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Szanowny Panie Komendancie,

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji dotyczącej działań podejmowanych

przez Policję w związku z używaniem przez niektórych sprawców przestępstw przeciwko

wolności seksualnej i mieniu różnych substancji chemicznych, mających na celu doprowadzenie

swoich ofiar m.in. do utraty przytomności, z satysfakcją odnotowałem pojawienie się na stronach

internetowych Komendy Głównej Policji, materiału informującego o konieczności zachowania

ostrożności wobec używania przez sprawców przestępstw tzw. "pigułki gwałtu i rozboju".

Jednocześnie uprzejmie przekazuję do ewentualnego wykorzystania opinię Pana prof. dr hab.

Witolda Gumułki, którą otrzymałem od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw

Obywatelskich w sprawie przekazania informacji dotyczących dostępnych na naszym rynku leków,

które mogą służyć sprawcom przestępstw do doprowadzania swoich ofiar do utraty przytomności

lub utraty kontroli nad sobą w przypadku rozmyślnego ich przedawkowania.

Odnosząc się do treści informacji uzyskanych z Komendy Głównej Policji (znak pisma Ads-

1392/06 z dnia 10 lipca 2006 r.), należy podnieść, iż uzyskałem zapewnienie Głównego Inspektora

Farmaceutycznego, że w Polsce w chwili obecnej nie są dystrybuowane żadne produkty

zawierające w składzie flunitrazepan, w tym również produkt o nazwie Rohypnol (podmiot

odpowiedzialny Roche Polska Sp. z o.o.).

Nadto zgodnie z informacją Głównego Inspektora Farmaceutycznego w lecznictwie na terenie

RP kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB) nie jest używany, a ketamina używana jest głównie

w weterynarii do znieczulenia przedoperacyjnego małych zwierząt i od roku 2005 została wpisana
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na listę substancji psychotropowych II-P, co znacząco zwiększyło nadzór nad jej obrotem.

Dopuszczone w Polsce produkty lecznicze weterynaryjne zawierające tą substancję czynną to:

Ketanest, Calypsol, Narkamon, Bioketan, Vetaketam, Ketamina 10%, Ketariem, Ketamidor, w

postaci roztworów do wstrzykiwań, przeznaczone do używania w lecznictwie zamkniętym.

W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, wobec ścisłej kontroli wymienionych

produktów i preparatów zawierających w składzie substancje psychotropowe i środki odurzające

(grupy I-N, II-N, II-P, III-P i IV-P), środki używane przez przestępców prawdopodobnie pochodzą

z nielegalnych źródeł, kradzieży lub przemytu.

Jednocześnie, Główny Inspektor Farmaceutyczny zadeklarował chęć nawiązania współpracy

z odpowiednimi instytucjami w przypadku, gdyby pomoc Inspekcji Farmaceutycznej okazała się

niezbędna lub przydatna w eliminowaniu skali omawianego nielegalnego procederu.

W związku z wciąż pojawiającymi się informacjami o łatwej dostępności na „czarnym rynku"

środków psychoaktywnych używanych do rozbojów czy też wymuszania aktów seksualnych (patrz

m.in: „Narkotyki używane przy popełnianiu przestępstw seksualnych" Mariusz Jędrzejko, Piotr

Polak, w: Biuletyn Informacyjny Problemy Narkomanii Nr 3/2006), oraz wobec faktu, iż

Zgromadzenie Rady Europy wezwało do podjęcia stanowczych działań w celu wyeliminowania

tych substancji z rynku, będę zobowiązany za przedstawienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich

informacji o podejmowanych i projektowanych działaniach w tej sprawie.

Rzecznika interesuje szczególnie, czy faktycznie do Polski dociera coraz większa liczba

paranarkotyków oraz nowych substancji oszałamiających, używanych do popełniania szeregu

przestępstw i czy w ocenie Policji ma to związek z niedostatecznymi uregulowaniami prawnymi.

Proszę również o spowodowanie przekazania Rzecznikowi informacji statystycznych

dotyczących przedmiotowego zjawiska.
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