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Szanowni Paƒstwo, Kole˝anki i Koledzy,
goràce lato przynosi równie „goràce” wydarzenia,
równie˝ w dziedzinie nam najbli˝szej. Mamy nowego
Ministra Zdrowia, pana Bartosza Ar∏ukowicza zastàpi∏
pan Marian Zembala.
1 lipca wesz∏y w ˝ycie zupe∏nie nowe regulacje
prawne wprowadzone ustawà z dnia 9 kwietnia
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
oraz niektórych innych ustaw; nasz Biuletyn przynosi
wszystkie zwiàzane z tym tematem dokumenty, zwiàzane g∏ównie z przekazywaniem przez aptek´ informacji o odmowie realizacji
zamówienia. Do chwili przekazania Biuletynu do ràk aptekarzy, niewàtpliwie
sytuacja „zosta∏a ju˝ opanowana”, niemniej jednak dla porzàdku prosimy
o zapoznanie si´ z przebiegiem tych zmian.
Prosz´ o zwrócenie bacznej uwagi na ograniczenie, a nawet zakaz,
sprzeda˝y leków z grupy OTC, które zawierajà substancje u˝ywane w praktyce
pozaleczniczej – pseudoefedryn´, dekstrometorfan i kodein´. W czasie wakacyjnym niektórzy „lubià” wzmocniç swe wra˝enia ...
Przekazujemy te˝ Paƒstwu treÊç pisma Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji MZ w sprawie przekazywania kopii recept – myÊl´, ˝e w bie˝àcym
czasie albo ju˝ nie zdarzajà si´ proÊby firm farmaceutycznych albo jest to
margines sposobu naszych staraƒ o lek dla pacjenta; niemniej warto o tym
wiedzieç.
Z naszej pracy na Podkarpaciu – w bie˝àcym roku koƒczy si´ kolejna,
VI ju˝, Kadencja POIA, zacznie si´ VII od chwili wyboru nowych w∏adz izby
okr´gowej. Aby wszystkie uwarunkowania prawid∏owego wyboru zosta∏y
dokonane, w dniu 18 czerwca br. odby∏o si´, z zachowaniem wszystkich regu∏,
Zebranie Wyborcze, na którym aptekarze, cz∏onkowie POIA, wy∏onili spoÊród
siebie 83 Delegatów na VII Kadencj´. Chcia∏abym wyt∏umaczyç dlaczego
w∏aÊnie 83 a nie 117 jakich mieliÊmy w VI Kadencji. Otó˝ Szanowni Paƒstwo,
liczba cz∏onków naszej izby przekroczy∏a liczb´ 1200 – zgodnie z uchwa∏à
Nr VI/63/2015 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 24 marca br., w przedziale
od 1201 do 2000 cz∏onków izby okr´gowej jeden delegat przypada na 15
cz∏onków izby, a jest nas ju˝ prawie 1250 „ludzi” – roÊniemy w si∏´ ! Lista
wybranych Delegatów zosta∏a zaraz po zebraniu umieszczona na stronie
internetowej www.poia.pl, zawiera jà równie˝ bie˝àcy Biuletyn Od tej pory
mamy przedstawicieli zawodu na zjazdy okr´gowe, spoÊród nich zostanie
wybrany prezes izby i wszystkie jej organy.
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W zak∏adkach na naszej stronie internetowej zosta∏a umieszczona treÊç
projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich i ustawy Prawo
farmaceutyczne. Mimo, ˝e jest to projekt wewn´trzny Naczelnej Izby Aptekarskiej, bardzo prosz´ o wnikliwe zapoznanie z nim. To nasza przysz∏oÊç,
trzeba u˝yç wszystkich sposobów, aby by∏a bardziej przyjazna.
Zmieni∏ si´ równie˝ sposób kontaktu apteki z Podkarpackim Oddzia∏em
Wojewódzkim NFZ – prosimy o zwrócenie uwagi na zmian´ numeru grupy
zawodowej.
W ofertach szkoleniowych umieÊciliÊmy komunikaty o konferencjach
naukowych, w ró˝nych miastach kraju; o nowym wydawnictwie zwiàzanym
z urodà naszych zabytków zawodowych – pi´knych majolik, przekazanych
do zbiorów Muzeum Farmacji w Krakowie przez równie˝ wyjàtkowego
aptekarza, autorstwa naszej Kole˝anki z Krakowa.
Trwa konkurs fotograficzny farmaceutów, zorganizowany przez izb´
w Katowicach – przejrzyjmy swe zbiory, mo˝e jakiÊ zachód s∏oƒca na Cykladach
a mo˝e wyjàtkowy okaz flory lub fauny rodzimej ?

˚ycz´ wszystkim Paƒstwu równie olÊniewajàcej pogody na drugà cz´Êç
lata i ˝ycz´, aby marzenia nas wszystkich, dotyczàce stabilizacji zawodu,
zbli˝a∏y si´ do pozytywnych rozwiàzaƒ. Pogody ducha równie˝ !

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska

SPOTKANIE MZ Z PRZEDSTAWICIELAMI NIA

Naczelna Izba Aptekarska
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SPOTKANIE MINISTRA ZDROWIA
MARIANA ZEMBALI Z PRZEDSTAWICIELAMI
NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ

