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 Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy!

XXVIII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA, który odby∏
si´ 16 kwietnia br. w Rzeszowie by∏ dorocznym spotka-
niem delegatów samorzàdu aptekarskiego podsumowu-
jàcym dzia∏alnoÊç POIA w czasie ostatniego kwarta∏u 2011
roku. Delegaci przyj´li sprawozdanie Prezesa PORA,
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, Przewodniczà-
cej Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego, Komisji Rewizyjnej
oraz przewodniczàcych komisji dzia∏ajàcych przy PORA:
Komisji Legislacyjnej, Komisji Prawa Wykonywania Za-
wodu, Komisji ds. kontaktów z POW NFZ i WIF, Komisji Aptek Szpitalnych.
TreÊci przedstawionych sprawozdaƒ drukujemy w niniejszym Biuletynie.

Realizujàc program Zjazdu, delegaci jednog∏oÊnie zatwierdzili bilans
za 2011 rok oraz przyj´li do realizacji bud˝et na rok 2012. Nast´pnie uczestnicy
Zjazdu zapoznali si´ ze zmianami w Regulaminie PORA i  w wyniku g∏osowania
przyj´li nowy Regulamin jako obowiàzujàcy.

Oprócz prac zjazdowych delegaci uczestniczyli w cz´Êci uroczystej  Zjazdu.
Gromkimi brawami aptekarze nagrodzili dr Aleksandra Czarniawego, który
otrzyma∏ medal XX-lecia Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie oraz osoby
uhonorowane  medalem „Za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”. Doceniajàc
wspó∏prac´, a przede wszystkim poÊwi´cany czas i pomoc ze strony praco-
wników Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ, Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz firmy informatycznej
„Merido”, jako prezes, przekaza∏am wymienionym instytucjom listowne po-
dzi´kowania.

Wa˝nym momentem oficjalnej cz´Êci Zjazdu by∏o przyj´cie do korporacji
du˝ej grupy m∏odych farmaceutów, którzy z∏o˝yli Êlubowanie, a nast´pnie
otrzymali prawa wykonywania zawodu.

ChcielibyÊmy dotrzeç do Paƒstwa, za poÊrednictwem Biuletynu, z wa˝ny-
mi informacjami na temat dzia∏alnoÊci Izby, informowaç o ustaleniach z Pod-
karpackim Oddzia∏em Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpackim Woje-
wódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, Okr´gowà Izbà Lekarskà w Rzeszo-
wie, s∏u˝yç pomocà prawnà w interpretacji prawa.

Ponadto zamieszczamy w Biuletynie wiadomoÊci dotyczàce interwencji
podejmowanych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà. Zach´cam do zapoznania
si´ z treÊcià pism przes∏anych przez organa NRA do Ministra Zdrowia i G∏ów-
nego Inspektora Farmaceutycznego majàcych na celu wyjaÊnienie obowiàzu-
jàcych zapisów aktów prawnych.

Ws∏uchujàc si´ w oczekiwania farmaceutów – cz∏onków naszej Izby –
zorganizowaliÊmy 3 kwietnia br. w „Dworze Ostoja” ko∏o Rzeszowa spotkanie
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szkoleniowe dla kierowników i personelu fachowego aptek. Spotkanie to cie-
szy∏o si´ du˝ym zainteresowaniem aptekarzy, dlatego b´dziemy czyniç sta-
rania, aby w przysz∏oÊci organizowaç wi´cej takich szkoleƒ. Informacje na
ten temat i inne wa˝ne aktualne wiadomoÊci b´dà na bie˝àco zamieszczane
na naszej stronie internetowej.

   Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska
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Z uwagi na brak kworum
uczestniczàcy w Zjeêdzie
wys∏uchali dwóch wyk∏adów
w zakresie szkolenia ciàg∏ego
farmaceutów.

Protokó∏ z XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówProtokó∏ z XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówProtokó∏ z XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówProtokó∏ z XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówProtokó∏ z XXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów
POIA w Rzeszowie, który odby∏ si´POIA w Rzeszowie, który odby∏ si´POIA w Rzeszowie, który odby∏ si´POIA w Rzeszowie, który odby∏ si´POIA w Rzeszowie, który odby∏ si´

w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie.w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie.w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie.w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie.w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie.

1-3.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1-3.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1-3.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1-3.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1-3.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr Lucyna Samborska
otworzy∏a zjazd, powita∏a zaproszonych goÊci: dr Krzysztofa Szubera Prezesa
OIL, mgr farm. Ann´ PliÊ Grymanowska Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki
Lekiem POWNFZ w Rzeszowie, mgr Monik´ Urbaniak Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz delegatów na zjazd.
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O godz. 10.30 przy udziale 49 delegatów, co potwierdzi∏a Komisja Man-
datowa Zjazd rozpoczà∏ obrady.

Na wst´pie Zjazdu Prezes PORA wr´czy∏a dr Aleksandrowi Czarniawemu
obecnemu Zast´pcy Prezesa PORA medal XX-lecia Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie wraz z wydawnictwem jubileuszowym. W dalszej kolejnoÊci oÊmiu
cz∏onków samorzàdu aptekarskiego oraz dwóch przedstawicieli instytucji
wspó∏pracujàcych z POIA, zosta∏o uhonorowanych medalem  „Za zas∏ugi dla
Aptekarstwa Podkarpacia”:
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1. mgr farm. Lucyna Bartnik
2. mgr farm. Anna Dudek
3. mgr farm. Krystyna Gross-Krasnowska
4. mgr farm. Czes∏awa Kotula
5. mgr farm. Bogus∏awa DryÊ
6. mgr farm. Liliana Dziadek
7. mgr farm. Jadwiga Dziurzyƒska-Kunysz
8. mgr farm. El˝bieta Foremniak
9. Ryszard Jarosz – Hurtownia Medicare

10. Firma Pronet

Nast´pnie Prezes PORA przekaza∏a podzi´kowania osobom uczestniczà-
cym w organizacji spotkaƒ informacyjnych dla aptekarzy na prze∏omie lat
2011/2012 zwiàzanych z wejÊciem w ̋ ycie nowych regulacji prawnych w ap-
tekarstwie. Podzi´kowania w formie listu otrzymali:
mgr farm. Anna PliÊ Grymanowska
mgr farm. Monika Urbaniak
Rafa∏ Szczygie∏ – firma Merido
PGF Sp. z o.o.

Na zakoƒczenie cz´Êci oficjalnej Zjazdu Prezes PORA odebra∏a Êlubowanie
i wr´czy∏a prawo wykonywania zawodu 25 m∏odym magistrom farmacji.
Nast´pnie g∏os zabra∏ dr Krzysztof Szuber – Prezes OI przedstawiajàc wspólne
problemy Êrodowiska lekarskiego i aptekarskiego.
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4.Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVIII Okr´gowego4.Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVIII Okr´gowego4.Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVIII Okr´gowego4.Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVIII Okr´gowego4.Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVIII Okr´gowego
Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.

Prezes przedstawi∏a zebranym delegatom treÊç uchwa∏y Nr 1 w sprawie  przy-
j´cia regulaminu obrad XXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Zgodnie z tà uchwa∏à Zjazd przebiega∏ b´dzie
wed∏ug postanowieƒ zawartych w w/w Regulaminie.  Delegaci jednog∏oÊnie
przyj´li uchwa∏´ Nr 1.

5.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.5.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.5.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.5.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.5.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.

Realizujàc kolejny punkt Regulaminu Zjazdu dokonano wyboru Przewodniczà-
cego Zjazdu. Zosta∏ nim dr Aleksander Czarniawy a Sekretarzami zjazdu mgr
farm. Maria Wójcik i mgr farm. Lidia Czy˝. Wybór tych osób przeg∏osowano
jednog∏oÊnie.

6.Wybór Komisji Zjazdowych.6.Wybór Komisji Zjazdowych.6.Wybór Komisji Zjazdowych.6.Wybór Komisji Zjazdowych.6.Wybór Komisji Zjazdowych.

Kolejnym punktem  Zjazdu by∏ wybór Komisji zjazdowych:
a) Komisji Mandatowej
Wybrano: mgr farm. Marta Piekie∏ek, mgr farm. Henryka Paszko, mgr farm.
Jan Mrozek.
b) Komisji Uchwa∏ i Wniosków
Wybrano: mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska, mgr farm. Tadeusz Biernat,
mgr farm. Ryszard Nalepa
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c) Komisji Regulaminowej
Wybrano: mgr farm. Artur Komski, mgr farm. Jacek Brodziƒski.

Wszystkie Komisje zosta∏y wybrane jednog∏oÊnie.

7.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2011.7.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2011.7.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2011.7.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2011.7.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2011.

Zgodnie z przyj´tym porzàdkiem Zjazdu przedstawiono sprawozdania:
a) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej przedstawi∏a

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr Lucyna Samborska.
b) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej przedstawi∏a Przewodniczàca

mgr farm. Dorota Kapa∏ka.
c) Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego przedstawi∏a Przewodni-

czàca Sàdu mgr farm. Renata Olech.
d) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

przedstawi∏ Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej POIA mgr farm. Witold
Prokopiak.

8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA
za rok 2011.za rok 2011.za rok 2011.za rok 2011.za rok 2011.

Po z∏o˝eniu sprawozdaƒ Przewodniczàcy Zjazdu odczyta∏ uchwa∏´ Nr 2 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za rok 2011 i zarzàdzi∏ g∏osowanie za przyj´ciem uchwa∏y.
Uchwa∏´ nr 2 przyj´to jednog∏oÊnie.

9. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.9. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.9. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.9. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.9. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.

Nast´pnie Przewodniczàcy Komisji problemowych Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej przedstawili sprawozdania z dzia∏alnoÊci Komisji za okres
od paêdziernika do grudnia 2011.
- Komisja Legislacyjna – dr Aleksander Czarniawy
- Komisja Prawa Wykonywania Zawodu – mgr farm. Maria Wójcik
- Komisja ds. kontaktów z POW NFZ i WIF – mgr farm. Artur Komski
(w zast´pstwie Przewodniczàcego)

- Komisja Aptek Szpitalnych – mgr farm. Anna Stamirska (w zast´pstwie
Przewodniczàcego)

10. Zatwierdzenie bilansu za rok 2011.10. Zatwierdzenie bilansu za rok 2011.10. Zatwierdzenie bilansu za rok 2011.10. Zatwierdzenie bilansu za rok 2011.10. Zatwierdzenie bilansu za rok 2011.

W kolejnym punkcie porzàdku obrad, Przewodniczàcy Zjazdu odda∏ g∏os
skarbnikowi PORA mgr farm. Ewie Bilskiej, która przedstawi∏a sprawozdanie
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finansowe za rok 2011 i by∏o to wprowadzenie do podj´cia uchwa∏
finansowych tj.
- Uchwa∏y Nr 3 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji
bud˝etu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2011,

- Uchwa∏y Nr 4 w sprawie uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2012.

Po zarzàdzeniu g∏osowania uchwa∏y przyj´to jednog∏oÊnie.

11. Podj´cie Uchwa∏y Zjazdu.11. Podj´cie Uchwa∏y Zjazdu.11. Podj´cie Uchwa∏y Zjazdu.11. Podj´cie Uchwa∏y Zjazdu.11. Podj´cie Uchwa∏y Zjazdu.

Kolejny punkt porzàdku Zjazdu dotyczy∏ podj´cia  uchwa∏y w sprawie zmiany
Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej. Proponowane zmiany omówi∏a
mecenas Izby adwokat Bogus∏awa Szybisz. Nowà treÊç Regulaminu poddano
pod g∏osowanie. W wyniku  g∏osowania Uchwa∏a Nr 5 w sprawie uchwalenia
Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej zosta∏a przyj´ta przy jednym g∏osie
wstrzymujàcym.
Do Komisji Uchwa∏ i Wniosków wp∏yn´∏y trzy wnioski:
1. Wniosek zg∏oszony przez mgr farm. Tadeusza Biernata dotyczy∏, by w spra-

wach wa˝nych takich jak protest aptekarzy, cz∏onkowie Prezydium PORA
przeprowadzali rozmowy z aptekami mobilizujàce je do udzia∏u w zamie-
rzonym proteÊcie.

2. Wniosek Delegatów zobowiàzujàcych PORA do podj´cia dzia∏aƒ zmierza-
jàcych do zmian legislacyjnych w ustawie refundacyjnej tj. naliczania mar˝y
od ceny leku a nie od jego limitu.

3. Wniosek zg∏oszony przez mgr farm. Mari´ Wyczo∏ek, dotyczàcy mo˝liwoÊci
wydawania pacjentowi odpowiednika leku bez wzgl´du na jego cen´,
odp∏atnoÊç pacjenta (za jego zgodà) lub kwot´ refundacyjnà.

Przewodniczàcy Zjazdu dr Aleksander Czarniawy wniós∏ o podj´cie uchwa∏y
w sprawie przyj´cia zg∏oszonych przez Delegatów wniosków. Uchwa∏´ Nr 6
podj´to jednog∏oÊnie.

12.Zamkni´cie obrad Zjazdu.12.Zamkni´cie obrad Zjazdu.12.Zamkni´cie obrad Zjazdu.12.Zamkni´cie obrad Zjazdu.12.Zamkni´cie obrad Zjazdu.

Na zakoƒczenie Przewodniczàcy Zjazdu podsumowa∏ obrady i podzi´kowa∏
delegatom za przybycie i udzia∏ w Zjeêdzie.

