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

W ostatnim czasie dzia∏ania naszego samorzàdu skie-
rowane by∏y g∏ównie na pilotowaniu prac legislacyjnych
nad projektem ustawy o refundacji leków, Êrodków spo-ustawy o refundacji leków, Êrodków spo-ustawy o refundacji leków, Êrodków spo-ustawy o refundacji leków, Êrodków spo-ustawy o refundacji leków, Êrodków spo-
˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów
medycznychmedycznychmedycznychmedycznychmedycznych. NRA obradowa∏a nad tym tematem dwu-
krotnie oraz zosta∏y skierowane stosowne pisma interwen-
cyjne doMinistra Zdrowia i Premiera oraz Komunikaty
wskazujàce na niezb´dne kierunki zmian. Niestety, nie
zosta∏y w∏aÊciwie przyj´te przez Rzàd, który skierowa∏ ustaw´ bez dodat-
kowych  uwag Êrodowiska aptekarskiego  pod  obrady Sejmu RP.  Pierwsze
czytanie projektu ustawy mia∏o miejsce 27 paêdziernika na 77. posiedzeniu
Sejmu RP.  Projekt zosta∏ nast´pnie skierowany do Sejmowej Komisji Zdrowia.

Ârodowisko aptekarskie , poprzez Naczelnà Rad´ Aptekarskà, przeka-
zywa∏o swoje uwagi które, naszym zdaniem, zosta∏y w minimalnym stopniu
uwzgl´dnione w projekcie przekazanym  pos∏om  przez Ministra Zdrowia.
Nasze interwencje w tej sprawie zosta∏y pomini´te lub wr´cz  zlekcewa˝one,
czego dowodem jest m.in. fakt, ˝e 13 paêdziernika 2010r. na spotkaniu
dotyczàcym projektu  tej ustawy przedstawiciel Ministra Zdrowia informowa∏,
˝e resort nie otrzyma∏ naszych uwag a które przecie˝ zosta∏y z∏o˝one ju˝
w dniu 8 paêdziernika  br.( w tej sprawie ostro zareagowa∏a NIA bezpoÊrednio
do minister E. Kopacz).

Przy braku woli uwzgl´dnienia zmian w ustawie refundacyjnej w Rzàdzie
– logika efektywnych dzia∏aƒ nakazuje nam  potrzeb´ spokojnego, dobrze
skoordynowanego dzia∏ania skierowanego na kolejny etap legislacyjny czyli
Sejm i Senat RP, celem przekazania im nie tylko naszych racji ale przede
wszystkim konkretnych argumentów.

W imieniu  Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej przekazaliÊmy na
piÊmie nasze uwagi w tej sprawie pos∏om z naszego terenu, zw∏aszcza cz∏on-
kom Sejmowej Komisji Zdrowia.  Obawiamy si´ bowiem, ̋ e w/w projekt ustawy
przedstawiany ∏àcznie w pakiecie 8 ustaw zdrowotnych, mo˝e byç potrakto-
wany marginalnie w pracach analitycznych m.in. Sejmowej Komisji Zdrowia.

Na listopadowym posiedzeniu PORA spotkaliÊmy si´ z cz∏onkiem tej Ko-
misji pos∏em RP Kazimierzem Moskalem, któremu przedstawiliÊmy uwagi na-
szego samorzàdu do projektu ustawy refundacyjnej, ukazujàc równoczeÊnie
zagro˝enia wynikajàce z tego projektu ustawy dla naszych pacjentów oraz
bytu zw∏aszcza ma∏ych rodzinnych aptek
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Na czerwcowej naradzie kierowników aptek – o czym wczeÊniej pisa∏em
– KAMSOFT S.A. – przekaza∏ nam ciekawe informacje dotyczàce mo˝liwoÊci
szerszego wykorzystania systemów informatycznych w pracy apteki oraz
szybszego przep∏ywu informacji na „trasie” lekarz – pacjent – apteka – NFZ.
Na posiedzeniu PORA spotkaliÊmy si´ z przedstawicielami firm informatycznych
obs∏ugujàcych apteki na terenie naszego województwa celem:
o zapoznania si´ z ich opinià nt. funkcjonowania systemów umo˝liwiajàcych

aptekom jak najszybsze przekazywanie wa˝nych dla ich pracy informacji;
o wypracowania wspólnego porozumienia w  sprawie przyspieszenia i us-

prawnienia komunikacji pomi´dzy organami samorzàdu aptekarskiego
i farmaceutami – cz∏onkami POIA bezpoÊrednio do aptek z wykorzystaniem
programów komputerowych dost´pnych w aptece.

W imieniu PORA zach´ciliÊmy te˝ firmy komputerowe, by do∏o˝y∏y staraƒ,
aby inne wa˝ne dla aptek komunikaty m.in. GIF, WIF czy NFZ równie˝ dociera∏y
do aptek tà drogà.

Na wniosek Komisji Aptek Szpitalnych PORA wystàpiliÊmy do Wojewody
Podkarpackiego z proÊbà o powo∏anie na terenie naszego województwa
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej.

Przy rosnàcej roli apteki szpitalnej w strukturze opieki nad pacjentem
w systemie lecznictwa zamkni´tego i coraz bardziej wyspecjalizowanych
zadaniach tej dziedziny, konieczne jest ustanowienie formalne farmaceuty
doÊwiadczonego w pracy aptekarza szpitalnego, którego brak na terenie woje-
wództwa podkarpackiego. Nasze starania popar∏ i zaakceptowa∏ Konsultant
Krajowy ds.farmacji szpitalnej prof. Edmund GrzeÊkowiak. Niestety, Wicewo-
jewoda Podkarpacki Ma∏gorzata Chomycz, w piÊmie skierowanym na moje
r´ce nie zaakceptowa∏a naszego wniosku (w Biuletynie). B´dziemy jednak
podejmowaç dalsze starania celem utworzenia w naszym województwie tego
niezb´dnego dla podniesienia jakoÊci us∏ug farmacji szpitalnej stanowiska
(pismo – odwo∏anie w Biuletynie).

W zwiàzku z  nadchodzàcym XX- leciem samorzàdu aptekarskiego, o czym
pisa∏em w Biuletynie 7/8, PORA postanowi∏a og∏osiç
Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”,Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”,Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”,Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”,Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”,
którego Regulamin zamieszczamy w niniejszym Biuletynie.
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o Konkurs rozpoczyna si´ w dniu 1 stycznia 2011 roku i trwa do dnia 30
czerwca 2011roku, a zakoƒczy si´ 31 lipca 2011 roku.

o Zadaniem Konkursu jest napisanie wspomnieƒ dotyczàcych historii farmacji
na Podkarpaciu – od reaktywowania aptek prywatnych i dzia∏alnoÊci samo-
rzàdu aptekarskiego na terenie obecnego województwa podkarpackiego.

o Formà literackà prac konkursowych winne byç, przede wszystkim wspom-
nienia dokumentujàce autentyczne Êwiadectwa pracy i dzia∏alnoÊci Autora,
wa˝ne wydarzenia zawierajàce osobiste prze˝ycia  poparte dokumentami,
ilustracjami, zdj´ciami, relacjami innych osób.

W konkursie mogà wziàç udzia∏ aptekarze zrzeszeni w Podkarpackiej
Okr´gowej Izbie Aptekarskiej a teksty nagrodzone w nim stanowiç b´dà
integralnà cz´Êç  wydawnictwa jubileuszowego Thesaurus Apothecarii –Thesaurus Apothecarii –Thesaurus Apothecarii –Thesaurus Apothecarii –Thesaurus Apothecarii –
(„Skarbiec Aptekarski(„Skarbiec Aptekarski(„Skarbiec Aptekarski(„Skarbiec Aptekarski(„Skarbiec Aptekarski “)“)“)“)“) wydanego z okazji XX-lecia samorzàdu aptekarskiego
na Podkarpaciu.

Zach´camy Paƒstwa do czynnego udzia∏u w konkursie!

Zima nas mocno zaatakowa∏a.
A Âwi´ta tu˝ tu˝...

Na te zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, zwykle przepe∏nione
nadziejà i magià wigilijnej nocy, kieruj´ do Paƒstwa ̋ yczenia – ustabilizowania
wreszcie warunków wykonywania naszego zawodu zaufania publicznego,
a w ˝yciu osobistym jak najwi´cej radosnych ,szcz´Êliwych chwil z których
przecie˝ sk∏ada si´ nasze ˝ycie.

PomyÊlnoÊci w Nowym 2011 Roku!PomyÊlnoÊci w Nowym 2011 Roku!PomyÊlnoÊci w Nowym 2011 Roku!PomyÊlnoÊci w Nowym 2011 Roku!PomyÊlnoÊci w Nowym 2011 Roku!

   Prezes
      Podkarpackiej Okr´gowej
            Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Aleksander Czarniawy



BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)6



NACZELNA IZBA APTEKARSKA 7



BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)8



NACZELNA IZBA APTEKARSKA 9



BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)10



NACZELNA IZBA APTEKARSKA 11



BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)12

(Pisma o podobnej treÊci skierowano do
pozosta∏ych cz∏onków Kierownictwa PSL)
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PREZES NRA GRZEGORZ KUCHAREWICZ NA POSIEDZENIUPREZES NRA GRZEGORZ KUCHAREWICZ NA POSIEDZENIUPREZES NRA GRZEGORZ KUCHAREWICZ NA POSIEDZENIUPREZES NRA GRZEGORZ KUCHAREWICZ NA POSIEDZENIUPREZES NRA GRZEGORZ KUCHAREWICZ NA POSIEDZENIU
SEJMU RP PODCZAS PIERWSZEGO CZYTANIA RZÑDOWEGOSEJMU RP PODCZAS PIERWSZEGO CZYTANIA RZÑDOWEGOSEJMU RP PODCZAS PIERWSZEGO CZYTANIA RZÑDOWEGOSEJMU RP PODCZAS PIERWSZEGO CZYTANIA RZÑDOWEGOSEJMU RP PODCZAS PIERWSZEGO CZYTANIA RZÑDOWEGO

PROJEKTU „USTAWY REFUNDACYJNEJ”PROJEKTU „USTAWY REFUNDACYJNEJ”PROJEKTU „USTAWY REFUNDACYJNEJ”PROJEKTU „USTAWY REFUNDACYJNEJ”PROJEKTU „USTAWY REFUNDACYJNEJ”

Podczas 77. posiedzenia Sejmu RP w Êrod´ 27 paêdziernika 2010 r. odby∏oPodczas 77. posiedzenia Sejmu RP w Êrod´ 27 paêdziernika 2010 r. odby∏oPodczas 77. posiedzenia Sejmu RP w Êrod´ 27 paêdziernika 2010 r. odby∏oPodczas 77. posiedzenia Sejmu RP w Êrod´ 27 paêdziernika 2010 r. odby∏oPodczas 77. posiedzenia Sejmu RP w Êrod´ 27 paêdziernika 2010 r. odby∏o
si´ pierwsze czytanie projektów ustaw tworzàcych tzw. pakiet zdrowotny,si´ pierwsze czytanie projektów ustaw tworzàcych tzw. pakiet zdrowotny,si´ pierwsze czytanie projektów ustaw tworzàcych tzw. pakiet zdrowotny,si´ pierwsze czytanie projektów ustaw tworzàcych tzw. pakiet zdrowotny,si´ pierwsze czytanie projektów ustaw tworzàcych tzw. pakiet zdrowotny,
mi´dzy innymi rzàdowego projektu ustawy o refundacji leków, Êrodkówmi´dzy innymi rzàdowego projektu ustawy o refundacji leków, Êrodkówmi´dzy innymi rzàdowego projektu ustawy o refundacji leków, Êrodkówmi´dzy innymi rzàdowego projektu ustawy o refundacji leków, Êrodkówmi´dzy innymi rzàdowego projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycz-spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycz-spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycz-spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycz-spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycz-
nych. Obradom prowadzonym przez wicemarsza∏ków Sejmu Ew´ Kierzkowskà,nych. Obradom prowadzonym przez wicemarsza∏ków Sejmu Ew´ Kierzkowskà,nych. Obradom prowadzonym przez wicemarsza∏ków Sejmu Ew´ Kierzkowskà,nych. Obradom prowadzonym przez wicemarsza∏ków Sejmu Ew´ Kierzkowskà,nych. Obradom prowadzonym przez wicemarsza∏ków Sejmu Ew´ Kierzkowskà,
Jerzego Wenderlicha i Marka Kuchciƒskiego przys∏uchiwa∏ si´ prezes NaczelnejJerzego Wenderlicha i Marka Kuchciƒskiego przys∏uchiwa∏ si´ prezes NaczelnejJerzego Wenderlicha i Marka Kuchciƒskiego przys∏uchiwa∏ si´ prezes NaczelnejJerzego Wenderlicha i Marka Kuchciƒskiego przys∏uchiwa∏ si´ prezes NaczelnejJerzego Wenderlicha i Marka Kuchciƒskiego przys∏uchiwa∏ si´ prezes Naczelnej
Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.

Przedstawiajàc projekty ustaw dotyczàcych reformy systemu ochrony
zdrowia, minister zdrowia Ewa Kopacz powiedzia∏a mi´dzy innymi:
“Refundacja z roku na rok roÊnie. Ponad 8 mld z∏ to jest refundacja za leki dla
polskich pacjentów. Tendencja wzrostowa jest przera˝ajàca. Dzisiaj
wprowadzamy regulacje, zamra˝amy kwot´ refundacji na dwa lata. To nie
znaczy wcale, ˝e b´dzie mniej leków innowacyjnych, ˝e b´dzie mniej leków
generycznych, które dzia∏ajà równie skutecznie. B´dziemy bowiem umieszczaç
na liÊcie leków refundowanych tylko te preparaty, które b´dà, po pierwsze,
bezpieczne, a po drugie - skuteczne. (...) Chcemy przede wszystkim wprowa-
dziç sztywnà cen´ i sztywnà mar˝´. Sztywna cena b´dzie poprzedzona
negocjacjami z firmami farmaceutycznymi. (...) Produktów na liÊcie leków
refundowanych jest ponad cztery tysiàce. Przed nami kawa∏ roboty, ale to
zrobimy. Zrobimy to dla polskich pacjentów po to, aby mniej dop∏acali do
leków. Poziom dop∏at, kiedy obejmowaliÊmy w∏adz´, by∏ na poziomie 36%.
Dzisiaj, po tych trzech latach, mamy dwa punkty procentowe mniej. (...)

I wreszcie sta∏a cena tego leku w aptekach po to, ̋ eby nie by∏o promocji,
programów lojalnoÊciowych, ˝eby nie traktowaç wykupywania leków jako
okazji do wygrania lodówki czy telewizora. Dzisiaj bowiem ta promocja jest,
ale za miesiàc, kiedy przyzwyczaimy si´ do tego leku, ju˝ jej nie b´dzie. (...).
Nie jestem ministrem, który ma dbaç o interesy firm farmaceutycznych. Jestem
ministrem, który ma dbaç o zdrowie polskich pacjentów. I tego b´d´ si´
trzyma∏a” – oÊwiadczy∏a minister Ewa Kopacz.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski podkreÊli∏
ogromne znaczenie przedstawionych projektów ustaw dla polityki lekowej
paƒstwa. „Celem projektu ustawy (...) o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycz-
nych jest takie przekszta∏cenie systemu refundacji, by w ramach dost´pnych
publicznych Êrodków finansowych odpowiada∏ on w mo˝liwie najwy˝szym



BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)BIULETYN 11,12(179,180/2010)16

stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu spo∏ecznemu w zakresie zaopatrzenia
w produkty refundowane (...) oraz w sposób jednoznaczny regulowa∏ relacje
pomi´dzy podmiotami gospodarczymi tworzàcymi rynek krajowy w tym
zakresie, a tak˝e odpowiada∏ wymogom dyrektywy Rady 89/105 EWG z 21
grudnia 1088 r., tzw. dyrektywy przejrzystoÊci.

G∏ównym zadaniem systemu refundacyjnego jest zapewnienie pacjentom
równej dost´pnoÊci do produktów refundowanych. (...) Obecna sytuacja,
w której mimo ustalenia mar˝ i cen urz´dowych maksymalnych, leki po cenach
i w limitach okreÊlonych w rozporzàdzeniu sà niedost´pne bàdê sà dost´pne
za jeden grosz, czy wr´cz pacjent by∏ wynagradzany za dostarczenie recepty,
oznacza dzia∏anie wbrew ratio legis ustawy (...). Minister zdrowia, który od
lat dostrzega te niepokojàce zjawiska, nie mo˝e dalej pozostaç bierny. Liczna
korespondencja wp∏ywajàca do ministra, wskazujàca patologiczne mecha-
nizmy w zakresie refundacji leków, utwierdza w koniecznoÊci wprowadzenia
mechanizmów eliminujàcych obszary patogenne (...). Ze wzgl´du na patolo-
giczne zjawiska w obrocie lekami, nieuzasadnione wzgl´dami medycznymi –
zwi´kszanie refundacji, leki za grosz, turystyka refundacyjna, niejednolite
mar˝e hurtowe stosowane wobec aptek, niejednolite systemy rabatowania
(...) i zjawisko marnotrawienia leków - konieczne jest wreszcie uregulowanie
rynku leków refundowanych przez wprowadzenie sta∏ych, jednolitych cen
w aptekach oraz sztywnych mar˝ hurtowych i detalicznych” – powiedzia∏
wiceminister zdrowia Marek Twardowski. Odpowiadajàc na pytania pos∏ów,
podkreÊli∏, ˝e swojà wiedz´ o rynku aptecznym i problemach Êrodowiska
aptekarskiego zawdzi´cza sta∏ym kontaktom z prezesem NRA Grzegorzem
Kucharewiczem.