Sytuacja na rynku aptek i najwa˝niejsze problemy zwiàzane z wykonywaniem zawodu farmaceuty by∏y g∏ównym tematem spotkania ministra zdrowia
prof. Mariana Zembali z przedstawicielami Naczelnej Izby Aptekarskiej.
W rozmowach w Ministerstwie Zdrowia 22 lipca 2015 r. uczestniczyli: podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki i dyrektor Biura Ministra Zdrowia
Danuta Michalczak. Samorzàd aptekarski reprezentowali mi´dzy innymi: prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz oraz wiceprezesi
NRA Alina Fornal i dr Marek J´drzejczak.
Prezes NRA pogratulowa∏ prof. Marianowi Zembali obj´cia stanowiska
Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej, a nast´pnie zwróci∏ si´ do niego
z proÊbà o pomoc w rozwiàzaniu problemów dotykajàcych aptekarzy, które
majà bezpoÊredni, bardzo negatywny wp∏yw na sytuacj´ pacjentów polskich
aptek. Dr Grzegorz Kucharewicz podkreÊli∏, ˝e Naczelna Rada Aptekarska od
wielu lat zg∏asza koniecznoÊç podj´cia pilnych dzia∏aƒ legislacyjnych w celu
kompleksowego unormowania kilku, bardzo istotnych – z punktu widzenia
potrzeb pacjentów i osób wykonujàcych zawód farmaceuty – zagadnieƒ.
Najwa˝niejsze postulaty samorzàdu aptekarskiego dotyczà praw polskich
pacjentów, podstaw funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia
publicznego oraz zasad wykonywania zawodu farmaceuty.
Przedstawiciele NIA uzasadnili potrzeb´ g∏´bokiej reformy systemu us∏ug
farmaceutycznych, po∏àczonej ze zmianà sposobu postrzegania spraw z zakresu farmacji oraz problematyki zwiàzanej z zaopatrywaniem pacjentów
w leki. PodkreÊlili, ˝e konieczne jest stworzenie systemu opieki farmaceutycznej, poprawiajàcej jakoÊç ˝ycia pacjenta i pozwalajàcej w pe∏ni wykorzystaç
specjalistycznà wiedz´ i doÊwiadczenie zawodowe farmaceutów jako profesjonalnych pracowników medycznych. Wskazali, ˝e trzeba pilnie wzmocniç
pozycj´ apteki w systemie ochrony zdrowia i zagwarantowaç niezale˝noÊç
farmaceuty jako osoby wykonujàcej zawód zaufania publicznego. Cel ten
pozwala osiàgnàç wprowadzenie do porzàdku prawnego zasady „apteka dla
aptekarza lub spó∏ki aptekarzy”, która jest najlepszym gwarantem bezpiecznej
dystrybucji leków, opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy
farmaceutów. Zastrze˝enie posiadania i prowadzenia apteki wy∏àcznie dla
farmaceuty lub spó∏ki aptekarzy gwarantuje, ˝e podstawowy cel dzia∏ania
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apteki zostanie nale˝ycie zrealizowany. Konieczne jest równie˝ wprowadzenie
kryteriów demograficznych i geograficznych (liczba mieszkaƒców przypadajàca na jednà aptek´ i odleg∏oÊci mi´dzy aptekami) przy wydawaniu zezwoleƒ
na prowadzenie apteki. Regulacje te pozwolà dostosowaç rozmieszczenie
aptek do potrzeb pacjentów. Minister zdrowia poprosi∏ przedstawicieli
samorzàdu aptekarskiego o przygotowanie za∏o˝eƒ dotyczàcych opracowania
mapy potrzeb us∏ug farmaceutycznych.
Prezes NRA wskaza∏, ˝e jednym z najwa˝niejszych problemów, który nale˝y
pilnie rozwiàzaç ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo zdrowotne Polaków, jest
zagwarantowanie wszystkim aptekom i pacjentom sta∏ego i równego dost´pu
do leków ratujàcych zdrowie i ˝ycie, które sà w Polsce reglamentowane.
Najwi´ksze trudnoÊci z dost´pem do tych leków majà apteki nale˝àce do
indywidualnych aptekarzy, które sà dyskryminowane przez producentów
leków i wybrane przez nie hurtownie. Dr Grzegorz Kucharewicz podkreÊli∏, ˝e
tzw. ustawa antywywozowa nie spe∏nia oczekiwaƒ samorzàdu aptekarskiego.
Jej uchwalenie nie zmienia faktu, ˝e polityka lekowa w zakresie dystrybucji
produktów leczniczych nadal pozostaje w r´kach producentów i wybranych
przez nich hurtowni farmaceutycznych, a nie rzàdu. Aptekarze z ca∏ego kraju
nadal przesy∏ajà do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacje dotyczàce braku
leków.
Przedstawiciele samorzàdu aptekarskiego poinformowali ministra zdrowia, ˝e ze wzgl´du na wa˝ny interes paƒstwa nale˝y zdecydowanie przeciwdzia∏aç monopolizacji rynku detalicznego i hurtowego leków. Trzeba
doprecyzowaç przepisy dotyczàce ustawowych zakazów koncentracji, a tak˝e
egzekwowaç ich przestrzeganie przez w∏aÊciwe organy paƒstwa. Obecnie
przepisy antykoncentracyjne uniemo˝liwiajà utworzenie nowej apteki ogólnodost´pnej wnioskodawcy, który kontroluje w sposób bezpoÊredni lub poÊredni
wi´cej ni˝ 1 proc. aptek na terenie województwa bàdê nale˝y do grupy kapita∏owej prowadzàcej takà liczb´ aptek. Niestety, przepisy te nie sà przestrzegane.
PodkreÊlono, ˝e nadzór nad bezpieczeƒstwem leku oraz kontrola obejmujàca skutki zwiàzane z nieprawid∏owym stosowaniem sà mo˝liwe – zdaniem
Naczelnej Izby Aptekarskiej – jedynie przy równoczesnym ograniczaniu obrotu
produktem leczniczym w placówkach, które z uwagi na brak wykwalifikowanego personelu nie sà w stanie zapewniç w∏aÊciwego nadzoru nad wydawanym produktem leczniczym i na które z tego samego powodu nie mo˝na
na∏o˝yç obowiàzków zwiàzanych z informacjà o niepo˝àdanych dzia∏aniach
leku. Tak wi´c ze wzgl´du na koniecznoÊç ochrony zdrowia pacjentów nale˝y
wyeliminowaç obrót lekami w sklepach ogólnodost´pnych.
Przedstawiciele samorzàdu aptekarskiego wskazali, ˝e apteka jako
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placówka ochrony zdrowia publicznego musi si´ staç silnym ogniwem systemu
dystrybucji leków. Trzeba jej zagwarantowaç stabilnoÊç ekonomicznà
i sprzyjajàce warunki do prowadzenia dzia∏alnoÊci. Obecnie bardzo du˝o aptek,
zw∏aszcza tych, które nale˝à do indywidualnych aptekarzy, jest w niezwykle
trudnej sytuacji ekonomicznej. Wiele aptek zosta∏o ju˝ zlikwidowanych, inne
stan´∏y na skraju bankructwa. Wobec pogarszajàcej si´ kondycji finansowej
aptek konieczna jest pilna naprawa systemu odp∏atnoÊci za leki refundowane
ze Êrodków publicznych. Przyj´ty w ustawie refundacyjnej sposób ustalania
mar˝y detalicznej, który nigdy nie zosta∏ zaakceptowany przez NIA, sprawia,
˝e obecnie wydawanie przez aptek´ leków refundowanych przynosi straty.
Minister zdrowia z zainteresowaniem wys∏ucha∏ informacji o prowadzonych
przez samorzàd pracach nad projektem ustawy porzàdkujàcej okreÊlone
w obowiàzujàcych aktach prawnych wymagania kwalifikacyjne uprawniajàce
do podejmowania i wykonywania zawodu farmaceuty, zasady dost´pu do
wykonywania zawodu farmaceuty, wymogi formalne, które muszà byç spe∏nione w przypadku Êwiadczenia przez farmaceutów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej us∏ug w tym zakresie oraz zasady doskonalenia zawodowego. Minister zdrowia poprosi∏ o przedstawienie najwa˝niejszych regulacji,
które majà si´ znaleêç w opracowywanym przez NIA projekcie ustawy scalajàcej
w jednym akcie prawnym wszystkie przepisy, które dotyczà wykonywania
zawodu farmaceuty.
EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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W zwiàzku z wejÊciem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne przedstawiamy skrót informacji i sposób realizacji informacji
o braku mo˝liwoÊci wykonania obowiàzku zapewnienia dost´pu
do produktu leczniczego wydawanego na recept´, Êrodka spo˝ywczego
specjalnego przeznaczenia ˝ywienio-wego lub wyrobu medycznego, o których
mowa w wykazie okreÊlonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Wojewódzki Inspektor farmaceutyczny w dwóch komunikatach Komunikat
PWIF Nr 4/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. oraz Komunikat PWIF Nr 5/2015 z dnia
13 lipca 2015 r. wyjaÊnia i przytacza:

SKRÓT INFORMACJI
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* Obowiàzek przekazywania do G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego kopii
odmów na realizacj´ zapotrzebowania, o których mowa w art. 36z ust. 1
ustawy Prawo farmaceutyczne na produkty lecznicze, wyroby medyczne
i Êrodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia, które zosta∏y umieszczone
na wykazie Ministra Zdrowia, o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy.
Na chwil´ obecnà odmowy leków zgodnie z Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.33
rejestrujemy w serwisie GIF – niezw∏ocznie.
Do zg∏oszeƒ nale˝y przygotowaç i dodaç za∏àczniki odmowy.
Aby prawid∏owo uzupe∏niç formularz nale˝y odnaleêç identyfikator apteki
i hurtowni w rejestrach medycznych pod adresem www.rejestrymedyczne.
csioz.gov.pl
Po uzupe∏nienie formularza GIF oczekujemy na email potwierdzajàcy przyj´cie
zg∏oszenia.
* Do WIF w Rzeszowie na adres email: brakilekow@rzeszow.wif.gov.pl
zg∏aszamy (za PWIF):
- produktu leczniczego wydawanego na recept´,
- Êrodka spo˝ywczego specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego lub wyrobu
medycznego, o których mowa w wykazie okreÊlonym w art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz
przez kierowników aptek szpitalnych lub dzia∏ów farmacji szpitalnej,
zgodnie z art. 95a ust. 3 ustawy o braku mo˝liwoÊci zapewnienia dost´pu
do produktów leczniczych, Êrodków spo˝ywczych specjalnego
przeznaczenia ˝ywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych
w przedsi´biorstwie tego podmiotu leczniczego.
* Zg∏oszenie o braku dost´pnoÊci produktu leczniczego przekazywane do
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego winno zawieraç nast´pujàce
dane:
- nr EAN;
- nazw´ produktu leczniczego wydawanego na recept´, Êrodka spo˝ywczego specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego lub wyrobu medycznego;
- postaç;
- dawk´;
- wielkoÊç opakowania;
- nazw´ podmiotu odpowiedzialnego;
- podpis kierownika placówki;
- nazw´ hurtowni, w która odmówi∏a realizacji zamówienia produktu
leczniczego wraz z podaniem przyczyny odmowy.
* Nie wysy∏amy za∏àczników do WIF
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Uwaga PT Aptekarze
– zmiany w raportowaniu braku leków
W za∏àczeniu przekazujemy Komunikat nr 6/2015 z dnia 20 lipca 2015r.
podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie
wraz z adresem formularza BRAKI LEKÓW
PodkreÊlamy, ˝e do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nale˝y
zg∏aszaç rzeczywiste braki produktów leczniczych wydawanych na recept´,
Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego lub wyrobów
medycznych (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych) nie tylko z jednej, podstawowej dla apteki, hurtowni farmaceutycznej.
Zwracamy równie˝ uwag´ na ró˝ne rodzaje informacji przekazywanej do
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i G∏ównego Inspektora
Farmaceutycznego.
Prosimy o dok∏adne przeÊledzenie terminów i sposobu formu∏owania przekazywanych informacji przez apteki ogólnodost´pne, apteki szpitalne,
zak∏adowe i dzia∏y farmacji szpitalnej.
Wa˝ny jest te˝ okres przechowywania wszystkich dokumentów zwiàzanych
z zamówieniem i odmowà realizacji zamówienia.
Za niedostosowanie si´ do przepisów Prawa Farmaceutycznego, które uleg∏o
zmianie w dniu 12 lipca br., i uporczywe uchylanie si´ od tego obowiàzku,
gro˝à dotkliwe kary, zgodnie z Ustawà z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie
Ustawy - Prawo farmaceutycznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
2015.788).
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 95 a ust. 1; art. 103; art. 104;
art. 126 b oraz art. 127.