Przewodniczàcy Zjazdu: Sekretarze Zjazdu:
        mgr farm. Lidia Czy˝

dr Aleksander Czarniawy      mgr farm. Maria Wójcik
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Uchwa∏a nr 1Uchwa∏a nr 1Uchwa∏a nr 1Uchwa∏a nr 1Uchwa∏a nr 1
XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXVIII   Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXVIII   Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXVIII   Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXVIII   Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXVIII   Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku
o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXVIII
Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwa-
la co nast´puje:

§ 1

Zjazd postanawia prowadziç obrady zgodnie z Regulaminem Obrad
Nadzwyczajnego i  Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej uchwalonego UCHWA¸Ñ NR 6 XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU
DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ w RZESZOWIE
z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad
Nadzwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.

§ 2

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                              Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝

dr Aleksander Czarniawy           mgr farm. Maria Wójcik
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊciSprawozdanie z dzia∏alnoÊciSprawozdanie z dzia∏alnoÊciSprawozdanie z dzia∏alnoÊciSprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

mi´dzy 3 paêdziernika a 31 grudnia 2011 roku.mi´dzy 3 paêdziernika a 31 grudnia 2011 roku.mi´dzy 3 paêdziernika a 31 grudnia 2011 roku.mi´dzy 3 paêdziernika a 31 grudnia 2011 roku.mi´dzy 3 paêdziernika a 31 grudnia 2011 roku.

Kole˝anki i Koledzy !Kole˝anki i Koledzy !Kole˝anki i Koledzy !Kole˝anki i Koledzy !Kole˝anki i Koledzy !

3 paêdziernika 2011 roku, w wyniku wyborów Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego, zosta∏ ustalony nowy sk∏ad Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w Rzeszowie. Rada, na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 7
paêdziernika 2011 roku ustali∏a sk∏ad swego Prezydium.

W okresie paêdziernik – grudzieƒ Prezydium PORA odby∏o dwa posiedze-
nia (8 listopada i 16 grudnia), równie˝ odby∏y si´ dwa posiedzenia Rady – 7
paêdziernika i 16 grudnia.

PoÊród uchwa∏ podj´tych przez PORA najwa˝niejszymi by∏y uchwa∏y
dotyczàce ustalenia sk∏adów Prezydium PORA, powo∏ania komisji proble-
mowych a tak˝e ich zadaƒ, w sumie siedem uchwa∏. PORA podj´∏a te˝ dwie
uchwa∏y dotyczàce przyznania praw wykonywania zawodu.
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W omawianym okresie Prezydium PORA wyda∏o z rekomendacji Komisji
do Spraw Wykonywania Zawodu 13 r´kojmi dla kandydatów na kierowników
aptek nowootwieranych (wniosek WIF); 30 r´kojmi w sytuacji zmiany kiero-
wnika w aptece istniejàcej (wniosek w∏aÊciciela) oraz 2 opinie przy zmianie
kierownika hurtowni farmaceutycznej. WÊród tych opinii by∏y 3 opinie dla
potrzeb innej izby aptekarskiej.

Cz∏onkowie POIA realizujàc obowiàzek szkolenia ciàg∏ego wynikajàcy
z rozporzàdzenia ministra zdrowia korzystajà w przewa˝ajàcej cz´Êci z bez-
p∏atnych portali internetowych w oÊrodkach krakowskim i ∏ódzkim, do wery-
fikacji i wpisu punktów edukacyjnych do karty ciàg∏ego szkolenia  przedsta-
wiane by∏y w omawianym kwartale równie˝ certyfikaty ze szkolenia interne-
towego prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie oraz Polskie
Towarzystwo Farmaceutyczne.

W dniu 30 wrzeÊnia 2011 roku, Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska
zrzesza∏a 1.189 cz∏onków, ze wzgl´du na ca∏kowite zaprzestanie wykonywania
zawodu (odejÊcia na emerytur´ i rezygnacja z prawa wykonywania zawodu)
oraz przemieszczania si´ aptekarzy pomi´dzy izbami aptekarskimi, stan cz∏on-
ków POIA uleg∏ obni˝eniu i na dzieƒ 31 grudnia 2011 roku wynosi∏ 1.152 far-
maceutów.
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Ze wzgl´du na du˝e zmiany w ustawodawstwie farmaceutycznym – pla-
nowane wejÊcie w ̋ ycie rozporzàdzeƒ: w sprawie ogólnych warunków umów
na realizacje recept oraz ramowego wzoru umowy na realizacje recept jak
równie˝ w sprawie recept lekarskich – Podkarpacka Izba Aptekarska zorganizo-
wa∏a spotkanie zainteresowanych aptekarzy, na którym omówiono „goràce”
tematy, w spotkaniu bra∏a te˝ czynny udzia∏ mecenas POIA, mgr Bogus∏awa
Szybisz. Izba wyda∏a te˝ specjalnà broszur´, w której oprócz tekstów dwóch
wspomnianych rozporzàdzeƒ, zosta∏y zamieszczone komunikaty Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ oraz
interpretacj´ przepisów przygotowana przez prawników Naczelnej Rady Apte-
karskiej.

Na koniec roku 2011, na terenie dzia∏ania POIA, 88 aptek i jeden punkt
apteczny posiadajà w swym lokalu pojemniki, do których pacjenci oddajà leki
przeterminowane i niepe∏nowartoÊciowe. Jest to nieznaczny przyrost
w stosunku do roku 2010 (o pi´ç placówek) spowodowany brakiem funduszy
w starostwach powiatowych, które sà odpowiedzialne za zbiórk´ surowców
niebezpiecznych do których nale˝à leki. POIA jest stronà podczas podpisywania
umów mi´dzy starostwami czy prezydentami miast a aptekami umo˝liwia-
jàcymi ustawienie pojemników.
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Wydarzeniem wyjàtkowym w ostatnim kwartale ubieg∏ego roku, by∏o
Uroczyste Spotkanie Aptekarzy, 26 paêdziernika 2011 roku, zorganizowane
z okazji dwudziestej rocznicy pracy reaktywowanego samorzàdu aptekarskiego
na Podkarpaciu. Spotkanie, pod patronatem Wojewody Podkarpackiego i Mar-
sza∏ka Województwa Podkarpackiego, które odby∏o si´ w Teatrze imienia
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zgromadzi∏o ponad trzystu kolegów z izby
podkarpackiej oraz zaproszonych GoÊci. Podczas uroczystoÊci zas∏u˝eni apte-
karze, z ràk Wojewody Podkarpackiego, Przewodniczàcej Sejmiku Woje-
wództwa oraz Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej otrzyma∏o odznaczenia
paƒstwowe i resortowe.

„Medale za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia” oraz „Medal Dwudzie-
stolecia POIA”, których zaproszeni goÊcie nie odebrali podczas spotkania, zo-
sta∏y im przekazane podczas posiedzenia Rady Aptekarskiej w grudniu 2011 r.
Omówienie uroczystoÊci dwudziestolecia zosta∏y zamieszczone w Biuletynie
POIA, a tak˝e zrelacjonowane przez miejscowe wydawnictwa oraz Polskie
Radio Rzeszów. Migawki wydrukowa∏ te˝ „Aptekarz Polski” pismo Naczelnej
Rady Aptekarskiej.

Przedstawiciele Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej spotykali si´
równie˝ z Okr´gowà Radà Lekarskà w Rzeszowie, podczas dwóch spotkaƒ
w grudniu 2011 roku omawiano wspólne problemy wynik uwarunkowaƒ
nowych aktów prawnych obejmujàcych pola dzia∏ania obydwu samorzàdów.

Prowadzono te˝ rozmowy z pracownikami Podkarpackiego Oddzia∏u
Wojewódzkiego NFZ Wydzia∏u Gospodarki Lekiem w sprawie zapisów ustawy
„refundacyjnej” oraz zapisów dotyczàcych podpisania umowy na wydawanie
refundowanego leku, Êrodka spo˝ywczego specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego oraz wyrobu medycznego na recept´.

    Prezes PORA
dr n. farm. Lucyna Samborska
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Rzeszów, dnia 01.03.2012 r.

Sprawozdanie  Komisji RewizyjnejSprawozdanie  Komisji RewizyjnejSprawozdanie  Komisji RewizyjnejSprawozdanie  Komisji RewizyjnejSprawozdanie  Komisji Rewizyjnej
przy Podkarpackie Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackie Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackie Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackie Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackie Okr´gowej Izbie Aptekarskiej

w dniu 01.03.2012 rokuw dniu 01.03.2012 rokuw dniu 01.03.2012 rokuw dniu 01.03.2012 rokuw dniu 01.03.2012 roku

Komisja Rewizyjna w sk∏adzie:
mgr Dorota Kapa∏ka – przewodniczàca
mgr Gabriela Filar-Matuszewska
mgr Jacek Jaszewski
przeprowadzi∏a w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w Rzeszowie kontrol´ w  wyniku której stwierdzono:
-  zestawienie sald i obrotów prowadzone sà na bie˝àco
- zak∏adane w preliminarzu na 2011 rok przychody na kwot´ 882130,64
wynios∏y na dzieƒ 31.12.2011 roku 839946,98 – co stanowi 95%, wydatki
z planowanych  606738,80 – zrealizowano w kwocie 631399,81.

-  ÊciàgalnoÊç sk∏adek cz∏onkowskich wykonana w 98%,
- koszty zjazdów by∏y wy˝sze o 70% ni˝ planowano w preliminarzu na rok
2011,

- w stosunku do zaplanowanych wzros∏y wydatki na zapomogi i darowizny,
- w stosunku do zaplanowanych zmniejszy∏y si´ koszty:
  transportowe,
  pocztowe,
  koszty podró˝y s∏uzbowych.

Komisja nie ma zastrze˝eƒ co do wydatkowania Êrodków pieni´˝nych.

Rok 2011 Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska zamkn´∏a ujemnym
wynikiem finansowym w kwocie 31 552,96.
Stan konta bankowego w dniu 31 grudnia 2011 roku wynosi∏ 52 527,91
z∏otych,
Stan kasy w dniu 31 grudnia 2011 roku wynosi∏  603,40 z∏otych
Na rachunku bankowym dobry zysk dla firm znajdowa∏o si´ 186 968,82.

Komisja Rewizyjna nie stwierdzi∏a uchybieƒ w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
i udziela absolutorium Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w Rzeszowie.

Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej
        mgr farm. Dorota Kapa∏ka
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izbyz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izbyz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izbyz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izbyz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby

AptekarskiejAptekarskiejAptekarskiejAptekarskiejAptekarskiej
w Rzeszowie  za rok 2011w Rzeszowie  za rok 2011w Rzeszowie  za rok 2011w Rzeszowie  za rok 2011w Rzeszowie  za rok 2011

Sàd Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏a na
podstawie:
- Ustawy o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r.
  (Dz. U. z dnia 14 maja 1991 roku Nr 41 z póên. zmianami)
- Rozporzàdzenia Ministerstwa  Zdrowia z 31 marca 2003 r. w sprawie
post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów

  (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r. Nr 65, poz. 612)
- Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 22 listopada 2011 roku po VI Zjeêdzie Sprawozdawczo Wyborczym
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie w dniu 3 paêdziernika
2011 roku  odby∏o si´ pierwsze posiedzenie cz∏onków Okr´gowego Sàdu
Aptekarskiego POIA, na którym obecni wybrali ze swojego sk∏adu przewod-
niczàcego i zast´pc´ przewodniczàcego Sàdu Aptekarskiego i tak Sàd Apte-
karski pracuje w nast´pujàcym sk∏adzie:
Renata Olech – przewodniczàca
Marta Piekie∏ek – zast´pca przewodniczàcego Sàdu Aptekarskiego
Teresa Kielar – cz∏onek
Lidia Mazur – cz∏onek
El˝bieta Kluz – cz∏onek
Jan Mrozek – cz∏onek
Marek Sieros∏awski – cz∏onek
Marzena Moskwa Jacek – cz∏onek
Ma∏gorzata Wróbel – cz∏onek

Do Sàdu Aptekarskiego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej od
Rzecznika  OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wp∏yn´∏o 3 sprawy, w tym 1 sprawa
pozosta∏a z wczeÊniejszej kadencji.

Na koniec 2011 roku do rozpatrzenia pozosta∏y 3 wnioski o ukaranie
skierowane przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

Przewodniczàca Sàdu Aptekarskiego
         mgr farm. Renata Olech
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Sprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej

w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

Zakres obowiàzków Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej okreÊla art.
33 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku „o izbach aptekarskich (tekst jednolity
Dz. U. Nr 9 poz. 108) Zapis w ustawie okreÊla, ˝e Okr´gowy Rzecznik Odpo-
wiedzialnoÊci prowadzi post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej aptekarzy b´dàcych cz∏onkami izby aptekarskiej w tym przypadku:
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Poza Rzecznikiem Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej, zgodnie ze zmianà Regulaminu dzia∏ania Rzecznika,
dokonanà na kwietniowym Zjeêdzie, sprawy mo˝e prowadziç wskazany przez
rzecznika z imienia i nazwiska jego zast´pca. Jako Zast´pcy zostali wybrani:
mgr farm. Tadeusz Biernat
mgr farm. Aleksandra Pyrka
mgr farm. Ma∏gorzata Misiuda

Szczegó∏owy sposób post´powania rzecznika okreÊla Rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie post´powania
w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów. Brak mo˝liwoÊci
zastosowania przepisów wymienionych ustaw pozwala na zastosowanie
przepisów kpk. Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej VI Kadencji rozpoczà∏
swà kadencj´ z 4 sprawami przekazanymi przez poprzednika. By∏y to sprawy
z wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ponadto do Rzecz-
nika wp∏yn´∏y sprawy skierowane przez Prezydium PORA a dotyczy∏y one
niepodj´tych przez farmaceutów szkoleƒ ciàg∏ych.

