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Doroczny XXV Okr´gowy Zjazd POIA, odby∏ si´
15 kwietnia 2010 r. w smutnym okresie tygodniowej ̊ a∏oby
Narodowej  og∏oszonej przez Marsza∏ka Sejmu RP po
tragicznej w skutkach katastrofie prezydenckiegos amolotu
na lotnisku w Smoleƒsku w dniu 10 kwietnia br. W tych trudnych dniach
˚a∏oby Narodowej wszyscy solidarnie wyra˝amy nasz szacunek i oddajemy
czeÊç osobom, które odesz∏y w tak tragiczny i niespodziewany sposób.
Zjazd uczci∏ pami´ç tych ofiar chwilà ciszy.

W obradach Zjazdu uczestniczyli goÊcie:
q Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz,
q Z-ca dyr.Dep.Polityki Lekowej i Farmacji MZ dr Wojciech Giermaziak,
q Pose∏ na Sejm RP Marek Rzàsa,
q Podkarpacki Woj. Insp. Farm. mgr Monika Urbaniak,
q Nacz.Wydz.Gosp.Lekiem PO NFZ mgr Anna Gut,
oraz przedstawiciele Wydzia∏u Farm. Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi:
dziekan prof. dr hab. El˝bieta Mikiciuk-Olasik i dr Pawe∏ Szymaƒski, którzy
zapoznali zebranych z  projektem realizowanym przez Uniwersytet Medyczny
w ¸odzi pt.: „Opracowanie i wdro˝enie programów kszta∏cenia z zakresu
medycyny i farmacji metodà e-learning na Uniwersytecie Medycznym w ̧ odzi
finansowanym ze Êrodków Unii Europejskiej”, który umo˝liwi równie˝ cz∏on-
kom naszej Izby bezp∏atne korzystanie z internetowych form dokszta∏cania.

Pose∏ na Sejm RP, Marek Rzàsa omówi∏ swoje inicjatywy ustawodawcze
dotyczàce Êrodowiska aptekarskiego. Na z∏o˝onà interpelacj´ poselskà skiero-
wanà do Pani Ewy Kopacz – Minister Zdrowia – w sprawie przyÊpieszenia
prac nad nowelizcjà ustaw regulujàcych obrót produktami leczniczymi i wyro-
bami medycznymi otrzyma∏ odpowiedê, która jednak niczego nie wyjaÊnia
(odpowiedê zamieszczamy w Biuletynie). Pan Pose∏ obieca∏ nadal pilotowaç
problem.

Dyr. Wojciech Giermaziak przedstawi∏ referat pt „Ustalanie cen leków
w procesie refundacyjnym”, w którym omówi∏ przepisy prawne regulujàce
ustalanie ceny urz´dowej a tak˝e propozycje resortu zdrowia dotyczàce zmian
w tym zakresie (w Biuletynie).

Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz zapozna∏ zebranych z  dzia∏aniami
NRA dotyczàcymi m.in. prac nad  nowelizacjà prawa farmaceutycznego,ustawy
o cenach,obrotu pozaaptecznego leków oraz doskonalenia zawodowego.
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Poinformowa∏ równie˝, ̋ e zestawienie najwa˝niejszych postulatów samorzàdu
aptekarskiego zosta∏o przkazane przez NRA do Ministra Zdrowia.

Zjazd przyjà∏ sprawozdanie organów POIA za okres od poprzedniego
Zjazdu Delegatów, zatwierdzi∏ gospodark´ finansowà Izby a tak˝e okreÊli∏
zadania samorzàdu na najbli˝szy okres.
Zjazd przyjà∏ m. in. uchwa∏y w sprawie:
q pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych;
q zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy z powodu niew∏aÊciwej

polityki lekowej Paƒstwa;
oraz stanowisko w sprawie:
q poparcia i wyra˝enia uznania dla dzia∏aƒ Prezesa NRA Grzegorza

Kucharewicza w zakresie pracy dla Êrodowiska aptekarskiego
a ta˝e apel
q do wszystkich cz∏onków samorzàdu aptekarskiego o przekazywanie wszel-

kich zagadnieƒ o treÊci dotyczàcej spraw aptekarskich  a których adresatami
sà urz´dy centralne jedynie poprzez organy izb aptekarskich;

q do Ministerstwa Zdrowia o dotrzymywanie wymaganego terminu konsultacji
przy opiniowaniu aktów prawnych dotyczàcych farmacji oraz o przekazywa-
nie do organów samorzàdu  indywidualnych  wystàpieƒ cz∏onków samo-
rzàdu skierowanych bezpoÊrednio do organów centralnych – co jest niezgo-
dne z uchwa∏à NRA.

 W Biuletynie zamieszczamy te˝ wystàpienia NRA do:
q GIF- dotyczàcego obrotu szczepionkami i sybutraminà;
q Ministra M.Twardowskiego-sprzeciw dotyczàcy rozszerzania list leków

w obrocie pozaaptecznym

  Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
     Rady Aptekarskiej

      dr n.farm Aleksander Czarniawy
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XXV Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w RzeszowieXXV Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w RzeszowieXXV Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w RzeszowieXXV Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w RzeszowieXXV Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w Rzeszowie

Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr Aleksander
Czarniawy otworzy∏ zjazd, powita∏ zaproszonych goÊci: Marka Rzàs´ – Pos∏a
na Sejm RP, dr. Grzegorza Kucharewicza – Prezesa NRA, dr. Wojciecha
Giermaziaka – zast´pc´ dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Ministerstwa Zdrowia (cz∏onka NRA), mgr Monik´ Urbaniak – Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz mgr Ann´ Gut –
Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ oraz delegatów na zjazd.
Zjazd ze wzgl´du na brak kworum rozpoczà∏ si´ w drugim terminie tj. o godz.
10.30 przy udziale 50 delegatów, co potwierdzi∏a Komisja Mandatowa.

Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminuPodj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminuPodj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminuPodj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminuPodj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu
obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.

Na wst´pie Zjazdu Prezes przedstawi∏ zebranym delegatom treÊç uchwa∏y
Nr1 w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delega-
tów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Zgodnie z tà uchwa∏à Zjazd
przebiega∏ b´dzie wed∏ug postanowieƒ zawartych w Regulaminie obrad Nad-
zwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej uchwalonego Uchwa∏à Nr 1 XIX Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia
2005 roku, zmienionego Uchwa∏à Nr 5 XXI Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia
2007 roku oraz Uchwa∏y Nr 1 XXII Okr´gowego Zjazdu  Delegatów POIA
V Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Rzeszowie z dnia 3 paêdziernika 2007 roku. Delegaci jednog∏oÊnie
przyj´li uchwa∏´ Nr 1 w spra-
wie  przyj´cia regulaminu
obrad XXV Okr´gowego
Zjazdu Delegatów  Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Ap-
tekarskiej. Zjazd przebiega∏
zgodnie z przyj´tym Regula-
minem (Uchwa∏a nr 1).

Dr Aleksander Czarnia-
wy poprosi∏ zgromadzonych
o uczczenie minutà ciszy pa-
mi´ç ofiar katastrofy samolotu rzàdowego na lotnisku pod Smoleƒskiem (n/z).
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Nast´pnie Prezes NRA i Prezes PORA wr´czyli prawa wykonywania zawodu
m∏odym aptekarzom, którzy jednoczeÊnie z∏o˝yli Êlubowanie aptekarskie (n/z).

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

Realizujàc kolejny punkt Regulaminu Zjazdu dokonano wyboru Przewodni-
czàcego Zjazdu. Zosta∏a nim mgr farm. Lidia Czy˝ a Sekretarzami zjazdu mgr
farm. Maria Wójcik i mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska. Wybór tych osób
przeg∏osowano jednog∏oÊnie. Nast´pnie Przewodniczàcy Zjazdu zarzàdzi∏
g∏osowanie w sprawie przyj´cia porzàdku obrad.
Porzàdek przyj´to jednog∏oÊnie.

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

Kolejnym punktem  Zjazdu by∏ wybór Komisji zjazdowych:
a) Komisji Mandatowej

Wybrano: dr n. farm. Henryka Ptasiƒskiego, mgr farm. Halin´ Sikorskà,
mgr farm. Lilian´ Dziadek.

b) Komisji Uchwa∏ i Wniosków
Wybrano: mgr farm. Lucyn´ Samborskà, mgr farm. Iren´ Stelmaszczuk,
mgr farm. Teres´ Kielar.

c) Komisji Skrutacyjnej
Wybrano: mgr farm. Renat´ Olech, mgr farm. Jacka Jaszewskiego,
mgr farm. Ew´ Bilskà.
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d) Komisji Wyborczej
Wybrano: mgr farm. Jana Mrozka, mgr farm. Ma∏gorzat´ Wróbel, mgr
farm. Tadeusza Biernata.

Wszystkie Komisje zosta∏y wybrane jednog∏oÊnie.

Wystàpienie zaproszonych goÊci.Wystàpienie zaproszonych goÊci.Wystàpienie zaproszonych goÊci.Wystàpienie zaproszonych goÊci.Wystàpienie zaproszonych goÊci.

W dalszej cz´Êci Zjazdu g∏os zabrali zaproszeni goÊcie. Pose∏ na Sejm RP,
Marek Rzàsa omówi∏ swe inicjatywy ustawodawcze dotyczàce Êrodowiska
aptekarskiego; dyr. Wojciech Giermaziak przedstawi∏ referat „Ceny
w refundacji”;  Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz przedstawi∏ aktualnà
sytuacj´ odnoÊnie prac nad nowym prawem farmaceutycznym.

W trakcie wystàpienia Komisja Mandatowa stwierdzi∏a prawomocnoÊç obrad.
Obecnych na zjeêdzie by∏o 50 delegatów z wa˝nymi mandatami.

Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2009.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2009.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2009.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2009.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2009.

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

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr Aleksander Czarniawy.
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. El˝bieta Kluz.
d) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej przed-

stawi∏a mgr farm. Ewa Bilska.

Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów PORAPodj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów PORAPodj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów PORAPodj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów PORAPodj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów PORA
za rok 2009.za rok 2009.za rok 2009.za rok 2009.za rok 2009.

    Po odczytaniu sprawozdaƒ Przewodniczàcy Zjazdu odczyta∏ uchwa∏´ Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2009 i zarzàdzi∏ g∏osowanie. Uchwa∏´ nr 2 przyj´to
jednog∏oÊnie.

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

  Nast´pnie Przewodniczàcy Komisji problemowych przy Podkarpackiej
Okr´gowej Radzie Aptekarskiej przedstawili sprawozdania z dzia∏alnoÊci Komi-
sji za 2009 rok:
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- Komisja Nauki i Szkolenia – mgr farm. Lidia Czy˝,
- Komisja ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty – mgr farm. Witold Prokopiak,
- Komisja Informatyczna – mgr farm. Lucyna Samborska,
- Komisja Ekonomiczna – mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska,
- Komisja Aptek Szpitalnych – mgr farm. Jacek Kozaczuk.

Zatwierdzenie bilansu za rok 2009.Zatwierdzenie bilansu za rok 2009.Zatwierdzenie bilansu za rok 2009.Zatwierdzenie bilansu za rok 2009.Zatwierdzenie bilansu za rok 2009.

Nast´pnie Przewodniczàcy Zjazdu odda∏ g∏os skarbnikowi POIA mgr farm.
Marii Wójcik, która przedstawi∏a sprawozdanie finansowe za rok 2009 i by∏o
ono wprowadzeniem 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 2009,

- Uchwa∏y Nr 4 w sprawie uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2010.

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

Wybory uzupe∏niajàce na cz∏onka Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego.Wybory uzupe∏niajàce na cz∏onka Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego.Wybory uzupe∏niajàce na cz∏onka Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego.Wybory uzupe∏niajàce na cz∏onka Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego.Wybory uzupe∏niajàce na cz∏onka Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego.

W zwiàzku z wygaÊni´ciem mandatu jednego z cz∏onków Okr´gowego
Sàdu Aptekarskiego, Przewodniczàca Sàdu wnios∏a o przeprowadzenie
wyborów uzupe∏niajàcych.
Komisja Skrutacyjna rozda∏a delegatom karty do g∏osowania. Nast´pnie
zebra∏a karty, przeliczy∏a g∏osy, ustali∏a wyniki i przedstawi∏a je Zjazdowi.
Z przeprowadzonych wyborów sporzàdzono protokó∏. Do sk∏adu Sàdu
wybrana zosta∏a mgr farm. Marta Smo∏a.

Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.

   Kolejny punkt porzàdku Zjazdu dotyczy∏ podj´cia czterech uchwa∏:
- Uchwa∏a Nr 5 w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Nadzwyczajnego
i Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA;

- Uchwa∏a Nr 6 w sprawie: Uchwalenia Regulaminu Okr´gowej Rady Apte-
karskiej Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

Mecenas Bogus∏awa Szybisz przygotowa∏a i omówi∏a nowe treÊci uchwa∏,
które poddano pod g∏osowanie. ¸àcznie oddano 50 g∏osów, za przyj´ciem
uchwa∏ by∏o 50 delegatów W wyniku  g∏osowania uchwa∏y przyj´to.
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Kolejnymi uchwa∏ami by∏y:
- Uchwa∏a nr 7 w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych;
- Uchwa∏a nr 8 w sprawie zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy
z powodu niew∏aÊciwej polityki lekowej Paƒstwa.

Po dyskusji obydwie uchwa∏y zosta∏y przyj´te jednog∏oÊnie.
Do Komisji Uchwa∏ wp∏yn´∏y projekty dwóch wniosków:
- w sprawie wyra˝enia uznania dla dzia∏aƒ Prezesa NRA w zakresie pracy dla
Êrodowiska aptekarskiego – wniosek zosta∏ przyj´ty przez aklamacj´;

- w sprawie w∏aÊciwej drogi przekazywania pism do organów paƒstwowych
przez aptekarzy – wniosek zosta∏ przyj´ty przy dwóch g∏osach wstrzymu-
jàcych.

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

Na zakoƒczenie Przewodniczàcy Zjazdu podsumowa∏ obrady i podzi´kowa∏
delegatom za przybycie i udzia∏ w Zjeêdzie przypominajàc jednoczeÊnie, ˝e
zjazd w roku 2011 b´dzie ostatnim w bie˝àcej kadencji..

Przewodniczàcy Zjazdu                 Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝                                       mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXV 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 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV 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 (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856) XXV Okr´gowy
Zjazd  Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co na-
st´puje :

§ 1

Zjazd postanawia prowadziç obrady zgodnie z Regulaminem Obrad
Nadzwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej uchwalonego Uchwa∏à Nr 1 XIX Okr´gowego Zjazdu Delega-
tów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia
2005 roku zmienionego Uchwa∏à Nr 5 XXI Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia
2007 roku oraz Uchwa∏y Nr 1 XXII Okr´gowego Zjazdu  Delegatów POIA
V Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Rzeszowie z dnia 3 paêdziernika 2007 roku

§ 2

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

Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze:
  mgr farm. Lidia Czy˝      mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORASprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORASprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORASprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORASprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORA
mi´dzy XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORAmi´dzy XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORAmi´dzy XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORAmi´dzy XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORAmi´dzy XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORA

za okres 16.04.2009r  – 15.04.2010 rza okres 16.04.2009r  – 15.04.2010 rza okres 16.04.2009r  – 15.04.2010 rza okres 16.04.2009r  – 15.04.2010 rza okres 16.04.2009r  – 15.04.2010 r

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

Spotykamy si´, by zgodnie z wymogami ustawy o izbach aptekarskich:
– przyjàç sprawozdanie organów POIA za okres od XXIV Zjazdu Delegatów,
– przyjàç sprawozdanie z realizacji bud˝etu POIA za rok 2009,
– uchwaliç bud˝et Izby na rok 2010,
– okreÊliç zadania samorzàdu do nast´pnego Zjazdu.

Prace samorzàdu w minionym roku by∏y skupione g∏ównie wokó∏ dzia∏aƒ
majàcych na celu rozwiàzywanie bie˝àcych problemów aptekarstwa i apte-
karzy.
Dotyczy∏y one g∏ównie:

q nadal trwajàcej batalii o kszta∏t z takim trudem nowelizowanej ustawy
Prawo Farmaceutyczne, zw∏aszcza w kontekÊcie wstrzymania przez MZ prac
legislacyjnych nad nià;

q kolejnej nowelizacji rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia w sprawie list leków
refundowanych;

q projektu nowego rozporzàdzenia w sprawie recepty lekarskiej, który wywo∏a∏
spore zamieszanie w naszym Êrodowisku, g∏ównie za sprawà zapisu:
„Apteka albo punkt apteczny realizuje za pe∏nà odp∏atnoÊcià recepty nie
spe∏niajàce wymogów formalnych”.  Nie mo˝na bowiem obarczaç pacjenta
odpowiedzialnoÊcià za b∏´dnie wystawione recepty.

q kontrowersji  wokó∏ tzw. „sprzeda˝y bezpoÊredniej” wprowadzonej przez
firm´ AstraZeneca;

q problemów z dystrybucjà Clexane oraz dyskusji nad dystrybucjà w aptekach
suplementów diety, którà prowadziliÊmy przez dwa miesiàce z PWIS
w Rzeszowie.

Nasze aptekarskie problemy omawialiÊmy na:

q rejonowych zebraniach informacyjno-szkoleniowych kierowników aptek;

q posiedzeniach PORA;

q Konwentach Prezesów OIA oraz posiedzeniach organów NIA.
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 STAN  ORGANIZACYJNYSTAN  ORGANIZACYJNYSTAN  ORGANIZACYJNYSTAN  ORGANIZACYJNYSTAN  ORGANIZACYJNY

Na koniec 2009 roku POIA liczy∏a 1100 cz∏onków.
W ciàgu minionego roku obserwowaliÊmy nadal pewnà migracj´

aptekarzy: przyby∏o - 49 aptekarzy a wyrejestrowa∏o si´ - 29 aptekarzy. Ogólnie
liczba cz∏onków POIA wzros∏a o 20 aptekarzy.

W/g miejsca zatrudnienia farmaceutów podzia∏ ten przedstawia∏ si´
nast´pujàco:
q w aptekach ogólnodost´pnych       - 931 osób , zmniejszy∏o si´ o 32 osoby,
q w aptekach szpitalnych, zak∏adowych
    i dzia∏ach farmacji szpitalnej                - 49 osób , zmniejszy∏o si´ o 10 osób,
q w hurtowniach farmaceutycznych  - 22 osoby, zwi´kszy∏o si´ o 4 osoby
   (osoby  te równoczeÊnie pracujà w aptece) ,
q zawodu nie wykonuje             - 98 osób,             przyrost o 58 osób.

             ———————————————————
        Razem:  1.100  osób  + 20 osób

 Wed∏ug danych WIF na 31.12.2009r. na terenie woj. podkarpackiego dzia∏a:
q aptek ogólnodost´pnych   -  607,
q placówek lecznictwa zamkni´tego  - 31,
    w tym:
          - aptek szpitalnych             - 25,
          - dzia∏y farmacji szpitalnej  -   4
(Strzy˝ów, Pogotowie Ratunkowe Rzeszów, Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój,
Uzdrowisko  Romanów-Zdrój),
- 1 apteka zak∏adowa Zak∏ad Karny,
- 1 apteka MON - apteka 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnià Specjali-

stycznà oraz:
q 13  hurtowni,  w tym 2  sk∏ady konsygnacyjne i 6 komór prze∏adunkowych.