Stanowiska klubów parlamentarnych w sprawie projektów ustaw tworzà-
cych tzw. pakiet zdrowotny przedstawili: pose∏ Beata Ma∏ecka - Libera (PO),
pose∏ Boles∏aw Grzegorz Piecha (PiS), pose∏ Marek Balicki (SLD) i pose∏ Marian
Starownik (PSL). (ej)

Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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(Ca∏oÊç tekstu projektu – na str.
www.mzgov.pl - legislacja)
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Warszawa 20 paêdziernika 2010 r.

NACZELNA IZBA APTEKARSKA

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJKOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJKOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJKOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJKOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
w sprawie projektu i trybu prac nad ustawàw sprawie projektu i trybu prac nad ustawàw sprawie projektu i trybu prac nad ustawàw sprawie projektu i trybu prac nad ustawàw sprawie projektu i trybu prac nad ustawà
o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczycho refundacji leków, Êrodków spo˝ywczycho refundacji leków, Êrodków spo˝ywczycho refundacji leków, Êrodków spo˝ywczycho refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych

specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobówspecjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobówspecjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobówspecjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobówspecjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów
medycznychmedycznychmedycznychmedycznychmedycznych

9 wrzeÊnia 2010 r. Ministerstwo Zdrowia skierowa∏o do konsultacji
spo∏ecznych i mi´dzyresortowych d∏ugo oczekiwany przez Êrodowisko aptekar-
skie projekt ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego
przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych. Opinie dotyczàce
powy˝szego projektu i propozycje zmian nades∏a∏y wszystkie okr´gowe izby
aptekarskie. W Ministerstwie Zdrowia 8 paêdziernika 2010 r., a wi´c w ustal-
onym terminie, który mija∏ 9 paêdziernika, zosta∏y z∏o˝one obszerne uwagi
i propozycje Naczelnej Rady Aptekarskiej odnoszàce si´ do projektu tego fun-
damentalnego dla ca∏ego rynku farmaceutycznego aktu prawnego.

Samorzàd aptekarski od dawna domaga∏ si´ od kolejnych rzàdów uchwa-
lenia ustawy majàcej zreformowaç zasady refundacji leków i wyrobów medyc-
znych oraz warunki funkcjonowania polskich aptek. ˚àda∏ uporzàdkowania
rynku aptekarskiego, wyeliminowania zjawisk patologicznych i wprowadzenia
regu∏ gwarantujàcych wszystkim aptekom ekonomicznà stabilnoÊç. Niestety,
wiele zapisów tego projektu nie spe∏nia oczekiwaƒ Êrodowiska aptekarskiego,
grozi destabilizacjà ekonomicznà aptek i hurtowni farmaceutycznych, a ponad-
to godzi w interesy pacjentów, którzy powinni mieç zapewniony równy dost´p
do leków na tych samych zasadach.

Naczelna Rada Aptekarska zdecydowanie podkreÊla, ˝e projekt ustawyprojekt ustawyprojekt ustawyprojekt ustawyprojekt ustawy
o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczeniao refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczeniao refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczeniao refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczeniao refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych nie likwiduje patologii, a wi´c tzw.˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych nie likwiduje patologii, a wi´c tzw.˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych nie likwiduje patologii, a wi´c tzw.˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych nie likwiduje patologii, a wi´c tzw.˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych nie likwiduje patologii, a wi´c tzw.
sprzeda˝y jednogroszowych czy jednoz∏otówkowych, dop∏at do leków i dalszejsprzeda˝y jednogroszowych czy jednoz∏otówkowych, dop∏at do leków i dalszejsprzeda˝y jednogroszowych czy jednoz∏otówkowych, dop∏at do leków i dalszejsprzeda˝y jednogroszowych czy jednoz∏otówkowych, dop∏at do leków i dalszejsprzeda˝y jednogroszowych czy jednoz∏otówkowych, dop∏at do leków i dalszej
gry rynkowej odp∏atnoÊcià za leki refundowanegry rynkowej odp∏atnoÊcià za leki refundowanegry rynkowej odp∏atnoÊcià za leki refundowanegry rynkowej odp∏atnoÊcià za leki refundowanegry rynkowej odp∏atnoÊcià za leki refundowane, co mia∏o byç jej jednym
z najwa˝niejszych celów. Je˝eli celem autorów projektu jest wyeliminowanie
sprzeda˝y „leków za grosz”, w projekcie powinien byç wprowadzony przepis
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nakazujàcy pobieranie odp∏atnoÊci w wysokoÊci ustalonej w ustawie oraz
sankcjonujàcy ten nakaz. Uzasadnieniem tego przepisu jest art. 68 ust. 2
Konstytucji RP, zgodnie z którym obywatelom, niezale˝nie od ich sytuacji
materialnej, w∏adze publiczne zapewniajà równy dost´p do Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej finansowanej ze Êrodków publicznych. Konieczne jest tak˝e
wprowadzenie przepisów przewidujàcych sankcj´ za stosowanie innej odp∏a-
tnoÊci ni˝ wynikajàca z ustawy. Przepisy projektu ustawy nie gwarantujà
bowiem, ˝e odp∏atnoÊç b´dzie pobierana zgodnie z art. 5, a w konsekwencji
nie zamyka si´ drogi do naruszania zasady równego dost´pu pacjentów do
zaopatrzenia w refundowane leki, Êrodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego lub wyroby medyczne.

Nie do przyj´cia jest dla Êrodowiska aptekarskiego zaproponowany w art.Nie do przyj´cia jest dla Êrodowiska aptekarskiego zaproponowany w art.Nie do przyj´cia jest dla Êrodowiska aptekarskiego zaproponowany w art.Nie do przyj´cia jest dla Êrodowiska aptekarskiego zaproponowany w art.Nie do przyj´cia jest dla Êrodowiska aptekarskiego zaproponowany w art.
6 ust. 4 sposób liczenia urz´dowej mar˝y detalicznej (od ceny hurtowej6 ust. 4 sposób liczenia urz´dowej mar˝y detalicznej (od ceny hurtowej6 ust. 4 sposób liczenia urz´dowej mar˝y detalicznej (od ceny hurtowej6 ust. 4 sposób liczenia urz´dowej mar˝y detalicznej (od ceny hurtowej6 ust. 4 sposób liczenia urz´dowej mar˝y detalicznej (od ceny hurtowej
stanowiàcej podstaw´ limitu w danej grupie limitowej) oraz jej wysokoÊçstanowiàcej podstaw´ limitu w danej grupie limitowej) oraz jej wysokoÊçstanowiàcej podstaw´ limitu w danej grupie limitowej) oraz jej wysokoÊçstanowiàcej podstaw´ limitu w danej grupie limitowej) oraz jej wysokoÊçstanowiàcej podstaw´ limitu w danej grupie limitowej) oraz jej wysokoÊç
wynikajàca z tabeli.wynikajàca z tabeli.wynikajàca z tabeli.wynikajàca z tabeli.wynikajàca z tabeli. Ustalanie urz´dowej mar˝y detalicznej musi byç zgodne
z obowiàzujàcymi w tym zakresie regu∏ami, odnoszàcymi si´ do wszystkich
podmiotów. Najwa˝niejsze definicje i normy, które muszà byç stosowane
w ca∏ym systemie prawa, zawiera ustawa o cenach. Zachowana musi byç
tak˝e ekonomiczna istota i rola mar˝y handlowej. Ten najwa˝niejszy z punktu
widzenia okreÊlenia zasad i trybu kszta∏towania cen towarów i us∏ug akt
normatywny stanowi, ̋ e mar˝a handlowa, w tym mar˝a detaliczna, to ró˝nica
mi´dzy cenà p∏aconà przez kupujàcego a cenà uprzednio zap∏aconà przez
przedsi´biorc´, wynikajàcà z kosztów i zysku przedsi´biorcy. Przyj´cie przez
autorów projektu innej zasady kszta∏towania mar˝y detalicznej w odniesieniu
do jednej z grup uczestników obrotu rynkowego powoduje naruszenie
konstytucyjnej zasady równego traktowania wszystkich podmiotów. Projekt
nierówno traktuje przedsi´biorców prowadzàcych apteki, zarówno wobec
wszystkich innych podmiotów stosujàcych mar˝e handlowe, jak i wobec
pozosta∏ych podmiotów dzia∏ajàcych na rynku farmaceutycznym.

Proponowany przez Ministerstwo Zdrowia sposób liczenia urz´dowej
mar˝y detalicznej – od ceny hurtowej stanowiàcej podstaw´ limitu w danej
grupie limitowej – oraz jej wysokoÊç stwarzajà du˝e zagro˝enie dla kondycji
finansowej aptek. Przy obecnie obowiàzujàcej w Polsce tabeli mar˝
detalicznych dla produktów refundowanych apteki mogà funkcjonowaç, po-
niewa˝ otrzymujà od hurtowni farmaceutycznych rabat, najcz´Êciej w gra-
nicach od 3% do 8%. Tymczasem ze wzgl´du na proponowanà sta∏à mar˝´
hurtowà obni˝onà do 5% oraz sta∏à mar˝´ detalicznà apteki nie b´dà ju˝
mog∏y otrzymywaç od hurtowni rabatu na leki refundowane. Ponadto
rzeczywista mar˝a apteczna b´dzie jeszcze ni˝sza ni˝ wynikajàca z zamie-
szczonej w projekcie tabeli, poniewa˝ ma byç ona naliczana od limitów
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ustalonych dla poszczególnych grup refundowanych produktów leczniczych.
W zwiàzku z tym, ˝e wartoÊci tych limitów b´dà prawdopodobnie znacznie
ni˝sze ni˝ ceny hurtowe, nale˝y liczyç si´ z istotnym zmniejszeniem i tak ju˝
bardzo niskiej mar˝y aptecznej.

Naczelna Rada Aptekarska zdecydowanie uwa˝a, ˝e urz´dowa mar˝a
detaliczna powinna stanowiç ró˝nic´ mi´dzy cenà hurtowà zap∏aconà przez
aptek´ (kupujàcego) a cenà detalicznà, p∏aconà przez nabywc´ leku. Sprzeciw
budzi tak˝e zaproponowana przez ministerstwo tabela, okreÊlajàca wysokoÊç
urz´dowej mar˝y detalicznej. Jest ona nieczytelna. Nie ulega te˝ wàtpliwoÊci,
˝e mar˝e muszà gwarantowaç Êrodki finansowe na pokrycie kosztów dzia∏al-
noÊci przedsi´biorstwa i zapewniaç chocia˝by godziwy zysk. Samorzàd apte-
karski zaproponowa∏ w∏asnà, bardziej przejrzystà tabel´ mar˝.

Z analiz przeprowadzonych przez IMS Health wynika, ˝e straty Êredniejstraty Êredniejstraty Êredniejstraty Êredniejstraty Êredniej
apteki spowodowane wejÊciem w ̋ ycie tego systemu naliczania mar˝ aptecz-apteki spowodowane wejÊciem w ̋ ycie tego systemu naliczania mar˝ aptecz-apteki spowodowane wejÊciem w ̋ ycie tego systemu naliczania mar˝ aptecz-apteki spowodowane wejÊciem w ̋ ycie tego systemu naliczania mar˝ aptecz-apteki spowodowane wejÊciem w ̋ ycie tego systemu naliczania mar˝ aptecz-
nych, który zresztà nie jest stosowany w ̋ adnym kraju Unii Europejskiej, mogànych, który zresztà nie jest stosowany w ̋ adnym kraju Unii Europejskiej, mogànych, który zresztà nie jest stosowany w ̋ adnym kraju Unii Europejskiej, mogànych, który zresztà nie jest stosowany w ̋ adnym kraju Unii Europejskiej, mogànych, który zresztà nie jest stosowany w ̋ adnym kraju Unii Europejskiej, mogà
wynosiç oko∏o pi´ciu tysi´cy z∏otych miesi´cznie. Grozi to katastrofà na rynkuwynosiç oko∏o pi´ciu tysi´cy z∏otych miesi´cznie. Grozi to katastrofà na rynkuwynosiç oko∏o pi´ciu tysi´cy z∏otych miesi´cznie. Grozi to katastrofà na rynkuwynosiç oko∏o pi´ciu tysi´cy z∏otych miesi´cznie. Grozi to katastrofà na rynkuwynosiç oko∏o pi´ciu tysi´cy z∏otych miesi´cznie. Grozi to katastrofà na rynku
aptecznym. W krótkim czasie mo˝e dojÊç do upad∏oÊci od 30% do 40% aptek,aptecznym. W krótkim czasie mo˝e dojÊç do upad∏oÊci od 30% do 40% aptek,aptecznym. W krótkim czasie mo˝e dojÊç do upad∏oÊci od 30% do 40% aptek,aptecznym. W krótkim czasie mo˝e dojÊç do upad∏oÊci od 30% do 40% aptek,aptecznym. W krótkim czasie mo˝e dojÊç do upad∏oÊci od 30% do 40% aptek,
ju˝ dziÊ funkcjonujàcych na granicy p∏ynnoÊci finansowejju˝ dziÊ funkcjonujàcych na granicy p∏ynnoÊci finansowejju˝ dziÊ funkcjonujàcych na granicy p∏ynnoÊci finansowejju˝ dziÊ funkcjonujàcych na granicy p∏ynnoÊci finansowejju˝ dziÊ funkcjonujàcych na granicy p∏ynnoÊci finansowej. Najbardziej
zagro˝one sà niezale˝ne apteki rodzinne na terenach wiejskich i w mniejszych
miastach. Natomiast te apteki niezale˝ne, które jeszcze znajdujà si´ w dobrej
kondycji ekonomicznej, mogà zostaç powa˝nie os∏abione. Wszystkie apteki
b´dà zmuszone do ci´cia kosztów, mi´dzy innymi do redukcji personelu.
Ponadto równie˝ hurtownie farmaceutyczne b´dà szukaç oszcz´dnoÊci, na
przyk∏ad rzadziej dostarczajàc produkty do aptek, co wp∏ynie na pogorszenie
dost´pnoÊci pacjentów do leków. Cz´Êç pacjentów mo˝e te˝ zrezygnowaç
z wykupienia lekarstw.

Naczelna Rada Aptekarska postuluje zmian´ przewidzianego w projekcie
ustawy sposobu publikowania wykazów produktów refundowanych. W prze-
pisie art. 25 obwieszczenie ministra zdrowia musi byç zastàpione rozporzà-obwieszczenie ministra zdrowia musi byç zastàpione rozporzà-obwieszczenie ministra zdrowia musi byç zastàpione rozporzà-obwieszczenie ministra zdrowia musi byç zastàpione rozporzà-obwieszczenie ministra zdrowia musi byç zastàpione rozporzà-
dzeniem ministra zdrowia.dzeniem ministra zdrowia.dzeniem ministra zdrowia.dzeniem ministra zdrowia.dzeniem ministra zdrowia. Ustalanie cen i mar˝ urz´dowych w rozporzàdzeniu,
a wi´c w akcie prawa powszechnie obowiàzujàcym, jest istotne zarówno ze
wzgl´du na koniecznoÊç zagwarantowania praw przys∏ugujàcych pacjentom,
jak i z punktu widzenia mo˝liwoÊci na∏o˝enia na przedsi´biorców okreÊlonych
obowiàzków w celu realizacji praw pacjentów. Tymczasem przyj´te
rozwiàzanie narusza art. 31 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym nikogo
nie wolno zmuszaç do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Ra˝àce naruszenie podstawowych zasad Konstytucji RP stanowi te˝Ra˝àce naruszenie podstawowych zasad Konstytucji RP stanowi te˝Ra˝àce naruszenie podstawowych zasad Konstytucji RP stanowi te˝Ra˝àce naruszenie podstawowych zasad Konstytucji RP stanowi te˝Ra˝àce naruszenie podstawowych zasad Konstytucji RP stanowi te˝
wprowadzenie umowy jako warunku wydawania przez apteki leków refun-wprowadzenie umowy jako warunku wydawania przez apteki leków refun-wprowadzenie umowy jako warunku wydawania przez apteki leków refun-wprowadzenie umowy jako warunku wydawania przez apteki leków refun-wprowadzenie umowy jako warunku wydawania przez apteki leków refun-
dowanych.dowanych.dowanych.dowanych.dowanych. Zaproponowana konstrukcja umów aptek z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia jest „nieudolnà protezà”, próbujàcà zastàpiç konieczne normy
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prawne, okreÊlajàce jednoznacznie prawa i obowiàzki pacjentów (Êwiadczenio-
biorców) oraz aptek wydajàcych refundowane produkty. Oparcie zakresu
i sposobu realizacji konstytucyjnych praw pacjentów do refundowanych leków
na cywilno-prawnym zobowiàzaniu apteki wobec NFZ, a nie na powszechnie
obowiàzujàcych przepisach prawa, stanowi oczywiste i bezprecedensowe
naruszenie art. 68 Konstytucji RP, a tak˝e art. 31 Konstytucji RP.