Sprawy z wniosku Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego obejmowa∏y takie nieprawid∏owoÊci jak:
1. przeterminowane surowce farmaceutyczne w recepturze aptecznej,
2. niezgodne z przepisami realizacje recept farmaceutycznych,
3. nie prowadzony na bie˝àco rejestr recept farmaceutycznych,
4. nie opisane zacz´te butelki z wodà destylowanà w recepturze,
5. czas w jakim sporzàdzane sà leki recepturowe (niezgodny z obowiàzujàcymi

wymogami – powy˝ej 48 godzin),
6. nieprawid∏owa ewidencja leków recepturowych (data i czas przyj´cia recepty

do realizacji jest taki sam jak data i czas sporzàdzania recepty),
7. comiesi´czne wydruki ewidencyjnych substancji psychotropowych i pre-

kursorów kategorii 1 nie obejmujàcych wszystkich pozycji,
8. brak kontroli skutecznoÊci sterylizacji goràcym, suchym powietrzem,
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9. brak aktualnego Urz´dowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczo-
nych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

10. nie uporzàdkowana dokumentacja dotyczàca wstrzymanych/wycofanych
z obrotu produktów leczniczych,

11. u˝ytkowania pomieszczeƒ aptecznych niezgodnie ze stosownà opinià
o lokalu (w pomieszczeniu magazynu produktów leczniczych wydzielono
cz´Êç biurowà, w magazynie wyrobów medycznych zgromadzono zu˝yte
taÊmy z kas fiskalnych),

12. brak porzàdku w pomieszczeniach aptecznych.

Niestety trzy sprawy z wniosku PWIF zakoƒczy∏y si´ skierowaniem wniosku
o ukaranie do Sàdu Aptekarskiego a pozosta∏e ze wzgl´du na koniecznoÊç
precyzyjnego wyjaÊnienia sà w toku. Nieprawid∏owoÊci, które wyliczy∏em
powy˝ej zosta∏y stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzanych w aptece
przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych z udzia∏em kierownika
apteki. I to w∏aÊnie kierownik odpowiada za ca∏oÊç funkcjonowania apteki.
W niektórych przypadkach sprawy sà o tyle zawi∏e, ˝e to technik farmaceu-
tyczny nieprawid∏owo zrealizowa∏ recept´ a mimo to odpowiada kierownik.
Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 5  ustawy Prawo farmaceutyczne to kierownik
organizuje pac´ w aptece i jest to jego podstawowe zadanie.

Sprawy, które wp∏ywajà w ostatnim okresie do Rzecznika, wymagajà szcze-
gó∏owej analizy i dok∏adnego zebrania materia∏u w trakcie post´powania
wyjaÊniajàcego. Niekiedy konieczne jest wyst´powanie do Naczelnego Rzecz-
nika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej o przed∏u˝enie okresu post´powania
wyjaÊniajàcego o dalsze trzy miesiàce.

Przez okres trzech miesi´cy pe∏nienia funkcji Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej z niepokojem obserwowa∏em kolejne wnioski, jakie wp∏ywa∏y do
rozpatrzenia. Apeluj´  z tego miejsca do wszystkich farmaceutów. Dbajmy
o zasady etyki w trakcie wykonywania zawodu.

Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
      mgr farm. Witold Prokopiak
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Uchwa∏a nr 2Uchwa∏a nr 2Uchwa∏a nr 2Uchwa∏a nr 2Uchwa∏a nr 2
XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2011Izby Aptekarskiej za rok 2011Izby Aptekarskiej za rok 2011Izby Aptekarskiej za rok 2011Izby Aptekarskiej za rok 2011

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXVIII Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co nas-
t´puje:

§ 1

Zjazd zatwierdza przedstawione sprawozdania organów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2011.
1) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
2) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.
3) Sprawozdanie Sàdu Aptekarskiego.
4) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

§ 2

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                              Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝

dr Aleksander Czarniawy           mgr farm. Maria Wójcik
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
Komisji Legislacyjnej PORAKomisji Legislacyjnej PORAKomisji Legislacyjnej PORAKomisji Legislacyjnej PORAKomisji Legislacyjnej PORA

za okresza okresza okresza okresza okres
od 3.10.2011 r.  XXVII Zjazd POIAod 3.10.2011 r.  XXVII Zjazd POIAod 3.10.2011 r.  XXVII Zjazd POIAod 3.10.2011 r.  XXVII Zjazd POIAod 3.10.2011 r.  XXVII Zjazd POIA
do 16.04.2012 r. XXVIII Zjazd POIAdo 16.04.2012 r. XXVIII Zjazd POIAdo 16.04.2012 r. XXVIII Zjazd POIAdo 16.04.2012 r. XXVIII Zjazd POIAdo 16.04.2012 r. XXVIII Zjazd POIA

 Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska uchwa∏à Nr 2/VI/2011 PORA  z dnia
7 paêdziernika 2011r powo∏a∏a sta∏e komisje problemowe  jako cia∏a dorad-
czego PORA w tym Komisj´ Legislacyjnà, natomiast uchwa∏à Nr 4 Nr/2011
z dnia 16 grudnia 2011 r. ustali∏a sk∏ad oraz okreÊli∏a zakres czynnoÊci tej
komisji.

1.Sk∏ad Komisji:1.Sk∏ad Komisji:1.Sk∏ad Komisji:1.Sk∏ad Komisji:1.Sk∏ad Komisji:
, dr Aleksander Czarniawy – przewodniczàcy Komisji
, mgr farm. Lidia Czy˝ – Zast´pca Przewodniczàcego
, mgr farm. Ewa Bilska – Sekretarz
, mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
   konsultacje prawne – mec Bogus∏awa Szybisz

2.Zakres dzia∏ania Komisji2.Zakres dzia∏ania Komisji2.Zakres dzia∏ania Komisji2.Zakres dzia∏ania Komisji2.Zakres dzia∏ania Komisji
, opiniowanie projektów aktów prawnych ze szczególnym uwzgl´dnieniem

aktów dotyczàcych wykonywania zawodu aptekarza;
, prowadzenie wykazu opiniowanych aktów prawnych;
, przygotowanie projektów uchwa∏ i stanowisk dla potrzeb PORA;
, przedstawienie wniosków PORA w celu przes∏ania stosownej opinii do NRA,
, wspó∏praca z odpowiednimi departamentami NIA,
, zbieranie opinii cz∏onków samorzàdu dotyczàcych rozwiàzaƒ legislacyjnych
przygotowanych przez samorzàd.

3.Metody pracy Komisji3.Metody pracy Komisji3.Metody pracy Komisji3.Metody pracy Komisji3.Metody pracy Komisji
, przesy∏anie do przewodniczàcego Komisji projektów wszystkichwszystkichwszystkichwszystkichwszystkich aktów

prawnych, które dostarczane sà do biura POIA drogà urz´dowà;
, przesy∏anie drogà meilowà tekstów opiniowanych projektów aktów

prawnych dotyczàcych farmacjidotyczàcych farmacjidotyczàcych farmacjidotyczàcych farmacjidotyczàcych farmacji do cz∏onków Komisji (biuro POIA)
, cz∏onkowie Komisji przekazujà swoje uwagi przewodniczàcemu Komisji;
, wg potrzeb organizowane sà spotkania cz∏onków Komisji;
, przygotowanie projektów dokumentów wynikajàcych z zakresu dzia∏ania

Komisji
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4.Dzia∏alnoÊç Komisji 4.Dzia∏alnoÊç Komisji 4.Dzia∏alnoÊç Komisji 4.Dzia∏alnoÊç Komisji 4.Dzia∏alnoÊç Komisji w okresie mi´dzy Zjazdami POIA.
I. Opiniowanie aktów prawnych:I. Opiniowanie aktów prawnych:I. Opiniowanie aktów prawnych:I. Opiniowanie aktów prawnych:I. Opiniowanie aktów prawnych:
do POIA  wp∏yn´∏o:
, 35 projektów rozporzàdzeƒ lub obwieszczeƒ MZ
w tym:
, 25 dotyczàcych aptek i aptekarzy.

Opracowano wykaz opiniowanych aktów prawnych dotyczàcych aptek
i aptekarzy.
(w za∏àczeniu).

Akty prawne przygotowywane w omawianym okresie przez Ministerstwo
Zdrowia,cz´sto by∏y niedopracowane,nie uwzgl´dnia∏y wi´kszoÊci uwag samo-
rzàdów zawodowych dzia∏ajàcych w ochronie zdrowia. Wyznaczano równie˝
zbyt krótki okresu czasu na konsultacje spo∏eczne projektów rozporzàdzeƒ
a tak˝e nie uwzgl´dniano wymagaƒ vacatio legis.

Wielkim chaosem w aptekach i gabinetach lekarskich rozpoczà∏ si´ zw∏a-
szcza ten rok.

Niedoinformowani lekarze nie wiedzieli jak wystawiaç recepty,groêba
zapisanych w ustawie kar  za drobne nawet b∏´dy parali˝owa∏a prac´ aptekarzy
i lekarzy. Tym razem zgodny protest doprowadzi∏ do pewnych, napr´dce
uchwalanych korekt,które i tak nie rozstrzygn´∏y wàtpliwoÊci.

II. Przygotowanie wniosków PORA na VI KZA w SzczyrkuII. Przygotowanie wniosków PORA na VI KZA w SzczyrkuII. Przygotowanie wniosków PORA na VI KZA w SzczyrkuII. Przygotowanie wniosków PORA na VI KZA w SzczyrkuII. Przygotowanie wniosków PORA na VI KZA w Szczyrku dotyczàcych:

, obiegu informacji n. t. zmiany kategorii  dost´pnoÊci produktów leczniczych;obiegu informacji n. t. zmiany kategorii  dost´pnoÊci produktów leczniczych;obiegu informacji n. t. zmiany kategorii  dost´pnoÊci produktów leczniczych;obiegu informacji n. t. zmiany kategorii  dost´pnoÊci produktów leczniczych;obiegu informacji n. t. zmiany kategorii  dost´pnoÊci produktów leczniczych;
Brak stanowiska przez uprawnione do tego organy powodujà, ˝e okreÊlone
grupy pacjentów mogà byç pozbawione leku na zasadach szczególnych lub
okreÊlone grupy przedsi´biorców mogà zostaç pozbawione przys∏ugujàcej
im refundacji z tytu∏u wydania produktu leczniczego na szczególnych
zasadach.

Znowelizowana ustawie o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjal-
nego przeznaczenia ̋ ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych
innych ustaw – zobowiàzuje Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych by publikowa∏ na swojej stornie
internetowej dane dotyczàce charakterystyki leków.
To dotyczy jednak nowych rejestracji a brak aktualnych informacji w wypadku
zmiany kategorii  dost´pnoÊci produktów leczniczych;

, ograniczenia sieci dzia∏ów farmacji szpitalnej;ograniczenia sieci dzia∏ów farmacji szpitalnej;ograniczenia sieci dzia∏ów farmacji szpitalnej;ograniczenia sieci dzia∏ów farmacji szpitalnej;ograniczenia sieci dzia∏ów farmacji szpitalnej;
W zwiàzku z rozwijaniem sieci dzia∏ów farmacji szpitalnej i braku uregulowaƒ
prawnych w tej sprawie oraz obawami, ˝e ze wzgl´dów ekonomicznych,
istniejàce apteki szpitalne b´dà przekszta∏cane w te jednostki wnioskujemy
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by tworzenie dzia∏ów farmacji szpitalnej ograniczyç tylko do wyjàtkowych
przypadków przy (ma∏ej)... liczbie podopiecznych danego szpitala czy zak∏adu
opieki zdrowotnej,
, zobowiàzania NRA do wykonania niezrealizowanychzobowiàzania NRA do wykonania niezrealizowanychzobowiàzania NRA do wykonania niezrealizowanychzobowiàzania NRA do wykonania niezrealizowanychzobowiàzania NRA do wykonania niezrealizowanych
wniosków programowychwniosków programowychwniosków programowychwniosków programowychwniosków programowych V Krajowego Zjazdu Aptekarzy dotyczàcych dzia∏al-
noÊci samorzàdu aptekarskiego.

III. Zebranie uwag interpretacyjnych n.t. wydawania z aptek odpowiedników.III. Zebranie uwag interpretacyjnych n.t. wydawania z aptek odpowiedników.III. Zebranie uwag interpretacyjnych n.t. wydawania z aptek odpowiedników.III. Zebranie uwag interpretacyjnych n.t. wydawania z aptek odpowiedników.III. Zebranie uwag interpretacyjnych n.t. wydawania z aptek odpowiedników.
w sprawie interpretacji art. 44 ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝yw-
czych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. Nr 122, poz. 696)  Zapis ten budzi∏ du˝o kontrowersji.
Zamiennik musi byç obj´ty refundacjà, mieç t´ samà nazw´ mi´dzynarodowà,
t´ samà dawk´, t´ samà postaç farmaceutycznà, która nie powoduje ró˝nic
terapeutycznych oraz to samo wskazanie terapeutyczne.

Po licznych interwencjach ukaza∏ si´ 16 stycznia br komunikat M.Z.
podpisany przez wiceministra  Andrzeja  W∏odarczyk, który POIA  zamieÊci∏a
m.in.na stronie internetowej oraz w wydawnictwa POIA „Realizacja receptRealizacja receptRealizacja receptRealizacja receptRealizacja recept
po 1 stycznia 2012r”:po 1 stycznia 2012r”:po 1 stycznia 2012r”:po 1 stycznia 2012r”:po 1 stycznia 2012r”:

„Aptekarz ma obowiàzek na ˝àdanie Êwiadczeniobiorcy wydaç lek
(zamiennik), którego cena detaliczna jest ni˝sza ni˝ cena leku przepisanego
na recepcie. Takie brzmienie ust. 2 zapewnia mo˝liwoÊç wydania pacjentowi
leku,którego cena detaliczna przekracza limit finansowania, ale nie przekracza
ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie”.

