
Szanowni Państwo Aptekarze, Właściciele i Przedstawiciele Aptek 

Województwa Podkarpackiego 

 

w ostatnim czasie do Biura POIA trafiają drogą telefoniczną indywidualne  pytania, problemy 
i zagadnienia, związane z realizacją recept i tematyką refundacyjną, które warto wyjaśnić                    
i upowszechnić wśród pozostałych Kolegów, pracujących w aptekach. 

Informuję, że Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska planuje kolejne spotkanie 
kierowników i przedstawicieli aptek naszego województwa z przedstawicielami 
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ. Spotkanie odbyłoby się w drugiej dekadzie października br. w Rzeszowie, w Sali 
Konferencyjnej Hotelu Hilton. 

Ze względów organizacyjnych – spotkanie w kwietniu cieszyło się ogromną frekwencją – 
prosimy o wstępne zgłoszenie liczby zainteresowanych udziałem w spotkaniu, do dnia                      
5 października br. Szczegółowe informacje dotyczące dokładnej godziny i adresu miejsca 
spotkania zostaną przekazane oddzielną informacją na stronie internetowej Podkarpackiej 
Okr ęgowej Izby Aptekarskiej od dnia 9 października br.   

Jednocześnie proponujemy Państwu wcześniejsze przekazanie swojego pytania                                 
lub sformułowanie wątpliwości w formie pisemnej (może być również anonimowo)                            
i przekazanie do Biura POIA, po opracowaniu tematyki przekazalibyśmy ją wcześniej 
kompetentnym osobom w obydwu Instytucjach  dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi, 
spodziewamy się też odpowiedzi na piśmie od WIF i POW NFZ. 

       Prezes 

     Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 

___________________________________________________________________________ 

 

Prosimy o odesłanie zgłoszenia wraz z pytaniem oraz ilością zgłaszanych osób drogą 
elektroniczną lub listownie na adres Biura POIA. 

  



Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie zwraca uwagę 
wszystkich Kolegów na treść Zarządzenia Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia 
kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, zamieszczonego na stronie internetowej 
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (nfz.gov.pl w zakładce „Komunikaty NFZ”).  
Bardzo prosimy o zapoznanie się z jego treścią, zawierającą między innymi zagadnienia, 
które będą omawiane na spotkaniu 16 października br. w Hotelu Hilton w Rzeszowie.  

 

 

 

Biuro Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie prosi wszystkich                           
PT Właścicieli i Kierowników Aptek pracujących w województwie podkarpackim,                                
o przekazanie adresu e-mail apteki. Związane jest to z oszczędnością czasu przekazywania 
informacji ważnych i pilnych, dotyczących pracy aptek. Najlepszą formą tej informacji 
byłoby wysłanie krótkiej wiadomości z treścią np. „przekazujemy adres apteki …” do Biura 
POIA na jej adres internetowy: biuro@poia.pl  

 

 

Aptekarzy, którzy zakończyli szkolenie ciągłe drugiego okresu edukacyjnego (2009-2013) 
prosimy o przekazywanie kompletu certyfikatów i zaświadczeń do Biura POIA. 
Przypominamy, że zakończenie okresu szkoleniowego polega na uzyskaniu 100 punktów 
edukacyjnych, w tym minimum 50 punktów ze szkoleń zakończonych testem („twardych”). 
Punkty zostaną wpisane do „Karty szkolenia ciągłego”, którą wystawi Biuro POIA i wraz                     
z certyfikatami zwrócone Aptekarzowi droga pocztową. 

       Dyrektor Biura 

             Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
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