Wydawanie przez apteki refundowanych leków, Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego lub wyrobów medycznych nienienienienie
stanowi Êwiadczenia zdrowotnegostanowi Êwiadczenia zdrowotnegostanowi Êwiadczenia zdrowotnegostanowi Êwiadczenia zdrowotnegostanowi Êwiadczenia zdrowotnego. Apteka uzyskuje jedynie zwrot kosztów
poniesionych w zwiàzku z nabyciem wydanego produktu leczniczego. Dlatego
te˝ nie ma uzasadnienia, aby czynnoÊç ta by∏a przedmiotem umowy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Projekt zak∏ada rozwiàzanie niekonstytucyjne,
nieefektywne, wysoce biurokratyczne, które generuje dodatkowe koszty po
stronie NFZ i aptek, a w konsekwencji prowadzi do pogorszenia dost´pu
pacjentów do przys∏ugujàcych im refundowanych produktów w ramach
ochrony zdrowia i ˝ycia.

Naczelna Rada Aptekarska ˝àda równie˝ uregulowania zasad odpowie-Naczelna Rada Aptekarska ˝àda równie˝ uregulowania zasad odpowie-Naczelna Rada Aptekarska ˝àda równie˝ uregulowania zasad odpowie-Naczelna Rada Aptekarska ˝àda równie˝ uregulowania zasad odpowie-Naczelna Rada Aptekarska ˝àda równie˝ uregulowania zasad odpowie-
dzialnoÊci za wystawianie recept niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.dzialnoÊci za wystawianie recept niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.dzialnoÊci za wystawianie recept niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.dzialnoÊci za wystawianie recept niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.dzialnoÊci za wystawianie recept niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy nie podejmuje próby racjo-
nalnego rozwiàzania tego problemu. Po raz kolejny aptekarze obarczani sà
odpowiedzialnoÊcià za nie swoje b∏´dy. Niew∏aÊciwie wypisywane recepty
i zlecenia przez upowa˝nionych do tego lekarzy stanowià powa˝ne utrudnienie
w procesie realizacji ustawowych uprawnieƒ Êwiadczeniobiorców. Nale˝y
wyraênie podkreÊliç, ˝e w obecnie obowiàzujàcym stanie prawnym oraz
w ukszta∏towanej praktyce wszelkie negatywne konsekwencje wskazanego
zjawiska dotykajà pacjentów oraz farmaceutów realizujàcych recepty lub
zlecenia. Tymczasem je˝eli apteka ma byç karana za wydanie leku
z naruszeniem przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, to tak˝e osobatak˝e osobatak˝e osobatak˝e osobatak˝e osoba
wystawiajàca recept´ musi ponosiç odpowiedzialnoÊç za wystawianie receptywystawiajàca recept´ musi ponosiç odpowiedzialnoÊç za wystawianie receptywystawiajàca recept´ musi ponosiç odpowiedzialnoÊç za wystawianie receptywystawiajàca recept´ musi ponosiç odpowiedzialnoÊç za wystawianie receptywystawiajàca recept´ musi ponosiç odpowiedzialnoÊç za wystawianie recepty
niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

Nie do zaakceptowania jest wreszcie sposób prowadzenia przez Mini-Nie do zaakceptowania jest wreszcie sposób prowadzenia przez Mini-Nie do zaakceptowania jest wreszcie sposób prowadzenia przez Mini-Nie do zaakceptowania jest wreszcie sposób prowadzenia przez Mini-Nie do zaakceptowania jest wreszcie sposób prowadzenia przez Mini-
sterstwo Zdrowia konsultacji spo∏ecznych w sprawie projektu tzw. ustawysterstwo Zdrowia konsultacji spo∏ecznych w sprawie projektu tzw. ustawysterstwo Zdrowia konsultacji spo∏ecznych w sprawie projektu tzw. ustawysterstwo Zdrowia konsultacji spo∏ecznych w sprawie projektu tzw. ustawysterstwo Zdrowia konsultacji spo∏ecznych w sprawie projektu tzw. ustawy
refundacyjnej.refundacyjnej.refundacyjnej.refundacyjnej.refundacyjnej. Sprzeciw budzi przedmiotowe traktowanie podmiotów, które
uczestniczy∏y w tym procesie. Termin konsultacji mija∏ bowiem w sobot´
9 paêdziernika 2010 r., a Ministerstwo Zdrowia ju˝ w niedziel´ 10 paêdziernika
opublikowa∏o wersj´ ustawy skierowanà na posiedzenie Rady Ministrów.
Oznacza to, ̋ e sta∏y komitet Rady Ministrów opiniowa∏ ustaw´ jeszcze przed
zakoƒczeniem konsultacji spo∏ecznych. W rezultacie spotkanie podmiotów
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uczestniczàcych w procesie konsultacji z przedstawicielami ministerstwa
13 paêdziernika nie mia∏o charakteru konferencji uzgodnieniowej.

W dodatku na wspomnianym spotkaniu przedstawiciel ministra zdrowia
publicznie poinformowa∏, ˝e nie otrzyma∏ uwag Naczelnej Rady Aptekarskiej
do omawianego projektu. Tymczasem - jak ju˝ wspomniano wy˝ej – 8 paê-
dziernika 2010 r. zosta∏y z∏o˝one w Ministerstwie Zdrowia obszerne uwagi
i propozycje NRA (Naczelna Izba Aptekarska ma dowód przyj´cia tego pisma,
zarejestrowanego w Ministerstwie Zdrowia). Przywo∏ane stanowisko przedsta-
wiciela ministra zdrowia wskazywaç mo˝e, i˝ w trakcie procesu konsultacji
spo∏ecznych projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia ̋ ywieniowego oraz wyrobów medycznych dosz∏o
do naruszenia przyj´tych zasad i ustawowych uprawnieƒ Naczelnej Rady
Aptekarskiej.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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POSIEDZENIE NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJPOSIEDZENIE NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJPOSIEDZENIE NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJPOSIEDZENIE NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJPOSIEDZENIE NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
WARSZAWA – 5 LISTOPADA 2010 ROKU

Kolejne w tym roku posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, prowadzone
przez Prezesa NRA doktora Grzegorza Kucharewicza, odby∏o si´ w siedzibie
NRA w Warszawie. Ca∏oÊç posiedzenia zdominowana by∏a przez jeden temat
wiodàcy: omówienie sposobu procedowania projektu ustawy o refundacji
leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ̋ ywieniowego oraz

ORZECZENIE TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIEORZECZENIE TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIEORZECZENIE TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIEORZECZENIE TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIEORZECZENIE TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIE
POZBAWIENIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTYPOZBAWIENIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTYPOZBAWIENIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTYPOZBAWIENIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTYPOZBAWIENIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY

q 18 paêdziernika 2010 r. Trybuna∏ Konstytucyjny w pe∏nym sk∏adzie rozpozna∏
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczàcy obowiàzku przynale˝noÊci
do samorzàdu zawodowego oraz sankcji do˝ywotniego pozbawienia prawa
do wykonywania zawodu.

Trybuna∏ orzek∏ w sprawie zgodnoÊci z Konstytucjà RP przepisów dotyczà-
cych skutków kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Trybuna∏ uzna∏
mi´dzy innymi, ̋ e art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich zgodny jest z art. 32 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP. Zdaniem
Trybuna∏u Konstytucyjnego, regulacje te nie tylko nie wykluczajà mo˝liwoÊci
sk∏adania wniosku o przywrócenie do zawodu przez osoby dyscyplinarnie
wydalone z samorzàdów zawodowych, ale w ogóle nie regulujà ˝adnych
skutków proceduralnych kary wydalenia z korporacji. Majàc na uwadze, ˝e
wnioskodawca nie kwestionuje samej kary pozbawienia prawa wykonywania
zawodu (a do tego w istocie ogranicza si´ treÊç zaskar˝onych przepisów),
nale˝y uznaç, ̋ e sà one zgodne z art. 65 ust. 1 Konstytucji RP. Skoro nie zawie-
rajà one ̋ adnych ograniczeƒ dla praw konstytucyjnych, zb´dna jest ich ocena
z punktu widzenia art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Tak wi´c do˝ywotni skutek
sankcji wydalenia z samorzàdu zawodowego jest niezgodny z Konstytucjà RP.

W zwiàzku ze z∏o˝eniem przez zast´pc´ Rzecznika Praw Obywatelskich
na rozprawie oÊwiadczenia o cofni´ciu wniosku dotyczàcego przepisów, które
przewidujà obowiàzkowà przynale˝noÊç do samorzàdów zawodowych, post´-
powanie w tym zakresie zosta∏o umorzone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2
w zwiàzku z art. 39 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. (ej)

Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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wyrobów medycznych a tak˝e  dyskusja i ustalenie dalszych dzia∏aƒ Naczelnej
Izby Aptekarskiej w przysz∏ych pracach nad tym projektem w Parlamencie.

W pierwszej cz´Êci posiedzenia Prezes NRA dr G. Kucharewicz przedstawi∏
bieg zdarzeƒ wokó∏ konsultacji spo∏ecznych – od chwili przekazania pier-
wszego projektu ustawy „refundacyjnej” we wrzeÊniu br. do dzisiejszego dnia.
Uwagi zebrane z Okr´gowych Izb Aptekarskich i opracowane przez Naczelnà
Rad´ Aptekarskà, zosta∏y przekazane w terminie wskazanym przez Mini-
sterstwo Zdrowia.

Prace Komitetu Rady Ministrów nad ustawà trwa∏y bez uwzgl´dnienia
uwag NIA, Prezes NRA wystosowa∏ pismo do Minister Zdrowia Ewy Kopacz z
protestem przeciwko takiemu post´powaniu. Niemniej jednak projekt zosta∏
przekazany pod obrady Sejmu RP, gdzie odby∏o si´ jego pierwsze czytanie.

Prezydium NRA opracowa∏o „Komunikat w sprawie projektu ustawy o
refundacji leków...” (zamieszczony w Biuletynie) z proÊbà o spotkania z Pos∏ami
na Sejm RP, szczególnie z cz∏onkami Komisji Zdrowia.

Prezydium NRA zwraca si´ te˝ z proÊbà o sformu∏owanie uwag
aptekarzy do projektu ustawy „refundacyjnej” z dnia 18 paêdziernika br.
(zamieszczonego na stronie MZ) poprzez Izby Okr´gowe.

Sytuacja aptek jest w chwili obecnej bardzo trudna pod wzgl´dem
finansowym. WejÊcie w ˝ycie uwarunkowaƒ projektu mo˝e tà sytuacj´ tylko
pog∏´biç. Dyskusja zakoƒczona konstruktywnymi wnioskami jest po˝àdana
na ka˝dym etapie dzia∏alnoÊci samorzàdu – rozbie˝noÊç gospodarcza w∏aÊci-
cieli aptek jest w tej chwili coraz bardziej widoczna. Rozwiàzania wynikajàce
z projektu ustawy dotyczà jedynie niewielkiej, na tle wszystkich preparatów
dopuszczonych do obrotu aptecznego, grupy leków refundowanych. Pos∏owie
zawsze b´dà mieç na uwadze szeroko poj´ty „interes pacjenta”, który przede
wszystkim polega na otrzymaniu Êrodka leczniczego w jak najszerszym
asortymencie za jak najni˝szà cen´.

NIA jest tylko jednym z 74 podmiotów upowa˝nionych do wniesienia
swoich uwag podczas konsultacji spo∏ecznych, a wi´c nie tylko od samorzàdu
aptekarskiego zale˝y ostateczny kszta∏t ustawy.

Projekt ustawy jest w chwili obecnej w Sejmie, w Komisji Zdrowia i istnieje
mo˝liwoÊç w∏àczenia si´ do dyskusji podczas prac Komisji, niemniej jednak
nie nale˝y na tym etapie radykalnie zmieniaç dotychczasowych ustaleƒ.
Zanegowanie w chwili obecnej dotychczasowego stanowiska nie b´dzie
Êwiadczy∏o o powa˝nym traktowaniu fundamentalnej dla dzia∏alnoÊci aptek
ustawy.

Sprawa pogotowia protestacyjnego jest nadal aktualna i pozostanie doSprawa pogotowia protestacyjnego jest nadal aktualna i pozostanie doSprawa pogotowia protestacyjnego jest nadal aktualna i pozostanie doSprawa pogotowia protestacyjnego jest nadal aktualna i pozostanie doSprawa pogotowia protestacyjnego jest nadal aktualna i pozostanie do
koƒca prowadzenia prac nad ustawà.koƒca prowadzenia prac nad ustawà.koƒca prowadzenia prac nad ustawà.koƒca prowadzenia prac nad ustawà.koƒca prowadzenia prac nad ustawà.

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

W dniu 18 paêdziernika 2010 roku odby∏o si´ posiedzenie Prezydium
PORA prowadzone przez Prezesa, doktora Aleksandra Czarniawego. W pier-
wszej cz´Êci posiedzenia cz∏onkowie Prezydium omówili sprawy bie˝àce pracy
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. By∏y to przede wszystkim
zagadnienia dotyczàce wydawania materia∏ów informacyjnych Izby  w formie
papierowej, przekazywanej drogà poczty tradycyjnej do aptekarzy i aptek,
ich cz´stotliwoÊç ukazywania si´ oraz nak∏ady wydawnicze a tak˝e koszty
z tym zwiàzane.

W drugiej cz´Êci posiedzenia uczestniczy∏y – Wojewódzki Inspektor Farma-
ceutyczny w Rzeszowie mgr farm. Monika Urbaniak oraz Naczelnik Wydzia∏u
Gospodarki Lekami POW NFZ mgr farm. Anna Gut. W obecnoÊci zaproszonych
goÊci omówiono przekazane do Naczelnej Rady Aptekarskiej uwagi PORA
w sprawie projektu „ustawy refundacyjnej” oraz jego nowà wersj´ umiesz-
czonà na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. WÊród innych zagadnieƒ
wynikajàcych z projektu podkreÊlono te˝, ˝e Narodowy Fundusz Zdrowia
z uwagi na projektowane podpisywanie umów z aptekami (apteki stajà si´
Êwiadczeniodawcami) mo˝e ˝àdaç wykazu personelu fachowego w aptece,
czego w chwili obecnej nie mo˝e wymagaç inspekcja farmaceutyczna.

Mgr farm. M. Urbaniak omówi∏a te˝ wyniki ankiety przekazanej w czerwcu
z WIF do aptek. Niestety, mimo i˝ termin zwrotu minà∏ koƒcem wrzeÊnia,
ankiety wróci∏y jedynie z po∏owy aptek. Cz´Êciowa analiza wykaza∏a mi´dzy
innymi coraz wi´kszy odsetek aptek z dost´pem do poczty internetowej,
niemniej jednak potwierdzenia przekazywanych informacji wracajà do nadaw-
cy dopiero po kilku dniach. Nie do koƒca prawid∏owo przeprowadzana jest
równie˝ kontrola sterylizacji suchym goràcym powietrzem – kontrola taka
powinna byç przeprowadzana jedynie za pomocà Sporali S, inne metody nie
sà prawid∏owe. Optymistycznym akcentem jest coraz wy˝szy odsetek aptek,
którym w wyniku przeprowadzonej lustracji nie wydano ˝adnych zaleceƒ
pokontrolnych. Inspektorat farmaceutyczny zwraca te˝ uwag´ na du˝y wzrost
obrotu preparatami zawierajàcymi pseudoefedryn´.

Trzecia cz´Êç posiedzenia poÊwi´cona by∏a omówieniu rozszerzenia
mo˝liwoÊci ∏àcznoÊci Biura POIA z aptekarzami i aptekami. Zaproszeni przedst-
awiciele firm informatycznych wypowiedzieli si´ w sprawie wprowadzenia
OSOZ w ka˝dym programie aptecznym.

                                                                                        Sekretarz  PORA
                                                                                    mgr farm. Lidia Czy˝
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POSIEDZENIE PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPOSIEDZENIE PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPOSIEDZENIE PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPOSIEDZENIE PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPOSIEDZENIE PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

W dniu 16 listopada 2010 roku odby∏o si´ kolejne posiedzenie Podkar-
packiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, poprzedzone spotkaniem Prezydium
PORA. Obydwa posiedzenia prowadzi∏ Prezes PORA, doktor Aleksander
Czarniawy.