 Przewodniczàcy
   Komisji Legislacyjnej PORA

        dr n.farm.Aleksander Czarniawy
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Sprawozdanie KomisjiSprawozdanie KomisjiSprawozdanie KomisjiSprawozdanie KomisjiSprawozdanie Komisji
ds. wykonywania zawodu farmaceuty.ds. wykonywania zawodu farmaceuty.ds. wykonywania zawodu farmaceuty.ds. wykonywania zawodu farmaceuty.ds. wykonywania zawodu farmaceuty.

Komisja ds. wykonywania zawodu farmaceuty zosta∏a powo∏ana uchwa∏à
Nr 5/VI/2011 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z dnia 16 grudnia
2011 roku.
W sk∏ad komisji weszli:
mgr farm. Maria Wójcik – Przewodniczàca oraz mgr farm. Ewa Bilska, mgr
farm. Lidia Czy˝ i dr n farm. Lucyna Samborska. Do zadaƒ Komisji nale˝y:
- weryfikacja dokumentów niezb´dnych do uzyskania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty oraz wydania powtórnego dokumentu prawo wyko-
nywania zawodu w miejsce utraconego lub zniszczonego,

- przygotowywanie opinii w sprawie stwierdzania r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki ogólno-
dost´pnej i szpitalnej,

- potwierdzanie uprawnieƒ kandydata na stanowisko hurtowni farmaceutycznej,
- przygotowywanie opinii w sprawie dalszego pe∏nienia funkcji kierownika
apteki, który ukoƒczy∏ 65 lat,

- przygotowywanie opinii w sprawie odbycia sta˝u przypominajàcego przez
farmaceut´, który mia∏ przerw´ w wykonywaniu zawodu w aptece przez
okres d∏u˝szy ni˝ 5 lat w ciàgu ostatnich 6 lat,

- przygotowywanie opinii dla farmaceuty nadzorujàcego odbywanie praktyki
zawodowej przez studenta farmacji w aptece – pod kàtem prowadzonego
procesu dydaktycznego.

Komisja dzia∏a ka˝dorazowo w sk∏adzie dwuosobowym wyznaczonym
przez Przewodniczàcà Komisji. Z prac Komisji  sporzàdzany jest protokó∏, który
przekazywany jest pod obrady  Prezydium PORA. Komisja rozpatruje wniosek
tylko w sytuacji gdy przed∏o˝ony zosta∏ komplet dokumentów tj. wniosek
wraz z kwestionariuszem wype∏nionym przez kandydata na kierownika apteki.
Kwestionariusz jest warunkiem bezwzgl´dnym do rozpatrzenia wniosku.
Zawiera on bowiem dane dotyczàce farmaceuty ubiegajàcego si´ o funkcj´
kierownika apteki a przede wszystkim przebieg pracy zawodowej potwier-
dzajàcy podstawowe uprawnienie tj. sta˝ pracy wymagany na stanowisku
kierownika. Kwestionariusz wype∏niany jest przez kandydata a prawdziwoÊç
danych w nim zawartych, potwierdza sam kandydat w∏asnor´cznym pod-
pisem.

W okresie od 7 paêdziernika do 31 grudzieƒ 2011 roku, Komisja przekaza∏a
na posiedzenia Prezydium PORA 45 protoko∏ów b´dàcych podstawà do wy-
dania 45 opinii, w tym:
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– 13 opinii w sprawie kierowników nowych aptek,
– 30 opinii w sprawie zmian na stanowisku kierownika apteki istniejàcej,
– 2 opinie w sprawie zmian na stanowisku kierownika hurtowni.

Komisja zapozna∏a si´ równie˝ z jednà opinià skierowanà do POIA
z Kieleckiej OIA oaz przygotowa∏a dokumenty do wydania opinii dla magistrów
farmacji, którzy zostali kierownikami aptek na terenie dzia∏ania innych izb
(OIA w Warszawie i OIA w Kielcach). Ponadto Komisja potwierdzi∏a uprawnie-
nia dla szeÊciu osób, które nadzorowaç b´dà prac´ dzia∏ów farmacji szpitalnej.

Przewodniczàca Komisji
mgr farm. Maria Wójcik
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Komisji ds. Aptek Szpitalnychz dzia∏alnoÊci Komisji ds. Aptek Szpitalnychz dzia∏alnoÊci Komisji ds. Aptek Szpitalnychz dzia∏alnoÊci Komisji ds. Aptek Szpitalnychz dzia∏alnoÊci Komisji ds. Aptek Szpitalnych

Komisja d/s Aptek Szpitalnych w okresie od pa˝dziernika do grudnia 2011
roku, zorganizowa∏a dwa spotkania informacyjno szkoleniowe.

Pierwsze, dwudniowe spotkanie zorganizowane w ¸odynie w dniach
21-22 X, poÊwi´cone by∏o tematom z zakresu  informacji o leku w praktyce
farmaceuty szpitalnego oraz zaka˝eniom wewnàtrzszpitalnym. Dyskutowa-
liÊmy tam równie˝ o roli i pracy farmaceuty szpitalnego w komitecie ds.zaka˝eƒ
szpitalnych.
Prelegentami byli: mgr Ewa Zygad∏o oraz dr med.Pawe∏ Grzesiowski.

Drugie nasze spotkanie odby∏o si´ 15.12.2011 w Rzeszowie. Podsumowa-
liÊmy wówczas mijajàcy rok oraz omawialiÊmy problemy aptek szpitalnych
z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym Panià mgr Monikà Urbaniak
oraz Naczelnikiem Wydzia∏u Gospodarki Lekami Podkarpackego Oddzia∏u NFZ
w Rzeszowie Panià mgr Annà PliÊ Grymanowskà.

Z niezwykle interesujàcym  tematem do dyskusji na spotkaniu wystàpi∏a
mgr Henryka Paszko – Konsultant d/s Farmacji Szpitalnej,– temat dotyczy∏
kwestii mo˝liwoÊci stosowania w trakcie hospitalizacji w ÊciÊle okreÊlonych
sytuacjach leku w∏asnego pacjenta.

Temat okaza∏ si´ na tyle istotny, ̋ e b´dzie kontynuowany w roku bie˝acym.
Nowa ustawa refundacyjna, brak darowizn, oraz opracowanie przetargów
zgodnych z obowiàzujacym prawem wzbudzi∏o wiele emocji wÊród farmaceu-
tów szpitalnych .Problemów i watpliwoÊci zwiazanych z nasza pracà jest sporo,
mamy jednak nadziej´ ˝e w tym roku uda sie nam wiele z nich rozwiazaç.
Komisja pracowa∏a w sk∏adzie:
mgr Anna Stamirska
mgr Ma∏gorzata Janicka
mgr Ewa Franczyk
mgr Jacek Kozaczuk

Przewodniczàcy Komisji
         mgr farm. Jacek Kozaczuk
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Komisji ds. Kontaktówz dzia∏alnoÊci Komisji ds. Kontaktówz dzia∏alnoÊci Komisji ds. Kontaktówz dzia∏alnoÊci Komisji ds. Kontaktówz dzia∏alnoÊci Komisji ds. Kontaktów
z Narodowym Funduszem Zdrowiaz Narodowym Funduszem Zdrowiaz Narodowym Funduszem Zdrowiaz Narodowym Funduszem Zdrowiaz Narodowym Funduszem Zdrowia

i Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznymi Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznymi Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznymi Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznymi Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym

Komisja w sk∏adzie:
dr n. farm. Lucyna Samborska
mgr farm. Artur Komski
mgr farm. Robert Janocha

Komisja uczestniczy∏a w trzech posiedzeniach Rady przy PO NFZ
w Rzeszowie o nast´pujàcej tematyce:

1. Zapoznanie Rady POW NFZ z planem finansowym POW NFZ na rok 2012.

Informacja z wykonania planu finansowego POW NFZ za III kwarta∏ 2011r.
narastajàco.

Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za III kwarta∏
2011r.

2. Informacja Dyrektora Oddzia∏u o przeprowadzonych post´powaniach
konkursowych – rokowaniach, poprzedzajàcych zawarcie umów o udzie-
lanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej na lata 2012 - 2015.

3. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych za IV kwarta∏
2011r.

Szczegó∏y wszystkich posiedzeƒ znajdujà si´ na stronie internetowej PO
NFZ w zak∏adce Rada

Przewodniczàcy Komisji
        mgr farm. Robert Janocha
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Sprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Rzeszowie za rok 2011w Rzeszowie za rok 2011w Rzeszowie za rok 2011w Rzeszowie za rok 2011w Rzeszowie za rok 2011

PRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODY

Podstawowy i najwi´kszym êród∏em przychodów POIA by∏y sk∏adki
cz∏onkowskie.
Z tego tytu∏u do 31.12.2011 roku wp∏yn´∏a kwota 577.675,00 z∏. Preliminarz
bud˝etu w tym tytule zosta∏ wykonany w 98%.

POIA w Rzeszowie w roku 2011 otrzyma∏a dotacje z przeznaczeniem na
realizacje zadaƒ  przej´tych od administracji paƒstwowej. Wymieniona dotacja
wp∏yn´∏a na rachunek bankowy w trzech  transzach:
we wrzeÊniu, paêdzierniku i w grudniu 2011 roku  w kwocie 14.532,00 z∏.

Ponadto odnotowano pomoc finansowà sponsorów w organizacji Zjazdu
Aptekarzy oraz wydawaniu Biuletynu Informacyjnego.

W zwiàzku z od∏o˝eniem Êrodków na lokatach bankowych uzyskano
odsetki w kwocie 7.639,85 z∏.

WYDATKIWYDATKIWYDATKIWYDATKIWYDATKI

Odprowadzenie cz´Êci sk∏adek cz∏onkowskich na rzecz Naczelnej Rady
Aptekarskiej wynios∏o 98.812,80 z∏ co stanowi 100%. Sk∏adki na rzecz Na-
czelnej Rady Aptekarskiej regulowane sà na bie˝àco i obecnie nie ma zaleg∏oÊci.

Na wydatki zwiàzane ze zu˝yciem materia∏ów, energii i gazu Izba Aptekar-
ska przeznaczy∏a kwot´ 20.624,41. Podstawowymi pozycjami tych kosztów
by∏y materia∏y biurowe oraz koszty druków, prenumeraty gazet i czasopism
fachowych.

W grupie kosztów „us∏ugi obce” wydatkowano kwot´ 176.740,66 z∏,
w tym mi´dzy innymi: na drukowanie Biuletynu Informacyjnego 56.993,79
z∏, us∏ugi pocztowe 19.556,18 z∏.,  telekomunikacyjne 10.400,39 z∏, koszty
obs∏ugi prawnej 37.884,00 z∏.

Na podró˝e s∏u˝bowe wydano kwot´ 9.243,40 z∏.

Na zapomogi i darowizny i inne wydano kwot´ 6.871,00 z∏.

Na Zjazd POIA przeznaczono kwot´ 68.050,08 z∏.
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W 2011 roku odby∏y si´: XXVI zjazd sprawozdawczy, 4 zebrania rejonowe, VI
zjazd sprawozdawczo-wyborczy, obchody 20-lecie samorzàdu aptekarskiego
na Podkarpaciu.
Wynagrodzenia za prac´ wynios∏y 207.571,04 w tym: by∏y wyp∏aty wynagro-
dzeƒ z tytu∏u umów o prac´  i innych umów.
Narzuty od wynagrodzenia (ZUS, US) wynios∏y 29 859,93 z∏.

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

Stan Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie na dzieƒ
31.12.2011 roku wynosi∏:

- bank   52.527,91 z∏
- kasa        603,40 z∏
- rachunek bankowy „DOBRY ZYSK DLA FIRM”186.968,82 z∏

RAZEM:RAZEM:RAZEM:RAZEM:RAZEM: 240.100,13240.100,13240.100,13240.100,13240.100,13

        Skarbnik PORA
  mgr farm. Ewa Bilska
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Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3
XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2011Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2011Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2011Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2011Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2011

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856.) XXVIII Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje:

§ 1

Zjazd zatwierdza bilans POIA na dzieƒ 31 grudnia 2011 roku przedstawiony
przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà w Rzeszowie oraz sprawo-
zdanie z realizacji bud˝etu za 2011 rok Podkarpackiej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej.

§ 2

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                              Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝

dr Aleksander Czarniawy           mgr farm. Maria Wójcik
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Uchwa∏a nr 4Uchwa∏a nr 4Uchwa∏a nr 4Uchwa∏a nr 4Uchwa∏a nr 4
XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiejw sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiejw sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiejw sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiejw sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2012Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2012Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2012Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2012Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2012

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXVIII Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje:

§ 1

Zjazd uchwala i przyjmuje do realizacji preliminarz bud˝etowy POIA na rok
2012 przedstawiony przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà.

§ 2

Za wykonanie bud˝etu czyni si´ odpowiedzialnà Podkarpackà Okr´gowà Rad´
Aptekarskà w Rzeszowie.

§ 3

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                              Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝

dr Aleksander Czarniawy           mgr farm. Maria Wójcik
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Uchwa∏a nr 5Uchwa∏a nr 5Uchwa∏a nr 5Uchwa∏a nr 5Uchwa∏a nr 5
XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przyj´cia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiejw sprawie: przyj´cia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiejw sprawie: przyj´cia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiejw sprawie: przyj´cia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiejw sprawie: przyj´cia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz.856 z póên. zm.)
XXVIII Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie uchwala co nast´puje:

§ 1

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska przyjmuje jako podstaw´ dzia∏ania
Regulamin Okr´gowej Rady Aptekarskiej stanowiàcy za∏àcznik do niniejszej
uchwa∏y.