     W minionym roku przyby∏o w sumie 10 aptek ogólnodost´pnych, ale na
tà liczb´ sk∏adajà si´:
q 22 przypadki wygaszenia zezwolenia na apteki, w tym 11 aptek zlikwidowa-

no a 11 wygaszeƒ nie spowodowa∏o likwidacji aptek, ale przeniesienia do
innych lokali lub zmiany w∏aÊcicieli i funkcjonowanie apteki nadal w tym
samym lokalu,

q w tym samym czasie WIF wyda∏ zezwolenia dla 32 aptek, w tym 11 w tych
samych lokalach i w 21 przypadkach na nowe apteki.
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Ârednio na jednà aptek´ ogólnodost´pnà przypada obecnie w ca∏ym woje-
wództwie podkarpackim oko∏o 3.500 mieszkaƒców  (dla porównania w grud-
niu 2002 roku by∏o to oko∏o 3.900 mieszkaƒców). Wliczajàc do ogólnej iloÊci
placówek zaopatrzenia farmaceutycznego  w województwie równie˝ punkty
apteczne, liczba ta zmniejsza si´ do 2.800 mieszkaƒców.

Ârednia liczba mieszkaƒców przypadajàca na jednà aptek´ w miastach
powiatowych Podkarpacia jest ni˝sza w porównaniu ze Êrednià krajowà i waha
si´ od ok. 875 w S´dziszowie Ma∏opolskim   do 2.630 w Mielcu. A w czterech
g∏ównych miastach Podkarpacia jest jeszcze ni˝sza i wynosi:
    Rzeszów - ok. 1.570 mieszkaƒców,
   Tarnobrzeg- ok. 2.600 mieszkaƒców,
    PrzemyÊl - ok. 1.850 mieszkaƒców,
   Krosno - ok. 1.640 mieszkaƒców.

Nadal na terenie naszego województwa funkcjonuje najwi´ksza liczba
Punktów Aptecznych ze wszystkich województw w Polsce – jest ich  147.

DZIA¸ALNOÂå  WEWNÑTRZORGANIZACYJNADZIA¸ALNOÂå  WEWNÑTRZORGANIZACYJNADZIA¸ALNOÂå  WEWNÑTRZORGANIZACYJNADZIA¸ALNOÂå  WEWNÑTRZORGANIZACYJNADZIA¸ALNOÂå  WEWNÑTRZORGANIZACYJNA

     Od poprzedniego Zjazdu PORA odby∏a 6 posiedzeƒPORA odby∏a 6 posiedzeƒPORA odby∏a 6 posiedzeƒPORA odby∏a 6 posiedzeƒPORA odby∏a 6 posiedzeƒ na których podj´∏a:
5 uchwa∏5 uchwa∏5 uchwa∏5 uchwa∏5 uchwa∏ o charakterze ogólnym, w tym w sprawie:
q okreÊlenia sposobu i terminu rozliczenia pierwszego okresu edukacyjnego

szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów,
q zakresu dzia∏ania Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

zwo∏ywanego w sprawach nie cierpiàcych zw∏oki,
q wykonania Uchwa∏y Nr 30 /V/2009 PORA z dnia 21 maja 2009 roku
   w sprawie upowa˝nienia Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady

Aptekarskiej do podejmowania dzia∏aƒ w imieniu Rady,
q upowa˝nienia Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej do

podejmowania dzia∏aƒ w imieniu Rady,
q terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej

Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

   oraz  wewnàtrzorganizacyjnychwewnàtrzorganizacyjnychwewnàtrzorganizacyjnychwewnàtrzorganizacyjnychwewnàtrzorganizacyjnych, dotyczàcych:
q umorzenia sk∏adek cz∏onkowskich,
q przed∏u˝enia okresu edukacyjnego,
q przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
q wydawania zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych ubieganie si´ przez magistrów

farmacji o prawo wykonywania zawodu.



BIULETYN 3,4(171,172/2010)BIULETYN 3,4(171,172/2010)BIULETYN 3,4(171,172/2010)BIULETYN 3,4(171,172/2010)BIULETYN 3,4(171,172/2010)14

Od 2009 roku Radzie przyby∏o nowe zadanie tj. wyra˝anie zgody na
przed∏u˝enie okresu edukacyjnegoprzed∏u˝enie okresu edukacyjnegoprzed∏u˝enie okresu edukacyjnegoprzed∏u˝enie okresu edukacyjnegoprzed∏u˝enie okresu edukacyjnego dla tych farmaceutów, którzy nie uzyskali
100 punktów w pierwszym okresie edukacyjnym tj. do dnia 31.12.2008 roku.
Rada podj´∏a ju˝  169  uchwa∏ 169  uchwa∏ 169  uchwa∏ 169  uchwa∏ 169  uchwa∏ w tym zakresie.
    W ubieg∏ym roku PORA wyda∏a 32 prawa wykonywania zawoduPORA wyda∏a 32 prawa wykonywania zawoduPORA wyda∏a 32 prawa wykonywania zawoduPORA wyda∏a 32 prawa wykonywania zawoduPORA wyda∏a 32 prawa wykonywania zawodu, które
by∏y wr´czane m∏odym farmaceutom. Wr´czanie nowych praw wykonywania
zawodu odbywa∏o si´ w sposób uroczysty na posiedzeniach PORA  lub Prezy-
dium i poprzedza∏o je z∏o˝enie Êlubowania  przez m∏odego aptekarza zgodnie
z zapisem znowelizowanej ustawy o izbach aptekarskich.

Biuro POIA wyda∏o te˝ zaÊwiadczenia  absolwentom wydzia∏ów farmaceu-
tycznych wy˝szych uczelni medycznych przedstawiajàcym niepe∏ne dokumenty
dotyczàce swego wykszta∏cenia (przede wszystkim brak dyplomu w oryginale
spowodowany procedurami w swej macierzystej uczelni).

      PORA podj´∏a te˝  3 Stanowiska w sprawieStanowiska w sprawieStanowiska w sprawieStanowiska w sprawieStanowiska w sprawie:
q umieszczania og∏oszeƒ , reklam i informacji na ∏amach Biuletynu i stronie

internetowej POIA:
     - PORA uwa˝a, ̋ e wszelkie treÊci og∏oszeƒ, reklam i informacji drukowanych

w Biuletynie oraz przedstawianych na stronie internetowej Izby muszà  byç
zgodne z Kodeksem Etyki Aptekarza RP,

q trybu rozliczania okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów czasowo nie
wykonujàcych zawodu - dotyczy to zarówno farmaceutów przebywajàcych
czasowo za granicà jak i osób nie wykonujàcych zawodu z innych przyczyn
np.urlop wychowawczy czy d∏ugotrwa∏e zwolnienie chorobowe,

q bezpiecznego dost´pu do leków oraz zagro˝eƒ dla aptek i aptekarzy w celu:
- zwrócenia uwagi decydentów, w tym Ministra Zdrowia oraz pos∏ów i sena-
torów na w∏aÊciwà polityk´ lekowà Paƒstwa, zapewniajàcà bezpieczeƒstwo
farmakoterapii obywateli;

- zwrócenia uwagi farmaceutów na zagro˝enia dla aptek wynikajàce z nieprze-
myÊlanego przyst´powania do ró˝nych programów (27 listopada 2009   roku).

PORA podj´∏a te˝ APELAPELAPELAPELAPEL do cz∏onków POIA
w sprawie zbiórki leków dla naszych wschodnich sàsiadów w którym   epidemia
wirusem A/H1N1 obj´∏a prawie ca∏y kraj. Do∏o˝yliÊmy skromnà cegie∏k´,
og∏aszajàc za poÊrednictwem hurtowni „Aptekarz” zbiórk´ leków – efekty
(30 aptek) choç skromne, pozwoli∏y na do∏àczenie si´ do zakupionych przez
Urzàd Miasta Sanoka leków i wys∏anie ich do bardzo zagro˝onego epidemià
Kamieƒca Podolskiego na Ukrainie.

Prezydium Rady odby∏o 12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz   45 w sprawachPrezydium Rady odby∏o 12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz   45 w sprawachPrezydium Rady odby∏o 12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz   45 w sprawachPrezydium Rady odby∏o 12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz   45 w sprawachPrezydium Rady odby∏o 12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz   45 w sprawach
nie cierpiàcych zw∏oki:nie cierpiàcych zw∏oki:nie cierpiàcych zw∏oki:nie cierpiàcych zw∏oki:nie cierpiàcych zw∏oki:
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q rozpatrzono 119 wniosków Komisji ds. prawa wykonywania zawodu
i podj´to stosowne uchwa∏y zgodnie z Uchwa∏à Nr 17/V/2008 z marca 2008
roku w sprawie zakresu dzia∏ania Prezydium PORA zwo∏ywanego w spra-
wach nie cierpiàcych zw∏oki. Dotyczy∏y one wydania r´kojmi dla kandydata
na kierownika apteki:
– nowootwieranej apteki (wniosek z WIF) - 32 opinii,
– zmiana kierownika apteki - 69 opinii,
– przed∏u˝enia po osiàgni´ciu wieku emerytalnego - 5 opinii,
– wniosek innej izby aptekarskiej - 7 opinii,
– zmiana kierownika hurtowni - 6 opinii.

Rada i jej PrezydiumRada i jej PrezydiumRada i jej PrezydiumRada i jej PrezydiumRada i jej Prezydium podejmowa∏y m. in. takie tematy jak:
q omówienie porozumienia PWIF z POIA w sprawie personelu fachowego

w aptekach,
q bie˝àce opiniowanie  aktów prawnych dotyczàcych farmacji a zw∏aszcza

regulacji prawnych, w tym kwestie nowych list, które wesz∏y w ̋ ycie od 16
grudnia 2009 roku,

q ustosunkowanie si´ do problemów wynikajàcych z kontrowersyjnego pro-
jektu rozporzàdzenia w sprawie recept lekarskich oraz dotyczàce protestu
a nast´pnie apelu farmaceutów w stosunku do tego projektu,

q omówienie sytuacji zwiàzanej z suplementami diety z udzia∏em przed-
stawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

q usprawnienie obiegu informacji, szersze korzystanie z mediów
elektronicznych, rozszerzenie  funkcji witryny internetowej POIA,

q system sprzeda˝y bezpoÊredniej - spotkanie z przedstawicielem firmy Astra
Zeneca,

q system dystrybucji Clexane- spotkanie z przedstawicielem Sanofi  Aventis-
dyrektorem handlowym Arturem Maciàgiem,

q przed∏u˝enia okresu edukacyjnego oraz szkolenie ciàg∏e farmaceutów w roku
2010,

q omówienie warunków umieszczania og∏oszeƒ i informacji na ∏amach Biu-
letynu Informacyjnego oraz stronie internetowej POIA,

q omówienie spraw zwiàzanych z mo˝liwoÊcià pozyskania Êrodków finanso-
wych z funduszy  unijnych z przeznaczeniem na szkolenia ciàg∏e,

q wykonanie uchwa∏y w sprawie okreÊlenia sposobu i terminu rozliczenia
pierwszego okresu edukacyjnego szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów,

q omówienie akcji pomocy humanitarnej dla zara˝onych wirusem A/H1N1
mieszkaƒców Ukrainy,

q ustosunkowanie si´ do wystàpienia Kamsoftu dotyczàcego przejmowania
firm komputerowych przez hurtownie farmaceutyczne.
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Funkcje doradcze dla PORA pe∏ni∏y  komisje sta∏e  powo∏ane na okres V Kadencji
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej:
q Komisja Legislacyjna - przewodniczàcy mgr farm. Robert Janocha,
q Komisja Nauki i Szkolenia - przewodniczàca mgr farm. Lidia Czy˝ ,
q Komisja Ekonomiczna - przewodniczàca mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska,
q Komisja ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty - przewodniczàcy mgr farm.

Witold Prokopiak,
q Komisja ds. Aptek Szpitalnych - przewodniczàcy mgr farm. Jacek Kozaczuk,
q Komisja Informatyczna - przewodniczàca mgr farm. Lucyna Samborska.
    Informacje z dzia∏alnoÊci tych Komisji z∏o˝à ich przewodniczàcy.

Dzia∏alnoÊç organów naszej Izby wspiera bardzo dobrze funkcjonujàce
biuro Izby którym kieruje dyrektor El˝bieta Zwoliƒska.

DZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNADZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNADZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNADZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNADZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNA

Du˝y nacisk w swojej pracy stawialiÊmy na w∏aÊciwy i pe∏ny obieg infor-
macji, zarówno do aptek jak i organów  naczelnych.

Nadal wydajemy Biuletyn POIA oraz Biuletyn Szkoleniowy. Funkcjonuje,
ciàgle modernizowana witryna internetowa, coraz cz´Êciej odwiedzana przez
nasze Kole˝anki i Kolegów. Poprzez nià staramy si´ na bie˝àco przekazywaç
wa˝ne informacje dotyczàce aptek i aptekarzy.
Jej funkcjonowanie, jako administrator strony , koordynuje red. Adam J. Czar-
toryski – rzecznik prasowy POIA oraz nasza Komisja Informatyczna.
Doradztwo prawne zabezpiecza nadal Kancelaria Adwokacka mgr Bogus∏awy
Szybisz.

 EKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEKEKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEKEKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEKEKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEKEKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEK

    Na  posiedzeniu Rady oraz Prezydium PORA zapraszaliÊmy cz´sto goÊci
celem omówienia bie˝àcych problemów aptek.

Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,
mgr Monikà Urbaniak:mgr Monikà Urbaniak:mgr Monikà Urbaniak:mgr Monikà Urbaniak:mgr Monikà Urbaniak:

- omówiliÊmy a nast´pnie podpisaliÊmy  porozumienie  w sprawie: personelu
fachowego w aptekach ogólnodost´pnych i jego obowiàzków,dokumentacji
dot. dzia∏alnoÊci apteki, opiniowania wniosków o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej. Porozumienie zawarto w oparciu
o ustalenia poczynione na spotkaniu: Glównego lnspektora Farmaceutycznego
z Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi i Kierownikami Delegatur,
przy udziale Prezesów Okr´gowych Rad Aptekarskich, w ̊ arkowie.Strony usta-
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li∏y zasady post´powania w sprawach b´dàcych przedmiotem porozumienia,
by na przysz∏oÊç uniknàç zb´dnych kontrowersji i uproÊciç stosowane procedury.
– projekt rozporzàdzenia w sprawie recept lekarskich,
– ewidencja personelu fachowego w aptece,
– koniecznoÊç weryfikacji przedstawianych przez magistrów farmacji i techni-

ków farmaceutycznych dokumentów,

Z Naczelnikiem  Wydz.Gospodarki Lekami PO NFZ Panià mgr Ann´ GutZ Naczelnikiem  Wydz.Gospodarki Lekami PO NFZ Panià mgr Ann´ GutZ Naczelnikiem  Wydz.Gospodarki Lekami PO NFZ Panià mgr Ann´ GutZ Naczelnikiem  Wydz.Gospodarki Lekami PO NFZ Panià mgr Ann´ GutZ Naczelnikiem  Wydz.Gospodarki Lekami PO NFZ Panià mgr Ann´ Gut
omawialiÊmy:omawialiÊmy:omawialiÊmy:omawialiÊmy:omawialiÊmy:

– uchybienia w wystawieniu i realizacji recept a tak˝e problem okreÊlenia
zakresu odpowiedzialnoÊci  lekarz/aptekarz;

–  problemy wynikajàce m.in.z w/w wytycznych Prezesa NFZ  w sprawie kontroli
aptek;

– plany kontroli aptek, ich zakresu  i wyników.;
– kwestie dotyczàce wzrostu refundacji w porównaniu do roku ubieg∏ego

oraz mo˝liwoÊci finansowych NFZ.

Na spotkaniu  z Dyrektorem POW NFZz Dyrektorem POW NFZz Dyrektorem POW NFZz Dyrektorem POW NFZz Dyrektorem POW NFZ
w Rzeszowie Gra˝ynà Hejdà, przedstawiciele Izby wyrazili swoje zaniepokojenie
obni˝eniem planowanej kwoty refundacyjnej z bud˝etu POW NFZ w roku
2010, co grozi zani˝eniem lub nieterminowà wyp∏atà kwot wynikajàcych
z przedstawianych faktur refundacyjnych. Pani Dyrektor powo∏ujàc si´ na
zapewnienia  minister Ewy Kopacz i wicewojewody podkarpackiego
Ma∏gorzaty Chomycz – oÊwiadczy∏a, ̋ e w ciàgu pó∏ roku Êrodki zostanà wyrów-
nane!

Z przedstawicielami Sanofi Aventis:Z przedstawicielami Sanofi Aventis:Z przedstawicielami Sanofi Aventis:Z przedstawicielami Sanofi Aventis:Z przedstawicielami Sanofi Aventis:
dyrektorem handlowym Arturem Maciàgiem, oraz menad˝erem ds. dystrybu-
cyjnych Dorotà  Bernatowicz omówiono problem  zak∏óceƒ dostaw do aptek
leku Clexane. Zapewnio nas, ̋ e firma do∏o˝y staraƒ celem poprawy zaopatrz-
enia w ten lek poprzez system sprzeda˝y interwencyjnej zorganizowanej przez
firm´ Sanofi Aventis

Na spotkaniu z przedstawicielem AstraZenekiprzedstawicielem AstraZenekiprzedstawicielem AstraZenekiprzedstawicielem AstraZenekiprzedstawicielem AstraZeneki  oraz hurtowni PGForaz hurtowni PGForaz hurtowni PGForaz hurtowni PGForaz hurtowni PGF,
która poÊredniczy  w nowej formie sprzeda˝y leków tzw.„sprzeda˝y
bezpoÊredniej”  przyj´to  informacj´ oraz wyjaÊnienia dystrybutorów, które
jednak nie przekona∏y Rad´.

Ze specjalistami od pozyskiwania Êrodków finansowych z funduszy unijnych:Ze specjalistami od pozyskiwania Êrodków finansowych z funduszy unijnych:Ze specjalistami od pozyskiwania Êrodków finansowych z funduszy unijnych:Ze specjalistami od pozyskiwania Êrodków finansowych z funduszy unijnych:Ze specjalistami od pozyskiwania Êrodków finansowych z funduszy unijnych:
zapoznano si´ z mo˝liwoÊcià pozyskania tych Êrodków z przeznaczeniem na
szkolenie ciàg∏e i doskonalenie zawodowe.
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      Z Wojewódzkim Inspektorem SanitarnymZ Wojewódzkim Inspektorem SanitarnymZ Wojewódzkim Inspektorem SanitarnymZ Wojewódzkim Inspektorem SanitarnymZ Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
i kierownikiem Oddzia∏u Higieny ̊ ywnoÊci i ̊ ywienia WIS oraz Wojewódzkim
Inspektorem Farmaceutycznym omówiliÊmy tryb post´powania organów
inspekcji oraz aptek przy wdra˝aniu ustawy dotyczàcej m.in. obrotu suple-
mentami diety w aptekach ogólnodost´pnych a tak˝e w sieci pozaaptecznej.

 Z pos∏ami na Sejm RP z naszego terenu:Z pos∏ami na Sejm RP z naszego terenu:Z pos∏ami na Sejm RP z naszego terenu:Z pos∏ami na Sejm RP z naszego terenu:Z pos∏ami na Sejm RP z naszego terenu:
    W zwiàzku z istniejàcym ba∏aganem na rynku dystrybucji leków PORA
podj´∏a stanowisko „W sprawie bezpiecznego dost´pu do leków oraz zagro˝eƒ
dla aptek i aptekarzy” jako ostrze˝enie dla naszych Kolegów, ale równie˝ by
zapoznaç z nim pos∏ów, zw∏aszcza w zakresie potrzeby niezb´dnych zmian
legislacyjnych dotyczàcych obrotu lekiem. Tekst stanowiska przes∏aliÊmy do
wszystkich pos∏ów z naszego terenu, by przy stanowieniu prawa mieli wiedz´
na temat potrzeb zawodu OtrzymaliÊmy dwie odpowiedzi, które zamieÊciliÊmy
w naszym Biuletynie i równoczeÊnie zaprosiliÊmy pos∏a Marka Rzàs´, który
wyrazi∏ ch´ç zapoznania si´ z problemami naszego Êrodowiska na posiedzenie
Prezydium PORA. Pan Pose∏ poinformowa∏ nas, ˝e w oparciu o nasze
wystàpienie przygotowa∏ interpelacj´ poselskà, dotyczàcà przyspieszenia prac
nad nowelizacjà ustaw regulujàcych obrót produktami leczniczymi i wyrobami
medycznymi a w szczególnoÊci ustaw: Prawo farmaceutyczne oraz  o cenach,
którà skierowa∏ do  Ministra Zdrowia  za poÊrednictwem Marsza∏ka Sejmu RP.