Prezydium omówi∏o przede wszystkim zagadnienia jakie zosta∏y w drugiej
cz´Êci posiedzenia poruszone na spotkaniu z Pos∏em na Sejm RP, Kazimierzem
Moskalem. Ponadto przedyskutowano treÊç proponowanego porozumienia
Podkarpackiej Izby z firmami komputerowymi w sprawie przekazywania drogà
elektronicznà komunikatów Biura POIA do aptek i aptekarzy.

Posiedzenie Rady POIA rozpocz´∏o si´ spotkaniem z pos∏em K. Moskalem,
(na zdj.) cz∏onkiem Sejmowej Komisji Zdrowia. Panu Pos∏owi przekazano uwagi
dotyczàce projektu tzw. „ustawy refundacyjnej”, w tym wszystkie materia∏y
przes∏ane przez POIA do NIA podczas konsultacji spo∏ecznych. W dyskusji
poruszono te˝ sprawy mar˝ aptecznych, odpowiedzialnoÊci za realizacj´
recepty z uchybieniami formalnymi, akcje promocyjne zwiàzane z obni˝onymi
odp∏atnoÊciami, karty „sta∏ego pacjenta” czy obrót Êrodkami leczniczymi poza
aptekami i wynikajàce z tego konsekwencje dzia∏aƒ ubocznych. Pose∏ RP
w podsumowaniu dyskusji przekaza∏ cz∏onkom PORA swoje przemyÊlenia na
temat wszystkich projektów ustaw „zdrowotnych” stwierdzi∏, ˝e cz∏onkowie
PORA dostarczyli mu wiele materia∏ów do wykorzystania w planowanej
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interpelacji. Poruszone tematy dajà podstaw´ do ewentualnego zg∏oszenia
poprawek do projektów ustaw podczas obrad Komisji Zdrowia.

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska zdecydowa∏a o przes∏aniu swej
decyzji do Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie stosowania sta∏ych cen na
wszystkich poziomach obrotu lekiem refundowanym. Omówi∏a ponadto
decyzj´ odmownà Wicewojewody Podkarpackiego w sprawie powo∏ania
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej.

Prezydium PORA dodatkowo omówi∏o sprawy bie˝àce Biura POIA, w tym
analiz´ p∏atnoÊci sk∏adek cz∏onkowskich i przekazaniu informacji o niewyko-
naniu takiego obowiàzku przez aptekarzy w okresie d∏u˝szym ni˝ ostatni rok,
roz∏o˝enie na raty zaleg∏ych sk∏adek cz∏onkowskich a tak˝e skreÊlenia z listy
cz∏onków POIA osób, które podj´∏y takà decyzj´ w zwiàzku ze stanem zdrowia.
Zdecydowano te˝ o wznowieniu prenumeraty czasopism aptekarskich.

                                                                       Sekretarz PORA
                                                                       mgr farm. Lidia Czy˝

N/z – pamiàtkowe zdj´cie mgr farm. Moniki Surma po wr´czeniu
jej Prawa Wykonywania Zawodu – w towarzystwie Pos∏a RP K. Moskala

i Prezesa POIA A. Czarniawego.
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W posiedzeniu Rady wraz z Pos∏em RP uczestniczy∏a Pani Hae Rim Oh –
sta˝ystka Parlamentu Europejskiego (na zdj´ciu).
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                                                                         Rzeszów,8 listopada 2010r.

Pan
Kazimierz  Moskal
Pose∏  RP
Cz∏onek Sejmowej Komisji  Zdrowia
D ¢ B I C A

Szanowny Panie PoÊle,

Zgodnie z wczeÊniejszym ustaleniem terminu spotkania, serdecznie zapra-
szam na posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej w dniu 16
listopada 2010r. godz. 10.00 w siedzibie Izby w Rzeszowie ul. Jagielloƒska
23/5.

G∏ównym tematem obrad Rady b´dzie stan dyskusji i przebieg prac legi-
slacyjnych nad projektem ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczychustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczychustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczychustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczychustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.

Niestety, przedstawiony projekt ustawy , którego pierwsze czytanie mia∏o
miejsce 27 paêdziernika br. na 77 posiedzeniu Sejmu RP, w znacznym stopniu
mija si´ z naszymi oczekiwaniami. Co prawda, projekt jest pierwszà od lat
próbà regulacji w tym zakresie, równoczeÊnie jednak zak∏ada, ˝e bud˝et
Paƒstwa ma na nim zaoszcz´dziç 450 mln z∏otych kosztem nie tylko firm
farmaceutycznych ale równie˝ aptek i ich pacjentów. Ustawa chroniàc bud˝et
nie poprawia sytuacji pacjentów.

Ârodowisko aptekarskie , poprzez Naczelnà Rad´ Aptekarskà, przekaza∏o
swe uwagi które, naszym zdaniem, zosta∏y w minimalnym stopniu uwzgl´d-
nione w projekcie przekazanym pos∏om  przez Ministra Zdrowia. Nasze inter-
wencje w tej sprawie zosta∏y pomini´te lub wr´cz  zlekcewa˝one, czego
dowodem jest m.in. fakt, ̋ e 13 paêdziernika 2010r. na spotkaniu dotyczàcym
projektu  tej ustawy przedstawiciel Ministra Zdrowia informowa∏, ˝e resort
nie otrzyma∏ naszych uwag, a które przecie˝ zosta∏y z∏o˝one ju˝ w dniu
8 paêdziernika  br. (w tej sprawie ostro zareagowa∏a NIA bezpoÊrednio do
Pani E. Kopacz).

ChcielibyÊmy zwróciç Panu Pos∏owi uwag´ na tylko niektóre problemy
z którymi borykaç si´ b´dzie nasze Êrodowisko w przypadku przyj´cia przez
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Sejm powy˝szej ustawy( szczegó∏owe uwagi zawarte sà w obszernym mater-
iale przes∏anym przez NRA do MZ i do pos∏ów).
 1. Projekt tak wa˝nej ustawy nie by∏ nale˝ycie konsultowany ze Êrodowiskiem

farmaceutycznym. Rozmowy powinny si´ toczyç o wiele wczeÊniej, bez
„zacietrzewienia” Ministerstwa Zdrowia i dzia∏aƒ lobbystycznych.

 2. W najgorszej  sytuacji b´dà ma∏e i Êrednie apteki-dzisiaj jest ich ponad 40
proc. z majàtkiem równym zero lub z du˝ymi d∏ugami.

 3. Nowa niekorzystna tabela mar˝ detalicznych, naliczanie mar˝ od limitu
oraz drastyczne obni˝enie mar˝y hurtowej do 5proc. generuje dalsze straty.

 4. Zbyt skomplikowany system odp∏atnoÊci za leki dla Êwiadczeniobiorcy,
którego pacjent nie rozumie i trudno mu go wyjaÊniç, skoro nie zna zasad
odp∏atnoÊci za leki . Nale˝y go uproÊciç np. poprzez ustalenie sta∏ej kwoty
odp∏atnoÊci za leki dla pacjenta. Tak˝e zmiana sposobu wyznaczania limitu
mo˝e spowodowaç fikcyjne obj´cie  refundacjà leków których ceny znacznie
przekroczà ustalony limit przy tak szerokich kryteriach.

 5. Niedopracowany system kar administracyjnych ,nie wyeliminuje do koƒca
patologicznych zjawisk na rynku leków. Ustawa nie zlikwiduje patologii
„leki za grosz’’. Wiadomo bowiem z przecieków medialnych, ˝e firmy
pracujà ju˝ nad sposobami obejÊcia prawa!.

 6. Zg∏aszamy sprzeciw wobec koniecznoÊci  podpisywania  umów refunda-
cyjnych  przez kierownika apteki z NFZ. Umowy apteki z p∏atnikiem zawierajà
tak wiele ró˝nych niekorzystnych obostrzeƒ, ̋ e wed∏ug prawników – apte-
kom nale˝a∏oby odradzaç ich podpisywanie.

7. Brak zapisów o odpowiedzialnoÊci lekarza za wystawianie recept ,niezgodnie
ze stosownym rozporzàdzeniem MZ - przerzuca si´ jà na aptek´ i pacjenta,
który musi wracaç do lekarza celem jej poprawienia.

Obawiamy si´, ˝e w/w projekt ustawy przedstawiany ∏àcznie w pakiecie
8 ustaw zdrowotnych, mo˝e byç potraktowany marginalnie w pracach anali-
tycznych m.in. w Sejmowej Komisji Zdrowia.

Bardzo liczymy na Paƒskà obecnoÊç na posiedzeniu Rady, gdy˝ jako
cz∏onek Sejmowej Komisji Zdrowia, mo˝e nam Pan przybli˝yç  wiele problemów
zwiàzanych  z jej legislacjà i z tej okazji wys∏uchaç naszych uwag w tej sprawie.

    Z powa˝aniem

dr n.farm. Aleksander Czarniawy
                                                                           Prezes PORA

(Podobnej treÊci pisma wys∏ano do pos∏ów: Stanis∏aw O˝óg, Krystyna Skowroƒska,
Marek Rzàsa, Tomasz Kamiƒski, Kazimierz Go∏ojuch)
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                                                                        Rzeszów 22 listopada 2010

                                                         Pani
                                                         Ma∏gorzata Chomycz
                                                         Wicewojewoda Podkarpacki
                                                         Rzeszów

Szanowna  Pani ,

Podkarpacka Okr´gowa Rada Podkarpacka z niepokojem zapozna∏a si´
w dniu 16.bm z Pani negatywnà odpowiedzià na jej wniosek o powo∏anie
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej.

ChcielibyÊmy nadmieniç, ̋ e postawienie samego wniosku by∏o podykto-
wane nie tylko rosnàcymi  zadaniami  aptek szpitalnych w strukturze opieki
nad pacjentami na Podkarpaciu  ale równie˝ w oparciu  o opini´ prof. Edmunda
GrzeÊkowiaka – Konsultanta Krajowego ds. farmacji szpitalnej. Zdajemy sobie
spraw´ z faktu, ˝e bud˝et województwa jest ju˝ zaplanowany, ale wiemy
tak˝e, ̋ e bardzo cz´sto jest on na bie˝àco korelowany i posiada tzw. rezerw´.

Pozwalamy sobie wi´c na powtórne zwrócenie si´ do Pani Wojewody
z goràcà proÊbà o ponowne rozwa˝enie naszego wniosku, którego zrealizowa-
nie podniesie dodatkowo presti˝ pracowników aptek szpitalnych i ca∏ego
systemu lecznictwa zamkni´tego na Podkarpaciu.

   Prezes PORA

dr n.farm. Aleksander Czarniawy

W za∏. Pismo Konsultanta Krajowego
Do wiadomoÊci:prof. E. GrzeÊkowiak – Kosultant Krajowy
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KONKURS LITERACKIKONKURS LITERACKIKONKURS LITERACKIKONKURS LITERACKIKONKURS LITERACKI

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska og∏a-
sza Konkurs pt. „XX lat Samorzàdu AptekarskiegoKonkurs pt. „XX lat Samorzàdu AptekarskiegoKonkurs pt. „XX lat Samorzàdu AptekarskiegoKonkurs pt. „XX lat Samorzàdu AptekarskiegoKonkurs pt. „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego
na Podkarpaciu”na Podkarpaciu”na Podkarpaciu”na Podkarpaciu”na Podkarpaciu”, który b´dzie trwa∏ od 1 stycznia1 stycznia1 stycznia1 stycznia1 stycznia
2011r. do 30 czerwca 2011r.2011r. do 30 czerwca 2011r.2011r. do 30 czerwca 2011r.2011r. do 30 czerwca 2011r.2011r. do 30 czerwca 2011r., a zakoƒczy si´ 31
lipca 2011r.

Zadaniem Konkursu jest stworzenie prac dotyczàcych historii farmacji
na Podkarpaciu od reaktywowania aptek prywatnych i dzia∏alnoÊci samorzàdu
aptekarskiego na terenie obecnego województwa podkarpackiego.

Do udzia∏u w Konkursie zapraszamy Aptekarzy, cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izbie Aptekarskiej. Przewidziane sà atrakcyjne nagrody. Nagrodzone
prace zostanà opublikowane w wydawnictwach Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.

Warunki Konkursu okreÊla Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin dost´pny na stronie internetowej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz do wglàdu w Biurze
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy

UCHWA¸A NR 36/V/2010UCHWA¸A NR 36/V/2010UCHWA¸A NR 36/V/2010UCHWA¸A NR 36/V/2010UCHWA¸A NR 36/V/2010
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE
z dnia 28 wrzeÊnia 2010 rokuz dnia 28 wrzeÊnia 2010 rokuz dnia 28 wrzeÊnia 2010 rokuz dnia 28 wrzeÊnia 2010 rokuz dnia 28 wrzeÊnia 2010 roku

w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”

Na podstawie art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856), Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska uchwala, co nast´puje:
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§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska og∏asza Konkurs pt. „XX lat
Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”, który b´dzie trwa∏ od 1 stycznia
2011r. do 30 czerwca 2011r., a zakoƒczy si´ 31 lipca 2011r.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska powo∏uje do Jury Konkursu

nast´pujàce osoby:
Aleksander Czarniawy,
Adam Czartoryski,
Lidia Czy˝,
Witold Prokopiak,
Lucyna Samborska,
Bogus∏awa Szybisz,
Maria Wójcik,
które dokonajà wyboru laureatów wi´kszoÊcià g∏osów, w terminie do 31 lipca
2011r. Jury b´dzie równie˝ rozstrzygaç sprawy nieuregulowane w Regulaminie.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród Konkursu nastàpi  podczas

uroczystoÊci wojewódzkich z okazji XX- lecia Samorzàdu Aptekarskiego na
Podkarpaciu.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska ustala, ˝e nagrodami

w Konkursie b´dà kwoty pieni´˝ne w tym:
za I miejsce - 3.000 z∏
za II miejsce - 2.000 z∏
za III miejsce - 1.000 z∏
p∏atne na konto wskazane przez nagrodzonego w terminie 14 dni od daty
og∏oszenia wyników.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy
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Regulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin konkursu
„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu wspomnieniowego, zwanego w dalszej cz´Êci
niniejszego Regulaminu Konkursem, jest Podkarpacka Okr´gowa Izba
Aptekarska z siedzibà 35-959 Rzeszów ul. Jagielloƒska 23/5 zwana w dalszej
cz´Êci niniejszego Regulaminu Organizatorem.

2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich aptekarzy zrzeszonych w Podkar-
packiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej, a teksty nagrodzone w nim stanowiç
b´dà integralnà cz´Êç wydawnictwa jubileuszowego z okazji XX-lecia
Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi podstaw´ Konkursu oraz okreÊla prawa i obo-
wiàzki jego uczestników.

 § 2 § 2 § 2 § 2 § 2
 Uczestnictwo w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przyst´pujàc do
konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

2. Uczestnikiem Konkursu mogà byç tylko osoby fizyczne, które akceptujà
niniejszy Regulamin i dobrowolnie zgadzajà si´ na udzielenie licencji Orga-
nizatorowi na bezp∏atne korzystanie z materia∏ów przekazanych przez
uczestnika w zakresie okreÊlonym w Regulaminie.

3.Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiàzków z nim zwiàzanych, w tym
tak˝e prawa do ˝àdania nagrody, nie mo˝na przenosiç na inne osoby
i podmioty.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
 Zasady Konkursu Zasady Konkursu Zasady Konkursu Zasady Konkursu Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna si´ w dniu 1 stycznia 2011 roku i trwa do dnia 30
czerwca 2011roku, a zakoƒczy si´ 31 lipca 2011 roku.

2. Zadaniem Konkursu jest stworzenie prac dotyczàcych historii farmacji na
Podkarpaciu od reaktywowania pracy aptek prywatnych i dzia∏alnoÊci
samorzàdu aptekarskiego na terenie obecnego województwa podkar-
packiego.

3. Prace – utwory, nadsy∏ane na Konkurs muszà byç pracami w∏asnymi,
wczeÊniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi, napisanymi w j´zyku
polskim.
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4. Formà literackà prac konkursowych sà przede wszystkim wspomnienia

dokumentujàce autentyczne Êwiadectwa pracy i dzia∏alnoÊci Autora, wa˝ne
wydarzenia , zawierajàce osobiste prze˝ycia Autora poparte dokumentami,
ilustracjami, zdj´ciami, relacjami innych osób.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie maszynopisu
w 1 egzemplarzu o obj´toÊci od 5 do 50 stron (iloÊç znaków 1800 na stronie-
znormalizowany maszynopis, na A-4 mieszczà si´ dok∏adnie 2 strony maszy-
nopisu znormalizowanego) oraz tego samego tekstu na noÊniku elektronicz-
nym.

