są przy tym roz-
wiązaniami oryginalnymi21. Dyskutowano wprawdzie nad zmianami w procedurze 
atestacji produktów leczniczych oraz nad wprowadzeniem obowiązku badań kli-
nicznych nad lekami poza systemem udogodnień dla koncernów farmaceutycznych, 
jednak ostatecznie zdecydowano się na system zachęt, jaki miałby motywować 
producentów do wdrożenia badań nad nowymi produktami leczniczymi22. Logika 
tego systemu – wprowadzanego z myślą o przeciwdziałaniu stosowaniu produktów 
leczniczych poza zakresem dopuszczenia – obejmuje przy tym potrzeby współcze-
snej farmakoterapii także w zakresie wykraczającym poza praktykę off label use. 

Oto bowiem na początku 2007 r. weszło w życie nowe rozporządzenie, którego 
celem jest poprawa sytuacji na rynku leków dla dzieci (ułatwienie opracowywa-

20 Zob. oraz – U. Bahnsen, Die Angst vor der Dunkelheit, Die Zeit 2004/22, wydanie internetowe 
dziennika Die Zeit z 19 maja 2004 r., http://www.zeit.de/2004/22/M-Antik_9arper; H. Albrecht, 
B. Wagner, Einnahme nur nach Genehmigung, Die Zeit 2005/10, wydanie internetowe dziennika 
Die Zeit z 3 marca 2005 r., http://www.zeit.de/2005/10/M-Off-label-use; oba materiały prasowe 
wywołane 19 lutego 2016 r. W drugim artykule mowa o śmierci 10 osób, którym podano lek 
w tym celu. 

21 Ch. Engelmann, F. Meurer, B. Verhasselt, op. cit., s. 74: autorki przypominają, że w 1997 r. 
wprowadzono w USA udogodnienia w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych 
dla dzieci. Przedłużono np. okres ochrony patentowej produktów leczniczych dla dzieci, co 
ma pozwolić ograniczać możliwości wykorzystywania rezultatów badań klinicznych przez 
konkurencję. Obok tego ustanowiono fundusz wspierania badań klinicznych. Zmiany te, jak 
piszą autorki, przyniosły rezultaty. Wzorując się na rozwiązaniach amerykańskich, Komisja 
Europejska opublikowała w 2003 r. dokument zatytułowany Better Medicines for Children. 
Proponuje się w nim udogodnienia dla producentów produktów leczniczych dla dzieci. Rozważa 
się ponadto wprowadzenie nowego typu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu; szerzej o do-
kumencie A. Franken, Europäische Initiative „Better Medicines for Children“, Monatsschrift 
Kinderheikunde 2005/153(8), s. 751–755. 

22 A. Dany, op. cit., s. 32–34; zob. także W.-D. Ludwig, B. Müller-Oerlinghausen, S.N. Willich, 
Off-Label-Verordnung – Soll und kann sie begrenzt werden?, Bundesgesundheitsblatt – Gesund-
heitsforschung – Gesundheitsschutz 2003/46(6), s. 455–457.
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nia i zwiększenie dostępności produktów leczniczych stosowanych u populacji 
pediatrycznej)23. W art. 7 cytowanego rozporządzenia wprowadzono wymóg 
badania leku dla populacji pediatrycznej. Dotyczy on produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu w trybie 
art. 6 dyrektywy 2001/83/WE. Taki wniosek był ważny, jeśli zawierał dane doty-
czące badań klinicznych nad produktem leczniczym dla wszystkich podgrup po-
pulacji pediatrycznej. Zwolnienie z tego wymogu wymagało zgody Europejskiej 
Agencji Leków. Obowiązki nałożone na producentów leków w art. 7 cytowanego 
rozporządzenia zrekompensowano prawem do uzyskania sześciomiesięcznego 
przedłużenia okresu ochrony patentowej produktu leczniczego (art. 36). Ponadto 
prawodawca europejski, wzorując się na rozwiązaniach przyjętych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, przewidział wsparcie finansowe badań nad 
produktami leczniczymi lub substancjami czynnymi niechronionymi patentem 
lub dodatkowym świadectwem ochronnym (art. 40). 

Prawodawca europejski ustanowił ponadto system zachęt dla producentów 
leków na rzadkie schorzenia (tzw. choroby sieroce), wydając Rozporządzenie 
nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1999 r. w sprawie 
sierocych produktów leczniczych24. Zgodnie z art. 3 przedmiotowego rozpo-
rządzenia, chodzi m.in. o produkty lecznicze przeznaczone do diagnozowania, 
zapobiegania lub leczenia stanu chorobowego zagrażającego życiu lub powo-
dującego chroniczny ubytek zdrowia u nie więcej niż pięciu na 10 tys. osób we 
Wspólnocie25. Art. 1 cytowanego rozporządzenia stanowi, że celem regulacji 
jest m.in. zapewnienie zachęt dla prac badawczo-rozwojowych dotyczących 
sierocych produktów leczniczych oraz dla wprowadzania tych produktów na 
rynek. Wspomnianych zachęt dotyczy art. 8, w którym przewidziano wyłączność 
danego produktu leczniczego przez okres dziesięciu lat. Państwa Członkowskie 
oraz Wspólnota zobowiązały się bowiem, że przez dziesięć lat od dopuszczenia 
produktu leczniczego na choroby sieroce nie przyjmą innego wniosku o pozwole-
nie na dopuszczenie do obrotu, nie wydadzą pozwolenia ani nie przyjmą wniosku 

23 Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 
w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie 
(EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) 
nr 726/2004 (Dz. Urz. L 378 z 27.12.2006 r., s. 1–19), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/?uri=celex:32006R1901; stan na 29.05.2016 r.