Zebranie informacyjno-szkolenioweZebranie informacyjno-szkolenioweZebranie informacyjno-szkolenioweZebranie informacyjno-szkolenioweZebranie informacyjno-szkoleniowe
kierowników aptek z terenu woj. Podkarpackiego.kierowników aptek z terenu woj. Podkarpackiego.kierowników aptek z terenu woj. Podkarpackiego.kierowników aptek z terenu woj. Podkarpackiego.kierowników aptek z terenu woj. Podkarpackiego.

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska zorganizowa∏a  je w dniu
3 czerwca 2009r.  w Rzeszowie. G∏ównym celem spotkania by∏o omówienie
problemów zwiàzanych z pracà farmaceuty w aptece. Frekwencja dopisa∏a
i 270 zebranych mog∏o wys∏uchaç informacji oraz poruszyç problemy nurtujàce
aptekarzy na codzieƒ. Zebranym przekazane zosta∏y aktualne uwagi pokon-
trolne dotyczàce pracy aptek a tak˝e najcz´Êciej wyst´pujàce nieprawid∏owoÊci
w realizacji recept oraz w trakcie obrotu lekiem w aptece.
PrzedstawiliÊmy równie˝ ostatnie dzia∏ania samorzàdu aptekarskiego, w tym
dotyczàce szkoleƒ ciàg∏ych.
Na 17 czerwca br. planujemy zorganizowaç kolejne spotkanie kierowników
aptek  z udzia∏em przedstawicieli WIF oraz PO NFZ celem omówienia bie˝àcych
problemów aptek i aptekarzy. Liczymy na dobrà frekwencj´.

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna aptek  z naszego terenu jest bardzo zró˝nicowana
w zale˝noÊci od lokalizacji, liczby aptek w danej  miejscowoÊci, kosztów w∏a-
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snych czy tytu∏u w∏asnoÊci. W tym ostatnim przypadku stajà do nierównej
konkurencji rodzinne apteki prywatne z du˝ymi sieciami aptek. Przy agre-
sywnym dzia∏aniu sieci aptecznych, wspieranych przez niektórych producen-
tów leków, byt ma∏ych - rodzinnych aptek staje si´ coraz bardziej zagro˝ony
a monopolistyczne sieci mogà wkrótce dyktowaç warunki na rynku leków ze
szkodà dla obywateli. Zagro˝enia dla spo∏eczeƒstwa p∏ynà równie˝ z rozszerza-
nia dystrybucji leków w sieci pozaaptecznej oraz z niekontrolowanego handlu
lekami w Internecie i na bazarach.

Ten poglàd PORA  zawar∏a w swoim Stanowisku w sprawie „Bezpiecznego
dost´pu do leków oraz zagro˝eƒ dla aptek i aptekarzy”, z kórym zapoznaliÊmy
pos∏ów z naszego terenu oraz NRA.

Wed∏ug danych IMS obroty miesi´czne aptek w woj. .podkarpackim
w IV kw.2009 r. by∏y  zbli˝one do Êredniej krajowej i wynosi∏y ok.200 tys z∏,
przy czym by∏y ni˝sze od Êredniej dla np. woj.mazowieckiego o 25-30proc. Te
obroty i tak zawy˝a niewielka grupa aptek w naszym województwie i by∏y
one bardzo  zró˝nicowane  w poszczególnych aptekach. W wi´kszoÊci nie
przekracza∏y 100 tys.z∏. Tak˝e Êrednia cena detaliczna sprzedanego jedno-
stkowego opakowania leków w naszym województwie by∏a Êrednio ni˝sza
od krajowej o ok.10proc.  i wynosi∏a 12,66z∏/w IV kw. 2009r.  Dane te ilustrujà
mniejszà zamo˝noÊç spo∏eczeƒstwa podkarpackiego w stosunku do innych
regionów kraju.

DZIA¸ALNOÂå  SZKOLENIOWADZIA¸ALNOÂå  SZKOLENIOWADZIA¸ALNOÂå  SZKOLENIOWADZIA¸ALNOÂå  SZKOLENIOWADZIA¸ALNOÂå  SZKOLENIOWA

W 2009r POIA by∏a wspó∏organizatorem konferencji naukowo-szkole-
niowej w Czarnej oraz szkoleƒ na terenie województwa podkarpackiego
(Rzeszów, Jas∏o, Sanok, Lubenia,  Stalowa Wola, Jasionka k/Rzeszowa, Âwilcza
k/Rzeszowa).
7 kursów zakoƒczonych testem  pozwoli∏o  uzyskaç 107 punktów tzw.
„twardych” a w 20 posiedzeniach naukowo-szkoleniowych  uczestnicy uzyskali
w sumie 102 punkty “mi´kkie”.
Wspó∏organizatorami by∏y te˝ hurtownie oraz firmy farmaceutyczne.

Nasi cz∏onkowie korzystajà nadal ze szkolenia internetowego organizowa-
nego przez Wydz. Farm. Kolegium  Medicum UJ  oraz OIA w Krakowie. PORA
oprócz wspó∏organizacji szkoleƒ wydaje karty szkolenia ciàg∏ego, ewiden-
cjonuje certyfikaty potwierdzajàce udzia∏ w szkoleniu oraz zalicza zdobyte
punkty zgodnie ze stosownym rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia, a tak˝e
wydaje Biuletyn Szkoleniowy.

Z dniem 31 .12.2008r zakoƒczy∏ si´ pierwszy pi´cioletni cykl szkolenia
ciàg∏ego dla 813 osób które rozpocz´∏y go 1.01.2004r. Poniewa˝ 65proc.
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naszych cz∏onków uda∏o si´ uzyskaç wymaganà liczb´ 100 punktów eduka-
cyjnych, pozostali  muszà uzupe∏niç te braki zgodnie ze Stanowiskiem PORA
w tej sprawie, sk∏adajàc do prezesa PORA w formie pisemnej wniosek o prze-
d∏u˝enie  czasu odbywania szkolenia ciàg∏ego. Do tej pory zg∏osi∏o wniosek
113 osób. Dotyczy to równie˝ kolejnych 50proc.osób, które rozpocz´∏y swój
pierwszy cykl szkolenia 1.01.2005r. dla których zakoƒczy∏ si´ on 31.12.2009r.
a które nie uzyska∏y wymaganej liczby punktów.

O szczegó∏ach prowadzonych przez naszà Izb´ dzia∏aƒ w zakresie szko-
lenia poinformuje Paƒstwa przewodniczàca Komisji Nauki  i SzkoleniaKomisji Nauki  i SzkoleniaKomisji Nauki  i SzkoleniaKomisji Nauki  i SzkoleniaKomisji Nauki  i Szkolenia.
OrganizowaliÊmy równie˝ dla naszych cz∏onków szkolenie BHP o czym poin-
formuje Paƒstwa przewodniczàca Komisji EkonomicznejKomisji EkonomicznejKomisji EkonomicznejKomisji EkonomicznejKomisji Ekonomicznej.

DZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNADZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNADZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNADZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNADZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNA

       Nadal kontynuowaliÊmy zorganizowanà z naszej inicjatywy akcj´ zbiórkizbiórkizbiórkizbiórkizbiórki
przeterminowanych lekówprzeterminowanych lekówprzeterminowanych lekówprzeterminowanych lekówprzeterminowanych leków. W sumie akcjà obj´tych jest 86 aptek i 2 punkty86 aptek i 2 punkty86 aptek i 2 punkty86 aptek i 2 punkty86 aptek i 2 punkty
apteczneapteczneapteczneapteczneapteczne: Rzeszów - 15, Stalowa Wola - 16 , PrzemyÊl - 8, Mielec -10, Krosno
-10, Sanok -8, Jas∏o -3, Nowa D´ba - 2, Le˝ajsk - 1, Chmielów - 1 PA, Rymanów
- 2, Rymanów-Zdrój - 1, Brzozów - 2, Lesko - 3, Babica -1, Czudec - 3.

ZawarliÊmy te˝ umow´ z Muzeum Okr´gowym w Rzeszowieumow´ z Muzeum Okr´gowym w Rzeszowieumow´ z Muzeum Okr´gowym w Rzeszowieumow´ z Muzeum Okr´gowym w Rzeszowieumow´ z Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie, dotyczàcà
Êwiadczenia us∏ug reklamowych na rzecz POIA w publikacji „Apteczne remi-
niscencje” - spraw´ przejà∏ rzecznik prasowy Izby. W muzeum tym zosta∏a
zorganizowana wystawa „Tradycje aptekarstwa na Podkarpaciu”.

Prowadzimy równie˝ rozmowy z Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku, na terenie którego ma powstaç Rynek Galicyjski. aby w zlokali-
zownej tam aptece powsta∏o Muzeum Aptekarstwa Podkarpacia.

Cz∏onkowie POIA aktywnie dzia∏ali w organach Naczelnej Izby Aptekarskiejorganach Naczelnej Izby Aptekarskiejorganach Naczelnej Izby Aptekarskiejorganach Naczelnej Izby Aptekarskiejorganach Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Prezes PORA dr farm. Aleksander Czarniawy oraz mgr farm. Lidia Czy˝

jako cz∏onkowie NRA uczestniczyli w pracach tego gremium a tak˝e Kon-
wentach Prezesów OIA. Mgr farm. Maria Wójcik dzia∏a∏a jako z-ca Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej a mgr farm. Lucyna Samborska jako
z-ca przewodniczàcego Naczelnego Sàdu Aptekarskiego

Zast´pca Prezesa mgr farm. Witold Prokopiak – pe∏ni równie˝ funkcj´
obserwatora Rady POW NFZ w Rzeszowie i uczestniczy∏ w spotkaniu Prezesów
OIA z WIF oraz GIF.

W seminarium prawników zorganizownym przez NIA uczestniczy∏y
dyrektor biura i nasz doradca prawny Bogus∏awa Szybisz.
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Ogólnopolski Dzieƒ AptekarzaOgólnopolski Dzieƒ AptekarzaOgólnopolski Dzieƒ AptekarzaOgólnopolski Dzieƒ AptekarzaOgólnopolski Dzieƒ Aptekarza by∏ obchodzony 23 wrzeÊnia 2009r.  pod
patronatem Ministra Zdrowia w Teatrze Capitol Club w Warszawie. Mi∏o mi
poinformowaç ,˝e za dzia∏alnoÊç  w samorzàdzie nasza Kole˝anka i Koledzy
zostali wyró˝nieni:
- mgr farm. Lucyna Samborska – Odznakà „Zas∏u˝ony dla s∏u˝by zdrowia”,
- mgr farm. Wiktor Prokopiak oraz mgr farm. Robert Janocha – Medalem
im.prof.Bronis∏awa Koskoskiego „ad gloriam pharmaciae”.

Gratulujemy !Gratulujemy !Gratulujemy !Gratulujemy !Gratulujemy !

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

Przy ciàgle nie uregulowanym w∏aÊciwie porzàdku prawnym na rynku
dystrybucji leków, samorzàd aptekarski ma nie tylko prawo ale obowiàzek
zwrócenia uwagi decydentów, w tym Ministra Zdrowia oraz pos∏ów
i senatorów, na w∏aÊciwà polityk´ lekowà  Paƒstwa,  oraz w∏aÊciwe warunki
wykonywaniu zawodu farmaceuty.
Dlatego w imieniu PORA przedk∏adam wniosek o przyj´cie przez Zjazd dwóch
uchwa∏ w sprawie:
1. pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych,
2. zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy z powodu niew∏aÊciwej

polityki Paƒstwa.

Niezb´dne zmiany prawne majà na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa
farmakoterapii obywateli a tak˝e przyczynià si´ wydatnie do przywrócenia
równowagi na rynku leków i wyrównania szans  funkcjonowania wszystkich
aptek.

Najwa˝niejszym elementem stabilizujàcym wykonywanie zawodu apte-
karza sà w∏aÊciwe uregulowania prawne. Mamy nadziej´, ˝e przed∏u˝ajàce
si´ prace nad nowelizacjà Prawa Farmaceutycznego zakoƒczà si´ w najbli˝szym
czasie a przygotowana Ustawa o zawodzie farmaceuty umo˝liwi zarówno
samorzàdowi aptekarskiemu sprawowanie pe∏nej pieczy nad wykonywaniem
zawodu jak i umocuje prawnie Kodeks Etyki Aptekarza RP.

Takie umocowanie u∏atwi samorzàdowi egzekwowanie jego
przestrzegania – dla dobra spo∏eczeƒstwa, któremu s∏u˝ymy  jak i dla  naszego
zawodu.
(Uwaga! na stronie www.poia.pl slajdy).

                                                                                Prezes PORA

                                                                dr n.farm. Aleksander Czarniawy
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okr´gowej IzbyPodkarpackiej Okr´gowej IzbyPodkarpackiej Okr´gowej IzbyPodkarpackiej Okr´gowej IzbyPodkarpackiej Okr´gowej Izby

AptekarskiejAptekarskiejAptekarskiejAptekarskiejAptekarskiej w Rzeszowie w Rzeszowie w Rzeszowie w Rzeszowie w Rzeszowie
w dniu 03.03.2010 rokuw dniu 03.03.2010 rokuw dniu 03.03.2010 rokuw dniu 03.03.2010 rokuw dniu 03.03.2010 roku

Komisja Rewizyjna w sk∏adzie:
mgr Dorota Kapa∏ka - przewodniczàca
mgr Dominik Szewc - cz∏onek
mgr Beata Siteƒ - cz∏onek

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 2009 rok przychody  na kwot´ 698.044,09
wynios∏y na dzieƒ 31.12.2009 roku 718.591,66 - co stanowi 103% , wydatki
z planowanych  531.298,00 - zrealizowano w kwocie 496.079,78 co stanowi
93%.

- ÊciàgalnoÊç sk∏adek cz∏onkowskich wykonana w 101%

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

Rok 2009 Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska zamkn´∏a dodatnim
wynikiem finansowym w kwocie 22.848,58. Jest to wynik znacznie lepszy od
wyniku finansowego za rok 2008 (14.001,99).
Stan konta bankowego w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosi∏ 193.066,14 z∏o-
tych.
Stan kasy w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosi∏  6.597,16 z∏otych.

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

                                                                          Przewodniczàca Komisji
                                                                        mgr farm. Dorota Kapa∏ka
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Sprawozdanie Sprawozdanie Sprawozdanie Sprawozdanie Sprawozdanie z dzia∏alnoÊciz dzia∏alnoÊciz dzia∏alnoÊciz dzia∏alnoÊciz dzia∏alnoÊci
Okr´gowego Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowego Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowego Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowego Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowego Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Rzeszowie  za rok 2009w Rzeszowie  za rok 2009w Rzeszowie  za rok 2009w Rzeszowie  za rok 2009w Rzeszowie  za rok 2009

Sàd Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej  w Rzeszowie dzia∏a na
podstawie:
- Ustawy o Izbach Aptekarskich z dn. 19.04.1991 r. (Dz. U. Nr 41 z 14.05.1991),
- Rozporzàdzenia M. Z. z 31.03.2003 r. w sprawie post´powania w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 63 z 16.04.12003),

- Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zakresu dzia∏ania Sàdu nale˝y orzekanie:
q w pierwszej instancji: w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej cz∏onków

samorzàdu aptekarskiego zrzeszonych w POIA za post´powanie sprzeczne
z przepisami prawnymi dotyczàcymi wykonywania zawodu aptekarza oraz
z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

q Rozpatruje sprawy skierowane przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej naszej Izby.

q Post´powanie mo˝e tak˝e dotyczyç cz∏onków innych izb aptekarskich – ze
skierowania Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.

Sàd Aptekarski POIA. pracowa∏  w nast´pujàcym sk∏adzie:

mgr farm. El˝bieta Kluz – przewodniczàca

  mgr farm. Katarzyna CieÊlikowska – cz∏onek

mgr farm. Bogus∏awa DryÊ – cz∏onek
mgr farm. Anna Gàs∏awska – cz∏onek
mgr farm. Teresa Kielar – cz∏onek
mgr farm. Maria ¸´gowiecka-Bajda – cz∏onek
dr Henryk Ptasiƒski – cz∏onek
mgr farm. Ma∏gorzata Wróbel – cz∏onek.

W omawianym okresie Okr´gowy Sàd POIA, rozpatrujàc sprawy odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy,  odby∏ 3 posiedzenia w sk∏adzie
trzyosobowym. Rozpatrzy∏:
3 wnioski o ukaranie od Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, wydajàc:
3 orzeczenia skazujàce, w tym: 2 upomnienia i jednà kar´ nagany.

Na koniec roku 2009 nie pozosta∏y do rozpatrzenia ˝adne wnioski od
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej o ukarania.
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W dniach 22 – 23 czerwca odby∏o si´ szkolenie  organizowane przez
Naczelnà Izb´ Aptekarskà dla s´dziów Naczelnego Sàdu Aptekarskiego i prze-
wodniczàcych okr´gowych sàdów aptekarskich. Uczestniczy∏a w nich mgr
Maria ̧ ´gowiecka-Bajda. 19 czerwca 2009 r. zosta∏a przeprowadzona kontrola
przez Przewodniczàcego Sàdu Naczelnej Izby Aptekarskiej. Przedmiotem
kontroli by∏y sprawy rozpatrywane przez Sàd Okr´gowy POIA w roku 2008.

                                                                            Przewodniczàca
                                                                     mgr farm. El˝bieta Kluz

Sprawozdanie RzecznikaSprawozdanie RzecznikaSprawozdanie RzecznikaSprawozdanie RzecznikaSprawozdanie Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci ZawodowejOdpowiedzialnoÊci ZawodowejOdpowiedzialnoÊci ZawodowejOdpowiedzialnoÊci ZawodowejOdpowiedzialnoÊci Zawodowej

Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w RzeszowiePodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w RzeszowiePodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w RzeszowiePodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w RzeszowiePodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w 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
OdpowiedzialnoÊci prowadzi post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci
zawodowej aptekarzy b´dàcych cz∏onkami izby aptekarskiej w tym wypadku:
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Szczegó∏owy sposób post´powa-
nia okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farma-
ceutów. Brak mo˝liwoÊci zastosowania przepisów wymienionych ustaw
pozwala na zastosowanie przepisów kpk. Zasady i regu∏y wykonywania
zawodu farmaceuty okreÊla ustawa Prawo farmaceutyczne oraz ca∏y szereg
ustaw wykonawczych. Ich naruszenie mo˝e byç przyczynà skierowania
wniosku do rzecznika.

Rok 2009 by∏ kolejnym rokiem pe∏nienia funkcji Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej w czteroletniej kadencji. Przyniós∏ on zmiany na sta-
nowisku zast´pcy rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej. Ze stanowiska
zast´pcy zrezygnowa∏a mgr farm. Jolanta Mach a w jej miejsce wybrano mgr
farm. Monik´ Moskw´ Jacek.