§ 2

RównoczeÊnie traci moc Regulamin Okr´gowej Rady Aptekarskiej przyj´ty
Uchwa∏à Nr 11 XXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA – VI Zjazdu
Sprawozdawczo Wyborczego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie z dnia 3 paêdziernika 2011 roku.

§ 3

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                              Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝

dr Aleksander Czarniawy           mgr farm. Maria Wójcik
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RegulaminRegulaminRegulaminRegulaminRegulamin
Okr´gowej Rady AptekarskiejOkr´gowej Rady AptekarskiejOkr´gowej Rady AptekarskiejOkr´gowej Rady AptekarskiejOkr´gowej Rady Aptekarskiej

§ 1
Regulamin Okr´gowej Rady Aptekarskiej okreÊla zasady i tryb jej dzia∏ania

§ 2
1. Rada jest najwy˝szym organem Samorzàdu mi´dzy Zjazdami.
2. Rada realizuje swoje funkcje wynikajàce z ustawy o izbach aptekarskich

oraz uchwa∏ Krajowego i Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy na posiedzeniach,
w pracach Prezydium Rady, komisji Rady i przez wykonywanie czynnoÊci
kontrolno – nadzorczych.

§ 3
Rada  Aptekarska kieruje dzia∏alnoÊcià Izby w okresie mi´dzy okr´gowymi
zjazdami aptekarzy, a w szczególnoÊci przez:
– stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza,
– prowadzenie rejestru farmaceutów,
– powo∏ywanie komisji do wydania orzeczenia o stanie zdrowia farmaceuty,
– udzia∏ w komisjach konkursowych na stanowiska okreÊlone w odr´bnych

przepisach,
– opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczàcych produktów lecz-

niczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz wyst´powanie z wnio-
skiem o podj´cie inicjatywy ustawodawczej,

– opiniowanie - ocen´ osób nadzorujàcych odbywanie praktyki zawodowej
w aptece pod kàtem prowadzonego procesu dydaktycznego,

– wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleƒ na prowa-
dzenie aptek lub hurtowni,

– opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kszta∏cenia przed- i podyplomo-
wego farmaceutów  i techników farmaceutycznych,

– przeprowadzanie badaƒ dotyczàcych s∏u˝b farmaceutycznych i wykonywania
zawodu aptekarza,

– wyst´powanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych cz∏onków
izb aptekarskich,

– prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, wydawniczej i zarzàdzanie ma-
jàtkiem izby,

– wspó∏dzia∏anie w sprawach specjalizacji zawodowej,
– zwo∏ywanie corocznie Zjazdu sprawozdawczego, a co 4 lata Zjazdu

Sprawozdawczo-wyborczego, a w wypadkach wskazanych w  ustawie  –
Zjazdu nadzwyczajnego,
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– okreÊlanie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej,
– sk∏adanie przez Zjazdem sprawozdania z dzia∏alnoÊci i wykonania bud˝etu,
– wspó∏dzia∏anie z samorzàdem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek,
– prowadzenie bie˝àcych spraw izby,
– wykonywanie zadaƒ zleconych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà,
– podzia∏ izby na rejony cz∏onkowskie dla potrzeb wybory delegatów,
– zatwierdzanie przez przedstawieniem Okr´gowemu Zjazdowi sprawozdania

z rocznej i kadencyjnej dzia∏alnoÊci Rady, sprawozdania z wykonania bud˝ety
izby, projektów roboczych bud˝etu oraz projektów uchwa∏ Zjazdu,

– uchwalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz regulaminu
pracy biura,

– uchwalanie regulaminów dla poszczególnych cia∏  kolegialnych Okr´gowej
Izby Aptekarskiej o ile nie jest to zastrze˝one dla wy∏àcznej kompetencji
Zjazdu Okr´gowej Izby Aptekarskiej,

– dzia∏anie na rzecz integracji Êrodowiska aptekarskiego,
– organizowanie pomocy finansowej i prawnej dla swoich cz∏onków zgodnie

z przepisami ustawy.
§ 4

1. Rada oraz Prezydium podejmujà swoje decyzje kolegialnie w formie uchwa∏.
2. Uchwa∏y w sprawach:
a. stwierdzenia prawa samodzielnego wykonywania zawody aptekarza,
b. pozbawienia i zawieszenia prawa samodzielnego wykonywania zawodu

aptekarza,
–  sà decyzjami administracyjnymi  w rozumieniu przepisów Kodeksu post´po-

wania administracyjnego.
3. Uchwa∏y w sprawie wyra˝enia opinii dotyczàcych zezwoleƒ i innych okreÊlo-

nych  odr´bnymi przepisami sà postanowieniami w rozumieniu przepisów
Kodeksu post´powania administracyjnego. Uchwa∏y w niniejszych sprawach
mogà byç podejmowane pisemnie w okresach pomi´dzy posiedzeniami
Okr´gowej Rady Aptekarskiej.

4. Uchwa∏y, o których mowa w ust. 2 i 3 podpisywane sà odpowiednio przez
wszystkich bioràcych udzia∏ w ich podj´ciu, cz∏onków Rady lub Prezydium.

5. Uchwa∏y w sprawach indywidualnych aptekarzy dor´cza si´ zainteresowa-
nemu za poÊwiadczeniem odbioru, z pouczeniem o trybie, formie i terminie
przys∏ugujàcego odwo∏ania.

6. Wykonywanie uchwa∏ nale˝y do osób odpowiedzialnych za ich realizacj´
w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà, jednak˝e organ wymieniony w ust. 1 mo˝e
powierzyç wykonanie uchwa∏y innej osobie.
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§ 5

W celu wykonania swoich zadaƒ Rada mo˝e ̋ àdaç od Prezydium, Komisji,
cz∏onków Izby i pracowników biura wszelkich sprawozdaƒ i wyjaÊnieƒ,
przeglàdaç ksi´gi i dokumenty, sprawdzaç bezpoÊrednio stan majàtku Izby
oraz korzystaç z us∏ug bieg∏ych i rzeczoznawców.

§6
1. Rada powo∏uje  komisje sta∏e i wybiera przewodniczàcego, zast´pc´ i sekre-

tarza komisji.
2. Rada powo∏uje w zale˝noÊci od potrzeb inne  komisje, ustalajàc ich zakres

dzia∏ania oraz powo∏uje i odwo∏uje ich przewodniczàcych.
3. W sk∏ad komisji oprócz cz∏onków Rady mogà byç powo∏ywani cz∏onkowie

Izby.
4. LiczebnoÊç poszczególnych komisji ustala Rada. Rada mo˝e powo∏aç w ich

sk∏ad z g∏osem doradczym równie˝ osoby nie b´dàce cz∏onkami Izby.
5. Komisje realizujà zadania okreÊlone w uchwa∏ach Rady i sk∏adajà Radzie

okresowe sprawozdania z ich wykonania wraz z ewentualnymi wnioskami.
W sprawach pilnych Komisje mogà sk∏adaç wnioski bezpoÊrednio Prezydium
Rady.

6. Komisje mogà uchwaliç w zakresie w∏asnym okresowe plany prac, z których
realizacji b´dà sk∏adaç sprawozdanie Radzie.

7. Rada mo˝e uchwaliç regulaminy dzia∏ania Komisji.

§ 7
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwo∏uje  Prezes Okr´gowej Rady

Aptekarskiej w terminie 14 dni od dnia wyboru. Posiedzenie to odbywa si´
w obecnoÊci co najmniej 1/2 liczby cz∏onków Rady.

2. Posiedzenia Rady odbywajà si´ w zale˝noÊci od potrzeb, ale nie rzadziej
ni˝ raz w kwartale.

3. Posiedzenia Rady zwo∏uje Prezes z w∏asnej inicjatywy, na wniosek Prezydium
lub przynajmniej 1/5 cz∏onków Rady.

4. Posiedzeniu Rady przewodniczy Prezes lub upowa˝niony przez niego
zast´pca.

5. O terminie posiedzenia Rady powiadamia jej cz∏onków Biuro Izby, dor´czajàc
zawiadomienie o terminie, miejscu i porzàdku obrad.

6. Posiedzeniami kieruje Prezes lub jego zast´pca, który otwiera posiedzenie,
uzgadnia przàdek obrad i stwierdza wymaganà obecnoÊç cz∏onków, co
uprawnia Rad´ do podejmowania wa˝nych uchwa∏ /quorum/.

7. Cz∏onkowie Rady mogà zg∏aszaç dodatkowe sprawy do porzàdku obrad
pisemnie co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Rady. O w∏à-
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czeniu sprawy decyduje Rada. Cz∏onkowie Rady mogà zmieniç porzàdek
obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreÊliç z porzàdku obrad propono-
wane lub przyj´te punkty w drodze g∏osowania.

8. Cz∏onkowie Rady obowiàzani sà braç udzia∏ osobiÊcie w posiedzeniach
i pracach Rady. Cz∏onek obowiàzany jest usprawiedliwiç swojà nieobecnoÊç
na posiedzeniu.

§ 8
1. Uchwa∏y Rady sà wa˝ne, je˝eli zosta∏y podj´te przy obecnoÊci co najmniej

po∏owy ogólnej liczby jej cz∏onków.
2. Uchwa∏y zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w g∏osowaniu jawnym.

G∏osowanie tajne przeprowadza si´ na wniosek cz∏onka Rady obecnego
na posiedzeniu.

3. Uchwa∏y o charakterze ogólnym, nie b´dàce indywidualnymi aktami admini-
stracyjnymi, od których  przys∏uguje stronie odwo∏anie, sà przesy∏ane Na-
czelnej Radzie Aptekarskiej w terminie 14 dni od ich podj´cia.

§ 9
1. Posiedzenia Rady sà protoko∏owane.
2. Protokó∏ powinien zawieraç:
a) kolejny numer (liczàc od poczàtku kadencji Rady) oraz miejsce i dat´ posie-

dzenia,
b) imiona i nazwiska cz∏onków Rady i innych osób, które bra∏y udzia∏ w posie-

dzeniu,
c) porzàdek obrad,
d) zwi´z∏e streszczenie kolejnych spraw obj´tych porzàdkiem obrad, przebieg

i wypowiedzi w dyskusji, treÊç podj´tych uchwa∏ oraz sposób i wyniki
g∏osowania,

e) terminy wykonania poszczególnych uchwa∏, osoby odpowiedzialne za ich
wykonanie,

f) wnioski cz∏onków, które po zg∏oszeniu nie zosta∏y uwzgl´dnione o ile
wnioskodawca tego za˝àda oraz ewentualne sprzeciwy cz∏onków zg∏oszone
do protoko∏u przeciw podj´tym uchwa∏om.

§ 10
1. W obradach Rady uczestniczà z g∏osem stanowiàcym jej cz∏onkowie.
2. W posiedzeniach Rady majà prawo uczestniczyç z g∏osem doradczym:
– Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej;
– Przewodniczàcy Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego;
– Przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.
3. W posiedzeniach Rady mogà uczestniczyç zaproszeni goÊcie.



BIULETYN 2(195,196/2012)BIULETYN 2(195,196/2012)BIULETYN 2(195,196/2012)BIULETYN 2(195,196/2012)BIULETYN 2(195,196/2012)38
4. Cz∏onkowie  Izby majà prawo  wglàdu do podj´tych uchwa∏ Rady,
5. Uchwa∏y  podpisujà Prezes i Sekretarz. Uchwa∏y skutkujàce wydatkowaniem

Êrodków pieni´˝nych podpisuje tak˝e Skarbnik.

§ 11
1. Rada na pierwszym posiedzeniu na wniosek Prezesa ORA wybiera spoÊród

swoich cz∏onków zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów:
1). dwóch Zast´pców Prezesa;
2). sekretarza;
3). skarbnika;
4). pozosta∏ych cz∏onków Prezydium;
5).  w miar´ potrzeby zast´pców sekretarza.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1) - 5) wraz z Prezesem stanowià Prezydium

Rady.
3. Rada uchwala kompetencje Prezydium oraz zatwierdza jego regulamin.
4. W razie potrzeby Rada na wniosek Prezesa ORA zmienia lub uzupe∏nia

sk∏ad osobowy Prezydium.
5. Pracami Prezydium kieruje Prezes ORA, który zwo∏uje je i przewodniczy

jego posiedzeniom. W razie przeszkody Prezes ORA mo˝e wyznaczyç do
tego jednego z Zast´pców.

6. Prezydium zwo∏ywane jest na posiedzenie w razie potrzeby, nie rzadziej
jednak ni˝ co dwa miesiàce. Przepisy Kodeksu post´powania administra-
cyjnego w zakresie wià˝àcych Prezydium terminów sà zachowane.

7. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Prezydium wraz z porzàdkiem
obrad i niezb´dnymi materia∏ami przesy∏ane jest przynajmniej na tydzieƒ
wczeÊniej. W razie koniecznoÊci termin ten mo˝e byç skrócony. Wnioski
o zmian´ porzàdku obrad Prezydium PORA wraz z uzasadnieniem nale˝y
zg∏osiç  na piÊmie lub emailem  co najmniej na 3 dni przed datà posiedzenia.

8. W sprawach nie cierpiàcych zw∏oki Prezydium mo˝e byç zwo∏ane przez
Prezesa ORA w trybie nag∏ym. W takich samych przypadkach Prezes lub
Zast´pca ORA zobowiàzany jest zwo∏aç posiedzenie Prezydium na pisemny
wniosek przynajmniej po∏owy sk∏adu Prezydium.

9. Prezydium dzia∏a w imieniu Okr´gowej Rady Aptekarskiej w sprawach
okreÊlonych jej uchwa∏à.

10. Okr´gowa Rada Aptekarska mo˝e w ka˝dym czasie upowa˝niç Prezydium
do zaj´cia si´ w jej imieniu konkretnà sprawà.

§ 12
Okr´gowa Rada Aptekarska wykonuje swoje kompetencje od pierwszego
swego posiedzenia po dokonaniu wyborów zgodnie z § 11 ust. 1 i 2.
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§ 13

1. Okr´gowa Rada Aptekarska swoje decyzje podejmuje w formie uchwa∏.
JeÊli akty przez nià stanowione nie wymagajà tej formy, wtedy podejmo-
wane sà postanowienia.