24 Rozporządzenie nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1999 r. w sprawie 
sierocych produktów leczniczych (Dz. Urz. L 018 z 22.01.2000 r., s. 0001–0005, http://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R0141&from=DE; stan na 
24.05.2016 r.; H. Müller, op. cit., s. 36–38.

25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R0141&from=DE
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o przedłużenie istniejącego pozwolenia dla tego samego wskazania terapeutycz-
nego, w odniesieniu do podobnego produktu leczniczego. Zastrzeżono wszak, 
że okres ten może zostać skrócony do sześciu lat, jeżeli pod koniec piątego roku 
zostanie ustalone, że produkt jest zyskowny w takim stopniu, że utrzymywanie 
wyłączności na rynku nie jest uzasadnione. Wyjątki od zasady wyłączności okre-
ślono w ust. 3, przewidując m.in. możliwość dopuszczenia do obrotu podobnego 
produktu leczniczego dla tego samego wskazania terapeutycznego, jeśli posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla oryginalnego sierocego produktu 
leczniczego nie jest w stanie dostarczać wystarczających ilości produktu lecz-
niczego lub drugi wnioskodawca będzie wnioskował o dopuszczenie produktu 
bezpieczniejszego, skuteczniejszego lub pod innym względem przewyższającego 
klinicznie produkt już dopuszczony na warunkach wyłączności26. Podobnie jak 
w przypadku produktów leczniczych dla populacji pediatrycznej badania kliniczne 
nad sierocymi produktami leczniczymi mają być wspierane przez Unię. Inne są 
jednak formy tego wsparcia (art. 9 cytowanego rozporządzenia)27.

Ocena powyższych rozwiązań prawnych wymaga przypomnienia, że off label 
use nie ogranicza się jedynie do pediatrii czy terapii farmakologicznych chorób 
sierocych, których dotyczą regulacje przyjęte na poziomie prawa europejskiego. 
Można oczekiwać, że obowiązujące regulacje zwiększą dostępność produktów 
leczniczych stosowanych w tych przypadkach. Należy jednak przypomnieć, że 
stosowanie produktów leczniczych poza zakresem dopuszczenia do obrotu jest 
zjawiskiem nader częstym i koniecznym w praktyce lekarskiej. Na rynku leków 
brak bowiem skutecznych produktów leczniczych z tych samych przyczyn 
ekonomicznych, o których wspomniałem w kontekście np. leków na choroby 
sieroce. Dlatego lekarze stosują dostępne produkty lecznicze poza wskazaniami 
terapeutycznymi bądź zmieniają ich dawkowanie. Niesie to za sobą niebagatelne 
ryzyka dla zdrowia pacjenta oraz dolegliwe skutki w sferze odpowiedzialności 
lekarzy. Rzeczywiste ryzyka dla zdrowia pacjenta są oczywiście zróżnicowane 
i zależą od wielu czynników, takich jak właściwości substancji czynnej leku, 
doświadczenie i wiedza lekarza dotyczące danego leku czy wiedza lekarza 
o stanie pacjenta. Doświadczenie lekarza nie zastąpi jednak wiedzy o skutkach 
ubocznych i interakcjach z innymi lekami, podawanymi pacjentowi obok produktu 
leczniczego stosowanego off label28. Mając na względzie powyższe uwarunko-

26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R0141&from=DE
27 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R0141&from=DE; 

zob. szerzej H. Müller, op. cit., s. 36–38.
28 A. Veh, op. cit., s. 187–188.
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wania, powszechność praktyki stosowania produktów leczniczych off label oraz 
związane z nią ryzyka, ocena przyjętych rozwiązań wypada negatywnie. Są one 
niewystarczające. Nie wydaje się, by prowadziły one do zwiększenia dostępności 
leków na poziomie relewantnym dla praktyki off label use. 
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Paweł POLACZUK

COUNTERING OFF LABEL USE OF MEDICINAL PRODUCTS IN EUROPEAN LAW 
OUTLINE OF SELECTED PROBLEMS

( S u m m a r y )

The author presents European regulations, which are to increase the availability of medicinal 
products by increasing patent protection as well as financial and organizational support for research 
into new medicinal products. Shortages of medicinal products cause authorized medicines to be 
used outside the scope of their authorization, which is defined as the concept of their off label use. 
The article clarifies the scope of this concept. It also brings up the causes, the scale and the risks 
to the patients’ health related to the phenomenon of the use of drugs outside the scope of their 
authorization. The author argues that the practice of the off label use of drugs occurs not only in 
paediatrics and the treatment of orphan diseases. The European legislator has established, however, 
a system of incentives for clinical trials on drugs for rare diseases and drugs for paediatric use. The 
evaluation and outcome of these regulations is positive. However, they are insufficient, given the 
scale of the phenomenon andthe risks to which patients are exposed.
Keywords: medicinal product; therapeutic indications; permission for release and sale of a medicinal 
product; pharmaceutical law; European law