Do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w 2009 roku wp∏yn´∏y dwie
sprawy. By∏y to sprawy zarówno z wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego w Rzeszowie  i Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego
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NFZ. Ze wzgl´du na skomplikowany charakter spraw po dok∏adnym zebraniu
materia∏u dowodowego, jedna sprawa znalaz∏a fina∏ w Sàdzie Aptekarskim
a druga zosta∏a umorzona. Sprawa rozpatrzona przez ROZ z wniosku Woje-
wódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczy∏a wielu nieprawid∏owoÊci
zwiàzanych z funkcjonowaniem apteki. Nieprawid∏owoÊci te zosta∏y stwier-
dzone w trakcie kontroli przeprowadzonej w aptece przez Wojewódzkich
Inspektorów Farmaceutycznych. Obejmowa∏y one takie nieprawid∏owoÊci jak:
1. przeterminowanych surowców farmaceutycznych w recepturze,
2. niezgodnej z przepisami realizacji recept farmaceutycznych,
3. nie prowadzonego na bie˝àco rejestru recept farmaceutycznych,
4. nie opisanych zacz´tych butelek z wodà destylowanà w recepturze,
5. czasu w jakim sporzàdzane sà leki recepturowe (niezgodny z obowià-

zujàcymi wymogami - powy˝ej 48 godzin),
6. nieprawid∏owej ewidencji leków recepturowych (data i czas przyj´cia re-

cepty do realizacji jest taki sam jak data i czas sporzàdzania recepty),
7. comiesi´cznych wydruków ewidencyjnych substancji psychotropowych

i prekursorów kategorii 1 nie obejmujàcych wszystkich pozycji,
8. braku kontroli skutecznoÊci sterylizacji goràcym, suchym powietrzem,
9. braku aktualnego Urz´dowego Wykazu Produktów Leczniczych dopusz-

czonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10. nie uporzàdkowanej dokumentacji dotyczàcej 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. braku porzàdku w pomieszczeniach aptecznych.

Analizujàc charakter spraw skierowanych do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej POIA nasuwajà si´ pytania zwiàzane ze znajomoÊcià przepisów
prawnych obowiàzujàcych farmaceut´ przy wykonywaniu zawodu. Mo˝e nie
sà one do koƒca idealne ale obowiàzujàce.

Na zakoƒczenie apeluj´ do wszystkich farmaceutów - cz∏onków Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej o czynny udzia∏ przy wypracowaniu no-
wych zasad etyki i deontologii majàcych zastosowanie przy wykonywaniu
zawodu farmaceuty.

                                                       Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
                                                                        mgr farm. Ewa Bilska
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UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXV 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 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 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 2009Izby Aptekarskiej za rok 2009Izby Aptekarskiej za rok 2009Izby Aptekarskiej za rok 2009Izby Aptekarskiej za rok 2009

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich  (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856) XXV Okr´gowy Zjazd
Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co nast´puje:

§ 1

Zjazd zatwierdza przedstawione sprawozdania organów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2009.
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:
mgr farm. Lidia Czy˝      mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
Komisji ds. Wykonywania Zawodu FarmaceutyKomisji ds. Wykonywania Zawodu FarmaceutyKomisji ds. Wykonywania Zawodu FarmaceutyKomisji ds. Wykonywania Zawodu FarmaceutyKomisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty

za okres 2009 rokuza okres 2009 rokuza okres 2009 rokuza okres 2009 rokuza okres 2009 roku
Komisja  zosta∏a powo∏ana uchwa∏à nr 12/V/2007 Podkarpackiej Okr´-

gowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007roku. W sk∏ad komisji weszli:
Przewodniczàcy Komisji: Witold Prokopiak
Zast´pca Przewodniczàcego Komisji: Lidia Czy˝
Sekretarz Komisji: Stanis∏awa Go∏´biewska
oraz cz∏onkowie:   Marek Chojnicki, Marta Piekie∏ek, Lucyna Samborska, Maria
Wójcik.
Do zadaƒ Komisji nale˝y:
- wypracowanie zasad dotyczàcych sprawowania pieczy nad wykonywaniem
zawodu farmaceuty,

- weryfikacja dokumentów niezb´dnych do uzyskania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty,

- przygotowanie opinii w sprawie nale˝ytego prowadzenia apteki przez
kandydata na stanowisko kierownika apteki,

- przygotowanie opinii w sprawie przed∏u˝enia pe∏nienia funkcji kierownika
apteki przez farmaceut´, który ukoƒczy∏ 65 lat,

- przygotowanie opinii w sprawie odbycia sta˝u przypominajàcego przez farma-
ceut´, który mia∏ przerw´ w wykonywaniu zawodu, przez okres ponad 5 lat.

Przy rozpatrywaniu spraw Komisja dzia∏a w sk∏adzie co najmniej trzyosobowym
wyznaczonym przez Przewodniczàcego Komisji lub jego zast´pc´.
  W okresie od 1 styczeƒ do 31 grudzieƒ 2009 r. odby∏o si´ 45 posiedzeƒ Ko-
misji, na których wydano ∏àcznie 119 opinii, w tym:
- 32 opinie w sprawie kierowników nowych aptek,
- 69 opinii w sprawie zmian na stanowisku kierownika apteki istniejàcej,
- 5 opinii w sprawie przed∏u˝enia wieku emerytalnego kierownika,
- 6 opinii w sprawie zmian na stanowisku kierownika hurtowni lub sk∏adu
konsygnacyjnego.

Komisja zapozna∏a si´ z 7 opiniami skierowanymi do POIA z innych izb apte-
karskich.
Pe∏ne dane dotyczàce Komisji oraz dokumenty przez nià opracowane zosta∏y
umieszczone na stronie internetowej Izby.

        Przewodniczàcy Komisji
     mgr farm. Witold Prokopiak
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Sprawozdanie Komisji Nauki i SzkoleniaSprawozdanie Komisji Nauki i SzkoleniaSprawozdanie Komisji Nauki i SzkoleniaSprawozdanie Komisji Nauki i SzkoleniaSprawozdanie Komisji Nauki i Szkolenia
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

Miniony rok sprawozdawczy poÊwi´cony by∏ podsumowaniu ju˝ dwóch,
pierwszych okresów szkoleniowych dla aptekarzy wykonujàcych swój zawód
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych – tych, którzy rozpoczynali je
w roku 2004 i tych z roku 2005.

Koƒczymy pomyÊlnie pierwszy okres edukacyjny dla grupy osób, które
rozpocz´∏y szkolenie w styczniu 2004 roku. Chocia˝ z opóênieniem, niemniej
jednak dominujàca liczba mog∏a rozpoczàç kolejny okres uczestnictwa w spot-
kaniach przynoszàcych wiadomoÊci o najnowszych zdobyczach wiedzy
zawodowej. Z grupy tej zaliczy∏o swój pierwszy okres edukacyjny 527 osób,
co daje 65 proc. obowiàzanych wype∏niç go. Z grupy kolejnej zakoƒczy∏o
szkolenie 50 proc.  aptekarzy. Aczkolwiek jest grupa osób, które zdajà si´ byç
„odporne” na podnoszenie swych kwalifikacji, to 95 proc.  naszych kolegów
uczestniczy  w organizowanych przez POIA spotkaniach.

Posiedzeƒ naukowo-szkoleniowych i konferencji z wspó∏uczestnictwem
Izby Podkarpackiej zorganizowaliÊmy w minionym okresie sprawozdawczym
20 w dziesi´ciu ró˝nych oÊrodkach, Biuro Izby wyda∏o 964 zaÊwiadczeƒ dla
uczestników.

Kursów szkoleniowych z zaliczeniem testowym, dajàcych tzw. punkty
twarde odby∏o si´ na naszym terenie 7, mog∏y one przynieÊç uczestnikom
w sumie 107 punktów. Mamy byç z czego dumni. OczywiÊcie nie organizujemy
sami kursów ani posiedzeƒ.

W tym miejscu nale˝à si´ s∏owa podzi´kowania dla wszystkich, którzy
ponoszà bezpoÊredni trud organizacji, dla firm farmaceutycznych i hurtowni.

Jest jeszcze jedna sprawa, którà chcia∏abym zasygnalizowaç – komisja
nasza zawnioskowa∏a i wniosek zosta∏ przyj´ty przez Prezydium Rady Apte-
karskiej, aby tzw. „r´kojmie” dla osób starajàcych si´ o stanowisko kierownika
a nie dokumentujàcych wykonania obowiàzku podnoszenia swej wiedzy
zawodowej, wydawane by∏y warunkowo, tylko do koƒca okresu,  na który
aptekarz wnioskowa∏ o przed∏u˝enie okresu edukacyjnego. Po zakoƒczeniu
maksymalnego okresu przesuni´cia terminu zakoƒczenia cyklu szkoleƒ, komi-
sja b´dzie wnioskowaç o cofni´cie r´kojmi.

Ogromnie wzros∏a liczba cz∏onków naszej Izby korzystajàcych z portalu
edukacyjnego e-dukacja. Dla osób z oÊrodków oddalonych od miejsc kursów,
co w województwie podkarpackim jest znaczàce, jest to bardzo wygodna
forma. PodkreÊliç tu nale˝y, ˝e wszystkie koszty szkolenia ponosi POIA, dla
aptekarza ta forma szkolenia jest bezp∏atna.
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W minionym roku aptekarze mogli te˝ skorzystaç z nowej na naszym

terenie mo˝liwoÊci uzyskania punktów edukacyjnych – z „Europejskiego wspar-
cia dla farmaceutów na Podkarpaciu”, projektu wspó∏finansowanego przez
Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego „Cz∏owiek
– najlepsza inwestycja”.

Innymi formami podnoszenia swej wiedzy i kwalifikacji by∏y szkolenia
w ramach specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej i szpitalnej. Znaczàca
grupa aptekarzy zatrudnionych w placówkach naszego województwa za-
koƒczy∏a cykl szkoleniowy i uzyska∏a tytu∏ specjalisty. W gronie cz∏onków Izby
specjalistów z zakresu farmacji aptecznej jest 73. Zdawa∏oby si´, liczba
niewielka, ale w sytuacji przechodzenia na emerytur´ kadry farmaceutycznej
z dotychczasowym drugim stopniem specjalizacji, nie obserwujemy zmniej-
szenia si´ stanu liczbowego tej grupy farmaceutów. Podobna sytuacja jest
w grupie aptekarzy szpitalnych – w ubieg∏ym roku kolejnych szeÊç osób uzy-
ska∏o tytu∏y specjalistów.

GratulowaliÊmy te˝ uzyskania przez naszych kolegów tytu∏ów naukowych
doktora nauk farmaceutycznych – co w sytuacji braku na naszym terenie
jednostki akademickiej cieszy wyjàtkowo.

Martwi cz∏onków naszej komisji jedna sprawa – w roku 2004 wprowadzi-
liÊmy do obiegu czytelniczego Biuletyn Szkoleniowy, periodyk poÊwi´cony
sprawom szkolenia aptekarzy w ró˝nych dziedzinach zawodu, od rozporzà-
dzeƒ najwy˝szego szczebla po nasze informacje dotyczàce najnowszych zdo-
byczy nauk farmaceutycznych. W za∏o˝eniu, w biuletynie mia∏y byç przede
wszystkim przedstawiane prace naukowe cz∏onków podkarpackiej izby.
Niestety, aktywnoÊç naszych aptekarzy jest w takim stopniu, który  pozwoli∏
w minionym roku na zape∏nienie stron jedynie jednego numeru. Szkoda, na
tle ubieg∏ych lat jest to wyraêny regres. Niemniej jednak komisja b´dzie stara∏a
si´ o druk materia∏ów szkoleniowych na ∏amach Biuletynu informacyjnego.

Komisja czeka na inicjatywy cz∏onków naszej Izby – prosimy o „podpowia-
danie” tematów kursów, organizacji ró˝nych form szkolenia czy miejsc ich
organizacji. Apelujemy te˝, jak dwa lata temu – jeÊli chcemy, aby wszyscy
bezpoÊrednio zaanga˝owani w prac´ Izby mieli rzetelne podstawy dzia∏aƒ –
do∏ó˝my wszyscy choç szczypt´ w∏asnej inicjatywy.

  Przewodniczàca Komisji Nauki i Szkolenia
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
              mgr farm. Lidia Czy˝
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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 pracowa∏a w sk∏adzie:
Przewodniczàcy – mgr farm. Jacek Kozaczuk
Zast´pca –  mgr  farm Anna Stamirska
Sekretarz – mgr farm  Ma∏gorzata Janicka
Cz∏onek – mgr farm Ewa Franczyk

Na terenie województwa podkarpackiego pracuje:
- 26 aptek szpitalnych,
- 4 dzia∏y farmacji szpitalnej  (szpital Strzy˝ów , Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie, Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój  i Rymanów-Zdrój),

- 1 apteka zak∏adowa (Zak∏ad Karny w Za∏´˝u),
- 1 apteka MON  114 Szpitala Wojskowego z Przychodnià Specjalistycznà
w PrzemyÊlu.

Podstawowa praca Komisji mia∏a na celu dzia∏ania, które poprawi∏yby
funkcjonowanie  i status apteki szpitalnej w placówce ochrony zdrowia oraz
ugruntowa∏yby pozycj´ farmaceuty szpitalnego jako równoprawnego cz∏onka
zespo∏u leczàcego – specjalisty od leku.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano szeÊç spotkaƒ  informacyjno-
szkoleniowych dla kierowników i farmaceutów aptek szpitalnych.
Spotkania odbywa∏y si´ w ramach szkolenia ciàg∏ego aptekarzy, jednoczeÊnie
obejmujàc zagadnienia programu specjalizacyjnego z zakresu farmacji szpi-
talnej oraz informacji bie˝àcej dotyczàcej pracy aptek szpitalnych. Tematyka
obejmowa∏a:
- interakcj´ leków z innymi Êrodkami leczniczymi oraz po˝ywieniem (w sumie
15 godzin wyk∏adów zakoƒczonych testem - prof. Barbara Filipek z CM UJ);

- niepo˝àdane dzia∏ania wybranych grup leków i metody ich prewencji (dr
Jaros∏aw Woroƒ z CM UJ);

-  zasady sporzàdzania mieszanin ̋ ywieniowych w aptece szpitalnej  (4 godziny
wyk∏adów zakoƒczone testem - dr Maria Ciszewska-J´drasik);

- bezpieczeƒstwo farmakoterapii onkologicznej (10 godzin wyk∏adów
po∏àczonych z warsztatami i zakoƒczonych testem);

- polskie wytyczne post´powania w bólu pooperacyjnym;
- inhibitory pompy protonowej w leczeniu schorzeƒ górnego odcinka
przewodu pokarmowego;
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- warsztaty z zakresu p∏ynoterapii w szpitalach na podstawie porównania
ró˝nych produktów dost´pnych na polskim rynku;

- cukrzyca jako problem wspó∏czesnej medycyny;
- etyczne aspekty badaƒ klinicznych prowadzone przez Konsultanta Krajowego
ds. farmacji szpitalnej prof. Edmunda GrzeÊkowiaka.

Rok zakoƒczyliÊmy spotkaniem z Podkarpackim Wojewódzkim
Inspektorem Farmaceutycznym mgr farm. Monikà Urbaniak.

Pani Inspektor omówi∏a problemy aptek szpitalnych w Êwietle przepisów
prawnych oraz sugestie po kontroli tych placówek. W spotkaniu uczestniczy∏a
równie˝ Kierownik Laboratorium Kontroli JakoÊci Leków mgr Zofia Bentko-
wska, która omówi∏a tok post´powania przy prawid∏owym sporzàdzaniu leku
recepturowego w aptece szpitalnej.

W ubieg∏ym okresie sprawozdawczym  szeÊciu magistrów farmacji,
zatrudnionych w aptekach szpitalnych, uzyska∏o tytu∏ specjalisty z zakresu
farmacji szpitalnej .

Obecnie, w zwiàzku ze stale rosnàcà aktywnoÊcià i rolà farmaceutów
szpitalnych na terenie województwa podkarpackiego oraz ch´cià wzmocnienia
naszego Êrodowiska na tym obszarze, widzimy potrzeb´ powo∏ania woje-
wódzkiego konsultanta ds. farmacji  szpitalnej na terenie Podkarpacia. Liczàc
na poparcie ze strony konsultanta krajowego prof. E. GrzeÊkowiaka oraz
przychylnoÊç wojewody, mamy nadziej´ , ˝e w tym roku nam si´ to uda.

                 Przewodniczàcy Komisji ds. Aptek Szpitalnych
         Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

            mgr farm. Jacek Kozaczuk
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej Podkarpackiejz dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej Podkarpackiejz dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej Podkarpackiejz dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej Podkarpackiejz dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej Podkarpackiej

Okr´gowej Rady Aptekarskiej w 2009 rokuOkr´gowej Rady Aptekarskiej w 2009 rokuOkr´gowej Rady Aptekarskiej w 2009 rokuOkr´gowej Rady Aptekarskiej w 2009 rokuOkr´gowej Rady Aptekarskiej w 2009 roku

Komisja Ekonomiczna w 2009 roku zajmowa∏a si´ wg ustaleƒ statutowych
sprawdzaniem terminowoÊci wp∏aty sk∏adek cz∏onkowskich. Prace te by∏y
koordynowane ze skarbnikiem PORA  i dyrektorem Biura Izby.
Komisja zorganizowa∏a dwa szkolenia z zakresu BHP dla kierowników i praco-
wników aptek.

Wraz z Komisjà Nauki i Szkolenia komisja zorganizowa∏a spotkanie
kierowników aptek z naszego województwa z Podkarpackim Wojewódzkim
Inspektorem Farmaceutycznym mgr farm. Monikà Urbaniak oraz Naczelnikiem
Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ mgr farm. Annà Gut.

Jednym z tematów pracy komisji by∏o rozpatrywanie wyników kontroli
aptek przez POW NFZ w zakresie prawid∏owoÊci realizacji recept.

W okresie sprawozdawczym komisja rozpatrzy∏a i przyzna∏a zapomog´
pieni´˝nà dla dwóch osób, które znalaz∏y si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej.

             Przewodniczàca Komisji Ekonomicznej POIA
                   mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIAz dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIAz dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIAz dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIAz dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIA

W okresie sprawozdawczym tj. za rok 2009 rok Komisja Informatyczna
realizowa∏a nast´pujàcy zakres zadaƒ:
1. przygotowanie i kwalifikacja materia∏ów na stron´ www.poia,
2. nadzór nad kszta∏tem i treÊcià publikacji zamieszczanych na stronie

internetowej Izby,
3. nadzór nad programem informatycznym biura POIA,
4. usprawnienie przep∏ywu informacji pomi´dzy POIA, WIF i NFZ,
5. wspó∏praca z firmami informatycznymi.

Istotnym celem, jaki Komisja Informatyczna realizowa∏a w swojej pracy
by∏o zach´canie Kole˝anek i Kolegów aptekarzy z Podkarpacia do korzystania
z Internetu, a przede wszystkim odwiedzania strony internetowej POIA.

Jest rzeczà oczywistà, ̋ e w ostatnich latach, Internet sta∏ si´ nieodzownym
narz´dziem w prowadzeniu apteki i s∏u˝y codziennej wymianie korespondencji
i informacji. Najwa˝niejsze korzyÊci dla aptek wynikajàce z korzystania
z Internetu to:
1. mo˝liwoÊç szybkiej komunikacji i przep∏ywu informacji w kontaktach aptek

z Narodowym Funduszem Zdrowia, Wojewódzkim Inspektoratem
Farmaceutycznym oraz Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà;

2. obni˝enie kosztów funkcjonowania apteki, poniewa˝ przep∏yw informacji
drogà internetowà jest bezp∏atny;

3. Internet i strona internetowa POIA stanowià êród∏o wiedzy i edukacji oraz
umo˝liwiajà uczestniczenie w internetowych szkoleniach ciàg∏ych farma-
ceutów;

4. mo˝liwoÊç  zakupu leków do aptek w e - hurtowniach;
5. pozwala na ∏atwy i szybki dost´p do dzienników ustaw i aktualnych

przepisów dotyczàcych funkcjonowania aptek i zmian w „Prawie farmaceu-
tycznym”;

6. Internet jest dodatkowym i wa˝nym êród∏em informacji dla farmaceutów
o nowo wprowadzanych lekach;

7. w Internecie zamieszczone sà bazy hurtowni i producentów leków oraz
firm farmaceutycznych:

8. Internet stanowi narz´dzie wspierajàce Êwiadczenie opieki farmaceutycznej.

Wymienione wy˝ej przyk∏ady i szereg jeszcze innych korzyÊci stanowià
niepodwa˝alny argument przemawiajàcy za koniecznoÊcià korzystania z Inter-
netu i strony internetowej POIA.
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Administratorem strony internetowej Podkarpackiej Okr´gowej Izby

Aptekarskiej jest red.AdamJ.Czartoryski, który dba o prawid∏owe funkcjono-
wanie strony oraz zapewnia zamieszczanie aktualnych informacji dla farma-
ceutów naszej Izby.