6. Konkurs jest anonimowy, a nades∏ane naƒ prace nale˝y podpisaç god∏em
(pseudonim autorski), do∏àczajàc do nich w zaklejonej kopercie dane
o Autorze (imi´, nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu) na adres
Organizatora:

PODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKAPODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKAPODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKAPODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKAPODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKA
35-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/535-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/535-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/535-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/535-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/5
z dopiskiem KONKURS .z dopiskiem KONKURS .z dopiskiem KONKURS .z dopiskiem KONKURS .z dopiskiem KONKURS .
TERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCATERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCATERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCATERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCATERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCA
2011 ROKU2011 ROKU2011 ROKU2011 ROKU2011 ROKU

7. Przekazujàc prac´ na Konkurs Uczestnik oÊwiadcza, ˝e jest jej autorem
oraz przys∏ugujà mu wy∏àczne, nieograniczone na rzecz osób trzecich majàt-
kowe prawa autorskie do tekstu oraz do za∏àczników. Uczestnik gwarantuje,
i˝ inne prawa osób trzecich, w szczególnoÊci prawa do wizerunku w zwiàzku
z korzystaniem z nich w pracy nie zostanà naruszone. Wszelkie ewentualne
roszczenia osób trzecich w zwiàzku z naruszeniem ich praw b´dà kierowanie
przez Organizatora bezpoÊrednio do Uczestnika konkursu .

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu w przypadku
wàtpliwoÊci dotyczàcych praw autorskich.

9.Zg∏aszajàc swój tekst Uczestnik akceptuje tym samym w ca∏oÊci Regulamin
i zobowiàzuje si´ do przestrzegania okreÊlonych w nim zasad, jak równie˝
potwierdza tym samym, ˝e spe∏nia wszystkie warunki, które uprawniajà
go do udzia∏u w Konkursie.

10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac na Konkurs ponosi uczestnik
Konkursu. Prace nie b´dà odsy∏ane do uczestników Konkursu.

11. Egzemplarze prac nades∏ane na Konkurs stajà si´ w∏asnoÊcià Organizatora.
12. Nadsy∏ajàc prac´ - utwór, na Konkurs Autor zgadza si´ na póêniejsze

korzystanie z niej przez Organizatora Konkursu na nast´pujàcych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie dowolnà technikà
egzemplarzy utworu, w tym drukarskà, reprograficznà i cyfrowà;
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b) wprowadzenie utworu do obrotu oraz jego u˝yczenie w egzemplarzach,

na których utwór utrwalono,
c) wprowadzenie do pami´ci komputera,
d) wyÊwietlenie,
e) publiczne udost´pnienie utworu w taki sposób, aby ka˝dy móg∏ mieç do

niego dost´p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
13.Organizator ma prawo wykorzystaç prac´ w ca∏oÊci lub we fragmentach

w swoich wydawnictwach oraz na swoich stronach internetowych bez
dodatkowej zgody Autora oraz bez p∏acenia wynagrodzenia.

13. Autor udziela organizatorowi licencji na korzystanie z utworu na podstawie
niniejszej umowy na okres 50 lat na terytorium Polski i zagranicà.

14.Prace oceniane b´dà przez Jury Konkursu, sk∏adajàce si´ z przedstawicieli
Organizatora.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Nagrody w KonkursieNagrody w KonkursieNagrody w KonkursieNagrody w KonkursieNagrody w Konkursie

1.Dla Uczestników , którzy zaj´li pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce
przewidziano nast´pujàce nagrody pieni´˝ne:
I miejsce - 3.000 z∏ ( trzy tysiàce z∏otych ),
II miejsce - 2.000 z∏ ( dwa tysiàce z∏otych ),
III miejsce - 1.000 z∏ ( jeden tysiàc z∏otych ).

2. Wr´czenie nagród nastàpi podczas uroczystoÊci wojewódzkich z okazji
XX- lecia Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu.

3. Jury mo˝e nie przyznaç poszczególnych nagród lub inaczej je rozdzieliç.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Postanowienia koƒcowePostanowienia koƒcowePostanowienia koƒcowePostanowienia koƒcowePostanowienia koƒcowe

1. Organizator mo˝e wykluczyç z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia
przez niego Regulaminu.

2. Zasady prowadzenia Konkursu okreÊla wy∏àcznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materia∏y promocyjno- reklamowe Organizatora na ten temat majà
charakter wy∏àcznie informacyjny. Sprawy nieuregulowane regulaminem
rozstrzygaç b´dzie Jury Konkursu.

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników jedynie do celów
Konkursu i w zwiàzku z jego realizacjà, na co Uczestnik wyra˝a zgod´.

4. Niniejszy Regulamin jest dost´pny na stronie internetowej Organizatora,
a tak˝e w jego siedzibie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji postanowieƒ
Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na swojej stronie interne-
towej.
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Uroczyste posiedzenie Rady Wydzia∏uUroczyste posiedzenie Rady Wydzia∏uUroczyste posiedzenie Rady Wydzia∏uUroczyste posiedzenie Rady Wydzia∏uUroczyste posiedzenie Rady Wydzia∏u
Farmacji  UM w LublinieFarmacji  UM w LublinieFarmacji  UM w LublinieFarmacji  UM w LublinieFarmacji  UM w Lublinie

    W dniu 20 listopada br. odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia
dyplomów mgr. farmacji – absolwentom Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie.

Spotkanie odby∏o si´ w Auditorium Maximum  Collegium Novum.
GoÊci przywita∏ dziekan Wydzia∏u prof.zw.dr hab. Janusz Solski a wyk∏ad

okolicznoÊciowy wyg∏osi∏ prorektor prof.zw. dr hab. Kazimierz G∏owniak.
Po uroczystym Êlubowaniu m∏odych adeptów sztuki aptekarskiej,

wr´czono dyplomy oraz nagrody i wyró˝nienia dla najlepszych studentów
i laureatów konkursu na prace magisterskie.

Na zakoƒczenie Prezes Lubelskiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Krzysztof
Przystupa wr´czy∏ Prawa Wykonywania Zawodu m∏odym aptekarzom – cz∏on-
kom Izby Lubelskiej.
                                                                                                              (W).

Prezydium  uroczystoÊci: od lewej-prof.dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos-
prodziekan, prof.dr hab. Janusz Solski-dziekan, prof.dr hab. Ewa Jagie∏∏o-
Wójtowicz-prodziekan,  dr hab. prof. nadzwyczajny UM Anna Malm.
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„DZIEJE SZK¸A W POLSCE”„DZIEJE SZK¸A W POLSCE”„DZIEJE SZK¸A W POLSCE”„DZIEJE SZK¸A W POLSCE”„DZIEJE SZK¸A W POLSCE”
– konferencja naukowa– konferencja naukowa– konferencja naukowa– konferencja naukowa– konferencja naukowa

      Obrady trwa∏y w salach Muzeum Okr´gowego oraz
Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli. Ca∏oÊç
konferencji podzielona by∏a na trzy sesje tematyczne:
I. „WytwórczoÊç szklarska od pradziejów po czasy nowo-
˝ytne”;  II. „Nowo˝ytne dzieje szk∏a i szklanego hutni-
ctwa”; III. „Szk∏o w zbiorach muzealnych – problemy
badawcze i ekspozycyjne”.  W sumie zg∏oszono 32 referaty

z kilkunastu oÊrodków w Polsce, mi´dzy innymi z uniwersytetów w Rzeszowie,
Toruniu, Poznaniu, Warszawie muzeów tak˝e z muzeów w Szczecinie, Sanoku,
Cieszanowie, Lublinie, Sosnowcu i PrzemyÊlu.

Z Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej zg∏oszono referat pod
tytu∏em „Szklane utensylia w aptekach galicyjskich” autorstwa magister far-
macji Lidii Marii Czy˝. W treÊci referatu omówiono przede wszystkim krótkà
histori´ i wyglàd szklanych naczyƒ s∏u˝àcych    do przechowywania substancji
leczniczych (vitrum nigrum, vitrum rostratum, vitrum guttatum czy vitrum
collo amplo) oraz innych utensylii (moêdzierzy, pistli, opakowaƒ)  u˝ywanych
przez aptekarzy podczas wykonywania leków z∏o˝onych w aptekach. Szk∏o
apteczne by∏o produkowano by∏o na specjalne zamówienia aptekarzy i oprócz
swej funkcji u˝ytkowej pe∏ni∏o równie˝ rol´ wystroju apteki. Kolorowe szk∏o
z ozdobnymi szyldami by∏o wizytówkà  i wyró˝nikiem apteki. Zas∏ugà magistra
Teodora Torosiewicza 1789-1876), chemika i aptekarza lwowskiego, znany
na naszym terenie z analizy wód mineralnych m.in.  w Iwoniczu, by∏o wprowa-
dzenie do receptury aptecznej szk∏a oran˝owego (amber glas), najbardziej
odpowiedniego w praktyce aptecznej dla zachowania w∏aÊciwoÊci Êrodków
leczniczych.

Najwi´kszy zbiór szklanych utensylii aptecznych, pochodzàcych z terenu
dawnej Galicji znajduje si´ w Muzeum Regionalnym w Bieczu(fot.), ostatnio

te˝ w Muzeum Okr´gowym w Rze-
szowie  w którym zorganizowano
wystaw´ „Apteczne Reminiscen-
cje” a  w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku projekto-
wane jest równie˝ otwarcie apteki
z takimi zbiorami w rynku mia-
steczka galicyjskiego.

LMC
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Muzeum Okr´gowe w RzeszowieMuzeum Okr´gowe w RzeszowieMuzeum Okr´gowe w RzeszowieMuzeum Okr´gowe w RzeszowieMuzeum Okr´gowe w Rzeszowie
ma 75 lat ...ma 75 lat ...ma 75 lat ...ma 75 lat ...ma 75 lat ...

17 listopada 2010 roku, w sali kina „Zorza” w Rzeszowie
odby∏o si´ uroczyste podsumowanie ostatniego, jubileuszo-
wego roku rzeszowskiego Muzeum Okr´gowego.

W 1935 roku, z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej,
powsta∏ pierwszy zbiór zwiàzany z historià najbli˝szej okolicy Rzeszowa. Przez
wiele lat muzeum prowadzi∏ znany regionalista i muzealnik doc. Franciszek
Kotula. W chwili obecnej w zbiorach znajduje si´ ponad 250 tysi´cy
eksponatów, ponad 50 tysi´cy woluminów w bibliotece muzealnej.

Na podsumowaniu tej wspania∏ej rocznicy najbardziej zas∏u˝eni dla
Muzeum Okr´gowego, zwiàzani z nim zawodowo jak równie˝ mi∏oÊnicy
dziejów gromadzàcy amatorsko przedmioty dokumentujàce przesz∏oÊç, zostali
uhonorowani wyró˝nieniami pamiàtkowymi. Podnios∏à uroczystoÊç zakoƒ-
czy∏o otwarcie nowej wystawy w siedzibie muzeum „Szlachta w blasku swej
chwa∏y” i prezentacja barokowego gobelinu „Bitwa pod Arbelà”, który wróci∏
do muzeum po dwuletniej konserwacji.

Fot. L. Czy˝ otrzymuje Podzi´kowanie z ràk Dyrektora Muzeum.
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               Rzeszów 17 listopada 2010r.

                                  

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z okazji  jubileuszu  75-lecia  Muzeum, prosz´ przyjàç od cz∏onków
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej  serdeczne ̋ yczenia, które kierujemy
na Paƒskie r´ce dla wszystkich pracowników tak szacownej i szanowanej
instytucji.

ByliÊcie i jesteÊcie Paƒstwo  ostojà ˝ycia kulturalnego Podkarpacia
i skarbnicà pami´ci historycznej nie tylko naszego regionu.  Wszechstronna
dzia∏alnoÊç wystawienniczo-oÊwiatowa oraz naukowa jakà prowadzicie,
zachowuje od zapomnienia ca∏e nasze dziedzictwo jako narodu,  realizujàc w
ten sposób starà maksym´, ˝e...„tylko szlachetne czyny sà trwa∏e”.
   Gratulujàc wszystkim pracownikom Muzeum tak pi´knego jubileuszu, ˝yczymy
 wszelkiej pomyÊlnoÊci w codziennej pracy zawodowej i w ˝yciu osobistym.

                                                                            Z powa˝aniem

Historia testis temporum,lux veritatis,
vita memoriae, magistra vitae.

(Cycero)

(Historia jest Êwiadkiem czasów,
Êwiat∏em prawdy, ˝yciem pami´ci,

nauczycielkà ˝ycia).

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej

Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Pan
mgr Bogdan Kaczmar

Dyrektor
  Muzeum Okr´gowe

      Rzeszów



49POIA PRZYPOMINA

 SK¸ADKI SK¸ADKI SK¸ADKI SK¸ADKI SK¸ADKI

Biuro POIA przypomina, ˝e zgodnie z uchwa∏à Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej,  wp∏aty sk∏adek cz∏onkowskich za ca∏y rok
2010 nale˝y dokonaç do dnia 15 grudnia brdo dnia 15 grudnia brdo dnia 15 grudnia brdo dnia 15 grudnia brdo dnia 15 grudnia br.
   Ze wzgl´dów organizacyjnych prosimy równie˝ o dokonywanie wp∏at
przelewemprzelewemprzelewemprzelewemprzelewem na konto POIA (numer konta podawany jest w ka˝dym numerze
Biuletynu Informacyjnego POIA na stronie redakcyjnej oraz na stronie
internetowej).
Wp∏aty gotówkowe przyjmowane b´dà jedynie w wyjàtkowych sytuacjachwyjàtkowych sytuacjachwyjàtkowych sytuacjachwyjàtkowych sytuacjachwyjàtkowych sytuacjach.

Biuro Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Zakoƒczenie pierwszego okresu szkoleniowegoZakoƒczenie pierwszego okresu szkoleniowegoZakoƒczenie pierwszego okresu szkoleniowegoZakoƒczenie pierwszego okresu szkoleniowegoZakoƒczenie pierwszego okresu szkoleniowego

Przypominamy, ˝e w dniu 31 grudnia 2010 roku up∏ywa ostateczny
termin zakoƒczenia pierwszego okresu edukacyjnego dla wszystkich Ko-
legów, którzy rozpocz´li szkolenie  1 stycznia 2004 roku i uzyskali
przed∏u˝enie na kolejne dwa lata.

W zwiàzku z tym prosimy   o natychmiastowe przekazanie wszystkich
posiadanych, a do chwili obecnej nie zweryfikowanych, certyfikatów
i zaÊwiadczeƒ ze szkoleƒ a tak˝e informacji o zaliczonych szkoleniach
internetowych, do Biura POIA.

Szkolenie ciàg∏e jest podstawowà powinnoÊcià aptekarza wynikajàcàSzkolenie ciàg∏e jest podstawowà powinnoÊcià aptekarza wynikajàcàSzkolenie ciàg∏e jest podstawowà powinnoÊcià aptekarza wynikajàcàSzkolenie ciàg∏e jest podstawowà powinnoÊcià aptekarza wynikajàcàSzkolenie ciàg∏e jest podstawowà powinnoÊcià aptekarza wynikajàcà
nie tylko z uregulowaƒ prawnych lecz przede wszystkim z poczucia obo-nie tylko z uregulowaƒ prawnych lecz przede wszystkim z poczucia obo-nie tylko z uregulowaƒ prawnych lecz przede wszystkim z poczucia obo-nie tylko z uregulowaƒ prawnych lecz przede wszystkim z poczucia obo-nie tylko z uregulowaƒ prawnych lecz przede wszystkim z poczucia obo-
wiàzku rzetelnej i niezb´dnej informacji w doborze Êrodków leczniczych.wiàzku rzetelnej i niezb´dnej informacji w doborze Êrodków leczniczych.wiàzku rzetelnej i niezb´dnej informacji w doborze Êrodków leczniczych.wiàzku rzetelnej i niezb´dnej informacji w doborze Êrodków leczniczych.wiàzku rzetelnej i niezb´dnej informacji w doborze Êrodków leczniczych.

    Komisja Nauki i Szkolenia PORA
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DDDDDla ducha i dla cia∏a!la ducha i dla cia∏a!la ducha i dla cia∏a!la ducha i dla cia∏a!la ducha i dla cia∏a!



51ÂWI¢TA...

Pomódlmy si´ w Noc BetlejemskàPomódlmy si´ w Noc BetlejemskàPomódlmy si´ w Noc BetlejemskàPomódlmy si´ w Noc BetlejemskàPomódlmy si´ w Noc Betlejemskà

Pomódlmy si´ w Noc Betlejemskà,
w Noc Szcz´Âliwego Rozwiàzania,
by wszystko si´ nam rozplàta∏o,
w´z∏y, konflikty, powik∏ania.

Oby si´ wszystkie trudne sprawy

porozkr´ca∏y jak supe∏ki,
w∏asne ambicje i urazy
zacz´∏y Êmieszyç jak kukie∏ki.

Oby w nas paskudne j´dze
pozamienia∏y si´  w owieczki,
a w oczach màdre ∏zy stan´∏y
jak na choince barwnej Êwieczki.

Niech anio∏ podrze ka˝dy dramat
a˝ do rozdzia∏u ostatniego,
i niech nastraszy ka˝dy smutek,
tak jak goryla niemàdrego.

Aby si´ wszystko uproÊci∏o-
by∏o zwyczajne- proste sobie-
by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fika∏ kozio∏ki nam na grobie.