PREZES NRA
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PREZES NRA GRZEGORZ KUCHAREWICZ:
„NALE˚Y MAKSYMALNIE ODBIUROKRATYZOWAå I UPROÂCIå SPOSÓB PRZEKAZYWANIA
PRZEZ APTEK¢ INFORMACJI O ODMOWIE
REALIZACJI ZAMÓWIENIA”
Naczelna Izba Aptekarska
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa antywywozowa), która
wesz∏a w ˝ycie 12 lipca 2015 r., na∏o˝y∏a na aptekarzy obowiàzek przekazywania G∏ównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji
zamówienia (z∏o˝onego na piÊmie albo w formie dokumentu elektronicznego
dor´czonego Êrodkami komunikacji elektronicznej) dotyczàcego produktów
leczniczych, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego
oraz wyrobów medycznych obj´tych wykazem leków zagro˝onych brakiem
dost´pnoÊci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 36z ust. 7 ustawy –
Prawo farmaceutyczne).
Uruchomiony na stronie internetowej G∏ównego Inspektoratu Farmaceutycznego formularz zg∏aszania kopii odmowy realizacji zamówienia (formularz III) spotka∏ si´ z jednoznacznà krytykà Êrodowiska aptekarskiego i Naczelnej
Izby Aptekarskiej. Ju˝ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 13 lipca
2015 r. przedstawiciele NIA poruszyli problem obowiàzków cià˝àcych na
aptekarzach w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015, poz. 788), zwracajàc uwag´, ˝e zaproponowany przez
GIF formularz utrudnia aptekarzom raportowanie odmów, a zakres
przekazywanych danych jest nieadekwatny do brzmienia art. 36z ust. 7 ustawy
– Prawo farmaceutyczne. To stanowisko podtrzyma∏ prezes Naczelnej Rady
Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz na spotkaniu w GIF 17 lipca 2015 r.,
wskazujàc, ˝e nale˝y maksymalnie odbiurokratyzowaç i uproÊciç sposób przekazywania przez aptek´ informacji o odmowie realizacji zamówienia.
Obowiàzki te nie mogà obcià˝aç zb´dnà pracà aptekarzy. Przedstawiciele
Naczelnej Izby Aptekarskiej podkreÊlili te˝, ˝e obowiàzek wynikajàcy z art. 36
z ust. 7 spoczywa na aptece, w zwiàzku z tym nie jest mo˝liwe przesy∏anie do
GIF kopii odmowy realizacji zamówienia za poÊrednictwem hurtowni farmaceutycznej lub jakiegokolwiek innego podmiotu.
Obecni na spotkaniu reprezentanci firm tworzàcych oprogramowanie
(zarówno do obs∏ugi hurtowni, jak i aptek) porozumieli si´ odnoÊnie jednego
formatu wymiany danych. UproÊci to i u∏atwi zarówno przekazywanie
informacji pomi´dzy systemami hurtownia<>apteka, jak i apteka<>GIF.
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Zgodnie z sugestiami uczestników spotkania, w tym przedstawicieli NIA,
b´dzie mo˝liwoÊç zg∏oszenie braku wielu leków przy jednym wype∏nieniu
formularza. Obecnie zmieniony zosta∏ system zg∏aszania odmowy; przed zg∏oszeniem wymagana jest rejestracja konta w systemie GIF. Niestety, przy
zak∏adaniu konta nie jest sprawdzana poprawnoÊç ID apteki (zapewne z powodu braku dost´pu do bazy danych).
Ustalono wspólny format pliku odmowy, umo˝liwiajàcy automatyzacj´
i standaryzacj´ przesy∏anych danych. Zosta∏a opracowana wst´pna wersja
pliku XML zawierajàcego wszelkie wymagane dane, by zg∏oszenie odmowy
zosta∏o poprawnie przyj´te przez GIF.
Pierwsza wersja systemu polega na przesy∏aniu ustalonego formatu (plik
XML) do GIF. Pliki odmowy b´dà generowane przez hurtowni´/podmiot
i przekazywane do apteki. Systemy apteczne umo˝liwià podglàd przes∏anego
pliku odmowy. Proces zg∏aszania pliku odmowy do GIF b´dzie zale˝ny od
oprogramowania aptecznego. System docelowy (II etap rozbudowy) umo˝liwia∏by pe∏nà automatyzacj´ zg∏oszenia. Automatyzacja obejmowa∏aby wszelkie etapy procesu, od wygenerowania pliku przez hurtowni´/podmiot odpowiedzialny, poprzez przes∏anie do apteki, zatwierdzenie i przes∏anie do GIF.
O projektowanych zmianach informuje równie˝ GIF: www.gif.gov.pl/pl/decyzjei-komunikaty/komunikaty/754,KOMUNIKAT-Nr-72015-GLOWNEGOINSPEKTORA-FARMACEUTYCZNEGO-z-dnia-20-lipca-2015-r.html
EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej

NACZELNA IZBA APTEKARSKA
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30 lipca 2015