W celu zwi´kszenia dost´pu do informacji oraz poprawy funkcjonowania
strony internetowej POIA Komisja Informatyczna we wspó∏pracy z firmà
informatycznà MERIDO wprowadzi∏a wiele istotnych zmian w serwisie.
Zaproponowane zmiany i rozwiàzania umo˝liwià aptekarzom szybki kontakt
z biurem POIA, pozwolà skierowaç zapytania do konkretnych komisji, jak
równie˝ skorzystaç z wzorów dokumentów niezb´dnych w pracy magistra
farmacji.

Strona internetowa POIA u∏atwia równie˝ udzia∏ w kszta∏ceniu ustawicz-
nym aptekarzy, poniewa˝ w serwisie zamieszczane sà informacje o aktualnie
organizowanych szkoleniach. Ponadto przygotowana zosta∏a lista szkoleƒ,
które odby∏y si´ w ubieg∏ym roku.

Oprócz wymienionych rozwiàzaƒ, dla aptekarzy odwiedzajàcych stron´
internetowà POIA, przygotowano szereg przydatnych informacji pogrupo-
wanych w czytelnie opisanych linkach.

Mamy nadziej´, ̋ e wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu serwisu POIA
przyniosà wiele korzyÊci i u∏atwià prac´ aptekarzom w podkarpackich ap-
tekach.
(Uwaga! na stronie www.poia.pl slajdy).

Przewodniczàca Komisji
     mgr farm. Lucyna Samborska

www.poia.plwww.poia.plwww.poia.plwww.poia.plwww.poia.pl
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UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV 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 15  kwietnia 2010 rokuz dnia 15  kwietnia 2010 rokuz dnia 15  kwietnia 2010 rokuz dnia 15  kwietnia 2010 rokuz dnia 15  kwietnia 2010 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 2009Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2009Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2009Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2009Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2009

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

§ 1

Zjazd zatwierdza bilans POIA na dzieƒ 31 grudnia 2009 roku przedstawiony
przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà w Rzeszowie oraz
sprawozdanie z realizacji bud˝etu za 2009 rok Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej.

§ 2

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

Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze:
mgr farm. Lidia Czy˝      mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV 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 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 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 2010Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2010Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2010Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2010Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2010

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856) XXV 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
2010 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:
mgr farm. Lidia Czy˝      mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

.
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UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV 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 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegow sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegow sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegow sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegow sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego
Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

Na podstawie art. 27 pkt  4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o iz-
bach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r.  Nr 136 r. poz. 856) XXV Zjazd Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala, co
nast´puje:

§ 1

Zjazd uchwala Regulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Dele-
gatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej o treÊci stanowiàcej
za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.

§ 2
Zjazd równoczeÊnie uchyla Regulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego
Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwalony
Uchwa∏à Nr 1 XIX Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2005 roku zmieniony Uchwa-
∏à Nr 5 XXI Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku oraz Uchwa∏à Nr 1
XXII Okr´gowego Zjazdu  Delegatów POIA V Zjazdu Sprawozdawczo Wybor-
czego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 3 paê-
dziernika 2007 roku

§ 3

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

Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze:
mgr farm. Lidia Czy˝      mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV 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 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej Podkar-w sprawie: uchwalenia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej Podkar-w sprawie: uchwalenia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej Podkar-w sprawie: uchwalenia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej Podkar-w sprawie: uchwalenia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

Na podstawie art. 27 pkt  4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o iz-
bach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r.  Nr 136 r. poz. 856 ) XXV Zjazd
Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala,
co nast´puje:

§ 1

Zjazd uchwala Regulamin Okr´gowej Rady Aptekarskiej Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej o treÊci stanowiàcej za∏àcznik do niniejszej
uchwa∏y.

§ 2
Zjazd równoczeÊnie uchyla Regulamin Okr´gowej Rady Aptekarskiej POIA
uchwalony uchwa∏à Nr 7 XXIV Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej

§ 3

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

Przewodniczàcy Zjazdu:                                  Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝                                  mgr farm. Maria Wójcik
                                                             mgr farm. Stanislawa Go∏´biewska
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UCHWA¸A NR 7UCHWA¸A NR 7UCHWA¸A NR 7UCHWA¸A NR 7UCHWA¸A NR 7
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV 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 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie: pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznychw sprawie: pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznychw sprawie: pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznychw sprawie: pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznychw sprawie: pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych

XXV Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏ajàc na podstawie art.27 pkt. 1 ustawy z dnia
19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. z 2008r. Nr 136, poz. 856 ze
zm.) podejmuje uchwa∏´:

§ 1

XXV Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie wyra˝a zaniepokojenie z powodu przed∏u˝ajàcych
si´ prac nad ustawami dotyczàcymi Êrodowiska aptekarskiego.

Obecnie mamy 2010r., a proces legislacyjny nad nowelizacjà ustaw
rozpoczà∏ si´ w 2001r. Przez ca∏y ten czas trwajà prace nad kolejnymi wersjami
zmian i jak do tej pory najistotniejsze dla samorzàdu zawodowego aptekarzy
nie trafi∏y na tzw. Êcie˝k´ legislacyjnà.

Niekontrolowany wzrost liczby aptek ogólnodost´pnych, ∏àczenie
wszystkich poziomów obrotu lekami w ramach jednego podmiotu, agresywna
reklama aptek i produktów leczniczych, stosowanie cen maksymalnych na
refundowane produkty lecznicze i wyroby medyczne powodujà, ˝e ochrona
zdrowia publicznego dysponuje coraz mniejszymi Êrodkami z kasy publicznej
przy zachowaniu sk∏adki zdrowotnej w tej samej wysokoÊci. Apteki zmuszone
sà do twardej gry rynkowej co powoduje, ̋ e nie koncentrujà si´ na potrzebach
swoich pacjentów a na przetrwaniu ekonomicznym. Nie by∏oby w tym zjawisku
zagro˝eƒ dla zdrowia publicznego, gdyby owa  gra rynkowa nie drenowa∏a
pieni´dzy publicznego p∏atnika.

 W zwiàzku z powy˝szym Delegaci na XXV Okr´gowy Zjazd Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej zwracajà si´ do w∏adz Naczelnej Rady Aptekarskiej
o spowodowanie przyspieszenia  prac Ministerstwa Zdrowia w zakresie nowe-
lizacji ustaw regulujàcych obrót produktów leczniczych i wyrobów medycznych
w tym: ustawy Prawo Farmaceutyczne, Ustawy o Izbach Aptekarskich oraz
ustawy o cenach.

Propozycje i konkretne projekty tych zmian zosta∏y przygotowane przez
samorzàd. Dotyczà one funkcjonowania aptek ogólnodost´pnych, szpitalnych
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oraz wa˝nych interesów farmaceutów tj.:
1. radykalnego zakazu ∏àczenia obrotu hurtowego leków z detalicznym,
2. zakazu monopolistycznych praktyk producentów leków, w tym tak˝e zmowy

kartelowej
3. zakazu koncentracji obrotu detalicznego w ramach jednego podmiotu,

powrót do has∏a „apteka dla aptekarza”,
4. pozycji  i zadaƒ aptek szpitalnych w zak∏adach opieki zdrowotnej,
5. sta∏ych, urz´dowych cen zbytu leków na wszystkich poziomach dystrybucji

oraz urz´dowych mar˝ na leki podlegajàce refundacji ze Êrodków publicz-
nych,

6. ca∏kowitego zakazu reklamy aptek ogólnodost´pnych i punktów
aptecznych,

7. zmian legislacyjnych zmierzajàcych do istotnego ograniczenia mo˝liwoÊci
dystrybucji leków poza siecià aptecznà, w tym przez Internet, z zachowa-
niem praw nabytych,

8. ustalenia jasnych zasad odpowiedzialnoÊci lekarza i aptekarza  w zakresie
wystawiania i realizacji recept lekarskich,

9. nowelizacji ustawy o izbach aptekarskich, do której nale˝y w∏àczyç elementy
ustawy o zawodzie farmaceuty i umocowania prawne Kodeksu Etyki
Aptekarza.

Proponowane zmiany jako zmierzajàce do  zapewnienia bezpieczeƒstwa
farmakoterapii obywateli przyczynià si´ wydatnie do przywrócenia  równowagi
na rynku leków i wyrównania szans  funkcjonowania wszystkich aptek.

§ 2

XXV Okr´gowy Zjazd Delegatów zobowiàzuje Podkarpackà Okr´gowà
Rad´ Aptekarskà do przekazania uchwa∏y do Naczelnej Rady Aptekarskiej celem
podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do realizacji niniejszej uchwa∏y

§ 3

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

Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze:
mgr farm. Lidia Czy˝      mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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UCHWA¸A NR 8UCHWA¸A NR 8UCHWA¸A NR 8UCHWA¸A NR 8UCHWA¸A NR 8
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIEPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIEPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIEPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIEPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE
z dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 rokuz dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy p∏ynàcych z corazw sprawie: zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy p∏ynàcych z corazw sprawie: zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy p∏ynàcych z corazw sprawie: zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy p∏ynàcych z corazw sprawie: zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy p∏ynàcych z coraz
powszechniejszych praktyk monopolistycznych w dystrybucji leków w Polsce.powszechniejszych praktyk monopolistycznych w dystrybucji leków w Polsce.powszechniejszych praktyk monopolistycznych w dystrybucji leków w Polsce.powszechniejszych praktyk monopolistycznych w dystrybucji leków w Polsce.powszechniejszych praktyk monopolistycznych w dystrybucji leków w Polsce.

XXV  Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie dzia∏ajàc na podstawie art.27 pkt. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. z 2008r. Nr 136, poz. 856 ze zm.) podejmuje
uchwa∏´:

 § 1
         W ostatnim czasie na rynku leków nasilajà si´ zjawiska noszàce znamiona
dzikiej, niekontrolowanej konkurencji, b´dàcej odwzorowaniem sprzeda˝y
sklepów wielko- powierzchniowych, co zmusza apteki do twardej gry rynkowej.
Coraz cz´Êciej pojawiajà si´ propozycje przyst´powania aptek do ró˝nych
programów i akcji, udost´pniania mo˝liwoÊci korzystania z portali interneto-
wych i serwisów, a tak˝e udost´pnianie specjalistycznego oprogramowania
w powiàzaniu z programami lojalnoÊciowymi.
         Zadaniem naszego samorzàdu jest dbanie o dobro cz∏onków, a tak˝e
ostrzeganie przed wszelkimi dzia∏aniami godzàcymi w interesy  zawodu apte-
karza oraz naszych pacjentów.
         W zwiàzku z powy˝szym wzywamy do:
1/ zachowania rozwagi przy podejmowaniu decyzji o przyst´powaniu do pro-

gramów i akcji oferowanych przez firmy farmaceutyczne,
2/ szczegó∏owego zapoznawania si´ z regulaminami, warunkami zap∏aty, cza-

sem trwania umowy oraz mo˝liwoÊciami rezygnacji z w/w propozycji,
3/ przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i nie ujawnianie takich

danych osobom trzecim,
4/ dok∏adnego czytania informacji zapisanych „drobnym drukiem” lub w for-

mie odsy∏aczy do szczegó∏owych warunków i regulaminów.
Rozwaga i zastanowienie si´ przed podj´ciem decyzji pozwoli na unikni´-

cie w przysz∏oÊci negatywnych skutków, cz´sto finansowych, wynikajàcych
z nieznajomoÊci zasad na jakich przystàpi∏o si´ do programu czy skorzysta∏o
z super oferty.

§ 2
       XXV Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rze-
szowie zwraca si´ do w∏adz Naczelnej Rady Aptekarskiej o zadbanie o to aby
w przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia projektach nowelizacji
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ustaw farmaceutycznych znalaz∏y si´ uregulowania dotyczàce powy˝szych
problemów.
                                                           § 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze:
  mgr farm. Lidia Czy˝      mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏ebiewska

STANOWISKO Nr 1STANOWISKO Nr 1STANOWISKO Nr 1STANOWISKO Nr 1STANOWISKO Nr 1
XXV OKR¢GOWEGO  ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO  ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO  ZJAZDU  DELEGATÓWXXV OKR¢GOWEGO  ZJAZDU  DELEGATÓWXXV 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 15  kwietnia  2010 r.z dnia 15  kwietnia  2010 r.z dnia 15  kwietnia  2010 r.z dnia 15  kwietnia  2010 r.z dnia 15  kwietnia  2010 r.

w sprawie: poparcia dla dzia∏aƒ Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie: poparcia dla dzia∏aƒ Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie: poparcia dla dzia∏aƒ Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie: poparcia dla dzia∏aƒ Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie: poparcia dla dzia∏aƒ Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

XXV Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏ajàc na podstawie art.27 pkt. 1 ustawy z dnia
19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz.
856 ze zm.) oraz  § 5 ust. 3 pkt. 2 Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego
i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
uchwalonego przez XXV Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w Rzeszowie dnia
15 kwietnia 2010 r. przyjmuje nast´pujàce stanowisko:

1
XXV Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby

Aptekarskiej w Rzeszowie wyra˝a poparcie oraz uznanie dla dzia∏aƒ Prezesa
Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza w zakresie pracy dla
Êrodowiska aptekarskiego.

 Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze:
  mgr farm. Lidia Czy˝      mgr farm. Maria Wójcik
                                                                mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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Prezes POIA
otwiera Zjazd

Migawki

zjazdowe:

W Zjeêdzie udzia∏ wzià∏
pose∏ RP M. Rzàsa
(pierwszy z prawej)

Wojewódzki
Inspektor

Farmaceutyczny
(n/z z lewej)

Przewodniczàca
Komisji Informatycznej
przedstawia swoje
sprawozdanie
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Prezydium Zjazdu

dr W. Giermaziak
z MZ w czasie

swojego wystàpienia

Przemawia prezes NRA
dr G. Kucharewicz

G∏os zabra∏ pose∏
na Sejm RP M. Rzàsa
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Stoiska firm w hollu
Zjazdu

Prof. dr hab. El˝bieta
Mikiciuk- Olasik
prowadzi wyk∏ad
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Dr Wojciech GiermaziakDr Wojciech GiermaziakDr Wojciech GiermaziakDr Wojciech GiermaziakDr Wojciech Giermaziak
Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa ZdrowiaDepartament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa ZdrowiaDepartament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa ZdrowiaDepartament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa ZdrowiaDepartament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia

Ustalanie cen leków w procesie refundacyjnymUstalanie cen leków w procesie refundacyjnymUstalanie cen leków w procesie refundacyjnymUstalanie cen leków w procesie refundacyjnymUstalanie cen leków w procesie refundacyjnym
W ostatnim czasie powsta∏o wiele sporów i opinii na temat polskiego

systemu refundacji i zasad umieszczania produktów leczniczych na liÊcie leków
refundowanych. Celem niniejszego opracowania jest przybli˝enie zasad
ustalania cen leków refundowanych na etapie prac w Ministerstwie Zdrowia
Istotnym wydaje si´ równie˝ przybli˝enie okresów czasowych wymuszonych
obowiàzujàcym prawem oraz procedurami legislacyjnymi.
.

1. Sk∏adanie wniosków cenowych.1. Sk∏adanie wniosków cenowych.1. Sk∏adanie wniosków cenowych.1. Sk∏adanie wniosków cenowych.1. Sk∏adanie wniosków cenowych.

Chcàc wprowadziç produkt leczniczy do wykazów refundacyjnych nale˝y
z∏o˝yç u Ministra Zdrowia wniosek refundacyjny. Wraz z takim wnioskiem
sk∏ada si´ wniosek o ustalenie ceny urz´dowej produktu. Podmiotami
uprawnionymi do sk∏adania wniosków refundacyjnych sà: podmiot odpowie-
dzialny, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego oraz importer równoleg∏y,
a tak˝e wytwórca wyrobów medycznych, jego autoryzowany przedstawiciel
albo importer. Wnioski refundacyjne sk∏adaç mo˝na do Ministra Zdrowia przez
pierwszych siedem dni ka˝dego kwarta∏u (cztery okienka podawcze). Zakres
wniosków, zarówno refundacyjnego jak i cenowego, okreÊlony zosta∏ w usta-
wie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póên. zm.)
oraz Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050
z póên. zm.) i rozporzàdzeniach okreÊlajàcych wzory tych wniosków.
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W przypadku woli zmiany ceny urz´dowej produktu ju˝ obj´tego wyka-
zami refundacyjnymi, przedsi´biorcy zajmujàcy si´ wytwarzaniem i obrotem
produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi obj´tymi wykazami mogà
sk∏adaç wnioski o ustalenie cen urz´dowych do ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia. Wnioski o zmiany ceny urz´dowej sk∏adaç mo˝na w ka˝dym czasie.

2. Rozpatrywanie wniosków2. Rozpatrywanie wniosków2. Rozpatrywanie wniosków2. Rozpatrywanie wniosków2. Rozpatrywanie wniosków

Wnioski sk∏adane do Ministra Zdrowia, zarówno refundacyjne jak i cenowe,
sà analizowane pod wzgl´dem kompletnoÊci formalnej.
Procedura ta trwa ok.7-14dni.
W przypadku braków formalnych, wnioskodawca wzywany jest do uzupe∏-
nienia wniosku.
Nast´pnie kompletny pod wzgl´dem formalnym wniosek, przekazywany jest:
1) w przypadku substancji, która nie wyst´puje na wykazach – do Agencji

Oceny Technologii Medycznych, a po uzyskaniu rekomendacji Prezesa AOTM
– Zespo∏owi do Spraw Gospodarki Lekami w celu jego rozpatrzenia.

2) w przypadku produktu generycznego – Zespo∏owi do Spraw Gospodarki
Lekami w celu jego rozpatrzenia.

Rozpatrujàc wniosek, ZdsGL podejmuje odnoÊnie ka˝dego produktu uch-
wa∏´, w której rekomenduje ustalenie czy zmian´ lub rekomenduje nieu-
wzgl´dnienie propozycji cenowej wnioskodawcy.

Na etapie rozpatrywania wniosku przez Zespó∏ prowadzone sà negocjacje
cenowe, które majà na celu ustalenie ceny przy uwzgl´dnieniu zasad konku-
rencyjnoÊci cenowej i zasad przyj´tych przez Zespó∏.
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Jednà z takich zasad jest, i˝ produkt generyczny aplikujàcy do wykazów
winien byç na poziomie lub taƒszy od najtaƒszego odpowiednika farmakolo-
gicznego funkcjonujàcego w polskim rynku farmaceutycznym. W tym celu
przedstawiciele Zespo∏u lub Ministra Zdrowia prowadzà negocjacje cenowe.

W przypadku negatywnej uchwa∏y Zespo∏u przedsi´biorca mo˝e zwróciç
si´ do ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, dzia∏ajàcego w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, o ponowne rozpa-
trzenie wniosku.

Rozpatrujàc ponownie wniosek minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e:
1) ustaliç ceny urz´dowe leku albo wyrobu medycznego, umieszczajàc go

w wykazach,



51XXV OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW POIA

2) odmówiç ustalenia cen urz´dowych leku albo wyrobu medycznego i nie
umieÊciç go w wykazach,

3) zmieniç ceny urz´dowe leku albo wyrobu medycznego znajdujàcego si´
na wykazach,

4) odmówiç zmiany cen urz´dowych leku albo wyrobu medycznego znajdu-
jàcego si´ na wykazach.

3. Nowelizacja wykazów refundacyjnych.3. Nowelizacja wykazów refundacyjnych.3. Nowelizacja wykazów refundacyjnych.3. Nowelizacja wykazów refundacyjnych.3. Nowelizacja wykazów refundacyjnych.