Aby wàtpiàcy si´ rozp∏aka∏,
na cud czekajàc w swej kolejce,
a Matka Boska- cichych, ufnych-
na zawsze wzi´∏a w swoje r´ce.

(Jan Twardowski: Zaufa∏em drodze, Wiersze zebrane 1932-2006)
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Âwieci∏a gwiazda na niebie
srebrna i staroÊwiecka.
Âwieci∏a wigilijnie,
ka˝dy jà zna od dziecka.

Zwisa∏y z niej z wysoka
d∏ugie, b∏yszczàce promienie,
a ka˝dy promieƒ – to by∏o
jedno Êwiàteczne ˝yczenie.

I przyszli – nie magowie
ju˝ troch´ podstarzali –
lecz wiejscy kol´dnicy,
zwyczajni ch∏opcy mali.

Chwycili w garÊç promienie,
trzymajà z ca∏ej si∏y.
I teraz w tym rzecz ca∏a,
by si´ ˝yczenia spe∏ni∏y.

(Leopold Staff – Gwiazda)
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Przepisy...
Bierzemy 12 miesi´cy,
oczyszczamy je dok∏adnie
z goryczy, chciwoÊci,
ma∏ostkowoÊci i l´ku.
Po czym rozkrajamy ka˝dy miesiàc
na 30 lub 31 cz´Êci tak, aby zapasu
wystarczy∏o dok∏adnie na ca∏y rok.
Ka˝dy dzieƒ przyrzàdzamy osobno,
z jednego kawa∏ka pracy
i dwóch kawa∏ków pogody i humoru.
Do tego dodajemy trzy du˝e ∏y˝ki
nagromadzonego optymizmu,
∏y˝eczk´ tolerancji,
ziarenko ironii i odrobin´ taktu.
Nast´pnie ca∏à mas´ polewamy dok∏adnie
du˝à iloÊcià mi∏oÊci. Gotowà potraw´
przyozdabiamy bukietem uprzejmoÊci
i podajemy codziennie z radoÊcià
i fili˝ankà dobrej, orzeêwiajàcej herbatki.
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Raz pewien pra∏at, n´dzny moralnie,

Pragnà∏ si´ w poÊcie objeÊç legalnie:

Zatem, szczupaka tuszy jak wó∏

Kaza∏ przyprawiç i daç na stó∏.

Zrobiono; pra∏at chwyci∏ widelec

Szczupaka kroi, nadstawia kielec,

Tymczasem szczupak paszcz´ roztworzy∏,

Pra∏ata nadgryz∏ , wciàgnà∏ i spo˝y∏,

B∏ogos∏awieƒstwa wykona∏ gest

I rzek∏: Consumatum Est.

                   Ignacy P∏otka

                   Vorago ryborum
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Pan Bóg cz∏owieka z gliny

ulepi∏ roztropnie,
Aby za du˝o nie pi∏ –

bo wtedy rozmoknie.

Jednakowo˝, z kolei
Gdy cz∏ek zbytnio suszy,

Jego existencyja
ca∏kiem si´ rozkruszy.

Trudne te problemata
i doczesne plagi

Wymagajà od zmys∏ów
wielkiej równowagi.

Jej sekret – przed Êwieckimi
Zosta∏ zatajony

Pozna∏y go jedynie
(niektóre ) zakony.
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Dziesi´cioro przykazaƒDziesi´cioro przykazaƒDziesi´cioro przykazaƒDziesi´cioro przykazaƒDziesi´cioro przykazaƒ

dla studentów farmacjidla studentów farmacjidla studentów farmacjidla studentów farmacjidla studentów farmacji

1. Jam jest opiekun Twój, którym ci´ wywiód∏
z gàsienicy maturalnej, przekszta∏ci∏ w pi´knà
poczwark´ (nie poczwar´) studenckà i chc´ uczyniç
z ciebie doskona∏e imago magisterskie.

2. Nie b´dziesz mia∏ bogów innych poza bogami
Mi∏osierdzia i lecznictwa i nie b´dziesz si´ k∏ania∏
Mamonowi.

3. Pami´taj, abyÊ dzieƒ odpocznienia Êwi´ci∏, ale
    nie za bardzo, bo mo˝na si´ troch´ pouczyç i w Êwi´to.

Ale dnie wakacji b´dziesz solennie Êwi´ci∏, bo to jest
odpocznienie twoje i nie b´dziesz w tym czasie czyni∏
˝adnej roboty studenckiej, ty i syn twój i córka twoja
i s∏u˝ebnica twoja – dlatego trzeba z∏o˝yç wszystkie
kolokwia i egzamina przed wakacjami!

4. Czcij ojca twego i matk´ twojà i nie wyciàgaj od
nich pieni´dzy na studia, gdy ci si´ uczyç nie chce.
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5. Nie zbijaj bàków, gdy trzeba chodziç

na çwiczenia i wyk∏ady.

6. Nie baw si´ w amory w czasie studiów, bo mi∏e
z∏ego poczàtki, lecz koniec ˝a∏osny.

7. Nie kradnij sobie w∏asnego ˝ycia i nie siedê po
dwa lata na kursie.

8. Nie mów fa∏szywego Êwiadectwa przeciw
Nauce ani na egzaminach, ani na kolokwiach.

9. Nie po˝àdaj ˝ony bliêniego twego, ale wybierz
sobie za ˝on´ jednà z twych kole˝anek, których masz
prawie 75% na ka˝dym kursie!

10. Ani nie po˝àdaj zdobycia dyplomu bez pracy,
ani zaszczytów, ani ˝adnej rzeczy podobnej, jeÊliÊ
uczciwie nie zas∏u˝y∏ na nie, – a b´dzie ci´ za to
mi∏owa∏ Pan i czuwa∏ nad krokami twymi, i wejdziesz
do królestwa niebieskiego lub za∏o˝ysz sobie aptek´.

(Prof. dr Jan Kazimierz Muszyƒski – 1884-1957. Wspó∏za∏o˝yciel i pierwszy prezes
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wspania∏y wyk∏adowca i wychowawca
m∏odych adeptów sztuki farmaceutycznej).
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   SENNIK   SENNIK   SENNIK   SENNIK   SENNIK
Sen o aptece.Sen o aptece.Sen o aptece.Sen o aptece.Sen o aptece.
9 Ma niewiele wspólnego z chorobami lecz ze sprawami finansowymi. Widok
apteki we Ênie ma wed∏ug wieloletniej interpretacji zapowiadaç rych∏y Êlub
z kimÊ bogatym. Czasami obraz apteki ostrzega przed zadawaniem si´ z ludê-
mi, którzy nie zas∏ugujà na nasze zaufanie.
Widzieç z zewnàtrz:Widzieç z zewnàtrz:Widzieç z zewnàtrz:Widzieç z zewnàtrz:Widzieç z zewnàtrz: 9 mo˝liwoÊç bogatego o˝enku (zamà˝pójÊcia)
WejÊç do niej i kupiç lekWejÊç do niej i kupiç lekWejÊç do niej i kupiç lekWejÊç do niej i kupiç lekWejÊç do niej i kupiç lek: 9 strata finansowa.
Byç w aptece z receptà:Byç w aptece z receptà:Byç w aptece z receptà:Byç w aptece z receptà:Byç w aptece z receptà:
9 uwolnienie z k∏opotów
9 uwa˝aj bo przed Tobà ró˝ne dolegliwoÊci
Apteka Apteka Apteka Apteka Apteka – 9 obfitoÊç w gospodarstwie, ale i fa∏szywoÊç otoczenia.
OdwiedzaçOdwiedzaçOdwiedzaçOdwiedzaçOdwiedzaç - 9 wyraêny zysk.
Byç w niej z receptàByç w niej z receptàByç w niej z receptàByç w niej z receptàByç w niej z receptà – 9 uwolnienie od k∏opotów.
Sprzedawanie w apteceSprzedawanie w apteceSprzedawanie w apteceSprzedawanie w apteceSprzedawanie w aptece – 9 musimy zrezygnowaç z cz´Êci siebie, aby dojÊç
do celu, mo˝e to byç jakaÊ cecha charakteru, z której nie jesteÊmy zadowoleni,
ale pomaga nam ona w pewnych sytuacjach.
Kupowanie lekarstw w apteceKupowanie lekarstw w apteceKupowanie lekarstw w apteceKupowanie lekarstw w apteceKupowanie lekarstw w aptece – 9 rozwiàzania naszych problemów sà na
wyciàgni´cie r´ki.

Sen o aptekarzu.Sen o aptekarzu.Sen o aptekarzu.Sen o aptekarzu.Sen o aptekarzu.
AptekarzAptekarzAptekarzAptekarzAptekarz – 9 zapowiedê dobrej partii dla panny lub m∏odej wdowy lub ∏atwo-
wiernoÊç, 9 wystrzegaj si´ lichwiarzy i ajentów, 9 Dla innych – jest
przepowiednià ulgi w dolegliwoÊciach lub poprawy finansów,
9 na radoÊciach Twoje dni up∏ynà, nie za˝ywaj ich bez granic.
Rozmawiaç z aptekarzemRozmawiaç z aptekarzemRozmawiaç z aptekarzemRozmawiaç z aptekarzemRozmawiaç z aptekarzem – 9 dobra partia, 9 mo˝e symbolizowaç naszà
wewn´trznà potrzeb´ naprawy i uzdrowienia, 9 podÊwiadomoÊç sygnalizuje
nam w ten sposób, ˝e nadszed∏ ju˝ odpowiedni czas na zmiany.
Podarowanie lekarstwa przez kogoÊ Podarowanie lekarstwa przez kogoÊ Podarowanie lekarstwa przez kogoÊ Podarowanie lekarstwa przez kogoÊ Podarowanie lekarstwa przez kogoÊ – 9 sytuacja prawdopodobnie rozwinie
si´ na naszà korzyÊç, ale bez naszego udzia∏u.

9 Dobrzy ludzie Êpià lepiej od z∏ych, ale ci drudzy bawià si´ znacznie lepiej,
kiedy nie Êpià.
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Pusty rynek. Nad dachami
Gwiazda. Âwieci ka˝dy dom.
W zamyÊleniu, uliczkami, Id´, tulàc Êwi´toÊç Êwiàt.

Wielobarwne w oknach b∏yski
I zabawek kusi czar.
RadoÊç dzieci, Êpiew ko∏yski,
Trwa kruchego szcz´Êcia dar.

Wi´c opuszczam mury miasta,
Id´ polom bia∏ym rad.
Zachwyt w dr˝eniu Êwi´tym wzrasta:
Jak jest wielki cichy Êwiat!

Gwiazdy niby ∏y˝wy krzeszà
Ânie˝ne iskry, cudów blask.
Kol´d dêwi´ki niech ci´ wskrzeszà -
Czasie pe∏en Bo˝ych ∏ask!

(Joseph Von Eichendorff – Bo˝e Narodzenie).

9 Nie sen jest najgorszy, najgorsze  jest przebudzenie...
9 Snu nie da si´ opowiedzieç. Opowiedziany przestaje byç snem!
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OPTIMUM MEDICAMENTUMOPTIMUM MEDICAMENTUMOPTIMUM MEDICAMENTUMOPTIMUM MEDICAMENTUMOPTIMUM MEDICAMENTUM

QUIES EST!QUIES EST!QUIES EST!QUIES EST!QUIES EST!

Wszystko jest, jak przed rokiem:
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
Êwiat bia∏y, jak op∏atek...

B´dzie wilia! – UÊmiechnà si´ ludzie,
do Êwiàtecznej zasiàdà wieczerzy -
b∏ogos∏awiony grudzieƒ!...
„W ˝∏obie le˝y – któ˝ pobie˝y...”

PomyÊl: na cudzej ziemi wÊród obcych,
tacy jak ty m∏odzi ch∏opcy
i ma∏e dziewcz´ta
zaÊpiewajà t´ samà kol´d´.

Pami´taj: b´dà
ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –
i nikt z nimi s∏owa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu...

Weê do r´ki bia∏y op∏atek,
choçbyÊ nawet nie mia∏ go z kim dzieliç –
i ˝ycz szcz´Êcia ca∏emu Êwiatu;
Niech si´ wszystkie serca rozweselà!...

(Zdzis∏aw Kunstman – W Dzieƒ Bo˝ego Narodzenia).
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KALENDARZ 63

Szanowni PaƒstwoSzanowni PaƒstwoSzanowni PaƒstwoSzanowni PaƒstwoSzanowni Paƒstwo

Uprzejmie informuj´, ̋ e Muzeum Farmacji UJ opublikowa∏o swój kolejny
kalendarz Êcienny, tym razem poÊwi´cony dawnym aptekom Krakowa.

Kalendarz mo˝na zamawiaç telefonicznie (12 422 42 84) i przez Internet
(mf@mp.pl).
Cena kalendarza: 30 z∏ + VAT

Serdecznie pozdrawiam

Prof. dr hab. Zbigniew Bela
Dyrektor Muzeum Farmacji UJ
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UOKiK: ustawa refundacyjna zlikwi-UOKiK: ustawa refundacyjna zlikwi-UOKiK: ustawa refundacyjna zlikwi-UOKiK: ustawa refundacyjna zlikwi-UOKiK: ustawa refundacyjna zlikwi-
duje konkurencj´ na rynku lekówduje konkurencj´ na rynku lekówduje konkurencj´ na rynku lekówduje konkurencj´ na rynku lekówduje konkurencj´ na rynku leków

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsu-Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsu-Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsu-Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsu-Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów ma zastrze˝enia do ustawy refun-mentów ma zastrze˝enia do ustawy refun-mentów ma zastrze˝enia do ustawy refun-mentów ma zastrze˝enia do ustawy refun-mentów ma zastrze˝enia do ustawy refun-
dacyjnej. Chodzi przede wszystkim o wpro-dacyjnej. Chodzi przede wszystkim o wpro-dacyjnej. Chodzi przede wszystkim o wpro-dacyjnej. Chodzi przede wszystkim o wpro-dacyjnej. Chodzi przede wszystkim o wpro-
wadzenie sztywnych mar˝ na leki refun-wadzenie sztywnych mar˝ na leki refun-wadzenie sztywnych mar˝ na leki refun-wadzenie sztywnych mar˝ na leki refun-wadzenie sztywnych mar˝ na leki refun-
dowane, co zlikwiduje konkurencj´ pomi´dzy hurtowniami i aptekami w zakre-dowane, co zlikwiduje konkurencj´ pomi´dzy hurtowniami i aptekami w zakre-dowane, co zlikwiduje konkurencj´ pomi´dzy hurtowniami i aptekami w zakre-dowane, co zlikwiduje konkurencj´ pomi´dzy hurtowniami i aptekami w zakre-dowane, co zlikwiduje konkurencj´ pomi´dzy hurtowniami i aptekami w zakre-
sie sprzeda˝y leków refundowanych.sie sprzeda˝y leków refundowanych.sie sprzeda˝y leków refundowanych.sie sprzeda˝y leków refundowanych.sie sprzeda˝y leków refundowanych.
Jak poinformowa∏ PAP Maciej Chmielowski z Departamentu Wspó∏pracy
z Zagranicà i Komunikacji Spo∏ecznej UOKiK, w ramach uzgodnieƒ mi´dzyre-
sortowych Urzàd zg∏osi∏ uwagi do projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych.
Zdaniem ekspertów UOKiK, po wprowadzeniu ustawy, hurtownik lub aptekarz,
nawet jeÊli b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç i ch´ç sprzeda˝y leku z ni˝szà mar˝à, nie
b´dzie móg∏ tego zrobiç. „Efektem b´dzie ponoszenie przez konsumentów
wy˝szych wydatków na dro˝sze leki, a w konsekwencji ich mniejsza dost´pnoÊç
dla osób o ni˝szych dochodach” – przekonuje UOKiK.
W opinii Urz´du, lepszym pomys∏em by∏oby wprowadzenie mar˝ maksymal-
nych, dzi´ki czemu konsumenci mieliby mo˝liwoÊç taƒszego zakupu leków,
korzystajàc zarazem z ochrony przed nieuzasadnionym podwy˝szaniem cen
w ∏aƒcuchu dystrybucji leków.
„OczywiÊcie, nasze uwagi nie majà charakteru blokujàcego i ustawodawca
nie ma obowiàzku ich uwzgl´dniç. Nie sprzeciwiamy si´ równie˝ ustawie w
ca∏oÊci i popieramy koniecznoÊç likwidacji patologii na rynku sprzeda˝y leków
refundowanych” – podkreÊla UOKiK.
Projekt tzw. ustawy refundacyjnej, który w czwartek przyjà∏ rzàd, przewiduje,
˝e Ministerstwo Zdrowia b´dzie negocjowa∏o z producentem sta∏à cen´ leku
refundowanego. Od jej wartoÊci b´dzie ustalana urz´dowa mar˝a – w wyso-
koÊci 5 proc. Oznacza to, ˝e ceny leków refundowanych nie b´dà mog∏y byç
ani ni˝sze, ani wy˝sze od ustalonych.