O USTAWIE REFUNDACYJNEJ NA POSIEDZENIU
SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA
Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonywania i skutków stosowania
ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych po trzech latach od wejÊcia w ˝ycie
– to temat posiedzenia Komisji Zdrowia RP w dniu 21 lipca 2015 r. Naczelneà
Izb´ Aptekarskà reprezentowali mi´dzy innymi: prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Alina Fornal.
W opracowaniu dotyczàcym oceny skutków realizacji ustawy refundacyjnej, przygotowanym przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà, podkreÊlono, ˝e ustawa o refundacji leków mia∏a stanowiç bardzo wa˝ny, ale jedynie pierwszy
z serii aktów normatywnych reformujàcych system ochrony zdrowia w cz´Êci
obejmujàcej zaopatrzenie Polaków w leki i wyroby medyczne
medyczne. W celu zapewnienia pe∏nej transparentnoÊci i czytelnoÊci obrotu refundowanymi lekami
i wyrobami medycznymi samorzàd aptekarski opowiedzia∏ si´ za rozwiàzaniem
zapewniajàcym sztywne ceny zbytu i sztywne mar˝e na produkty lecznicze
i wyroby medyczne refundowane ze Êrodków publicznych na wszystkich poziomach obrotu. Samorzàd uwa˝a∏, ˝e uporzàdkowanie cen na leki refundowane
zagwarantuje wszystkim obywatelom (Êwiadczeniobiorcom) równy dost´p
do Êwiadczeƒ zdrowotnych w postaci zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne,
niezale˝nie od ich sytuacji materialnej i miejsca zamieszkania, a w konsekwencji
zrealizowany zostanie nakaz zawarty w art. 68 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP.
Niestety, po trzech latach obowiàzywania ustawy refundacyjnej okaza∏o si´,
˝e obszar zaopatrywania Polaków w leki refundowane nie zosta∏ prawid∏owo
uregulowany. Mo˝na wskazaç kilka bardzo wa˝nych przyczyn takiego stanu
rzeczy. Przede wszystkim w ciàgu ostatnich trzech lat:
1) zaniechano dalszych prac legislacyjnych dotyczàcych funkcjonowania polskich aptek i ca∏ego systemu zaopatrywania Polaków w leki refundowane;
2) tolerowano brak skutecznego dzia∏ania organów odpowiedzialnych za
nadzór nad obrotem lekami w wa˝nych sprawach zwiàzanych z realizacjà
ustawy refundacyjnej;
3) kierowano si´ niezrozumia∏ymi i nieuprawnionymi interpretacjami prawnymi urz´dników Ministerstwa Zdrowia, w tym karygodnà interpretacjà
w sprawie wysokoÊci mar˝y hurtowej, jaka ma byç stosowana na leki refundowane wywo˝one poza terytorium Polaki;
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4) tolerowano nieprawid∏owoÊci i zjawiska o charakterze patologicznym
w obszarze zaopatrywania pacjentów w leki (na przyk∏ad: tzw. odwrócony
∏aƒcuch dystrybucji, system sprzeda˝y bezpoÊredniej, nieprzestrzeganie
przepisów antykoncentracyjnych).
Obecnie obserwujemy powa˝ne skutki powy˝szych zaniedbaƒ:
* Paƒstwo polskie odda∏o w∏adz´ w zakresie kszta∏towania polityki lekowej
i dystrybucyjnej du˝ym koncernom farmaceutycznym i wielkim sieciom dystrybutorów. Nasze paƒstwo, pomimo posiadania wielu instrumentów
prawnych, pozwoli∏o, by w Polsce realizowane by∏y modele dystrybucji leków
refundowanych korzystne dla dystrybutorów, a nie takie, które gwarantujà
Polakom sta∏y i równy dost´p do leków.
* Polskie apteki indywidualne prowadzone przez farmaceutów zosta∏y
pozbawione ekonomicznych podstaw funkcjonowania. Sà dyskryminowane
w zakresie dost´pu do leków, w szczególnoÊci leków refundowanych. Nie
majà one sta∏ego i równego dost´pu do leków refundowanych ze Êrodków
publicznych, w konsekwencji polscy pacjenci tak˝e nie majà równego dost´pu do tych leków.
* System zaopatrywania polskich pacjentów w leki refundowane jest fikcjà.
Obecnie obowiàzuje system oparty na przepisach powszechnie obowiàzujàcych i umowach cywilnoprawnych, w którym – na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. ustawy refundacyjnej – ka˝da apteka
w celu realizacji Êwiadczeƒ obj´tych umowà na realizacj´ recept na leki
refundowane ma obowiàzek zapewniç Êwiadczeniobiorcy dost´pnoÊç do
produktów obj´tych wykazami refundacyjnymi, a równoczeÊnie podmioty
odpowiedzialne, wytwórcy i importerzy produktów leczniczych nie majà
obowiàzku sta∏ych dostaw leków refundowanych do wszystkich podmiotów
systemu.
W ustawie refundacyjnej Naczelna Izba Aptekarska negowa∏a i neguje mi´dzy
innymi:
1. Sposób ustalania urz´dowej mar˝y detaliczne
detalicznej – nie do przyj´cia jest okreÊlony w art. 6 ust. 4 sposób liczenia urz´dowej mar˝y detalicznej (od ceny
hurtowej stanowiàcej podstaw´ limitu w danej grupie limitowej).
2. WysokoÊç urz´dowej mar˝y detalicznej
detalicznej.
Ostatnie trzy lata potwierdzajà, zg∏aszany przez samorzàd aptekarski, problem,
˝e przyj´ty w ustawie refundacyjnej absurdalny sposób obliczania mar˝y
detalicznej i w konsekwencji jej wysokoÊç drastycznie pogorszy sytuacj´
ekonomicznà du˝ej liczby aptek. Powa˝nie os∏abione zosta∏y apteki niezale˝ne.
Wi´kszoÊç likwidowanych aptek stanowià niezale˝ne apteki rodzinne, dzia∏ajàce na terenach wiejskich oraz w mniejszych miastach. Apteki zmuszone
zosta∏y do obni˝enia kosztów, co w konsekwencji spowodowa∏o redukcj´
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personelu fachowego oraz zmniejszenie zapasów magazynowych, co równie˝
wp∏yn´∏o na pogorszenie dost´pnoÊci pacjentów do leków. Aptekom nie
rekompensuje si´ tak˝e szkód ponoszonych w zwiàzku ze zmianami w wykazach leków refundowanych. Z dotychczasowej praktyki wynika, ˝e obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych publikowane sà w terminach, które uniemo˝liwiajà istotnà korekt´
zapasów produktów leczniczych. W tej sytuacji, wobec utrzymujàcej si´ tendencji do obni˝ania urz´dowych cen zbytu refundowanych leków i wyrobów
medycznych, stworzony zosta∏ mechanizm niejako skazujàcy aptekarzy na
ponoszenie strat zwiàzanych z wprowadzaniem nowych wykazów refundacyjnych. W 2012 r. ogólne koszty obowiàzkowej przeceny zapasów magazynowych w aptekach wynios∏y prawie 90 mln z∏, a w 2013 r. przekroczy∏y
59 mln z∏. Naczelna Izba Aptekarska wielokrotnie informowa∏a o tej sytuacji
ministra zdrowia i prezesa Rady Ministrów, proszàc o interwencj´ i podj´cie
zdecydowanych dzia∏aƒ legislacyjnych.
Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, ˝e w ustawie refundacyjnej nadal
obowiàzuje karygodna zasada, ˝e pacjent, który jest podmiotem praw do
Êwiadczeƒ zdrowotnych (w tym leków), okreÊlonych w ustawie, mo˝e byç ich
pozbawiony na skutek niedbalstwa osób uczestniczàcych w ich udzielaniu.
Zdaniem samorzàdu aptekarskiego b∏´dy osób wystawiajàcych recepty nie
mogà ograniczaç lub wy∏àczaç praw nadanych ustawà, zgodnie z art. 68 ust.
2 Konstytucji RP.
W dyskusji nad informacjà w sprawie wykonywania i skutków stosowania
ustawy o refundacji leków, przedstawionà przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego, wzi´li udzia∏ przedstawiciele NIA: prezes NRA Grzegorz Kucharewicz, który zaprezentowa∏ oceny
skutków realizacji ustawy refundacyjnej z punktu widzenia samorzàdu aptekarskiego, a tak˝e wiceprezes NRA Alina Fornal.
Retransmisja posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 21 lipca 2015 r. (wystàpienie
prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza – oko∏o godz. 18.27)
18.27)::
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf transmisje_arch.xsp?
unid=7EBB80743AC296F1C1257E81003B4FF5
EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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UWAGA WA˚NE !!! – OGRANICZENIA
W SPRZEDA˚Y LEKÓW OTC
ZAWIERAJÑCYCH PSEUDOEFEDRYN¢,
DEKSTROMETORFAN LUB KODEIN¢.
24 czerwca 2015 r. opublikowana zosta∏a ustawa o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/875
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/875.. Wprowadzi∏a ona bardzo wa˝ne
zmiany m.in. w ustawie – Prawo farmaceutyczne, które wchodzà w ˝ycie
1 lipca 2015 r. Najwa˝niejsze z nich, które dotyczà aptek i punktów aptecznych,
to obowiàzujàce od 1 lipca br. ograniczenia w sprzeda˝y leków OTC zawierajàcych pseudoefedryn´, dekstrometorfan lub kodein´.
1. Do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach jednorazowej sprzeda˝y wydaje si´ z
aptek ogólnodost´pnych i punktów aptecznych nie wi´cej ni˝ jedno opakowanie danego produktu leczniczego zawierajàcego w sk∏adzie pseudoefedryn´, dekstrometorfan lub kodein´, posiadajàcego kategori´ dost´pnoÊci „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.
2. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, zawierajàcego w sk∏adzie substancje o dzia∏aniu psychoaktywnym,
posiadajàcego kategori´ dost´pnoÊci „wydawane bez przepisu lekarza –
OTC”, osobie, która nie ukoƒczy∏a 18. roku ˝ycia lub je˝eli uzna, ˝e mo˝e
on zostaç wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodowaç zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia. W razie wàtpliwoÊci co do wieku osoby, której
wydaje si´ produkt leczniczy, w przypadku zakupu produktu leczniczego,
którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i technik farmaceutyczny jest uprawniony do ˝àdania okazania dokumentu stwierdzajàcego
wiek osoby. W razie nieprzedstawienia takiego dokumentu produktu
leczniczego nie wydaje si´.
3. Dozwolona jest sprzeda˝ wysy∏kowa produktów leczniczych wydawanych
bez przepisu lekarza – OTC, z wyjàtkiem produktów leczniczych, których
wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta, tj. zakaz dotyczy zarówno
produktu leczniczego zawierajàcego w sk∏adzie pseudoefedryn´, dekstrometorfan lub kodein´, jak i produktów leczniczych z grupy ATC G03A –
hormonalne Êrodki antykoncepcyjne do stosowania wewn´trznego, posiadajàcy kategori´ dost´pnoÊci „OTC” (np. ellaOne). Sprzeda˝ internetowa
produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem
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pacjenta, podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do 500.000 z∏. Niektóre
kary wchodzà w ˝ycie póêniej.
4. Wydajàc produkt leczniczy, o którym mowa w ust. 1 lub 2, farmaceuta
lub technik farmaceutyczny informuje, ˝e wydawany produkt leczniczy
zawiera substancj´ psychoaktywnà, i podaje pacjentowi informacje na
temat spo-sobu dawkowania oraz o mo˝liwych zagro˝eniach i
dzia∏aniach niepo˝à-danych zwiàzanych ze stosowaniem tego produktu
leczniczego.
5. W przypadku nag∏ego zagro˝enia zdrowia lub ˝ycia farmaceuta, o którym
mowa w art. 88 ust. 1, mo˝e wydaç bez recepty lekarskiej produkt
leczniczy zastrze˝ony do wydawania na recept´ w najmniejszym
terapeutycznym opakowaniu, z wy∏àczeniem Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotro-powych i prekursorów kategorii 1 (dawniej 1-R).