Po rozpatrzeniu przez ZdsGL grupy wniosków np. z jednego okienka
podawczego (okres jednego kwarta∏u), tworzony jest materia∏ do nowelizacji
wykazów. Rozpatrywanie wniosków do tego etapu trwa oko∏o 2 miesiàce.
Nowe produkty oraz ceny wprowadzane sà do bazy refundacyjnej i obliczane
sà od nowa, przy uwzgl´dnieniu wypracowanych i wynegocjowanych w MZ
zmian, limity cen produktów zawartych w wykazach.

Po rozpatrzeniu tak przygotowanych wniosków, minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia, zamieszcza na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, komunikat zawierajàcy wysokoÊç
limitów cen leków i wyrobów medycznych w wykazach refundacyjnych.

Nast´pnie, (po analizie stanu rynku w∏asnych produktów, a tak˝e wielkoÊci
sprzeda˝y produktów konkurencyjnych) wnioskodawcy mogà, w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia, zaproponowaç cen´ ni˝szà, ni˝ cena okreÊlona we wniosku, tj mogà
w drodze pisemnej, zaproponowaç obni˝ki cen. Procedura sp∏ywania ponow-
nych wniosków zawierajàcych propozycj´ obni˝enia ceny, jego formalnej oceny
i wprowadzenia do bazy danych trwa ok. 17 dni.
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Dalszym etapem jest opracowanie treÊci projektów rozporzàdzeƒ refun-
dacyjnych i ich przekazanie pod obrady Kierownictwa Resortu przed konsulta-
cjami wewn´trznymi.

Konsultacje wewn´trzne trwajà mo˝liwie krótko od 1 do 3 dni. W przy-
padku uwag, sà one bezzw∏ocznie opracowywane i projekty rozporzàdzeƒ
ponownie „stajà” na Kierownictwie Resortu przed konsultacjami spo∏ecznymi.

Kierownictwo Resortu decyduje, czy projekty zostajà przekazane do kon-
sultacji spo∏ecznych i na jaki okres. Ze wzgl´du na charakter rozporzàdzeƒ
oraz fakt, ˝e odnoÊnie wprowadzania produktów do wykazów oraz zmian
cen obowiàzujà procedury ustawowe najcz´Êciej konsultacje spo∏eczne trwajà
od 7 do 14 dni. Nast´pnie przez okres ok. 7 dni MZ zbiera nap∏ywajàce pocztà
(listy polecone z potwierdzeniem odbioru) uwagi wynikajàce z konsultacji
spo∏ecznych. Zajmuje to ∏àcznie ok. 21 dni.
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Dalszym etapem jest opracowanie uwag z konsultacji spo∏ecznych oraz
ich przedstawienie Ministrowi Zdrowia do rozstrzygni´cia.

Po tym etapie przygotowywana jest koƒcowa wersja projektów
rozporzàdzeƒ, która jest przedstawiana Kierownictwu Resortu celem decyzji
o ich ewentualnym skierowaniu do Rzàdowego Centrum Legislacji (RCL). RCL
zwalnia z Komisji Prawniczej. RCL nie ma okreÊlonego czasu na dokonanie
zwolnienia z Komisji Prawniczej.

Po uzyskaniu zwolnienia z Komisji Prawniczej, projekty mogà byç
przedstawione Ministrowi Zdrowia do podpisu.

Rozporzàdzenie w sprawie wykazu cen urz´dowych hurtowych i detalic-
znych produktów leczniczych i wyrobów medycznych podpisywane jest przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych.

Ostatnim etapem
jest skierowanie podpi-
sanych rozporzàdzeƒ do
publikacji do Dziennika
Ustaw i ich publikacja.
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Jak widaç z przedstawionego opracowania proces ustalania cen na

leki refundowane jest przejrzysty i czytelnie opisany w obowiàzujàcych prze-
pisach prawa. Zastosowanie przepisów prawa w procedurach legislacyjnych
jest nierozerwalnie zwiàzane z przedzia∏ami czasowymi przewidzianymi w po-
szczególnych etapach ich realizacji.

4. Proponowane przez Resort zmiany.4. Proponowane przez Resort zmiany.4. Proponowane przez Resort zmiany.4. Proponowane przez Resort zmiany.4. Proponowane przez Resort zmiany.

W wyniku analizy procesów zachodzàcych na polskim rynku farmaceutycz-
nym Resort Zdrowia proponuje wprowadziç nast´pujàce zmiany do systemu.
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Na przyk∏adzie iloÊci
zrefundowanych pro-
duktów leczniczych
w 2009 roku wed∏ug
cen hurtowych brutto
poziom refundacji przy
zmienionej mar˝y hurto-
wej przedstawia si´ jak
na za∏àczonym wy-
kresie:
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Na osi poziomej przedstawiono zakresy cenowe leków z list refundacyj-

nych, natomiast na osi pionowej przedstawiono iloÊç sprzedanych opakowaƒ.
Jako wynik powy˝szej symulacji ∏atwo zauwa˝yç utrzymujàca si´ sta∏à tenden-
cje malejàcà w wydatku publicznego p∏atnika. Stanowi to równie˝ gwarant
utrzymania sta∏ych niskich cen w obrocie detalicznym.

5. Posumowanie.5. Posumowanie.5. Posumowanie.5. Posumowanie.5. Posumowanie.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono istniejàcy stan prawny w zakre-
sie tworzenia list leków refundowanych oraz procedur zwiàzanych z tworze-
niem rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia.

W powszechnej opinii wydawaç by si´ mog∏o, ̋ e wydanie rozporzàdzenia,
chocia˝by nowelizujàcego poprzednio obowiàzujàce jest jedynie wolà ustawo-
dawcy i nie wymaga specjalnych zabiegów a tym bardziej mo˝e byç praktycznie
wydane z dnia na dzieƒ. Przedstawiony powy˝ej schemat post´powania do-
tyczy tworzenia rozporzàdzenia o charakterze czysto technicznym wynikajà-
cego z codziennej pracy MZ i Rzàdu, jako inicjatora proponowanych dla
gospodarki kraju zmian. W przypadku dzia∏aƒ legislacyjnych wynikajàcych
z inicjatywy Parlamentu (np. tworzenia ustaw) obj´te sà innymi jeszcze bardziej
skomplikowanymi procedurami prawnymi, co automatycznie wyd∏u˝a czas
jego stanowienia.

W konkluzji nale˝y stwierdziç, ˝e zarówno tworzenie list leków refundo-
wanych jak i ich umieszczenie w rozporzàdzeniach Ministra Zdrowia jest
procesem wielostopniowym oraz wymagajàcym realizacji czasowej procedur,
nie zawsze zale˝nych w czasie realizacji, od woli Ministra. Tworzàc wykazy
leków refundowanych Minister Zdrowia kieruj´ si´ jak najdalej idàcym zabez-
pieczeniem interesów polskiego pacjenta oraz prawid∏owym funkcjonowa-
niem systemu, jako integralnà cz´Êcià programu ochrony zdrowia w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia
        Departament Polityki Lekowej i Farmacji
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PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ WPISA¸ SI¢PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ WPISA¸ SI¢PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ WPISA¸ SI¢PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ WPISA¸ SI¢PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ WPISA¸ SI¢
DO KSI¢GI KONDOLENCYJNEJ W PA¸ACU PREZYDENCKIMDO KSI¢GI KONDOLENCYJNEJ W PA¸ACU PREZYDENCKIMDO KSI¢GI KONDOLENCYJNEJ W PA¸ACU PREZYDENCKIMDO KSI¢GI KONDOLENCYJNEJ W PA¸ACU PREZYDENCKIMDO KSI¢GI KONDOLENCYJNEJ W PA¸ACU PREZYDENCKIM

W niedziel´ 11 kwiet-W niedziel´ 11 kwiet-W niedziel´ 11 kwiet-W niedziel´ 11 kwiet-W niedziel´ 11 kwiet-
nia 2010 r. prezes Naczelnejnia 2010 r. prezes Naczelnejnia 2010 r. prezes Naczelnejnia 2010 r. prezes Naczelnejnia 2010 r. prezes Naczelnej
Rady Aptekarskiej dr Grze-Rady Aptekarskiej dr Grze-Rady Aptekarskiej dr Grze-Rady Aptekarskiej dr Grze-Rady Aptekarskiej dr Grze-
gorz Kucharewicz w imie-gorz Kucharewicz w imie-gorz Kucharewicz w imie-gorz Kucharewicz w imie-gorz Kucharewicz w imie-
niu Naczelnej Izby Aptekar-niu Naczelnej Izby Aptekar-niu Naczelnej Izby Aptekar-niu Naczelnej Izby Aptekar-niu Naczelnej Izby Aptekar-
skiej i wszystkich aptekarzyskiej i wszystkich aptekarzyskiej i wszystkich aptekarzyskiej i wszystkich aptekarzyskiej i wszystkich aptekarzy
wpisa∏ si´ do Ksi´gi Kondo-wpisa∏ si´ do Ksi´gi Kondo-wpisa∏ si´ do Ksi´gi Kondo-wpisa∏ si´ do Ksi´gi Kondo-wpisa∏ si´ do Ksi´gi Kondo-
lencyjnej wy∏o˝onej w Pa-lencyjnej wy∏o˝onej w Pa-lencyjnej wy∏o˝onej w Pa-lencyjnej wy∏o˝onej w Pa-lencyjnej wy∏o˝onej w Pa-
∏acu Prezydenckim w War-∏acu Prezydenckim w War-∏acu Prezydenckim w War-∏acu Prezydenckim w War-∏acu Prezydenckim w War-
szawie.szawie.szawie.szawie.szawie.

KONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJE
„Pogrà˝onym w smutku i ̋ a∏obie Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy„Pogrà˝onym w smutku i ̋ a∏obie Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy„Pogrà˝onym w smutku i ̋ a∏obie Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy„Pogrà˝onym w smutku i ̋ a∏obie Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy„Pogrà˝onym w smutku i ̋ a∏obie Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy

lotniczej pod Smoleƒskiem sk∏adam wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia,lotniczej pod Smoleƒskiem sk∏adam wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia,lotniczej pod Smoleƒskiem sk∏adam wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia,lotniczej pod Smoleƒskiem sk∏adam wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia,lotniczej pod Smoleƒskiem sk∏adam wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia,
∏àczàc si´ w bólu i modlitwie wraz z wszystkimi aptekarzami.∏àczàc si´ w bólu i modlitwie wraz z wszystkimi aptekarzami.∏àczàc si´ w bólu i modlitwie wraz z wszystkimi aptekarzami.∏àczàc si´ w bólu i modlitwie wraz z wszystkimi aptekarzami.∏àczàc si´ w bólu i modlitwie wraz z wszystkimi aptekarzami.

JesteÊmy wstrzàÊni´ci tragicznà Êmiercià Prezydenta RzeczypospolitejJesteÊmy wstrzàÊni´ci tragicznà Êmiercià Prezydenta RzeczypospolitejJesteÊmy wstrzàÊni´ci tragicznà Êmiercià Prezydenta RzeczypospolitejJesteÊmy wstrzàÊni´ci tragicznà Êmiercià Prezydenta RzeczypospolitejJesteÊmy wstrzàÊni´ci tragicznà Êmiercià Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyƒskiego, Wielkiego Patrioty i M´˝a Stanu, JegoPolskiej Lecha Kaczyƒskiego, Wielkiego Patrioty i M´˝a Stanu, JegoPolskiej Lecha Kaczyƒskiego, Wielkiego Patrioty i M´˝a Stanu, JegoPolskiej Lecha Kaczyƒskiego, Wielkiego Patrioty i M´˝a Stanu, JegoPolskiej Lecha Kaczyƒskiego, Wielkiego Patrioty i M´˝a Stanu, Jego
Ma∏˝onki Marii Kaczyƒskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej na UchodêstwieMa∏˝onki Marii Kaczyƒskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej na UchodêstwieMa∏˝onki Marii Kaczyƒskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej na UchodêstwieMa∏˝onki Marii Kaczyƒskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej na UchodêstwieMa∏˝onki Marii Kaczyƒskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodêstwie
Ryszarda Kaczorowskiego, ministrów i pracowników Kancelarii PrezydentaRyszarda Kaczorowskiego, ministrów i pracowników Kancelarii PrezydentaRyszarda Kaczorowskiego, ministrów i pracowników Kancelarii PrezydentaRyszarda Kaczorowskiego, ministrów i pracowników Kancelarii PrezydentaRyszarda Kaczorowskiego, ministrów i pracowników Kancelarii Prezydenta
RP oraz innych cz∏onków delegacji pielgrzymujàcych do Katynia, by oddaçRP oraz innych cz∏onków delegacji pielgrzymujàcych do Katynia, by oddaçRP oraz innych cz∏onków delegacji pielgrzymujàcych do Katynia, by oddaçRP oraz innych cz∏onków delegacji pielgrzymujàcych do Katynia, by oddaçRP oraz innych cz∏onków delegacji pielgrzymujàcych do Katynia, by oddaç
ho∏d boha-terskim ˝o∏nierzom polskim, zamordowanym w 1940 r.ho∏d boha-terskim ˝o∏nierzom polskim, zamordowanym w 1940 r.ho∏d boha-terskim ˝o∏nierzom polskim, zamordowanym w 1940 r.ho∏d boha-terskim ˝o∏nierzom polskim, zamordowanym w 1940 r.ho∏d boha-terskim ˝o∏nierzom polskim, zamordowanym w 1940 r.

Niech odpoczywajà w pokoju
W imieniu polskich aptekarzy
Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Warszawa, 11 kwietnia 2010 r.”
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

25 marca br. odby∏o si´ w Warszawie posiedzenie Naczelnej Rady
Aptekarskiej, na którym cz∏onkowie Rady podj´li przede wszystkim dwie,
wa˝ne z punktu widzenia gospodarki finansowej NIA, uchwa∏y dotyczàce
wykonania preliminarza bud˝etowego NIA w roku 2009 oraz zatwierdzenia
sprawozdania finansowego. Kolejnà wa˝nà uchwa∏à by∏o przyj´cie prelimi-
narza na rok 2010.

W trakcie obrad wywiàza∏a si´ dyskusja na temat przyznawania i ustalenia
wysokoÊci tak zwanych „rycza∏tów samorzàdowych” dla osób pe∏niàcych
funkcje w organach Naczelnej Izby Aptekarskiej. Cz∏onkowie NRA uchwalili,
˝e rycza∏ty z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y, utraconych zarobków i innych
uzasadnionych wydatków ponoszonych w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci na rzecz NIA ,wyp∏acane b´dà wiceprezesom, sekretarzowi,
skarbnikowi NRA a tak˝e Przewodniczàcemu Naczelnego Sàdu Aptekarskiego,
Naczelnemu Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci Zawodowej oraz Przewodniczà-
cemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Biuro Prawne NIA przedstawi∏o zgromadzonym spraw´ skargi Rzecznika
Praw Obywatelskich do Trybuna∏u Konstytucyjnego w sprawie niezgodnoÊci
z Konstytucjà RP przepisów ustawy o izbach aptekarskich. Cz∏onkowie NRA
zapoznali si´ ze stanowiskiem Izby Naczelnej oraz upowa˝nili Prezesa NRA
do wyst´powania przed Trybuna∏em Konstytucyjnym w imieniu cz∏onków
samorzàdu.

Kolejnym punktem by∏o omówienie dzia∏aƒ zwiàzanych z pismem
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie dystrybucji w gabinetach
lekarskich Êrodków leczniczych innych ni˝ wchodzàce w sk∏ad zestawów
przeciwwstrzàsowych oraz szczepionek. Sprawa ta poÊrednio wià˝e si´ z zao-
patrzeniem pacjentów w leki w godzinach innych ni˝ godziny czynnoÊci aptek.
Zaprzestanie pe∏nienia dy˝urów nocnych przez apteki wiàza∏oby si´  z brakiem
mo˝liwoÊci zastosowania natychmiastowego Êrodka leczniczego a tym samym
z koniecznoÊcià zaopatrzenia pacjenta w lek przez udzielajàcego mu pomocy
lekarza. Oba te zagadnienia wymagajà wnikliwego rozpatrzenia przez samo-
rzàd, bo obydwa budzà du˝e wàtpliwoÊci w ró˝nych grupach zawodowych
a tak˝e wÊród pacjentów. Wynagrodzenie aptekarza w postaci pobierania
op∏aty rycza∏towej w trakcie ekspedycji na dy˝urze nocnym, przy wszystkich
ograniczeniach ustawowych, do tej pory nie zda∏o egzaminu.

W chwili obecnej trwajà prace nad nowelizacjà rozporzàdzenia w sprawie
realizacji recept - rada uzna∏a, ˝e w chwili ukazania si´ nowego projektu
Prezydium NRA zdecyduje czy konieczne jest zwo∏anie konferencji prasowej
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i szeroka informacja na ten temat dla spo∏eczeƒstwa. W chwili obecnej nie sà
wskazane akcje eskalujàce protesty, poniewa˝ jeszcze nikt nie zna treÊci tego
projektu.

Rada przyj´∏a dwa stanowiska z wniosku Prezesa PORA, doktora Alek-
sandra Czarniawego. Pierwszy w sprawie szkolenia ciàg∏ego farmaceutów
czasowo nie wykonujàcych zawodu i drugi, w sprawie pilnej potrzeby nowe-
lizacji ustaw farmaceutycznych. Omówiono te˝ koniecznoÊç wprowadzenia
Centralnego Rejestru Farmaceutów, wià˝e si´ to przede wszystkim z zacho-
waniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych , lecz jest niezb´dne
przy weryfikacji uprawnieƒ zawodowych na terenie ca∏ego kraju.

Nastàpi∏a te˝ zmiana na stanowiskach trzech koordynatorów
departamentów - Departamentem Legislacyjnym b´dzie kierowa∏ Prezes NRA
G. Kucharewicz, Odwo∏awczym - Wiceprezes NRA M. J´drzejczak, Farmacji
Aptecznej i Edukacji - Wiceprezes NRA K. Przystupa. W zwiàzku z tym schemat
organizacyjny musi ulec korekcie.

      Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Lidia Czy˝

Komentarz doktora Aleksandra CzarniawegoKomentarz doktora Aleksandra CzarniawegoKomentarz doktora Aleksandra CzarniawegoKomentarz doktora Aleksandra CzarniawegoKomentarz doktora Aleksandra Czarniawego

WA˚NE STANOWISKA NRAWA˚NE STANOWISKA NRAWA˚NE STANOWISKA NRAWA˚NE STANOWISKA NRAWA˚NE STANOWISKA NRA

   W dniu 25 marca bie˝àcego roku na posiedzeniu plenarnym, Naczelna Rada
Aptekarska podj´∏a dwa wa˝ne dla Êrodowiska aptekarskiego stanowiska:

q w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych,
oraz
q w sprawie trybu rozliczania okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów
czasowo nie wykonujàcych zawodu.

Przy ciàgle nie uregulowanym w∏aÊciwie porzàdku prawnym, na rynku
dystrybucji leków samorzàd aptekarski ma nie tylko prawo, ale obowiàzek
zwrócenia uwagi decydentów, w tym Ministra Zdrowia oraz pos∏ów i
senatorów, na w∏aÊciwà polityk´ lekowà Paƒstwa, oraz na w∏aÊciwe warunki
wykonywaniu zawodu farmaceuty.
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Naczelna Rada Aptekarska wielokrotnie opiniowa∏a ró˝ne projekty nowe-

lizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, czy ustawy o izbach aptekarskich, które
utyka∏y w machinie administracyjnej, czego dowodem jest m.in. zawieszenie
nowelizacji Prawa Farmaceutycznego czy rozporzàdzenia w sprawie recept
lekarskich, a tak˝e wprowadzenie rozporzàdzenia o zmianach list leków bez
wymaganego „vacatio legis”.

