
Nowy Krajowy Konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej 

 

 

Z wielkim zaszczytem informujemy, że w dniu 6 czerwca 2014 r. Minister Zdrowia 

powołał na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie farmacji aptecznej  

 

magistra farmacji Lidię Marię Czyż 

 

członka Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, obecnego II Zastępcę Prezesa 

PORA. 

 

 Mgr farm. Lidia M. Czyż ukończyła studia na Wydziale 

Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie w 1976 r. 

Po obowiązkowym stażu aptecznym podjęła bardzo szybko 

szkolenie specjalizacyjne, w 1979 r. uzyskała pierwszy 

stopień specjalizacji a już w 1982 r. została specjalistą w 

zakresie farmacji aptecznej. Od roku 1997, nieprzerwanie aż 

do chwili uzyskania nominacji ministerialnej, była 

konsultantem wojewódzkim w tym zakresie, województwa 

początkowo rzeszowskiego, a od 1 stycznia 1999 r., 

województwa podkarpackiego.  

 W okresie obowiązywania warunków prawnych 

posiadania przynajmniej pierwszego stopnia specjalizacji dla kierowników aptek 

ogólnodostępnych, przyczyniła się do 

ogromnej mobilizacji podkarpackich 

farmaceutów dla uzyskania takich 

kwalifikacji. Bardzo sprawna organizacji 

kursów i egzaminów sprawiła, że wszyscy 

farmaceuci podkarpaccy uzyskali 

konieczne kwalifikacje zawodowe.  

 Mgr farm. L.M.Czyż już od 

pierwszych chwil organizacji samorządu 

aptekarskiego włączyła się w jego pracę. Z 

nominacji Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej została powołana do Komitetu 

Organizacyjnego Izb Aptekarskich i przez 

okres ponad dwudziestu lat jest czynnym 

członkiem organów Podkarpackiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej, a również w 

bieżącej kadencji Naczelnej Izby 

Aptekarskiej, członkiem jej Prezydium 

oraz Koordynatorem Departamentu Etyki  

i Deontologii Zawodu.  



Jest Prezesem Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, jej 

zainteresowania historią zawodu zaowocowały kilkoma opracowaniami książkowymi 

oraz kilkudziesięcioma artykułami, przyczynkami i szkicami publikowanymi w wielu 

periodykach krajowych i lokalnych. Była organizatorem wielu farmaceutycznych 

spotkań naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.  

Jest wykładowcą na uczelniach wyższych i studiach farmaceutycznych, równolegle,  

w sposób ciągły, podnosi swe osobiste kwalifikacje zawodowe. 

Odznaczona jest Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym 

Krzyżem Zasługi, Odznaka Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

Odznakami „Za wzorowa pracę w służbie zdrowia” i „Za zasługi dla ochrony zdrowia”                    

a także wyróżnieniami zawodowymi – Medalem Łukaszewicza oraz Medalem                                   

im. prof. B. Koskowskiego.   