Zebranie wyborcze POIA 18 czerwca 2015 r.
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DELEGACI VII KADENCJI

W dniu 18 czerwca 2015r. podczas zebrania wyborczego nast´pujàcy
Cz∏onkowie POIA zostali Delegatami VII Kadencji.
L.p.

Nazwisko

Imi´

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ALEKSANDROWICZ-GORCZYCA
BARAN-TARKOWSKA
BARTOSZEK
BIERNAT
BOCHNIARZ
BOJANOWSKA-DOBROWOLSKA
BRODZI¡SKI
BRO¡CZYK
BRO¡CZYK
CHRAPEK
CHUDZIK
CZY˚
DOBROWOLSKI
DOMKA
DOROSZ
DUDEK
DURSKI
FILAR-MATUSZEWSKA
GAMRACKA
GAWE¸
GOCH
GOMÓ¸KA
JANECZKO
JANKOWSKA
JANOCHA
JASZEWSKA
JASZEWSKI
J¢DRUCH
KANIUCZAK
KAPA¸KA
KASPRZYK

IZA
EWA
PIOTR
TADEUSZ
MARCIN
AGNIESZKA
JACEK
MARIUSZ
MARIA
MARCIN
ANNA
LIDIA
MICHA¸
MARZANNA
IRENA
ANNA
LES¸AW
GABRIELA
KATARZYNA
ALICJA
EWA
URSZULA
BARBARA
EDYTA
ROBERT
BO˚ENA
JACEK
BARBARA
DANUTA
DOROTA
TOMASZ

38
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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KIEBA¸A
KO¸ODZIEJCZYK
KONTEK
KORZENIOWSKA-WSZO¸EK
KOZACZUK
KUåMA
LESIAK
LITWIN
¸UKASZ
MALIK
MANDRYK
MENDO¡
M¢DZELA-KULAS
MICHNA-CIÑPA¸A
MICHNIOWSKI
MOSKWA-JACEK
NALEPA
NOWACKA
OLEKSIAK
ORZE¸
PASZKO
PLIÂ-GRYMANOWSKA
P¸OSZAJ
P¸OSZAJ
POPIEL
PROKOPIAK
PROKOPIAK
RABIEJ-KORALEWICZ
RYBKA
RYBKA
RYSZ
RZÑSA
SAMBORSKA
SIKORSKA