2. Poza uchwa∏ami i postanowieniami ORA mo˝e  przyjmowaç stanowiska –
wyra˝ajàce poglàd lub wol´ ORA w okreÊlonej sprawie,

3. Uchwa∏y i inne akty stanowione przez ORA podlegajà opublikowaniu
w sposób okreÊlony przez ORA.

§ 14
1. Okr´gowa Rada Aptekarska mo˝e uchwaliç co roku do dnia 31 grudnia

plan pracy  na rok nast´pny.
2. W terminie do 31 marca ORA przygotowuje sprawozdanie z dzia∏alnoÊci

i wykonania bud˝etu za rok ubieg∏y.
3. Okr´gowa Rada Aptekarska ocenia tak˝e stan realizacji uchwa∏ Krajowego

Zjazdu Aptekarzy.
4. Uchwalenie przez ORA bud˝etu Okr´gowej Izby Aptekarskiej powinno

nastàpiç najpóêniej do dnia 31 marca roku bud˝etowego.

§ 15
1. Prezes reprezentuje Rad´ i kieruje jej pracami.
2. Do kompetencji Prezesa nale˝y w szczególnoÊci:
– zwo∏ywanie posiedzeƒ Rady oraz Prezydium Rady i kierowanie ich pracami,
– podpisywanie zaÊwiadczeƒ stwierdzajàcych prawo wykonywania zawodu

farmaceuty oraz innych  prawem  przewidzianych dokumentów,
– podpisywanie korespondencji urz´dowej,
– dekretowanie przychodzàcej korespondencji,
– wykonywanie funkcji pracodawcy dla pracowników Biura Izby oraz zawiera-

nie umów cywilnoprawnych,
– zarzàdzanie Êrodkami finansowymi OIA,
– nadzór nad dzia∏alnoÊcià Biura Izby.

§ 16
1. Zast´pcy Prezesa nadzorujà prace poszczególnych Komisji Rady oraz wyko-

nujà inne czynnoÊci zlecone przez Rad´ lub Prezesa.
2. Zast´pcy Prezesa dzia∏ajà zgodnie z kompetencjami przyj´tymi uchwa∏à

Rady
3. Zast´pca Prezesa wskazany wczeÊniej przez Prezesa podpisuje korespo-

ndencj´ urz´dowà POIA w okresie nieobecnoÊci Prezesa spowodowanej
urlopem, chorobà lub innà usprawiedliwionà nieobecnoÊcià.
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§17
1. Sekretarz bàdê Z-ca Sekretarza odpowiadajà za protokó∏ z posiedzeƒ Rady,

opracowujà projekty sprawozdaƒ Rady na Zjazdy oraz wykonujà inne
czynnoÊci zlecone prze Rad´ lub Prezesa.

2. Sekretarz i Z-ca Sekretarza odpowiadajà za realizacj´ uchwa∏, do wykonania
których nie zosta∏a wyznaczona inna osoba.

§ 18
Skarbnik wspó∏uczestniczy w prowadzeniu gospodarki finansowej Izby
a w szczególnoÊci:
– przygotowuje projekt bud˝etu, opracowuje sprawozdania z wykonania

bud˝etu i referuje je na posiedzeniach Rady,
– nadzoruje ksi´gowoÊç i sprawozdawczoÊç finansowà Izby,
– bie˝àco analizuje regulowanie sk∏adek cz∏onkowskich oraz wydatki Izby.

§ 19
1. Obs∏ug´ administracyjnà i organizacyjnà Rady, Prezydium i Komisji  prowadzi

Biuro Izby.
2. Organizacj´ Biura oraz zakres czynnoÊci pracowników Biura ustala Rada.
3. Kancelaria Prawna Êwiadczy obs∏ug´ prawnà wszystkim organom Izby,

a osobà zlecajàca do wykonania konkretne czynnoÊci jest Prezes PORA.

§ 20
Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem jego uchwalenia przez Zjazd Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.



41UCHWA¸A POIA

Uchwa∏a nr 6Uchwa∏a nr 6Uchwa∏a nr 6Uchwa∏a nr 6Uchwa∏a nr 6
XXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 rokuz dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie: przyj´cia wniosków zg∏oszonych przez Delegatów  Zjazdu.w sprawie: przyj´cia wniosków zg∏oszonych przez Delegatów  Zjazdu.w sprawie: przyj´cia wniosków zg∏oszonych przez Delegatów  Zjazdu.w sprawie: przyj´cia wniosków zg∏oszonych przez Delegatów  Zjazdu.w sprawie: przyj´cia wniosków zg∏oszonych przez Delegatów  Zjazdu.

Na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz.856 z póên. zm.)
XXVIII Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie uchwala co nast´puje:

§ 1
       Zjazd przyjmuje wnioski zg∏oszone przez Delegatów o treÊci:
1. Przy podejmowaniu przez samorzàd aptekarski akcji protestacyjnych –

w szerszym zakresie prowadziç konsultacje wÊród samych aptekarzy, mobi-
lizujàc ich do udzia∏u w zamierzonym proteÊcie.

2. Wystàpiç do NRA w celu podj´cia dzia∏aƒ majàcych na celu takie zmiany
legislacyjne by w ustawie refundacyjnej:

– zmieniç sposób naliczania mar˝y od ceny leku a nie od jego limitu;
– umo˝liwiç wydawania pacjentowi odpowiednika leku bez wzgl´du na jego

cen´, odp∏atnoÊç pacjenta (za jego zgodà) lub kwot´ refundacyjnà.

§ 2
       Zjazd przekazuje niniejszà uchwa∏´ do Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej.

§ 3
      Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                              Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝

dr Aleksander Czarniawy           mgr farm. Maria Wójcik
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dr Aleksander Czarniawy                                              Rzeszów 23.04.2012 r.
z-ca Prezesa PORA w Rzeszowie

Pan
mgr Roman Grzechnik

Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej
   w Olsztynie

                     Szanowny Panie Prezesie !

Bardzo dzi´kuj´ za przes∏any mi medal pamiàtkowy wybity z okazji 20-
lecia Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie  oraz opracowanie historyczne
wydane z tej okazji.

Gratuluj´ autorom ciekawego opracowania,
które równie˝ u mnie wywo∏a∏o fal´ wspomnieƒ:

W czasach prawie prehistorycznych – bo  w 1963 r.
po skoƒczeniu studiów w Lublinie, wraz z ˝onà,te˝
farmaceutkà zg∏osi∏em si´ na ofert´ pracy do ówcze-
snego Olsztyƒskiego Zarzàdu Aptek do przemi∏ego
dyrektora mgr Tomaszewskiego. Ten skierowa∏ nas
do pracy do apteki w Gi˝ycku – gdzie pracowaliÊmy
a˝ do1979r.

Wspominam z sympatià kolejnego dyrektora OZA dr W∏adys∏awa Szcze-
paƒskiego i zdobywany tam jako jeden z pierwszych tytu∏ spec. II st. z farmacji
aptecznej (w 1974r).

Moje pierwsze skierowanie do pracyMoje pierwsze skierowanie do pracyMoje pierwsze skierowanie do pracyMoje pierwsze skierowanie do pracyMoje pierwsze skierowanie do pracy
i anga˝ przez  OZA w Olsztyniei anga˝ przez  OZA w Olsztyniei anga˝ przez  OZA w Olsztyniei anga˝ przez  OZA w Olsztyniei anga˝ przez  OZA w Olsztynie
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W ramach dzia∏alnoÊci w odrodzonym samorzàdzie aptekarskim, jako

wieloletni prezes PORA w Rzeszowie, bardzo dobrze uk∏ada∏a nam si´ wspó∏-
praca na forum NRA oraz Konwentach Prezesów OIA z kolejnymi prezesami
OORA; Panem mgr Leszkiem Rogoziƒskim, Panià mgr Lucynà ̧ azowskà – wspa-
nia∏à organizatorkà m.in.Konwentu w Olsztynie – czy Panem mgr Janem Ro-
gowskim.

Jako ciekawostk´ i mojà pamiàtk´,przesy∏am migawki z „cz´Êci artystycznej”Jako ciekawostk´ i mojà pamiàtk´,przesy∏am migawki z „cz´Êci artystycznej”Jako ciekawostk´ i mojà pamiàtk´,przesy∏am migawki z „cz´Êci artystycznej”Jako ciekawostk´ i mojà pamiàtk´,przesy∏am migawki z „cz´Êci artystycznej”Jako ciekawostk´ i mojà pamiàtk´,przesy∏am migawki z „cz´Êci artystycznej”
Konwentu Prezesów OIA zorganizowanego przez Waszà OIA.Konwentu Prezesów OIA zorganizowanego przez Waszà OIA.Konwentu Prezesów OIA zorganizowanego przez Waszà OIA.Konwentu Prezesów OIA zorganizowanego przez Waszà OIA.Konwentu Prezesów OIA zorganizowanego przez Waszà OIA.

VII Konwent Prezesów OIA 5 czerwiec 1998r OlsztynVII Konwent Prezesów OIA 5 czerwiec 1998r OlsztynVII Konwent Prezesów OIA 5 czerwiec 1998r OlsztynVII Konwent Prezesów OIA 5 czerwiec 1998r OlsztynVII Konwent Prezesów OIA 5 czerwiec 1998r Olsztyn
JesteÊmy tu˝ przed reformà administracyjnà paƒstwa, która wesz∏a

z dniem 1 stycznia  1999r i z 46 zrobi∏o nam si´ 16 województw co skutkowa∏a
zmianà zasi´gu dzia∏ania okr´gowych izb aptekarskich. By∏ to te˝ g∏ówny
temat obrad olsztyƒskiego spotkania prezesów OIA. OmawialiÊmy tak˝e
projekty ustawy o zmianie ustaw: o Izbach aptekarskich i o Êrodkach farma-
ceutycznych, materia∏ach medycznych..

Na wieczornà kolacj´ olsztyƒscy organizatorzy zaprosili prezesów do „Chaty
Warmiƒskiej”: na zdj´ciach m.in. mgr W. Jakubowski (¸ódê), mgr R. Hechman
(prezes NRA), drA.Czarniawy (Rzeszów), mgr M.Mikulski (Lublin), dr K. Kowal-
czyk (Bielsko-Bia∏a)

¸àcz´ aptekarskie pozdrowienia
Aleksander Czarniawy
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 11 kwietnia 2012 roku, w Warszawie odby∏o si´ kolejne posie-
dzenie cz∏onków Naczelnej Rady Aptekarskiej prowadzone przez Prezesa NRA,
doktora Grzegorza Kucharewicza.

Po stwierdzeniu prawomocnoÊci obrad i przyj´ciu wszystkich wymogów
formalnych, zgromadzeni postanowili uchwa∏à o zatrudnieniu Prezesa Na-
czelnej Rady Aptekarskiej, wybranego przez VI Krajowy Zjazd Aptekarzy, na
czas sprawowania tej funkcji wed∏ug umowy o prac´.

Nowym Departamentem NRA jest Departament Farmacji Bran˝owej,
który zosta∏ powo∏any na wniosek farmaceutów wykonujàcych swe obowiàzki
zawodowe w resortach tzw. „mundurowych – obrony narodowej i spraw
wewn´trznych, g∏ównie ze wzgl´du na specyfik´ pracy, majàcà swe problemy
odbiegajàce od pracy pozosta∏ych aptekarzy.

Zatwierdzono ostatecznie plan pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej w ro-
ku 2012. Zasadniczà cz´Êcià planu sà wnioski i tematy zg∏oszone przez delega-
tów na zjazd krajowy. W roku bie˝àcym realizowane b´dà przede wszystkim
tematy wià˝àce si´ z szeroko poj´tà nowelizacjà prawa farmaceutycznego
w zakresie prowadzenia aptek ogólnodost´pnych; ustawy o izbach aptekar-
skich majàce na celu uporzàdkowanie przynale˝noÊci aptekarzy do samorzàdu;
zmiany granicy wieku emerytalnego kierownika apteki jak równie˝ zmiany
zasad szkolenia ciàg∏ego aptekarzy.

Tematem wywo∏ujàcym du˝o kontrowersji by∏ temat reklamy aptek,
a przede wszystkim programów lojalnoÊciowych w nawiàzaniu do obowiàzu-
jàcego prawa. Zagadnienie wzbudza wiele emocji wÊród prowadzàcych apteki
ze wzgl´du na ró˝nà interpretacj´ przepisów prawnych, nie tylko dokonywa-
nych przez nadzór farmaceutyczny, przez kancelarie prawne lecz równie˝ przez
samych w∏aÊcicieli aptek. Problem ten jest i b´dzie w centrum uwagi Naczelnej
Rady Aptekarskiej. NRA w dalszym ciàgu zwraca uwag´ wszystkich kiero-
wników aptek na ró˝ne aspekty prowadzonej w zakresie informacji o leku
i aptece dzia∏alnoÊci placówek.

             Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
                                                                          mgr farm. Lidia Czy˝
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PosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzenie
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 13 marca 2012 roku odby∏o si´ kolejne posiedzenie Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej poprzedzone spotkaniem cz∏onków Prezydium
PORA.

Cz∏onkowie Prezydium przede wszystkim omówili bie˝àcà sytuacj´ w usta-
wodawstwie farmaceutycznym – w dniu 10 marca br. wesz∏o w ̋ ycie rozporzà-
dzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz zmieniajàce roz-
porzàdzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizacj´ recept oraz
ramowego wzoru umowy na realizacj´ recept.