Notujemy coraz cz´stsze wystàpienia do organów centralnych poszcze-
gólnych OIA indywidualnych farmaceutów nie zgadzajàcych si´ z panujàcym
ba∏aganem na rynku dystrybucji leków. W jednym z nich, w liÊcie otwartym
skierowanym do NRA oburzona farmaceutka pisze:

„êle poj´ty wolny rynek w takim obszarze jak obrót lekiem uczyni∏ konkurencj´
mi´dzy aptekami bezpardonowà o trudne do zdefiniowania zasady, g∏ównie
finansowe. Stworzona zosta∏a groêna dla farmacji mo˝liwoÊç tworzenia
rozmaitych konfiguracji sieci. Stan´∏a za tym nie dajàca si´ obroniç eskalacja
z∏ych praktyk. JesteÊmy Êwiadkami kulminacji operacji typu „leku za grosz”,
czy cen detalicznych nijak nie majàcych si´ do ogólnie znanych cen zakupu.
O innych drastycznych tzw. „zach´tach” nie chc´ bli˝ej si´ rozwodziç. O dziwo
dzieje si´ to pod os∏onà prawa - prawa d˝ungli? Pacjentom zaÊ oferuje si´
pozory korzyÊci. Pozory - bo có˝ za tym stoi - altruizm?”

   Nasilajàce si´ coraz bardziej g∏osy krytyczne pod adresem decydentów
dotyczàce braku radykalnych dzia∏aƒ porzàdkujàcych rynek leków spow-
odowa∏, ˝e NRA po licznych, ma∏o skutecznych interwencjach postanowi∏a
daç wyraz zaniepokojeniu z powodu przed∏u˝ajàcych si´ prac nad nowelizacjà
ustaw dotyczàcych obrotu produktami leczniczymi oraz wykonywania zawodu
aptekarza, a tak˝e funkcjonowania samorzàdu aptekarskiego formu∏ujàc swoje
stanowisko w tej sprawie. Tekst Stanowiska NRA b´dzie wykorzystany w ro-
zmowach z decydentami, a tak˝e medialnie.

Drugie Stanowisko NRA wiàza∏o si´ z potrzebà ustalenia trybu post´po- trybu post´po- trybu post´po- trybu post´po- trybu post´po-
wania przy rozliczaniu okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów czasowowania przy rozliczaniu okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów czasowowania przy rozliczaniu okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów czasowowania przy rozliczaniu okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów czasowowania przy rozliczaniu okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów czasowo
nie wykonujàcych zawodu.nie wykonujàcych zawodu.nie wykonujàcych zawodu.nie wykonujàcych zawodu.nie wykonujàcych zawodu.
   W ostatnim czasie narasta problem rozliczania farmaceutów nie wyko-
nujàcych czasowo zawodu na terytorium Polski lub przebywajàcych na
d∏ugotrwa∏ych zwolnieniach wychowawczych czy lekarskich. Brak podstaw
prawnych, by odpowiedzieç jednoznacznie, czy czasowe nie wykonywanie
zawodu na terytorium Polski jest wliczane do 5 letniego okresu szkolenia czy
te˝ stanowi przerw´ w tym obowiàzku.
   W tym stanie rzeczy nale˝a∏o przyjàç jednolity tryb post´powania, by nie
ró˝nicowaç farmacetów b´dàcych cz∏onkami ró˝nych OIA.
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   JeÊli nie przerywa si´ im ciàg∏oÊci obowiàzku szkolenia ciàg∏ego to taki tryb
wymaga odpowiedzi na pytania:

q czy i kiedy taki farmaceuta ma obowiàzek rozpoczàç okres edukacyjny?,
q  czy jest on przerwany na czas jego nieobecnoÊci w Polsce przy uwzgl´dnieniu
sytuacji, gdy jest on nadal cz∏onkiem danej Izby w Polsce i p∏aci sk∏adki jak dla
osoby nie wykonujàcej zawodu?
q  jak zaliczaç punkty edukacyjne uzyskane na szkoleniach odbytych za granicà
w ramach  szkoleƒ wymaganych w innych krajach przez farmaceutów
wykonujàcych zawód za granicà w danym okresie edukacyjnym (ca∏ym lub
tylko przez cz´Êç okresu np. 2 lata)? Jak zdefiniowaç kryteria ewentualnego
zaliczania tych szkoleƒ oraz wymagane dokumenty?

Nieprzerywanie wi´c ciàg∏oÊci 5-letniego okresu szkolenia ciàg∏ego wyma-
ga∏oby przyj´cia ca∏ego szeregu zbytecznych rozwiàzaƒ szczegó∏owych, co
nie wydaje si´ konieczne. Prócz tego rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z 25
czerwca 2003 roku w sprawie szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach
i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. nr 132, poz.1238) stanowi
wprost, ̋ e: szkoliç si´ majà osoby zatrudnione, wykonujàce zawód na terenie
Polski. Zatem farmaceuci nie wykonujàcy zawodu w Polsce, niezatrudnieni
na terenie ˝adnej Izby w Polsce nie majà obowiàzku szkoleniowego wed∏ug
polskich przepisów. Wobec powy˝szego w czasie ich nieobecnoÊci w Polsce,Wobec powy˝szego w czasie ich nieobecnoÊci w Polsce,Wobec powy˝szego w czasie ich nieobecnoÊci w Polsce,Wobec powy˝szego w czasie ich nieobecnoÊci w Polsce,Wobec powy˝szego w czasie ich nieobecnoÊci w Polsce,
zawieszony jest bieg 5-letniego terminu szkolenia poczàwszy od z∏o˝eniazawieszony jest bieg 5-letniego terminu szkolenia poczàwszy od z∏o˝eniazawieszony jest bieg 5-letniego terminu szkolenia poczàwszy od z∏o˝eniazawieszony jest bieg 5-letniego terminu szkolenia poczàwszy od z∏o˝eniazawieszony jest bieg 5-letniego terminu szkolenia poczàwszy od z∏o˝enia
oÊwiadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Wyd∏u˝enie okresuoÊwiadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Wyd∏u˝enie okresuoÊwiadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Wyd∏u˝enie okresuoÊwiadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Wyd∏u˝enie okresuoÊwiadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu. Wyd∏u˝enie okresu
edukacyjnego w trybie opisanym, mia∏oby równie˝ zastosowanie do osóbedukacyjnego w trybie opisanym, mia∏oby równie˝ zastosowanie do osóbedukacyjnego w trybie opisanym, mia∏oby równie˝ zastosowanie do osóbedukacyjnego w trybie opisanym, mia∏oby równie˝ zastosowanie do osóbedukacyjnego w trybie opisanym, mia∏oby równie˝ zastosowanie do osób
nie wykonujàcych zawodu z innych przyczyn np. d∏ugotrwa∏ych zwolnieƒnie wykonujàcych zawodu z innych przyczyn np. d∏ugotrwa∏ych zwolnieƒnie wykonujàcych zawodu z innych przyczyn np. d∏ugotrwa∏ych zwolnieƒnie wykonujàcych zawodu z innych przyczyn np. d∏ugotrwa∏ych zwolnieƒnie wykonujàcych zawodu z innych przyczyn np. d∏ugotrwa∏ych zwolnieƒ
chorobowych,  czy urlopyów wychowawczychchorobowych,  czy urlopyów wychowawczychchorobowych,  czy urlopyów wychowawczychchorobowych,  czy urlopyów wychowawczychchorobowych,  czy urlopyów wychowawczych.

Taki te˝ tok dzia∏ania przyj´∏a Naczelna Rada Aptekarska, która zaleca
wszystkim okr´gowym izbom aptekarskim stosowanie w/w trybu post´po-
wania przy rozliczaniu okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów czasowo
nie wykonujàcych zawodu.

          Cz∏onek NRA, prezes
     Podkarpackiej Okr´gowej

 Izby Aptekarskiej

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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1

LIST NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ DO ARCYBISKUPÓWLIST NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ DO ARCYBISKUPÓWLIST NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ DO ARCYBISKUPÓWLIST NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ DO ARCYBISKUPÓWLIST NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ DO ARCYBISKUPÓW
I BISKUPÓW DIECEZJALNYCHI BISKUPÓW DIECEZJALNYCHI BISKUPÓW DIECEZJALNYCHI BISKUPÓW DIECEZJALNYCHI BISKUPÓW DIECEZJALNYCH

q Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz w liÊcie przes∏anymPrezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz w liÊcie przes∏anymPrezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz w liÊcie przes∏anymPrezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz w liÊcie przes∏anymPrezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz w liÊcie przes∏anym
do wszystkich arcybiskupów i biskupów diecezjalnych w Polsce poprosi∏do wszystkich arcybiskupów i biskupów diecezjalnych w Polsce poprosi∏do wszystkich arcybiskupów i biskupów diecezjalnych w Polsce poprosi∏do wszystkich arcybiskupów i biskupów diecezjalnych w Polsce poprosi∏do wszystkich arcybiskupów i biskupów diecezjalnych w Polsce poprosi∏
w imieniu samorzàdu aptekarskiego o powstrzymanie akcji reklamowych,w imieniu samorzàdu aptekarskiego o powstrzymanie akcji reklamowych,w imieniu samorzàdu aptekarskiego o powstrzymanie akcji reklamowych,w imieniu samorzàdu aptekarskiego o powstrzymanie akcji reklamowych,w imieniu samorzàdu aptekarskiego o powstrzymanie akcji reklamowych,
prowadzonych przez ksi´˝y w niektórych koÊcio∏ach w naszym kraju. Akcje teprowadzonych przez ksi´˝y w niektórych koÊcio∏ach w naszym kraju. Akcje teprowadzonych przez ksi´˝y w niektórych koÊcio∏ach w naszym kraju. Akcje teprowadzonych przez ksi´˝y w niektórych koÊcio∏ach w naszym kraju. Akcje teprowadzonych przez ksi´˝y w niektórych koÊcio∏ach w naszym kraju. Akcje te
majà zwiàzek z kampanià reklamowà, dotyczàcà programu Senior, sieci aptekmajà zwiàzek z kampanià reklamowà, dotyczàcà programu Senior, sieci aptekmajà zwiàzek z kampanià reklamowà, dotyczàcà programu Senior, sieci aptekmajà zwiàzek z kampanià reklamowà, dotyczàcà programu Senior, sieci aptekmajà zwiàzek z kampanià reklamowà, dotyczàcà programu Senior, sieci aptek
„Dbam o Zdrowie”.„Dbam o Zdrowie”.„Dbam o Zdrowie”.„Dbam o Zdrowie”.„Dbam o Zdrowie”.

LIST DO ARCYBISKUPÓW I BISKUPÓW DIECEZJALNYCHLIST DO ARCYBISKUPÓW I BISKUPÓW DIECEZJALNYCHLIST DO ARCYBISKUPÓW I BISKUPÓW DIECEZJALNYCHLIST DO ARCYBISKUPÓW I BISKUPÓW DIECEZJALNYCHLIST DO ARCYBISKUPÓW I BISKUPÓW DIECEZJALNYCH

„W ostatnim czasie do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie docierajà
informacje o kampanii reklamowej sieci aptek Dbam o Zdrowie, Grupy PGF
i spó∏ki ePRUF, która prowadzona jest równie˝ w niektórych koÊcio∏ach na
terenie ca∏ego kraju. Niedawno media donios∏y o akcji reklamowej w Êwiàty-
niach diecezji bydgoskiej, gdzie pojawi∏y si´ ulotki i plakaty zach´cajàce do
skorzystania z programu Senior. Jest on adresowany do osób powy˝ej 75.
roku ̋ ycia i umo˝liwia zakup leków sprzedawanych na recept´ z dwudziesto-
pi´cioprocentowym dofinansowaniem. Zgod´ na reklamowanie tego progra-
mu lojalnoÊciowego wyda∏a kuria diecezjalna w Bydgoszczy. Ksi´˝a
informowali o nim nawet podczas Mszy Âwi´tej, ulotki rozdawali te˝ mini-
stranci.
Naczelna Izba Aptekarska z ca∏à mocà podkreÊla, ˝e zarówno te, jak i inne
programy lojalnoÊciowe, skierowane do ró˝nych grup spo∏ecznych, mo˝liwe
sà dzi´ki silnej, uprzywilejowanej pozycji ekonomicznej du˝ych sieci aptek.
Programy te wykorzystywane sà w wojnie cenowej o dominacj´ na polskim
rynku farmaceutycznym. Wybranym sieciom aptek koncerny farmaceutyczne
udzielajà wysokich rabatów, dochodzàcych nawet do 70 proc., które nie sà
dost´pne dla aptek indywidualnych.
Narz´dziem w tej nierównej walce o podzia∏ aptekarskiego rynku farmaceu-
tycznego staje si´ polski pacjent - na przyk∏ad starszy, schorowany cz∏owiek.
Jest to walka z polskimi ma∏ymi i Êrednimi aptekami, prowadzona nieakcepto-
wanymi przez samorzàd aptekarski metodami, która niejednokrotnie prowadzi
do ich upadku. Ju˝ wkrótce z przyczyn ekonomicznych mogà zostaç zamkni´te
apteki w ma∏ych miejscowoÊciach, gdzie jednak apteki sieciowe z tych samych
powodów nigdy nie powstanà. W konsekwencji pacjenci b´dà mieli utrudniony
dost´p do leków i do opieki farmaceutycznej.
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Tymczasem na rynku musi byç miejsce dla wszystkich, a wi´c tak˝e dla silnej
ekonomicznie apteki rodzinnej, dla aptek du˝ych i ma∏ych. Nie mo˝na zgodziç
si´ na dzia∏ania preferujàce wybrane podmioty i niszczàce inne, nieuprzy-
wilejowane. Wszyscy pacjenci powinni mieç dost´p do tanich leków, a nie
tylko klienci wybranych aptek. Aby zatem uzdrowiç i obroniç polskie apte-
karstwo, Naczelna Rada Aptekarska ̋ àda od rzàdu i parlamentu mi´dzy innymi
ustalenia sztywnych cen na produkty lecznicze i wyroby medyczne refun-
dowane ze Êrodków publicznych.

Farmacja to nie tylko apteki, hurtownie i producenci. To przede wszystkim
pacjent i jego bezpieczeƒstwo zdrowotne. Dzisiaj zawód o wzorowych zasa-
dach etyczno-moralnych systematycznie spychany jest do roli dystrybutora
handlowego. Tymczasem podstawowà wartoÊcià, którà aptekarze powinni
kultywowaç, to wartoÊç ˝ycia i zdrowia cz∏owieka.
Naczelna Izba Aptekarska prosi Ksi´dza Biskupa o pomoc w naszych dzia∏a-
niach majàcych zagwarantowaç wszystkim polskim pacjentom dost´p do
tanich leków, a aptekom, tak˝e tym indywidualnym, rodzinnym, mo˝liwoÊç
funkcjonowania dla dobra lokalnej spo∏ecznoÊci. KoÊcio∏y nie mogà staç si´
miejscem walki o dominacj´ na rynku aptekarskim i promowania tylko pozornie
atrakcyjnych programów lojalnoÊciowych, których skutkiem jest upadek aptek
nie nale˝àcych do du˝ych sieci aptecznych.
Prosimy Ksi´dza Biskupa o powstrzymanie opisanych wy˝ej akcji reklamowych
prowadzonych przez ksi´˝y w koÊcio∏ach”.

LIST OTRZYMALI WSZYSCY BISKUPI METROPOLII
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PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W MINISTERSTWIEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W MINISTERSTWIEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W MINISTERSTWIEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W MINISTERSTWIEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W MINISTERSTWIE
ZDROWIAZDROWIAZDROWIAZDROWIAZDROWIA

q 17 lutego 2010 r. podsekretarz stanu Marek Twardowski, reprezentujàcy17 lutego 2010 r. podsekretarz stanu Marek Twardowski, reprezentujàcy17 lutego 2010 r. podsekretarz stanu Marek Twardowski, reprezentujàcy17 lutego 2010 r. podsekretarz stanu Marek Twardowski, reprezentujàcy17 lutego 2010 r. podsekretarz stanu Marek Twardowski, reprezentujàcy
minister zdrowia Ew´ Kopacz, spotka∏ si´ w Ministerstwie Zdrowia z prezesemminister zdrowia Ew´ Kopacz, spotka∏ si´ w Ministerstwie Zdrowia z prezesemminister zdrowia Ew´ Kopacz, spotka∏ si´ w Ministerstwie Zdrowia z prezesemminister zdrowia Ew´ Kopacz, spotka∏ si´ w Ministerstwie Zdrowia z prezesemminister zdrowia Ew´ Kopacz, spotka∏ si´ w Ministerstwie Zdrowia z prezesem
NRA Grzegorzem KucharewiczemNRA Grzegorzem KucharewiczemNRA Grzegorzem KucharewiczemNRA Grzegorzem KucharewiczemNRA Grzegorzem Kucharewiczem.
Do spotkania dosz∏o po wystosowaniu przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà pisma
z 19 stycznia 2010 r., dotyczàcego terminów wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzeƒ
Ministra Zdrowia.
Przedmiotem rozmowy by∏y mi´dzy innymi wzajemne relacje i sposób komu-
nikowania si´ samorzàdu aptekarskiego z Ministerstwem Zdrowia.
Wiceminister zdrowia Marek Twardowski poinformowa∏ jednoczeÊnie prezesa
NRA o skierowaniu do tzw. zewn´trznego opiniowania projektu ustawy
refundacyjnej. (ej)

(Biuro Prasowe NIA)

O PROBLEMACH POLSKICH APTEKARZYO PROBLEMACH POLSKICH APTEKARZYO PROBLEMACH POLSKICH APTEKARZYO PROBLEMACH POLSKICH APTEKARZYO PROBLEMACH POLSKICH APTEKARZY
DWA LATA PO BIA¸YM SZCZYCIEDWA LATA PO BIA¸YM SZCZYCIEDWA LATA PO BIA¸YM SZCZYCIEDWA LATA PO BIA¸YM SZCZYCIEDWA LATA PO BIA¸YM SZCZYCIE

q W debacie podsumowujàcej ostat-W debacie podsumowujàcej ostat-W debacie podsumowujàcej ostat-W debacie podsumowujàcej ostat-W debacie podsumowujàcej ostat-
nie dwa lata funkcjonowania syste-nie dwa lata funkcjonowania syste-nie dwa lata funkcjonowania syste-nie dwa lata funkcjonowania syste-nie dwa lata funkcjonowania syste-
mu ochrony zdrowia, zorganizowa-mu ochrony zdrowia, zorganizowa-mu ochrony zdrowia, zorganizowa-mu ochrony zdrowia, zorganizowa-mu ochrony zdrowia, zorganizowa-
nej przez Kancelari´ Prezydenta RPnej przez Kancelari´ Prezydenta RPnej przez Kancelari´ Prezydenta RPnej przez Kancelari´ Prezydenta RPnej przez Kancelari´ Prezydenta RP
w Belwederze 19 marca 2010 r.,w Belwederze 19 marca 2010 r.,w Belwederze 19 marca 2010 r.,w Belwederze 19 marca 2010 r.,w Belwederze 19 marca 2010 r.,
uczestniczy∏ prezydent RP Lech Ka-uczestniczy∏ prezydent RP Lech Ka-uczestniczy∏ prezydent RP Lech Ka-uczestniczy∏ prezydent RP Lech Ka-uczestniczy∏ prezydent RP Lech Ka-
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Prezydent RP  Lech Kaczyƒski, otwierajàc dyskusj´, podkreÊli∏, ̋ e w najbli˝szych
latach konieczne b´dzie zwi´kszenie nak∏adów na ochron´ zdrowia, od czego
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nie zwalnia wzrost d∏ugu publicznego. Prezydent ostro sprzeciwi∏ si´ ca∏ko-
witemu podporzàdkowaniu opieki zdrowotnej zasadom wolnego rynku.
„Musimy sobie odpowiedzieç: czy zdrowie to te˝ rynek? Taki sam jak handel
samochodami albo handel gumà do˝ucia? Nie, to sà zupe∏nie inne wartoÊci”
- powiedzia∏ prezydent Kaczyƒski.
Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz w imieniu samorzàdu aptekarskiego
przedstawi∏ krótkà diagnoz´ sytuacji na aptekarskim rynku farmaceutycznym
i najwa˝niejsze postulaty Êrodowiska. “Samorzàd aptekarski uwa˝a, ̋ e jednym
z najwa˝niejszych problemów w systemie ochrony zdrowia jest sposób zaopa-
trywania Polaków w leki. W celu zapewnienia pe∏nej transparentnoÊci i czy-
telnoÊci obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, a w konse-
kwencji w celu umo˝liwienia organom paƒstwa sprawowania efektywnego
nadzoru nad tym segmentem dystrybuowania Êrodków publicznych na rzecz
obywateli, konieczne jest pilne ustalenie sztywnych cen na produkty lecznicze
i wyroby medyczne refundowane ze Êrodków publicznych. Polska obok Litwy
i W´gier nale˝y do nielicznych paƒstw Unii Europejskiej, w którym nie
obowiàzujà sta∏e ceny na leki refundowane ze Êrodków publicznych. Sztywne
ceny na te leki obowiàzujà w Niemczech, we Francji, W∏oszech, Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii i pozosta∏ych krajach cz∏onkowskich unii” - podkreÊli∏ prezes
Grzegorz Kucharewicz.
JednoczeÊnie przypomnia∏ on, ̋ e polscy aptekarze od d∏u˝szego czasu czekajà
na nowà ustaw´ Prawo farmaceutyczne i tzw. ustaw´ refundacyjnà. Minister
zdrowia Ewa Kopacz  zwróci∏a si´ bezpoÊrednio do prezesa NRA, zapewniajàc,
˝e wi´kszoÊç zg∏oszonych w jego wystàpieniu postulatów Êrodowiska aptekar-
skiego zostanie uwzgl´dniona w projektach ustaw, które wkrótce przedstawi
Ministerstwo Zdrowia. (ej)