Przeglàd prasy
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Coraz d∏u˝sza kolejka ch´tnychCoraz d∏u˝sza kolejka ch´tnychCoraz d∏u˝sza kolejka ch´tnychCoraz d∏u˝sza kolejka ch´tnychCoraz d∏u˝sza kolejka ch´tnych
do poprado poprado poprado poprado poprawiania projektuwiania projektuwiania projektuwiania projektuwiania projektu
ustawy refundacyjnejustawy refundacyjnejustawy refundacyjnejustawy refundacyjnejustawy refundacyjnej
* LJ, WOK/Rynek Zdrowia
* 18-10-2010 06:02

Po przyj´ciu 14 paêdziernika przez rzàd ustawy refundacyjnej, ruszy∏a lawina
uwag, opinii oraz stanowisk dotyczàcych planowanych regulacji. Emocje
i skrajne oceny sà zrozumia∏e - chodzi o du˝e pieniàdze.
Wed∏ug analityków, w 2010 r. wartoÊç aptecznego rynku leków refundo-
wanych si´gnie w Polsce 12,3 mld z∏ (w tym udzia∏ finansowania przez NFZ –
8,5 mld z∏)*.
W dniu przyj´cia projektu Ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych, czyli
tzw. ustawy refundacyjnej Minister zdrowia Ewa Kopacz powiedzia∏a m.in.,
˝e celem tej regulacji jest ograniczenie dop∏at pacjentów do leków.

Tak ma byçTak ma byçTak ma byçTak ma byçTak ma byç
Przypomnijmy, ̋ e projekt przewiduje m.in., ̋ e sta∏à cen´ leku refundowanego
Ministerstwo Zdrowia b´dzie negocjowa∏o z producentem. Od jej wartoÊci
b´dzie ustalana urz´dowa mar˝a - w wysokoÊci 5 proc. Ustawa wprowadza
nowe rozwiàzania dotyczàce limitów i poziomów odp∏atnoÊci za leki.
Zmieniono sposób wyznaczania limitu podstawy – z leku najtaƒszego obj´tego
refundacjà, na oparty o udzia∏ grupy leków na rynku. Udzia∏ ten musi wynosiç
minimum 15%.
Listy refundacyjne b´dà ukazywaç si´ cz´Êciej ni˝ obecnie - co najmniej cztery
razy do roku. Proces ich tworzenia ma usprawniç odejÊcie od ustalania
wykazów w formie rozporzàdzenia ministra zdrowia na rzecz obwieszczeƒ.
Projekt zak∏ada prowadzenie negocjacji cenowych z producentami leków
refundowanych oraz stworzenie specjalnego funduszu przeznaczonego na
badania efektywnoÊci leków. Pieniàdze b´dà pochodziç od firm farmaceutycz-
nych, p∏acàcych podatek w wysokoÊci 3% od przychodów osiàganych ze
sprzeda˝y leków refundowanych.
Eksperci, Êrodowiska prawnicze i biznesowe, organizacje bran˝owe, przed-
stawiciele firm doradczych oraz ró˝nych instytuc–i - jeszcze przed przyj´ciem
przez rzàd projektu ustawy refundacyjnej – wyra˝a∏y swoje nadzieje i obawy
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zwiàzane z tym dokumentem. Poni˝ej fragmenty kilku opinii opublikowanych
w najnowszym raporcie miesi´cznika Rynek Zdrowia, a zebranych jeszcze we
wrzeÊniu.

Popyt generuje receptaPopyt generuje receptaPopyt generuje receptaPopyt generuje receptaPopyt generuje recepta
- Ustawa refundacyjna s∏usznie likwiduje patologie na rynku leków, np.
niejawne rabaty i tzw. „leki za grosz”, co b´dzie sprzyjaç otwartej i uczciwej
konkurencji cenowej - powiedzia∏ nam Wojciech Kuêmierkiewicz, wiceprezes
Polskiego Zwiàzku Pracodawców Przemys∏u Farmaceutycznego.
- Zasadniczym b∏´dem ustawy jest brak regulacji popytu na leki. Popyt generuje
recepta wystawiana przez lekarza w postaci zaleceƒ terapeutycznych (tzw.
receptariusz) i mechanizmów jego kontroli – przypomina∏ Wojciech
Kuêmierkiewicz, dodajàc: – OdpowiedzialnoÊç za przekroczenie 17% bud˝etu
NFZ w wydatkach na leki ponosiç majà ich wytwórcy leków. Projekt ustawy
nak∏ada na nich quasi podatek, polegajàcy na zwrocie cz´Êci przychodów
w przypadku przekroczenie tej wysokoÊci bud˝etu.
Zdaniem prezesa Kuêmierkiewicza, krzywdzàce dla krajowego przemys∏u sà
korzystniejsze warunki ustalania cen, produkowanych przez zagraniczne kon-
cerny, leków, którym wygas∏y patenty: – Cena leku generycznego musi byç
25% ni˝sza od oryginalnego, a cena ka˝dego nast´pnego leku obejmowanego
refundacjà nie mo˝e byç wy˝sza od urz´dowej ceny zbytu odpowiednika
wyznaczajàcego podstaw´ limitu finansowania.
Jerzy Toczyski, prezes Zwiàzku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceu-
tycznych Infarma zauwa˝a: – Nowa ustawa znaczàco poprawia przejrzystoÊç
i przewidywalnoÊç procesów decyzyjnych przy okreÊlaniu zasad finansowania
leków i w tym zakresie jest spójna z prawem unijnym.

To jest prze∏omTo jest prze∏omTo jest prze∏omTo jest prze∏omTo jest prze∏om
- Jednak wiele zawartych w ustawie propozycji, mo˝e wywo∏aç efekty od-
mienne od oczekiwanych. Szczególnie kontrowersyjna jest propozycja elimi-
nacji rabatów, poprzez usztywnienie mar˝ i cen, co w opinii niezale˝nych
firm monitorujàcych rynek leków mo˝e skutkowaç wzrostem poziomu wspó∏-
p∏acenia pacjentów – mówi∏ Jerzy Toczyski w wywiadzie dla Rynku Zdrowia.
- Zgadzam si´ natomiast, ̋ e zu˝ycie leków nale˝y racjonalizowaç, np. poprzez
popraw´ kontroli ordynacji lekarskiej. Aby powstrzymaç pacjenta przed
marnotrawieniem leków, trzeba przede wszystkim monitorowaç, czy ka˝da
wypisana recepta ma swoje uzasadnienie kliniczne, a nie pozbawiaç pacjenta
mo˝liwoÊci kupienia leku po ni˝szej cenie - doda∏ prezes Infarmy.
Zdaniem Krzysztofa ¸andy, prezesa HTA Audit i by∏ego szefa departamentu
gospodarki lekami NFZ, projekt ustawy refundacyjnej jest prze∏omem: -–Jednà
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z najlepszych propozycji tego projektu jest wprowadzenie mechanizmów
in˝ynierii cenowej - porozumieƒ podzia∏u ryzyka oraz wpisanie kryteriów
refundacyjnych i cenowych, czyli implementacja dyrektywy transparentnoÊci
- podkreÊla Krzysztof ¸anda.
- Dobrym krokiem jest powo∏anie Komisji Ekonomicznej, której zadania sà
podobne do Agencji Cen w Australii. Komisja b´dzie negocjowa∏a ceny
i czuwa∏a, by w Polsce ceny leków innowacyjnych, które same dla siebie
wyznaczajà limit, nie pozosta∏y zbyt wysokie w porównaniu do cen w innych
krajach – zaznacza prezes HTA Audit.
I dodaje: – Wreszcie uwzgl´dniony zosta∏ interes narodowy, czyli powiàzanie
aktywnoÊci biznesowej i naukowo-badawczej producentów leków w Polsce
przy ustalaniu ceny i refundacji.

Lege Pharmaciae: brakuje analizLege Pharmaciae: brakuje analizLege Pharmaciae: brakuje analizLege Pharmaciae: brakuje analizLege Pharmaciae: brakuje analiz
Krytycy projektu, doÊç zgodnie wymieniajàc jego mocne strony (m.in. wspom-
niane wprowadzenie dyrektywy przejrzystoÊci oraz kryteriów refundacyjnych),
jednoczeÊnie nie szcz´dzà mu zarzutów.
- Ustawa nie jest tworzona zgodne z regu∏ami dobrej legislacji – uwa˝a
Katarzyna Sabi∏∏o, prezes Fundacji Lege Pharmaciae. – Nie by∏o m.in. dyskusji
spo∏ecznej o za∏o˝eniach ustawy. Nasze uwagi przekazaliÊmy ju˝ Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów i Rzàdowemu Centrum Legislacji.
Wed∏ug Fundacji, prace nad projektu nie przebiega∏y zgodnie z obowiàzu-
jàcymi przepisami i wytycznymi: „Cele (ustawy – red.) nie by∏y przedmiotem
konsultacji spo∏ecznych, które, zgodnie z kryteriami przygotowywania oceny
skutków regulacji (OSR), s∏u˝y∏yby ich weryfikacji. Nie przeprowadzone zosta∏y
(...) badania jakoÊciowe i iloÊciowe w tym zakresie” – czytamy w uwagach
Fundacji. PodkreÊla si´ w nich, „brak jakichkolwiek analiz” umo˝liwiajàcych
ocen´ realnych skutków m.in. wprowadzenia sta∏ych cen i mar˝.

BCC: rynek zdominujà du˝e sieci hurtoweBCC: rynek zdominujà du˝e sieci hurtoweBCC: rynek zdominujà du˝e sieci hurtoweBCC: rynek zdominujà du˝e sieci hurtoweBCC: rynek zdominujà du˝e sieci hurtowe
Opini´ w sprawie projektu opublikowa∏ Business Centre Club. Czytamy w niej
m.in., ˝e „sztywna mar˝a dla hurtowni (5 proc.) doprowadzi do pogorszenia
si´ sytuacji finansowej wielu  aptek. (...) W konsekwencji indywidualne hur-
townie farmaceutyczne, b´dàce poza sieciami nie utrzymajà si´ na rynku.
Sytuacja taka ograniczy radykalnie ten poziom obrotu produktami leczniczymi
i doprowadzi do jego zdominowania przez du˝e hurtownie sieciowe.”
W opinii BCC, „narzucajàc wszystkim aptekom jednolite ceny, przy okazji
projektodawca chce ograniczyç i tak ju˝ wàt∏à konkurencj´ na rynku farma-
ceutycznym i pozbawiç je mo˝liwoÊci konkurencji w granicach dopuszczonych
dziÊ przez polskie prawo. A pacjenci po˝egnajà si´ z promocjami i zni˝kami”.
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PwC: b´dzie turystyka kontraktowa?PwC: b´dzie turystyka kontraktowa?PwC: b´dzie turystyka kontraktowa?PwC: b´dzie turystyka kontraktowa?PwC: b´dzie turystyka kontraktowa?
Analiz´ proponowanych zmian przeprowadzi∏a te˝ firma doradcza PwC.
„Niezale˝nie od pozytywnych aspektów nowej ustawy”, eksperci PwC wskazujà
„ównie˝“ obszary mogàce budziç powa˝ne obawy: w rezultacie eliminacji
rynkowej konkurencji cenowej odp∏atnoÊç pacjenta co do zasady mo˝e wzro-
snàç. Hurtownicy b´dà zmuszeni do daleko idàcych oszcz´dnoÊci, np. poprzez
zmniejszenie cz´stotliwoÊci dostaw leków do aptek” – czytamy w analizie.
PwC zwraca uwag´, ̋ e zakup leku refundowanego b´dzie mo˝liwy wy∏àcznie
w aptece posiadajàcej kontrakt z NFZ, a pacjent zmuszony b´dzie tym samym
do poszukiwania apteki z wa˝nym kontraktem.
„Krótki okres przewidziany na zawarcie tych kontraktów mo˝e doprowadziç
do pozostawienia (w okresie poczàtkowym) znacznej liczby aptek bez
kontraktu z NFZ, wskutek czego tzw. turystyka cenowa (krytykowana przez
autorów projektu) mo˝e zostaç zastàpiona turystykà kontraktowà – pacjent
b´dzie poszukiwa∏ apteki majàcej kontrakt i posiadajàcej lek” – ostrzegajà
eksperci PwC.

* Prognoza Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ) firmy Kamsoft.

Marek TwardowskiMarek TwardowskiMarek TwardowskiMarek TwardowskiMarek Twardowski
: projekt ustawy refundacyjnej: projekt ustawy refundacyjnej: projekt ustawy refundacyjnej: projekt ustawy refundacyjnej: projekt ustawy refundacyjnej
jest nowoczesny,jest nowoczesny,jest nowoczesny,jest nowoczesny,jest nowoczesny,
ale zmiany sà jeszcze mo˝liweale zmiany sà jeszcze mo˝liweale zmiany sà jeszcze mo˝liweale zmiany sà jeszcze mo˝liweale zmiany sà jeszcze mo˝liwe
* Anna Kaczmarek/Rynek Zdrowia
* 28-10-2010 16:02

Projekt tzw. ustawy refundacyjnej nadal wzbudza wielkie emocje. Nie inaczej
by∏o podczas VI Forum Rynku Zdrowia. Aptekarze obawiajà si´, ˝e nie
utrzymajà si´ na rynku po wejÊciu ustawy, firmy nie sà zadowolone z propozycji
wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Skorzystaç ma pacjent. Czy
jednak tak si´ stanie?
Przypomnijmy, ̋ e projekt przewiduje m.in., ̋ e sta∏à cen´ leku refundowanego
Ministerstwo Zdrowia b´dzie negocjowa∏o z producentem. Od jej wartoÊci
b´dzie ustalana urz´dowa mar˝a – w wysokoÊci 5 proc. Ustawa wprowadza
te˝ nowe rozwiàzania dotyczàce limitów i poziomów odp∏atnoÊci za leki.
Zmieniono sposób wyznaczania limitu podstawy – z leku najtaƒszego obj´tego
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refundacjà, na oparty o udzia∏ grupy leków na rynku. Udzia∏ ten musi wynosiç
minimum 15 proc.

Komisje dobrze wynagradzaneKomisje dobrze wynagradzaneKomisje dobrze wynagradzaneKomisje dobrze wynagradzaneKomisje dobrze wynagradzane
Jak mówi∏ w czwartek (28 paêdziernika) podczas VI Forum Rynku Zdrowia
wiceminister zdrowia Marek Twardowski, projektowana ustawa refundacyjna,
jest – zdaniem resortu – bardziej nowoczesna ni˝ tego typu rozwiàzania w
innych krajach Europy.

- B´dzie wzorcem dla innych jak mo˝na patrzeç na rynek leków refundowanych
- stwierdzi∏ Marek Twardowski. WyjaÊnia∏, ˝e g∏ównym celem ustawy jest to,
˝eby w ramach dost´pnych Êrodków móc zrefundowaç jak najwi´cej leków
oraz wyeliminowaç „obszary patologiczne”.

- Powo∏ana zostanie Komisja Ekonomiczna, która b´dzie m.in. negocjowaç
ceny leków z firmami farmaceutycznymi. W jej sk∏ad wejdzie 12 osób. Chcemy,
˝eby ceny wszystkich leków, które znajdujà si´ na liÊcie refundacyjnej, zosta∏y
ponownie negocjowane – zapowiedzia∏ wiceminister zdrowia. – Cz∏onkowie
Komisji majà byç odpowiednio wynagradzani, aby zagwarantowaç m.in. brak
konfliktu interesów. Za jedno posiedzenie cz∏onek Komisji b´dzie dostawa∏
3,5 tys. z∏, jednak zap∏acimy nie wi´cej ni˝ za trzy takie posiedzenia w miesiàcu.

3,5 tys. z∏ to, zdaniem wiceministra Twardowskiego, niewielkie wynagrodzenie
w stosunku do oszcz´dnoÊci, jakie dajà profesjonalne negocjacje z firmami
farmaceutycznymi. Takie samo wynagrodzenie majà te˝ pobieraç cz∏onkowie
drugiej planowanej komisji – Rady PrzejrzystoÊci.

P∏atnik musi móc wyegzekwowaç kar´P∏atnik musi móc wyegzekwowaç kar´P∏atnik musi móc wyegzekwowaç kar´P∏atnik musi móc wyegzekwowaç kar´P∏atnik musi móc wyegzekwowaç kar´
˚eby zapobiegaç takim zjawiskom, jak promowanie leków za grosz, ustawa
przewiduje, ˝e apteka zawrze umow´ z NFZ, która – w przypadku takich
praktyk - zostanie przez NFZ wypowiedziana.

- P∏atnik musi móc wyegzekwowaç kar´ za niezgodne z prawem rabatowanie.
Zerwanie takiej umowy nie b´dzie si´ op∏aca∏o aptece – uwa˝a Marek
Twardowski. Co do ujednolicenia cen na leki refundowane we wszystkich
aptekach, wyjaÊnia∏, ̋ e chodzi o publiczne pieniàdze, wi´c paƒstwo ma prawo
ustalaç ceny.