Przygotowano te˝ posiedzenie Rady Aptekarskiej, która przede wszystkim
przyj´∏a sprawozdanie finansowe izby podkarpackiej za rok 2011 oraz przedy-
skutowa∏a bud˝et POIA na rok bie˝àcy.

Cz∏onkowie PORA, na posiedzeniu poprzedzajàcym zjazd delegatów,
przyj´li projekty uchwa∏ zjazdowych i zatwierdzili materia∏y zjazdowe. Zjazd
odb´dzie si´ 16 kwietnia br. w sali konferencyjnej restauracji Galaktyka” w Rze-
szowie.

Na posiedzeniu Rady podj´to równie˝ uchwa∏´ przyznajàca prawo wyko-
nywania zawodu dla dwudziestu siedmiu magistrów farmacji, którzy zakoƒ-
czyli sta˝ zawodowy i z∏o˝yli komplet dokumentów.

Na wniosek Kapitu∏y „Medalu za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”,
cz∏onkowie PORA, w g∏osowaniu tajnym, przyznali medale dla oÊmiu osób,
wyró˝niajàcych si´ w pracy spo∏ecznej cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli firm farmaceutycznych i informatycz-
nych, wspó∏pracujàcych z izbà podkarpackà. Wyró˝nienia te zostanà wr´czone
na zjeêdzie delegatów.

Dyskusja Prezydium na temat nowych aktów prawnych zosta∏a przenie-
siona na posiedzenie PORA. Zdecydowano, aby pe∏nà treÊç znowelizowanych
rozporzàdzeƒ wraz z komentarzem przekazaç aptekom w formie broszury.

W sprawach ró˝nych poruszono przede wszystkim spraw´ terminów
zmiany na stanowisku kierownika oraz zmiany personelu fachowego w aptece
w uj´ciu ustawy “refundacyjnej” i ogólnych warunków umów.

Zdecydowano te˝, ˝e od 1 kwietnia 2012 roku na stronie internetowej
POIA b´dà zamieszczane jedynie og∏oszenia przygotowywane przez magistrów
farmacji dotyczàce zatrudnienia.

LMC
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Kwestie wynikajàce z kontroli aptekKwestie wynikajàce z kontroli aptekKwestie wynikajàce z kontroli aptekKwestie wynikajàce z kontroli aptekKwestie wynikajàce z kontroli aptek

30 marca br., w siedzibie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego w Rzeszowie odby∏o si´ spotkanie Inspektora Farma-
ceutycznego, mgr farm. Moniki Urbaniak z Prezesem Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej, dr n. farm. Lucynà Samborskà, w obecnoÊci inspektorów
farmaceutycznych delegatur w KroÊnie, PrzemyÊlu i Tarnobrzegu.

Szczególnie zwrócono uwag´ i zach´cono aptekarzy do zapoznawania
si´ z komunikatami zamieszczanymi na stronie Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Inspektora Farmaceutycznego www.rzeszow.wif.gov.pl; G∏ównego
Inspektora Farmaceutycznego www.gif.gov.pl oraz Rzàdowego Centrum Legi-
slacji www.rcl.gov.pl, na których zamieszczane sà najbardziej aktualne uwarun-
kowania prawne dotyczàce farmacji w Polsce.

Omówiono sprawy wynikajàce ze wspólnych zagadnieƒ na styku nadzór
farmaceutyczny – cz∏onkowie izby aptekarskiej.

Najcz´stszymi nieprawid∏owoÊciami w funkcjonowaniu aptek i pracy
personelu fachowego podczas realizacji recept lekarskich, na przestrzeni roku
2011, by∏y:

1. wydawanie leków bardzo silnie dzia∏ajàcych niezgodnie z uprawnieniami
zawodowymi;

2.sporzàdzanie leków z∏o˝onych z antybiotykiem w warunkach niezgodnych
z wymogami farmakopealnymi;

3. brak sporzàdzania raportów o podj´tych dzia∏aniach zabezpieczajàcych
w sprawie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych;

4. brak oznaczeƒ cenowych na jednostkowych opakowaniach leków;
5. nie wydzielone z asortymentu Êrodków leczniczych suplementy diety;
6. wykonywanie odpisów recept i ich realizacja niezgodnie z zasadami

rozporzàdzenia w sprawie recept lekarskich;
7. nieprawid∏owo prowadzona ewidencja sporzàdzanych w aptece leków

recepturowych oraz brak daty i czasu sporzàdzenia leku recepturowego
na rewersie recepty;

8. wykorzystywanie pomieszczeƒ aptecznych niezgodnie z ich przeznaczeniem;
9. brak aktualnego wydania Farmakopei Polskiej oraz podstawowej literatury

fachowej;
10. brak legalizacji wag i odwa˝ników;
11. nieaktualne badania skutecznoÊci sterylizacji;
12. nieprawid∏owa realizacja recept lekarskich z brakiem lub nieprawid∏owym

wpisem s∏ownym iloÊci substancji psychotropowych;
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13. ksià˝ka narkotyczna prowadzona niezgodnie z wymogami ? m.in. brak

numeru statystycznego lekarza;
14. brak wydzielenia leków bardzo silnie dzia∏ajàcych z pozosta∏ej masy

towarowej, wed∏ug obowiàzujàcych zasad;
15. brak, niepe∏ny lub nieaktualny rejestr personelu fachowego w aptece;
16. niezgodne z zasadami prowadzenie sta˝y techników farmaceutycznych;
17. brak plakietek identyfikacyjnych personelu fachowego.

Ponadto omówiono spraw´ sk∏adania dokumentów dotyczàcych zmiany
kierownika w aptece ? sà niepe∏ne lub sk∏adane w zbyt krótkim terminie,
Inspektorat Farmaceutyczny i Izba Aptekarska majà okreÊlony czas na wydanie
stosownych dokumentów, terminy te sà opublikowane na stronach
internetowych ∏àcznie ze spisem dokumentów. Wszystkie zmiany dotyczàce
ró˝nic w adresach i innych danych dotyczàcych prowadzenia placówek muszà
byç równie˝ zg∏aszane w odpowiednich terminach.

Inspektorzy zwracajà uwag´ na transport leków do aptek, sprawdzajà
równie˝ wydruki rejestratorów w samochodach hurtowni; zwrócono uwag´
na to, ˝e firmy kurierskie nie sà upowa˝nione do transportu leków.

        LMC
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Spotkanie Przedstawicieli AptekSpotkanie Przedstawicieli AptekSpotkanie Przedstawicieli AptekSpotkanie Przedstawicieli AptekSpotkanie Przedstawicieli Aptek
– 3 kwietnia 2012 roku– 3 kwietnia 2012 roku– 3 kwietnia 2012 roku– 3 kwietnia 2012 roku– 3 kwietnia 2012 roku

W dniu 3 kwietnia 2012 roku, w sali konferencyjnej dworu „Ostoya”
w Jasionce ko∏o Rzeszowa odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli aptek z wo-
jewództwa podkarpackiego z Naczelnikiem Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW
NFZ mgr farm. Annà PliÊ-Grymanowskà oraz Podkarpackim Wojewódzkim
Inspektorem Farmaceutycznym, mgr farm. Monikà Urbaniak. Na spotkaniu
obecni byli równie˝ Prezes Okr´gowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie, dr Krzy-
sztof Szuber oraz Prezes Porozumienia Podkarpackiego Zwiàzku Pracodawców
Ochrony Zdrowia, dr Mariusz Ma∏ecki.

W spotkaniu bra∏o udzia∏ oko∏o 350 osób, aptekarzy i w∏aÊcicieli aptek,
którzy mieli mo˝noÊç wys∏uchaç wystàpieƒ zaproszonych GoÊci i zadaç pytania
w zakresie podnoszonych przez nich zagadnieƒ. A tematem by∏y przede
wszystkim nowe uwarunkowania prawne dotyczàce ustawy „refundacyjnej”
oraz towarzyszàcych rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia.

Podczas trzech godzin spotkania, nie wszyscy uczestnicy mogli rozwiaç
swe wàtpliwoÊci, z tego te˝ wzgl´du  Naczelnik WGL POW NFZ poda∏a adres
internetowy

apteki-sprawozdania@nfz-rzeszow.pl

na który wszyscy aptekarze mogà przekazywaç swoje pytania. Pytania b´dà
grupowane wed∏ug tematów (wàtpliwoÊci „aptekarskie” dotyczà wielu pla-
cówek i fachowych pracowników) i wed∏ug tych tematów udzielone b´dà
odpowiedzi – sukcesywnie, po przekazaniu ich do Podkarpackiej Izby
Aptekarskiej, b´dà zamieszczane na stronie internetowej izby oraz w Biuletynie.
Mgr A. PliÊ-Grymanowska poprosi∏a te˝ aptekarzy, którzy oczekujà indywidu-
alnych odpowiedzi na swe pytania o podawanie swych danych osobowych
i zwrotnych adresów.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, mgr M. Urbaniak, przekaza∏a
najwa˝niejsze problemy wyst´pujàce podczas pracy aptek, a stwierdzone
podczas kontroli oraz zagadnienia zwiàzane z reklamà aptek.

Ze wzgl´du na ogromne zainteresowanie tematami poruszanymi na
spotkaniu, planowane jest kolejne, jeszcze przed sezonem wakacyjnym.

LMC
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Spotkanie przedstawicieli samorzàdów zawodowychSpotkanie przedstawicieli samorzàdów zawodowychSpotkanie przedstawicieli samorzàdów zawodowychSpotkanie przedstawicieli samorzàdów zawodowychSpotkanie przedstawicieli samorzàdów zawodowych

W dniu 4 kwietnia 2012 roku, w siedzibie Okr´gowej Rady Lekarskiej w Rze-
szowie, odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli samorzàdów i organizacji zawo-
dowych z terenu Podkarpacia. By∏y to kolejne, zainicjowane przez izby zrze-
szajàce wolne zawody, rozmowy majàce na celu podj´cie wspó∏pracy przez
sygnatariuszy listu intencyjnego. Dzia∏ania takie sà uzasadnione zarówno
z punktu widzenia ochrony interesów spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, jak
równie˝ samorzàdów i organizacji zawodowych oraz ca∏ego systemu paƒ-
stwowego.

W wyniku dotychczasowych spotkaƒ zosta∏o zawiàzane „Podkarpackie
Porozumienie Samorzàdów Zawodowych”. W jego sk∏ad wesz∏y Izby: Adwo-
kacka, Architektów, Komornicza, Lekarska, Notarialna, Radców Prawnych oraz
Stowarzyszenie PoÊredników i Doradców Rynku NieruchomoÊci; na spotkaniu
w dniu 4 kwietnia br. swój akces zg∏osi∏y równie˝ Izba Doradców Podatkowych
oraz Podkarpacka Izba Aptekarska.

G∏ównym zagadnieniem dyskutowanym na spotkaniu by∏a sprawa dzia∏aƒ
o charakterze inicjatyw ustawodawczych zmierzajàcych do ograniczenia kon-
stytucyjnej zasady samorzàdnoÊci i niezale˝noÊci samorzàdów zawodowych
w Polsce, przejawiajàcych si´ szczególnie w ograniczaniu uprawnieƒ samo-
rzàdów oraz narzucania mechanizmów g∏´bokiej kontroli ze strony aparatu
w∏adzy administracyjnej.

Innà sprawà by∏o podj´cie inicjatywy integracyjnej Êrodowisk dla przedy-
skutowania na kolejnych spotkaniach wszystkich, wynikajàcych z prowadzonej
dzia∏alnoÊci, zagadnieƒ. Kolejne spotkanie przewidziane jest w ostatniej
dekadzie maja br.

II Zast´pca Prezesa PORA
   mgr farm. Lidia Czy˝
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NON OMNIS MORIAR...

mgr farm. Jadwiga Mac z d. Wartanowiczmgr farm. Jadwiga Mac z d. Wartanowiczmgr farm. Jadwiga Mac z d. Wartanowiczmgr farm. Jadwiga Mac z d. Wartanowiczmgr farm. Jadwiga Mac z d. Wartanowicz

Dnia 12 paêdziernika 2011 r. zmar∏a w Luba-
czowie mgr farm. Jadwiga Mac, d∏ugoletnia pra-
cownica Apteki „Cefarm” w Oleszycach.

Jadwiga Mac-Wartanowicz urodzi∏a si´ 23
grudnia 1926 r. w Borkach k/Krzemieƒca, gdzie
sp´dzi∏a dzieciƒstwo i wczesnà m∏odoÊç.

Losy wojenne spowodowa∏y przyjazd do Kra-
kowa. W Krakowie ukoƒczy∏a Gimnazjum i Li-
ceum dla Doros∏ych im. J. H. Wroƒskiego.

W roku 1948 rozpocz´∏a nauk´ w Akademii Medycznej we Wro-
c∏awiu na Wydziale Farmacji. Praktyk´ odby∏a w Aptece „Pod Opa-
trznoÊcià Boskà” w Jaros∏awiu, gdzie pracowa∏a do 15 maja 1954 r.
Od 16 maja 1954 r. do 31 sierpnia 1990 r. podj´∏a prac´ jako kierownik
Apteki w Oleszycach. Od 2 marca 1992 r. do 11 sierpnia 2002 r. konty-
nuowa∏a prac´ zawodowà w „Pierwszej Prywatnej Aptece” w Luba-
czowie.

Jako pracownik odznacza∏a si´ wielkà ofiarnoÊcià, spokojem
i taktem. By∏a ogólnie szanowana i lubiana nie tylko w otoczeniu
kolegów, lecz równie˝ w ca∏ym Êrodowisku, tote˝ Jej Êmierç wywo∏a∏a
powszechny ˝al.