AGNIESZKA
EWA
DANUTA
ANETA
JACEK
GRA˚YNA
MAGDALENA
KAMIL
ANNA
URSZULA
ARKADIUSZ
DOROTA
MATARZYNA
MARIA
TOMASZ
MARZENA
RYSZARD
PAULINA
ALEKSANDRA
PIOTR
HENRYKA
ANNA
KATARZYNA
¸UKASZ
SYLWESTER
WITOLD
JOANNA
EL˚BIETA
GRZEGORZ
MONIKA
DAMIAN
EDYTA
LUCYNA
HALINA
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

SKAWI¡SKA
SKIBA
SMO¸A
SMO¸A
SOBEK
STAMIRSKA
STANIAK
SZEWC
SZUMNA
SZWED
SZYBKOWSKI
TOMKIEWICZ
URBANIAK
WAWRZYSZKO
WIJASZKA
WÓJCIK
WRÓBEL
ZIEMIA¡SKA-SZUL

KAROLINA
JERZY
¸UKASZ
MARTA
WOJCIECH
ANNA
NATASZA
DOMINIK
MARIOLA
JOLANTA
PRZEMYS¸AW
BARBARA
MONIKA
MA¸GORZATA
MA¸GORZATA
MARIA
MA¸GORZATA
MONIKA
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Posiedzenia Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w Rzeszowie,
w dniach 23 czerwca i 17 lipca 2015
Obydwu posiedzeniom przewodniczy∏a Prezes POIA, dr n. farm. Lucyna
Samborska. Pierwsze posiedzenie poÊwi´cone by∏o przede wszystkim omówieniu Zebrania Wyborczego, które w dniu 18 czerwca 2015 r. wybra∏o 83
Delegatów-Elektów na VII Kadencj´ POIA. Zebranie zgromadzi∏o, mimo bardzo
szerokiej informacji o miejscu, czasie a przede wszystkim o wadze zebrania,
ma∏à liczb´ aptekarzy. Wybrani aptekarze, ju˝ jako pe∏noprawni Delegaci,
7 paêdziernika, na Zjeêdzie Sprawozdawczo - Wyborczym zdecydujà o wyborze Prezesa PORA, Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i sk∏adu wszystkich organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej VII Kadencji 2015
- 2019. Lista Delegatów zosta∏a umieszczona na stronie internetowej
www.poia.pl.
Drugim tematem posiedzenia by∏a informacja Prezesa, dr L. Samborskiej
z przebiegu posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 9 czerwca br.
oraz spotkania G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego z Prezesem NRA
i Prezesami ORA. Na posiedzeniu NRA omówiono przede wszystkim przebieg
i skutki Protestu przeciwko bezczynnoÊci w∏adz najwy˝szych kraju i braku
dzia∏aƒ w sprawie równego dost´pu do leków refundowanych. Przedyskutowano te˝ koncepcj´ refundowanej opieki farmaceutycznej; prowadzenia
dy˝urów nocnych a tak˝e przyjmowania kolejnych ustaleƒ dotyczàcych ustawy
o zawodzie farmaceuty. Spotkanie GIF i Prezesów rad aptekarskich poÊwi´cone
by∏o przekazaniu najwa˝niejszych tematów, które wyst´pujà w bie˝àcej pracy
obu obszarów aptekarstwa w Polsce ? nadzoru farmaceutycznego i samorzàdu
zawodowego.
Kolejnym tematem by∏o omówienie spotkania przedstawicieli aptek
podkarpackich z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym
i Naczelnikiem Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ. W czasie spotkania
pad∏o mnóstwo pytaƒ ze strony aptekarzy, co Êwiadczy o koniecznoÊci
organizacji tego typu spotkaƒ bezpoÊrednich. Aptekarze uzyskali te˝ bardzo
du˝o informacji na temat zmian Prawa Farmaceutycznego, które ju˝
obowiàzujà lub zacznà obowiàzywaç od lipca br.
Prezydium postanowi∏o te˝ o powrocie do umieszczania na stronie
internetowej POIA wszystkich nadsy∏anych og∏oszeƒ (magistrów farmacji,
techników farmaceutycznych i przedsi´biorców), za treÊç których nie bierze
odpowiedzialnoÊci.
W trakcie posiedzenia Prezydium, z ràk Prezesa PORA, grupa m∏odych
magistrów farmacji otrzyma∏a prawa wykonywania zawodu.
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Kolejne posiedzenie Prezydium PORA odby∏o si´ 17 lipca br.
Przede wszystkim, Prezydium przedyskutowa∏o przebieg zmian, jakie
nastàpi∏y od dnia 1 lipca br. (zmiana i ograniczenie wydawania preparatów
OTC zawierajàcych niektóre substancje psychoaktywne (Komunikat nr 3/2015
PWIF) oraz od 12 lipca br. (Komunikaty nr 4 ? 7 lipca br. i nr 5 ? 13 lipca br.)
w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne a tym
samym tzw. ?raportowania? braku leków w aptekach i odmów realizacji
zamówieƒ dla aptek przez hurtownie farmaceutyczne. Materia∏y dotyczàce
tego tematu zosta∏y umieszczone na stronie internetowej www.poia.pl
Cz∏onkowie Prezydium przygotowali te˝ tematy do omówienia i przyj´cia
przez ostatnie w VI Kadencji posiedzenie PORA, zwiàzane z organizacjà Zjazdu
Sprawozdawczo- Wyborczego w dniu 7 paêdziernika 2015 r. Materia∏y zostanà
przygotowane jako projekty, b´dà to projekty uchwa∏ zjazdowych, porzàdek
obrad zjazdu, wybór przewodniczàcego i sekretarzy, komisji regulaminowej.
Regulamin obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów POIA zosta∏
przyj´ty przez ostatni w kadencji zjazd delegatów w dniu 16 kwietnia 2015 r.
Przy obni˝onej (z racji zmiany przelicznika liczby wybieranych delegatów)
liczbie delegatów VII Kadencji, cz∏onkowie Prezydium przedyskutowali zmian´
liczby cz∏onków poszczególnych organów PORA.
Podczas posiedzenia cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z wiceprzewodniczàcà Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Rzeszowie, panià dr Halinà
Kalandyk. By∏o to spotkanie poÊwi´cone omówieniu i przekazaniu informacji
na temat projektu rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez piel´gniarki i po∏o˝ne, rozporzàdzenie to ma obowiàzywaç
od 1 stycznia 2016 r. W posiedzeniu uczestniczyli te˝ przedstawiciele
Aptekarskiej Grupy Wsparcia RADIX z Katowic, którzy zapoznali zebranych
z ideà tworzenia grupy niezale˝nych aptekarzy polskich aptek w dzisiejszej
rzeczywistoÊci rynkowej.
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Szanowni Koledzy.
W zak∏adce Projekty Ustawy na naszej stronie internetowej
umieszczony zosta∏ ujednolicony tekst projektu ustawy
o izbach aptekarskich oraz ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Komunikat dla Êwiadczeniodawców dotyczàcy
aktualizacji s∏ownika grup zawodowych
2015-07-14, Gra˝yna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ z siedzibà w Rzeszowie|
W celu osiàgni´cia spójnoÊci s∏ownika grup zawodowych z klasyfikacjà
zawodów i specjalnoÊci na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami
rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci na potrzeby rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania[1], Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiàzuje Êwiadczeniodawców do dokonania przekodowania swojego potencja∏u w zakresie
szeÊcioznakowych kodów zawodów i specjalnoÊci personelu.
Przekodowanie odb´dzie si´ przy pomocy mechanizmu zatwierdzenia
przez Êwiadczeniodawc´ wst´pnego, automatycznego przekodowania dokonanego w systemie. Mechanizm zostanie udost´pniony Êwiadczeniodawcom od dnia 21 lipca 2015 rr.
Instrukcja Portal Âwiadczeniodawcy – dotyczy wszystkich rodzajów Êwiadczeƒ
za wyjàtkiem uzdrowisk:
Instrukcja dla Êwiadczeniodawców (PDF)
– http://www.nfz-rzeszow.pl/files/instrukcja_KS_Gliwice.pdf
Instrukcja Portal SZOI – dotyczy tylko lecznictwa uzdrowiskowego:
Instrukcja dla Êwiadczeniodawcy – uzdrowiska (PDF)
– http://www.nfz-rzeszow.pl/files/portalszoi_grupy.pdf
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Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA
W dniach 11-12 wrzeÊnia 2015 r. we Wroc∏awiu odb´dzie si´ pierwsza edycja
Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21.
FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA.
Kongres FARMACJA 21 zapowiada si´ jako najwi´ksze wydarzenie edukacyjne
dla farmaceutów w 2015 roku w Polsce. Kontynuuje on tradycj´ polskoniemieckich kongresów farmaceutycznych organizowanych w ubieg∏ych latach
przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i samorzàd aptekarski. Tematem
przewodnim Kongresu b´dzie „Opieka Farmaceutyczna w Polsce i na Êwiecie”.
Udzia∏ w tym wyjàtkowym przedsi´wzi´ciu zapowiedzia∏o wielu wybitnych
specjalistów. W Komitecie Naukowym poza prof. Januszem Plutà zasiàdà:
prof. Ma∏gorzata Sznitowska – Kierownik Katedry i Zak∏adu Farmacji
Stosowanej GUM oraz konsultant krajowy w dziedzinie farmacji przemys∏owej,
prof. Edmund GrzeÊkowiak – kierownik Katedry i Zak∏adu Farmacji Klinicznej
i Biofarmacji UM w Poznaniu oraz konsultant krajowy w dziedzinie farmacji
szpitalnej oraz prof. Renata Jachowicz – kierownik Katedry Technologii Postaci
Leku i Biofarmacji CM UJ w Krakowie.
Do udzia∏u w Kongresie FARMACJA 21 szczególnie goràco zapraszamy
farmaceutów pracujàcych w aptekach ogólnodost´pnych. Organizatorzy zach´cajà równie˝ do wzi´cia udzia∏u w tym wyjàtkowym wydarzeniu farmaceutów pracujàcych w hurtowniach, oÊrodkach badawczych oraz w przemyÊle
farmaceutycznym, którym zale˝y na rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce.