- W ca∏ej Europie jest taka w∏aÊnie praktyka – argumentowa∏.
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Je˝eli chodzi o 5-procentowà mar˝´ dla aptek, Twardowski stwierdzi∏, ̋ e w UE
mar˝e wahajà si´ od 1 do 7 proc. Zaznaczy∏ te˝, ̋ e proponowany 3-procentowy
podatek (dotyczy obrotu lekami refundowanymi), jakim majà byç obj´te firmy
farmaceutyczne, zasili konto Ministerstwa Zdrowia i b´dzie przeznaczony na
badania nad lekami z listy leków refundowanych.

- W innych krajach ten podatek pobierany jest od kwoty wydawanej na
marketing przez firm´, jednak w Polsce brak instrumentów, które pozwoli∏yby
na rzetelne ustalenie kwoty takich wydatków. Dlatego proponujemy, ˝eby
by∏o to 3 proc. od przychodu firmy, który zwiàzany jest ze sprzeda˝à leków
refundowanych - wyjaÊnia∏ minister.

To nie dla nasTo nie dla nasTo nie dla nasTo nie dla nasTo nie dla nas
Piotr Kula prezes firmy analitycznej PharmaExpert przekonywa∏, ˝e tzw.
sztywne ceny leków refundowanych, które chce wprowadziç resort zdrowia,
obowiàzujà w zupe∏nie innych systemach: – W tamtych krajach sà sztywne
ceny za wydanie leku, co oznacza np., ̋ e pacjent w aptece p∏aci zawsze 5 euro
za ka˝dy lek – mówi∏ prezes Kula.

Przekonywa∏, ˝e w Polsce na tle krajów UE mamy najwy˝szy poziom
wspó∏p∏acenia za leki przez pacjenta, bo a˝ 28-29 proc. w 2010 r., podczas
gdy np. na W´grzech by∏ on na poziomie ok. 19 proc., natomiast na S∏owacji
- 13,4 proc.

Prezes Kula przypomnia∏ te˝, ˝e mamy najwy˝szy wÊród krajów UE udzia∏
iloÊciowy i wartoÊciowy leków generycznych na liÊcie leków refundowanych.

Czy pacjent zaoszcz´dzi?Czy pacjent zaoszcz´dzi?Czy pacjent zaoszcz´dzi?Czy pacjent zaoszcz´dzi?Czy pacjent zaoszcz´dzi?
Natomiast Tomasz Zarzycki, dyrektor generalny IMS Poland przekonywa∏, ˝e
nowe rozwiàzania spowodujà oszcz´dnoÊci w wydatkach na leki dla p∏atnika,
jednak niekoniecznie dla pacjentów. Dla hurtowni niewiele nowe prawo
zmieni, natomiast stracà na nim aptekarze poprzez zmniejszenie mar˝y do
5 proc. z 8, 9 proc.

Wiceminister Twardowski przekonywa∏ jednak, ̋ e apteki to przedsi´biorstwa,
które je˝eli jest ich na rynku zbyt du˝o, to cz´Êç upada: – Z badaƒ wynika, ˝e
nie mo˝e byç mniej ni˝ 10 tys. pacjentów na jednà aptek´, aby by∏a rentowna.
Ostatnio powsta∏o 600 nowych aptek, upad∏o ju˝ 300 z nich. Trudno, ˝eby
resort zmienia∏ mar˝´ tak, aby ka˝dy nowy podmiot móg∏ si´ utrzymaç.
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Upadnie nawet 40 proc. aptek?Upadnie nawet 40 proc. aptek?Upadnie nawet 40 proc. aptek?Upadnie nawet 40 proc. aptek?Upadnie nawet 40 proc. aptek?
Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej przypomnia∏, ˝e
samorzàd zabiega o limitowanie liczby aptek. Przekonywa∏, ˝e z powodu
mar˝y b´dà upadaç apteki nie nowo tworzone, ale te które ju˝ dawno
funkcjonujà.

- Upadki aptek po wejÊciu w ˝ycie tej ustawy to b´dzie problem pacjenta.
W najgorszej sytuacji b´dà ma∏e i Êrednie apteki. Przypominam, ˝e ju˝ teraz
44 proc. aptek ma majàtek równy zero lub ma d∏ugi. Z rynku mo˝e zniknàç
40 proc. aptek - alarmowa∏.

Stwierdzi∏, ̋ e upadek takiej liczby aptek odbije si´ niekorzystnie chocia˝by na
sytuacji hurtowni farmaceutycznych. Doda∏ równie˝, ̋ e ustawa nie zlikwiduje
takich patologii jak „leki za grosz”. – Firmy ju˝ pracujà nad omini´ciem prawa
- doda∏ prezes Kucharewicz.

Natomiast mec. Agnieszka Deeg, partner, radca prawny kancelarii CMS
Cameron McKenna skrytykowa∏a projekt umów jakie majà zawieraç apteki
z p∏atnikiem: – Te umowy majà tak wiele ró˝nych niekorzystnych obostrzeƒ,
˝e odradza∏abym aptekom ich podpisywanie – stwierdzi∏a.

Brak rozmówBrak rozmówBrak rozmówBrak rozmówBrak rozmów
Uczestnicy dyskusji narzekali równie˝, ˝e projekt tak wa˝nej ustawy nie by∏
nale˝ycie konsultowany ze Êrodowiskiem farmaceutycznym.

- Naprawd´ nie by∏o kiedy przedyskutowaç tej ustawy. Jednak jeszcze mo˝na
uporzàdkowaç szczegó∏y. Choç raczej nie podczas obrad sejmowej Komisji
Zdrowia, poniewa˝ pos∏owie nie zawsze znajà szczegó∏y dotyczàce funkcjo-
nowania sektora farmaceutycznego. Lepiej, aby rozmowy toczy∏y si´ pomi´dzy
resortem a Êrodowiskiem farmaceutycznym – uwa˝a Irena Rej, prezes zarzàdu
Izba Gospodarcza Farmacja Polska.

Jerzy Toczyski, prezes Zwiàzku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceu-
tycznych Infarma stwierdzi∏, ˝e ma obawy co do finalnego efektu wprowa-
dzenia proponowanej ustawy refundacyjnej. PodkreÊli∏, ̋ e ustalenie bud˝etu
na refundacj´ na poziomie 17% kosztów NFZ spowoduje zamro˝enie wyso-
koÊci finansowania leków na wiele lat.

Odnoszàc si´ do mechanizmu „pay back”, Toczyski stwierdzi∏: – Algorytm
zwrotu kwoty przekroczenia bud˝etu obcià˝y przede wszystkim leki innowa-
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cyjne, które po w∏àczeniu do dotychczasowej grupy limitowej mogà przejàç
na siebie pe∏ne sankcje za wystàpienie przekroczenia bud˝etu w tej grupie.

Innym rozwiàzaniem, co do którego pojawiajà si´ wàtpliwoÊci, jest 3-pro-
centowy podatek od obrotu lekami refundowanymi. – W odró˝nieniu od
stosowanego we W∏oszech podatku Garattiniego od wydatków marketin-
gowych, nie zapewni on osiàgni´cia celu, jakim jest ograniczenie nadmiernej
konsumpcji leków – powiedzia∏ prezes Infarmy.

Jeszcze poprawià?Jeszcze poprawià?Jeszcze poprawià?Jeszcze poprawià?Jeszcze poprawià?
Projekt skrytykowa∏ te˝ Cezary Âledziewski, prezes Polskiego Zwiàzku
Pracodawców Przemys∏u Farmaceutycznego.

- Te regulacje mogà przynieÊç niepokojàce skutki dla rodzimej produkcji
farmaceutycznej. Obawiamy si´, ˝e nie b´dzie mo˝liwy rozwój polskich firm.
Wielkie zagraniczne firmy, utrzymajà si´ mimo na∏o˝enia nowego podatku,
ma∏e mogà upaÊç.

Marek Twardowski odpowiadajàc na uwagi i wàtpliwoÊci Êrodowiska
farmaceutycznego zaznaczy∏, ˝e przepisy nie spowodujà wzrostu cen dla
pacjentów. Stwierdzi∏ równie˝, ˝e sta∏e przeznaczanie 17 proc. bud˝etu NFZ
na leki jest jak najbardziej wystarczajàce. Co do regulacji „pay back”, wice-
minister przypomnia∏, ̋ e w∏aÊnie takie rozwiàzanie postulowa∏y firmy farma-
ceutyczne.

Marek Twardowski zapewni∏, ˝e prace nad projektem ustawy trwajà, wi´c
w dokumencie mogà jeszcze zostaç uwzgl´dnione ró˝ne uwagi.
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„GdybyÊ mia∏ magicznà ró˝d˝k´, co najbardziej chcia∏byÊ
zaczarowaç i zmieniç?

Zaczarowa∏bym wszystkich, aby wyglàdali podobnie (nikt nie Êmia∏by si´
z niemodnych ubraƒ), ka˝dy by∏by dla siebie ̋ yczliwy. Ludzie by sobie poma-
gali. Ci, którzy mieliby du˝o pieni´dzy kupowaliby prezenty tym biedniejszym.”
–  Wywiad z ch∏opcem w jednej z rodzin obj´tych pomocà w akcji SZLACHTENA
PACZKA.

SZLACHETNA PACZKASZLACHETNA PACZKASZLACHETNA PACZKASZLACHETNA PACZKASZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program pomocowy dla rodzin ̋ yjàcych
poni˝ej progu ubóstwa, organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNAStowarzyszenie WIOSNAStowarzyszenie WIOSNAStowarzyszenie WIOSNAStowarzyszenie WIOSNA,
organizacj´ po˝ytku publicznego, od 2001 roku. Jego g∏ównym za∏o˝eniem
jest przekazanie rodzinom dotkni´tym biedà  pomocy odpowiadajàcej na ich
konkretne potrzeby. Program jest realizowany lokalnie - w ka˝dej miejscowoÊci
lider organizuje sztab wolontariuszy, którzy docierajà do rodzin
potrzebujàcych, badajà ich sytuacj´ i pytajà o konkretne potrzeby.
Zgromadzone informacje umieszczajà w anonimowej, internetowej bazie
rodzin, skàd darczyƒcy mogà wybraç okreÊlonà rodzin´ ze swojego miasta
i przygotowaç dla niej PACZK¢, czyli pomoc odpowiadajàcà na jej konkretne
potrzeby. Darczyƒcà mo˝e zostaç ka˝dy, osoba indywidualna, firma, szko∏a,
klasa, sàsiedzi z ulicy lub bloku.

SZLACHETNA PACZKA to niezwyk∏y program – dociera do tych, którzy nie
proszà o pomoc, a najbardziej jej potrzebujà, prze∏amuje spo∏eczne bariery
biedy i sprawia, ̋ e ludzie zbli˝ajà si´ do siebie. SZLACHETNA PACZKA to pomocpomocpomocpomocpomoc
lokalnalokalnalokalnalokalnalokalna – pozwala pomóc osobom i rodzinom ˝yjàcym obok nas, wziàç
odpowiedzialnoÊç za nasze otoczenie i je zmieniç.

Pierwsza edycja akcji odby∏a si´ w Krakowie teraz zna jà ca∏a Polska. Na
Podkarpaciu równie˝ coraz wi´cej osób anga˝uje si´ w jej organizacj´. Dwa
lata temu dzia∏aliÊmy w 10 rejonach i pomogliÊmy 270 rodzinom.
W ubieg∏ym roku pomocà obj´liÊmy 480 rodzin z 16 rejonów. Warto
wspomnieç, ˝e kilka paczek przygotowanych zosta∏o przez apteki z terenu
Podkarpacia. W tym roku chcielibyÊmy dotrzeç z pomocà do ponad 400 rodzin
w 19 rejonach. Magazyny SZLACHETNEJ PACZKI b´dzie mo˝na znaleêç
w Rzeszowie, Birczy, D´bicy, Jaros∏awiu, JaÊle, Ropczycach, S´dziszowieRzeszowie, Birczy, D´bicy, Jaros∏awiu, JaÊle, Ropczycach, S´dziszowieRzeszowie, Birczy, D´bicy, Jaros∏awiu, JaÊle, Ropczycach, S´dziszowieRzeszowie, Birczy, D´bicy, Jaros∏awiu, JaÊle, Ropczycach, S´dziszowieRzeszowie, Birczy, D´bicy, Jaros∏awiu, JaÊle, Ropczycach, S´dziszowie

www.szlachetnapaczka.pl
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Ma∏opolskim, Wielopolu Skrzyƒskim, Kolbuszowej, Mielcu, PrzemyÊlu, Rani-Ma∏opolskim, Wielopolu Skrzyƒskim, Kolbuszowej, Mielcu, PrzemyÊlu, Rani-Ma∏opolskim, Wielopolu Skrzyƒskim, Kolbuszowej, Mielcu, PrzemyÊlu, Rani-Ma∏opolskim, Wielopolu Skrzyƒskim, Kolbuszowej, Mielcu, PrzemyÊlu, Rani-Ma∏opolskim, Wielopolu Skrzyƒskim, Kolbuszowej, Mielcu, PrzemyÊlu, Rani-
˝owie, Baranowie Sandomierskim, Nisku, Stalowej Woli, TrzeÊni, Tarnobrzegu,˝owie, Baranowie Sandomierskim, Nisku, Stalowej Woli, TrzeÊni, Tarnobrzegu,˝owie, Baranowie Sandomierskim, Nisku, Stalowej Woli, TrzeÊni, Tarnobrzegu,˝owie, Baranowie Sandomierskim, Nisku, Stalowej Woli, TrzeÊni, Tarnobrzegu,˝owie, Baranowie Sandomierskim, Nisku, Stalowej Woli, TrzeÊni, Tarnobrzegu,
Zaleszanach (Dzierdziówce), Nowym ˚migrodzieZaleszanach (Dzierdziówce), Nowym ˚migrodzieZaleszanach (Dzierdziówce), Nowym ˚migrodzieZaleszanach (Dzierdziówce), Nowym ˚migrodzieZaleszanach (Dzierdziówce), Nowym ˚migrodzie.
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Katarzyna Brodziƒska
Koordynator Wojewódzki Akcji  SZLACHETNA PACZKA
w województwie podkarpackim
tel. 783 430 145
katarzyna.brodzinska@wiosna.org.pl

mgr farm. Jacek Brodziƒski
Cz∏onek Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej



UCHWA¸A 77

UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE
dnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 roku

w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków
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 art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856)
oraz Uchwa∏y  Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia
2008 roku w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej odpro-
wadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada  Aptekarska uchwala co nast´puje:

 § 1
1.Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej nale˝y wp∏acaç
na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca za dany miesiàc
kalendarzowy.
2. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za miesiàc grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia
br., tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏ rokiem
zamkni´tym.

§ 2
 Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przed-
miocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3
  1.Ostateczny termin rozliczenia sk∏adek cz∏onkowskich przez Biuro POIA za
dany rok kalendarzowy up∏ywa 31 marca nast´pnego roku kalendarzowego.
2. Po up∏ywie w/w terminu nieop∏acone sk∏adki cz∏onkowskie podlegaç b´dà
Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4
 Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia z mocà obowiàzujàcà od 1 lipca
2010 roku.
            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy
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PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE

z dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r . o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz.
856) oraz Uchwa∏y Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19
stycznia 2008 roku   w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej
odprowadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby
Aptekarskiej, Okr´gowy Zjazd Delegatów uchwala co nast´puje:

§ 1

1. Kwota miesi´cznej sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej wynosi:
1) dla  farmaceutów  wykonujàcych zawodu farmaceuty - 44,00 z∏
2) dla  farmaceutów  nie wykonujàcych zawodu farmaceuty - 11,00 z∏
a) dla farmaceutów w∏aÊcicieli i wspó∏w∏aÊcicieli: aptek, hurtowni,sk∏adu
konsygnacyjnego i punktu aptecznego, którzy zawiesili prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej -11,00 z∏
b) dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach, hurtowniach, sk∏adzie
konsygnacyjnym i punkcie aptecznym, przebywajàcych na d∏ugotrwa∏ym
zwolnieniu lekarskim - powy˝ej  30 dni - 11,00 z∏

2. Naliczenie wysokoÊci sk∏adki odbywa si´ na podstawie pisemnej informacji
sk∏adanej do biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej przez
farmaceut´, w∏aÊciciela, wspó∏w∏aÊciciela apteki, hurtowni, punktu aptecz-
nego, sk∏adu konsygnacyjnego poczàwszy od daty zdarzenia potwierdzonej
dokumentem urz´dowym a w przypadku farmaceuty przebywajàcego na
d∏ugotrwa∏ym zwolnieniu lekarskim na podstawie kopii zaÊwiadczenia lekar-
skiego lub pisemnego potwierdzenia pracodawcy.
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 § 2

Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej szczegó∏owo
opisane   w § 1 za dany rok kalendarzowy nale˝y wp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dnia
20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego.

§ 3

Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przed-
miocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4

Uchwa∏a wchodzi w ̋ ycie z dniem podj´cia z mocà obowiàzujàcà od 1 stycznia
2010 roku.

  Przewodniczàcy Zjazdu:                                      Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Robert Janocha    mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

             mgr farm. Maria Wójcik
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