(Biuro Prasowe NIA)
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Formu∏ujàc ponad dwa lata temu rekomendacje Konferencji „Bia∏ego Szczytu”,
zgodnie przyj´to, ̋ e system ochrony zdrowia opieraç si´ musi miedzy innymi
na zasadzie respektowania konstytucyjnej zasady równego dost´pu do Êwiad-
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czeƒ opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych. Za∏o˝ono
tak˝e koniecznoÊç stworzenia transparentnych zasad obowiàzujàcych w syste-
mie ochrony zdrowia oraz pilna potrzeb´ zbudowania mocnych podstaw
finansowych tego systemu.
Odnoszàc te za∏o˝enia do obecnej sytuacji reprezentowanych przeze mnie
farmaceutów, musz´ stwierdziç, ˝e ˝adna z rekomendacji nie zosta∏a
wykonana. ˚aden z problemów dotykajàcych polskie apteki i pracujàcych
w nich farmaceutów nie zosta∏ rozwiàzany. Dodatkowo pojawi∏y si´ nowe,
negatywne zjawiska, które dotychczas nie wyst´powa∏y. Przyk∏adem bardzo
niebezpiecznego i êle ocenianego przez ca∏e Êrodowisko aptekarskie dzia∏ania
na rynku leków jest tzw. model bezpoÊredniej dystrybucji produktów
leczniczych.
Generalnie mo˝na stwierdziç, ˝e reformowanie systemu ochrony zdrowia
w cz´Êci obejmujàcej zaopatrzenie Polaków w leki i wyroby medyczne, w tym
przede wszystkim te refundowane ze Êrodków publicznych, znajduje si´ na
sta∏ym, niezmiennym od wielu lat etapie, tzn. na etapie prac w Ministerstwie
Zdrowia nad bli˝ej nieznanymi projektami ustaw. Ârodowisko aptekarskie od
dawna oczekuje na nowe Prawo farmaceutyczne oraz tzw. ustaw´
refundacyjnà. Ustawy te sà od dawna zapowiadane przez Ministerstwo
Zdrowia, jednak˝e jak dotychczas nie zosta∏y zaprezentowane.
Obecny system, w którym za normalne uwa˝a si´ wydawanie leków za sym-
bolicznà z∏otówk´ lub grosz, w którym nie dziwià ju˝ nikogo akcje promocyjne
i reklamowe, polegajàce na wydawaniu ubezpieczonym upominków i gotówki,
w którym sàsiadujàce apteki wydajà leki refundowane po skrajnie ró˝nych
cenach, w którym nie paƒstwo, ale wielkie sieci dystrybutorów leków „troszczà
si´” w swoich programach i ofertach sprzeda˝owych o polskich seniorów
oraz polskie mamy i ich maleƒstwa, zawiera w sobie absurdalne sprzecznoÊci
i nielogicznoÊci. Z jednej strony podkreÊla si´ z∏à sytuacj´ publicznego p∏atnika,
jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia i informuje spo∏eczeƒstwo o ko-
niecznoÊci rezygnacji z finansowania kolejnych Êwiadczeƒ zdrowotnych,
a równoczeÊnie nie podejmuje si´ ˝adnych dzia∏aƒ w celu wprowadzenia
oszcz´dnoÊci dla ca∏ego systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
poprzez racjonalizacj´ wydatków Êrodków pochodzàcych ze sk∏adki zdro-
wotnej.
Toczy si´ ostra, bezpardonowa walka o dominujàcà pozycj´ na polskim rynku
farmaceutycznym. Stosowane chwyty marketingowe, polegajàce na ró˝nego
rodzaju programach lojalnoÊciowych, promocjach i tym podobnych akcjach,
wbrew g∏oszonym szczytnym celom, zmierzajà w istocie do pozyskania coraz
wi´kszej liczby pacjentów i niczym nieuzasadnionego wzrostu popytu na leki.
Na rynku leków trwa tzw. wojna cenowa, nasilajà si´ tendencje do uzale˝niania
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si´ aptek od dostawców leków poprzez wchodzenie w ró˝nego rodzaju
programy lojalnoÊciowe lub poprzez tworzenie pionowych struktur dystry-
bucyjnych. Coraz cz´Êciej dochodzi do upad∏oÊci aptek bàdê ich przejmowania
przez tzw. sieci apteczne.
Samorzàd aptekarski uwa˝a, ˝e jednym z najwa˝niejszych problemów w sy-
stemie ochrony zdrowia jest sposób zaopatrywania Polaków w leki. W celu
zapewnienia pe∏nej transparentnoÊci i czytelnoÊci obrotu refundowanymi
lekami i wyrobami medycznymi, a w konsekwencji w celu umo˝liwienia
organom paƒstwa sprawowania efektywnego nadzoru nad tym segmentem
dystrybuowania Êrodków publicznych na rzecz obywateli, konieczne jest pilne
ustalenie sztywnych cen na produkty lecznicze i wyroby medyczne refundo-
wane ze Êrodków publicznych. Polska obok Litwy i W´gier nale˝y do nielicznych
paƒstw Unii Europejskiej, w którym nie obowiàzujà sta∏e ceny na leki refundo-
wane ze Êrodków publicznych. Sztywne ceny na te leki obowiàzujà w Niem-
czech, we Francji, W∏oszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i pozosta∏ych krajach
cz∏onkowskich unii.
Uporzàdkowanie cen na leki refundowane zagwarantuje wszystkim obywate-
lom (Êwiadczeniobiorcom) równy dost´p do Êwiadczeƒ zdrowotnych w postaci
zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne niezale˝nie od ich sytuacji materialnej
i miejsca zamieszkania, co w konsekwencji sprawi, ˝e zrealizowany zostanie
nakaz zawarty w art. 68 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP.
Nie mo˝na w Polsce utrzymywaç fikcji, ̋ e lek o pewnej, ustalonej przez Ministra
Zdrowia cenie mo˝e byç wydawany niektórym pacjentom bezp∏atnie lub nawet
z dop∏atà podmiotu, który go wydaje. Samorzàd aptekarski zawsze b´dzie za
reformami zapewniajàcymi pacjentom taƒsze leki, jednak˝e b´dzie sprzeciwia∏
si´ systemowi, który utrwala na rynku dominacj´ tylko jednej formy w∏aÊciciel-
skiej aptek. Obowiàzkiem paƒstwa jest zapewnienie pacjentom równego
dost´pu do leków, a przedsi´biorcom, takim jak w∏aÊciciele indywidualnych
aptek, warunków umo˝liwiajàcych ich efektywne i sprawne dzia∏anie.
Czas przeznaczony na dzisiejsze moje wystàpienie powoduje, ˝e nie mog´
szerzej omówiç problemów, które dotykajà polskich aptekarzy, a które nie
zosta∏y rozwiàzane od czasu zakoƒczenia Bia∏ego Szczytu. Chcia∏bym jednak
wskazaç najwa˝niejsze postulaty samorzàdu aptekarskiego dotyczàce reformy
systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Poza propozycjà ustalenie sztywnych cen na produkty lecznicze i wyroby
medyczne refundowane ze Êrodków publicznych do najwa˝niejszych wnio-
sków legislacyjnych zaliczamy:
- wprowadzenie w ustawie ca∏kowitego zakazu reklamowania aptek ogólno-
dost´pnych i punktów aptecznych;

- wprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przy
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wydawaniu zezwoleƒ na prowadzenie apteki;

- ustawowe ograniczenie obrotu lekami w placówkach obrotu pozaaptecz-
nego;

- precyzyjne uregulowanie statusu apteki szpitalnej oraz roli farmaceuty
w stacjonarnym zak∏adzie opieki zdrowotnej;

- doprecyzowanie i uszczelnienie regulacji dotyczàcych ∏àczenia obrotu hurto-
wego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powià-
zanych;

- wprowadzenia zakazu sprzeda˝y produktów leczniczych z automatów oraz
w innej formie samoobs∏ugowej;

- wzmocnienia pozycji samorzàdu aptekarskiego w doskonaleniu zawodowym
farmaceutów.

Ponadto zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 19
maja 2009 r. postulujemy wprowadzenie zasady, ˝e wy∏àcznie farmaceuta
mo˝e prowadziç aptek´ (tzw. zasada „apteki dla aptekarza”).
Farmacja to nie tylko apteki, hurtownie i producenci, ale przede wszystkim
pacjent i jego bezpieczeƒstwo zdrowotne. To w∏aÊnie jemu chcemy jak najlepiej
s∏u˝yç.
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Posiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

Przed rozpocz´ciem obrad XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
w Rzeszowie, obradowa∏o Prezydium PORA pod przewodnictwem Prezesa,
doktora Aleksandra Czarniawego. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni
goÊcie w osobach Prezesa NRA doktora Grzegorza Kucharewicza i zast´pcy
dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia –
cz∏onka NRA, doktora Wojciecha Giermaziaka.

GoÊcie przedstawili aktualne problemy pracy NRA i MZ – zmiany kadrowe,
ewentualne kierunki dzia∏ania, proponowane zmiany do ustawy refundacyjnej,
o urz´dzie rejestracji produktów leczniczych, o badaniach klinicznych, ma∏ej
nowelizacji prawa farmaceutycznego – we wszystkich tych sprawach konieczna
jest pomoc ca∏ego Êrodowiska i szeroka informacja dla prasy.

G∏ównym tematem obrad by∏o szczegó∏owe przygotowanie obrad zjazdu.
Przed rozpocz´ciem obrad zjazdu, zgromadzonych na sali delegatów
przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w ̧ odzi – Dziekan Wydzia∏u Farma-
ceutycznego, prof. dr hab. El˝bieta Mikiciuk-Olasik oraz dr Pawe∏ Szymaƒski
poinformowali o mo˝liwoÊci uczestnictwa aptekarzy w nowym, finansowanym
z funduszy Unii Europejskiej, programie kszta∏cenia ciàg∏ego.

W sprawach bie˝àcych omówiono pismo aptekarza z proÊbà o zapomog´,
które przekazano Komisji Ekonomicznej; zapoznano si´ te˝ pismami, które
wp∏yn´∏y do Biura POIA.

                               Sekretarz
           Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

                                                                       mgr farm. Lidia Czy˝
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Aptekarze cierpliwie czekajà i coraz cz´Êciej pytajà o termin zakoƒczenia prac
nad kolejnà nowelizacjà ustawy Prawo farmaceutyczne. Chcà m.in. przejrzy-
stego okreÊlenia zadaƒ aptek szpitalnych, urz´dowych cen leków – hurtowych
i detalicznych – oraz sta∏ych mar˝ na leki obj´te refundacjà.
O problemach Êrodowiska aptekarskiego dyskutowano m.in. na XXV Okr´-
gowym Zjeêdzie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.
Farmaceuci z zaniepokojeniem mówili o przed∏u˝ajàcych si´ pracach nad usta-
wami dotyczàcymi rynku farmaceutycznego.

To ju˝ 10 lat...To ju˝ 10 lat...To ju˝ 10 lat...To ju˝ 10 lat...To ju˝ 10 lat...
Proces legislacyjny nad nowelizacjà ustaw rozpoczà∏ si´ w 2001 roku. Przez
ca∏y ten czas trwajà prace nad kolejnymi wersjami zmian.
- Niekontrolowany wzrost liczby aptek ogólnodost´pnych, ∏àczenie wszystkich
poziomów obrotu lekami w ramach jednego podmiotu, agresywna reklama
aptek i produktów leczniczych, rozchwianie cen refundowanych produktów
leczniczych i wyrobów medyczne – to wszystko sprawia, ˝e ochrona zdrowia
publicznego spychana jest na dalszy plan - przekonuje w rozmowie z portalem
rynekzdrowia.pl Adam Czartoryski, rzecznik prasowy Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.
- Apteki zmuszone sà do twardej gry rynkowej, co powoduje, ˝e nie koncen-
trujà si´ na potrzebach swoich pacjentów ale na przetrwaniu – dodaje rzecznik.
Farmaceuci zwrócili si´ do w∏adz Naczelnej Rady Aptekarskiej, aby ta wp∏yn´∏a
na przyspieszenie prac Ministerstwa Zdrowia w zakresie nowelizacji ustaw
regulujàcych obrót produktów leczniczych i wyrobów medycznych w tym:
ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o izbach aptekarskich. Delegaci pod-
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karpackiego zjazdu podj´li uchwa∏´, w której poparli dzia∏ania prezesa NRA
Grzegorza Kucharewicza zmierzajàce do rozwiàzania kwestii nurtujàcych
Êrodowisko aptekarskie.

Przeciwni ∏àczeniu handlu hurtowego z detalicznymPrzeciwni ∏àczeniu handlu hurtowego z detalicznymPrzeciwni ∏àczeniu handlu hurtowego z detalicznymPrzeciwni ∏àczeniu handlu hurtowego z detalicznymPrzeciwni ∏àczeniu handlu hurtowego z detalicznym
Aptekarze z Podkarpacia przyj´li postulaty, które – w ich ocenie – znacznie
poprawià funkcjonowanie aptek ogólnodost´pnych oraz szpitalnych.
Cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej domagajà si´ m.in.
zakazu ∏àczenia obrotu hurtowego leków z detalicznym, a tak˝e zakazu
koncentracji obrotu detalicznego w ramach jednego podmiotu.
Aptekarze chcà ponadto - okreÊlenia zasad funkcjonowania aptek szpitalnych,
urz´dowych cen leków tak hurtowych, jak i detalicznych oraz sta∏ych mar˝
na leki podlegajàce refundacji ze Êrodków publicznych.
- Opowiadamy si´ równie˝ ca∏kowitym zakazem reklamy aptek ogólnodo-
st´pnych i punktów aptecznych, istotnego ograniczenia mo˝liwoÊci pozaap-
tecznej dystrybucji leków, w tym przez Internet, ustalenia jasnych zasad
odpowiedzialnoÊci lekarza i aptekarza w zakresie wystawiania i realizacji recept
lekarskich, nowelizacji ustawy o izbach aptekarskich, do której nale˝y w∏àczyç
elementy ustawy o zawodzie farmaceuty. Chcemy te˝ umocowania prawnego
Kodeksu Etyki Aptekarza – wylicza oczekiwania Êrodowiska Adam Czartoryski.
Farmaceuci muszà jednak uzbroiç si´ w cierpliwoÊç. Wed∏ug ostatnich
zapewnieƒ wiceministra zdrowia, Jakuba Szulca, pakiet projektów ustaw –
w tym m.in. Prawa farmaceutycznego – powinien byç przedstawiony w czer-
wcu tego roku.

Okres szkolenia aptekarzy - wàtpliwoÊciOkres szkolenia aptekarzy - wàtpliwoÊciOkres szkolenia aptekarzy - wàtpliwoÊciOkres szkolenia aptekarzy - wàtpliwoÊciOkres szkolenia aptekarzy - wàtpliwoÊci
Innym, wa˝nym problemem, jaki nurtuje aptekarzy, jest rozliczanie czasu
szkolenia farmaceutów niewykonujàcych czasowo zawodu na terytorium Polski
lub przebywajàcych na d∏ugotrwa∏ych urlopach wychowawczych czy zwol-
nieniach lekarskich.
- Brakuje jasno sprecyzowanych przepisów, by odpowiedzieç jednoznacznie,
czy czasowe niewykonywanie zawodu na terytorium Polski jest wliczane do
5-letniego okresu szkolenia, czy te˝ stanowi przerw´ w tym obowiàzku -
przyznaje dr Aleksander Czarniawy, prezes Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej.
Aleksander Czarniawy zauwa˝a, i˝ jeÊli nie przerywa si´ ciàg∏oÊci szkolenia,
to wówczas pojawia si´ kilka powa˝nych wàtpliwoÊci, m.in. czy i kiedy taki
farmaceuta ma obowiàzek rozpoczàç edukacj´? Czy ów obowiàzek ten jest
przerwany na czas nieobecnoÊci farmaceuty w Polsce – uwzgl´dniajàc, ̋ e jest
on nadal cz∏onkiem danej izby w Polsce i p∏aci sk∏adki jak dla osoby niewyko-
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nujàcej zawodu? Jak zaliczaç punkty edukacyjne – uzyskane w ramach szkoleƒ
wymaganych w innych krajach – przez farmaceutów pracujàcych za granicà
w danym okresie edukacyjnym (ca∏ym lub tylko przez cz´Êç okresu, np. 2 la-
ta)? Jak wreszcie zdefiniowaç kryteria ewentualnego zaliczania tych szkoleƒ
oraz wymagane dokumenty?

Zalecenie samorzàduZalecenie samorzàduZalecenie samorzàduZalecenie samorzàduZalecenie samorzàdu
Aby rozwiaç nasuwajàce si´ wàtpliwoÊci, Naczelna Rada Aptekarska przyj´∏a
rozwiàzanie, które jednoczeÊnie zosta∏y zalecone wszystkim okr´gowym
izbom. NRA wyjaÊnia, ˝e zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z 25 czerwca 2003 roku w sprawie szkoleƒ farmaceutów zatrudnio-
nych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, szkoliç si´ majà osoby
zatrudnione, wykonujàce zawód na terenie Polski.
Zatem farmaceuci niewykonujàcy zawodu w naszym kraju, niezatrudnieni na
terenie ˝adnej izby w Polsce, nie majà obowiàzku szkoleniowego wed∏ug
polskich przepisów. Wobec tego w czasie ich nieobecnoÊci w Polsce,
zawieszony jest bieg 5-letniego terminu szkolenia – poczàwszy od z∏o˝enia
oÊwiadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu.
Wyd∏u˝enie okresu edukacyjnego w opisanym trybie, mia∏oby równie˝ zasto-
sowanie do osób niewykonujàcych zawodu z innych przyczyn, np. zwolnieƒ
chorobowych czy urlopów wychowawczych.

GRATULUJEMY  !GRATULUJEMY  !GRATULUJEMY  !GRATULUJEMY  !GRATULUJEMY  !

uzyskania tytu∏u doktora nauk farmaceutycznych
Kole˝ance mgr farm. Magdalenie BabuÊka-RoczniakMagdalenie BabuÊka-RoczniakMagdalenie BabuÊka-RoczniakMagdalenie BabuÊka-RoczniakMagdalenie BabuÊka-Roczniak

oraz Koledze mgr farm. Grzegorzowi Do∏´dzeGrzegorzowi Do∏´dzeGrzegorzowi Do∏´dzeGrzegorzowi Do∏´dzeGrzegorzowi Do∏´dze
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