KONFERENCJA
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PLATFORMA EDUKACYJNA
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Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Farmaceutów
– FotoFarm

Zapraszamy farmaceutów – amatorów fotografii do wzi´cia udzia∏u
w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów – FotoFarm,
który jest organizowany przez Âlàskà Izb´ Aptekarskà w Katowicach.
Celem Konkursu jest rozwijanie wra˝liwoÊci artystycznej w Êrodowisku
zawodowym aptekarzy, integracja Êrodowiska oraz promocja zawodu i osób
szczególnie utalentowanych w dziedzinie fotografii.
W konkursie mo˝e wziàç udzia∏ farmaceuta – cz∏onek dowolnej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, w nast´pujàcych kategoriach:
1. „Apteka i aptekarz w obiektywie”,
2. „Farmacja na Êwiecie”,
3. „Nie samà pracà ˝yje aptekarz”,
4. „Varia”.
Fotografie nale˝y dostarczyç organizatorowi w dowolnej spoÊród poni˝ej
wymienionych form:
a.) odbitki kolorowej bàdê czarno-bia∏ej, na papierze fotograficznym, gdzie
szerokoÊç jest nie mniejsza ni˝ 15 cm i nie wi´ksza ni˝ 30 cm, a wysokoÊç
jest nie mniejsza ni˝ 21 cm i nie wi´ksza ni˝ 40 cm.
lub
b.) elektronicznej w formacie JPG w rozdzielczoÊci minimum 300 DPI - oko∏o
3000 x 2000 pixeli (tj. oko∏o 25 x 17 cm), przes∏anej na adres e-mailowy
katowice.oia@gmail.com o wielkoÊci pliku nie przekraczajàcego 5 MB lub
zapisanej na noÊniku elektronicznym (p∏yta CD lub DVD) i przes∏anej na
adres Âlàskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wype∏nienie „Karty zg∏oszenia
do konkursu” (za∏àcznik nr 1 do Regulaminu) oraz „OÊwiadczenia” (za∏àcznik
nr 2 do Regulaminu).
Dla laureatów przewidziane sà nagrody rzeczowe.
Termin sk∏adania prac up∏ywa z dniem 15.09.2015 r.
Szczegó∏y zawarte sà w regulaminie na stronie:
http://katowice.oia.pl/news/show/id/6276

IV ˚EGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI APTEKARZY
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APTEKARZ I MAJOLIKI
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