CzeÊç Jej pami´ci!

mgr farm. Tatiana Dragan
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Szlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na Podkarpaciu

Lekka, krucha i b´dàca z∏ym przewodnikiem ciep∏a ...

SIARKA – czy ktoÊ jeszcze pami´taSIARKA – czy ktoÊ jeszcze pami´taSIARKA – czy ktoÊ jeszcze pami´taSIARKA – czy ktoÊ jeszcze pami´taSIARKA – czy ktoÊ jeszcze pami´ta
o tym skarbie Podkarpacia ?o tym skarbie Podkarpacia ?o tym skarbie Podkarpacia ?o tym skarbie Podkarpacia ?o tym skarbie Podkarpacia ?

O pi´knej ˝ó∏tej barwie, jest siarka cenionym minera∏em majàcym zasto-
sowanie w produkcji kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, barwników
czy w procesie wulkanizacji gumy.

Z∏o˝a tego surowca eksploatowane by∏y od niepami´tnych lat jako
surowiec nie tylko przemys∏owy. Dymy p∏onàcej siarki w obrz´dach religijnych
wykorzystywane by∏y ju˝ w staro˝ytnym Egipcie. Egipcjanie te˝ u˝ywali siarki
jako Êrodka dezynfekcyjnego i grzybobójczego.

Siarka (Sulfur), b´dàca cennym surowcem farmaceutycznym, w farma-
kopeach wyst´puje jako Sulfur praecipitatum (S. stràcona) zwana inaczej
mlekiem siarczanym (Lac Sulfuris); Sulfur sublimatum (S. sublimowana) o nie
mniej pi´knej nazwie - kwiat siarczany (Flos Sulfuris) czy Sulfur sublimatum
depuratum (S. oczyszczona) zwana te˝ Sulfur lotum.

Jej sole, siarczany i siarczki lekospisowe równie˝ wielokrotnie wyst´pujà
jako surowce farmaceutyczne. Siarczan atropiny, barowy, chininy, cynkowy,
glinowy, miedziowy, sodowy czy siarczki antymonowy czarny, rt´ciowy
czerwony czy kwas siarkowy to tylko niektóre z substancji b´dàcych podstawà
wykonania recepty lekarskiej. Któ˝ z farmaceutów nie s∏ysza∏ o maÊci siarkowej
(a prawid∏owo siarczanej) lub Unguentum sulfuratum compositum czyli
Unguentum contra scabiem, na którà Farmakopea Polska II podaje nast´pujàcy
przepis:Siark´ sublimowanà zmieszaç dok∏adnie ze stràconym w´glanem
wapniowym, dodaç stopniowo dobrze ucierajàc myd∏o potasowe i szmalec
wieprzowy, a nast´pnie dziegieç sosnowy, po czym dok∏adnie zmieszaç na
jednostajnà maÊç. Gotowa maÊç jest brunatna.

Wbrew pozorom, nie jest to preparat historyczny.
W XIX wieku, na Podkarpaciu we wsiach Czarkowy i Wola WiÊniowska

by∏a kopalnia siarki, zniszczona niestety podczas I wojny Êwiatowej.
Intensywne poszukiwania geologiczne surowców w latach tu˝ po II wojnie
Êwiatowej umo˝liwi∏y dotarcie do z∏ó˝ siarki rodzimej w okolicach Tarnobrzega
– w Machowie i Grzybowie. W Piasecznie, na lewym brzegu Wis∏y w roku
1957 uruchomiono pierwszà doÊwiadczalnà kopalni´ odkrywkowà. Od 4 grud-
nia 1960 roku pracowa∏ kombinat przetwórczy w Machowie, siark´ w kopalni
Jeziórko wydobywano metodà podziemnego wytopu z∏ó˝.
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Przez krótki czas po roku 2000, Polska zajmowa∏a pierwsze w Êwiecie

miejsce w wydobyciu siarki rodzimej, w chwili obecnej wydobycie tego
minera∏u sta∏o si´ zupe∏nie nieop∏acalne – siark´ Êwiat pozyskuje metodà
odsiarczania ropy naftowej i gazu ziemnego.

W Horyƒcu-Zdroju jest êród∏o o znacznej zawartoÊci siarkowodoru,
z kàpieli w tej wodzie korzysta∏ król polski Jan III Sobieski, leczàc dolegliwoÊci
wyniesione z pól bitewnych.

I jeszcze – wody siarczane wyst´pujà w okolicach Leska i wielu miejscach
Beskidu Niskiego. ̧ àczà si´ ch´tnie z solami potasu, wapnia, sodu, manganu,
˝elaza, chlorków, dwutlenku w´gla.

LMC
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ul. D∏uga 16, 00-238 Warszawa      Warszawa, dnia  5 kwietnia 2012 r.
tel. 22 635-45-54, fax.22 635-27-72
e-mail: warszawa@oia.pl
tel. kom. 785 66-55-14

VIII SESJA SZKOLENIOWA APTEKARZYVIII SESJA SZKOLENIOWA APTEKARZYVIII SESJA SZKOLENIOWA APTEKARZYVIII SESJA SZKOLENIOWA APTEKARZYVIII SESJA SZKOLENIOWA APTEKARZY
W KRYNICY-ZDROJUW KRYNICY-ZDROJUW KRYNICY-ZDROJUW KRYNICY-ZDROJUW KRYNICY-ZDROJU

KOMUNIKAT   NR   1KOMUNIKAT   NR   1KOMUNIKAT   NR   1KOMUNIKAT   NR   1KOMUNIKAT   NR   1

P.T.P.T.P.T.P.T.P.T.
Cz∏onkowieCz∏onkowieCz∏onkowieCz∏onkowieCz∏onkowie
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w WarszawieOkr´gowej Izby Aptekarskiej w WarszawieOkr´gowej Izby Aptekarskiej w WarszawieOkr´gowej Izby Aptekarskiej w WarszawieOkr´gowej Izby Aptekarskiej w Warszawie
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w KrakowieOkr´gowej Izby Aptekarskiej w KrakowieOkr´gowej Izby Aptekarskiej w KrakowieOkr´gowej Izby Aptekarskiej w KrakowieOkr´gowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

Okr´gowe Izby Aptekarskie w Warszawie i Krakowie oraz Studium Kszta∏-
cenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Studium
Kszta∏cenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego w Krakowie organizujà w  terminie od 12 sierpniaod 12 sierpniaod 12 sierpniaod 12 sierpniaod 12 sierpnia (niedziela) do 19
sierpnia (niedziela) 2012 r.2012 r.2012 r.2012 r.2012 r. w Krynicy-Zdroju VIII SESJ¢ SZKOLENIOWÑ APTE-VIII SESJ¢ SZKOLENIOWÑ APTE-VIII SESJ¢ SZKOLENIOWÑ APTE-VIII SESJ¢ SZKOLENIOWÑ APTE-VIII SESJ¢ SZKOLENIOWÑ APTE-
KARZYKARZYKARZYKARZYKARZY.

W programie przewidujemy zaj´cia poÊwi´cone przede wszystkim za-
gadnieniom zarzàdzania aptekà i hurtownià farmaceutycznà, oraz proble-
matyce najnowszych osiàgni´ç w naukach farmaceutycznych i opiece farma-
ceutycznej.

W programie przewidujemy 2 kursy, które umo˝liwiàW programie przewidujemy 2 kursy, które umo˝liwiàW programie przewidujemy 2 kursy, które umo˝liwiàW programie przewidujemy 2 kursy, które umo˝liwiàW programie przewidujemy 2 kursy, które umo˝liwià  uzyskanie ok. 20 -
22 (tzw. „twardych”) punktów edukacyjnych oraz posiedzenia naukowo-posiedzenia naukowo-posiedzenia naukowo-posiedzenia naukowo-posiedzenia naukowo-
szkolenioweszkolenioweszkolenioweszkolenioweszkoleniowe, które umo˝liwià  uzyskanie ok. 22-24( tzw. „mi´kkich”) punktów
edukacyjnych.
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Ramowy program Sesji;Ramowy program Sesji;Ramowy program Sesji;Ramowy program Sesji;Ramowy program Sesji;

niedziela 12 sierpnia:niedziela 12 sierpnia:niedziela 12 sierpnia:niedziela 12 sierpnia:niedziela 12 sierpnia: – zakwaterowanie, obiad - od godz. 13.00
– o godz. 17.00 uroczyste otwarcie Sesji, oraz wyk∏ad
  inauguracyjny

poniedzia∏ek i wtorekponiedzia∏ek i wtorekponiedzia∏ek i wtorekponiedzia∏ek i wtorekponiedzia∏ek i wtorek – posiedzenia naukowo-szkoleniowe oraz kursy
13 sierpnia  - 14 sierpnia13 sierpnia  - 14 sierpnia13 sierpnia  - 14 sierpnia13 sierpnia  - 14 sierpnia13 sierpnia  - 14 sierpnia

Êroda 15 sierpniaÊroda 15 sierpniaÊroda 15 sierpniaÊroda 15 sierpniaÊroda 15 sierpnia – Êwi´to – nie przewidujemy zaj´ç, ew. wycieczka,
  a o godz. 20.00 spotkanie integracyjne w Tyliczu

od czwartku 16 sierpnia do soboty 18 sierpniaod czwartku 16 sierpnia do soboty 18 sierpniaod czwartku 16 sierpnia do soboty 18 sierpniaod czwartku 16 sierpnia do soboty 18 sierpniaod czwartku 16 sierpnia do soboty 18 sierpnia
– ka˝dego dnia posiedzenia naukowo-szkoleniowe, kursy
  oraz dyskusje panelowe,

niedziela 19 sierpnianiedziela 19 sierpnianiedziela 19 sierpnianiedziela 19 sierpnianiedziela 19 sierpnia – podsumowanie Sesji , rozdanie certyfikatów oraz
   uroczyste zakoƒczenie Sesji.

Koszt tygodniowego turnusu obejmujàcy:Koszt tygodniowego turnusu obejmujàcy:Koszt tygodniowego turnusu obejmujàcy:Koszt tygodniowego turnusu obejmujàcy:Koszt tygodniowego turnusu obejmujàcy:
– zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych,
–  Êniadania i obiady,
– udzia∏ w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych,
– udzia∏ w panelach dyskusyjnych,
– wieczór integracyjny w Tyliczu
– spotkanie w sali bankietowej Pensjonatu PATRIA poÊwi´cone
   m. in. 110 rocznicy urodzin Jana Kiepury
wynosi (tak jak w 2011 r.)  980,00 z∏ ( 140,00 z∏ za dob´).wynosi (tak jak w 2011 r.)  980,00 z∏ ( 140,00 z∏ za dob´).wynosi (tak jak w 2011 r.)  980,00 z∏ ( 140,00 z∏ za dob´).wynosi (tak jak w 2011 r.)  980,00 z∏ ( 140,00 z∏ za dob´).wynosi (tak jak w 2011 r.)  980,00 z∏ ( 140,00 z∏ za dob´).

Dodatkowo uczestnicy Sesji wnoszà op∏aty  za:Dodatkowo uczestnicy Sesji wnoszà op∏aty  za:Dodatkowo uczestnicy Sesji wnoszà op∏aty  za:Dodatkowo uczestnicy Sesji wnoszà op∏aty  za:Dodatkowo uczestnicy Sesji wnoszà op∏aty  za:
– kursy w ramach ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów
– ew. kolacje w hotelu - 25 - 35 z∏
– bilety  na imprezy artystyczne
– op∏at´ klimatycznà - p∏atnà gotówkà w recepcji hotelu.

Kole˝anki i Koledzy – cz∏onkowie OIA w Warszawie oraz innych Izb –
zainteresowani udzia∏em w Sesji, proszeni sà o przes∏anie zg∏oszenia przes∏anie zg∏oszenia przes∏anie zg∏oszenia przes∏anie zg∏oszenia przes∏anie zg∏oszenia na druku
„zg∏oszenie” do∏àczonym do niniejszego komunikatu nr 1 najpóêniej do najpóêniej do najpóêniej do najpóêniej do najpóêniej do
czwartku 26 kwietnia 2012 rczwartku 26 kwietnia 2012 rczwartku 26 kwietnia 2012 rczwartku 26 kwietnia 2012 rczwartku 26 kwietnia 2012 r. do biura Okr´gowej Izby Aptekarskiej w War-
szawie

ul. D∏uga 16
00-238 Warszawa,
fax.  22 635-27-72
e-mail: warszawa@oia.pl
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komunikat  nr 2komunikat  nr 2komunikat  nr 2komunikat  nr 2komunikat  nr 2 wraz z programem Sesji,  cennikiem biletów oraz informacje
organizacyjne, numer konta bankowego Centrum Konferencyjnego MOTYL,
na które nale˝y przes∏aç zaliczk´ za udzia∏ w VIII Sesji Szkoleniowej Aptekarzy.
(Centrum Konferencyjne MOTYL mo˝e wystawiç na Paƒstwa ̋ yczenie faktur´
VAT za udzia∏ w Sesji).

Osobà odpowiedzialnà za sprawy organizacyjne z ramienia Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Warszawie jest Pani Anna Sko∏ek tel. 785-66-55-14Anna Sko∏ek tel. 785-66-55-14Anna Sko∏ek tel. 785-66-55-14Anna Sko∏ek tel. 785-66-55-14Anna Sko∏ek tel. 785-66-55-14.

  Dyrektor Biura                                 Prezes                               Prezes
Okr´gowej Izby Aptekarskiej   Okr´gowej Rady Aptekarskiej   Okr´gowej Rady Aptekarskiej

    w Warszawie  OIA w Krakowie            OIA w Warszawie
   mgr  Waldemar Firek    mgr farm. Barbara J´kot     mgr farm. Alina Fornal
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