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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
Pierwszy w tym roku numer naszego Biuletynu przynosi treÊci dotyczàce wielu, chocia˝ na pewno nie wszystkich, spraw nurtujàcych Êrodowisko aptekarskie. Atmosfera wokó∏ spraw farmaceutycznych nie jest do koƒca
jasna i przejrzysta – wystarczy pos∏uchaç tak zwanych
Êrodków masowego przekazu. Tu pojawia si´ artyku∏
o tym, ˝e „apteki same sobie sà winne”, ˝e ponoszà straty, przecie˝ wcale nie musia∏y si´ „otwieraç” a tym bardziej pracowaç, prawda ? Tym bardziej „czyniç zapasy”. A kierownik apteki
wcale nie ma tak wysokich kwalifikacji, ˝eby piastowaç jakàkolwiek odpowiedzialna funkcj´ – zgadzamy si´ z tym ? No w∏aÊnie, b´dàc niejako „wewnàtrz”
zawodu, mamy nieco inne zapatrywania. Tylko czy wszyscy i czy zawsze ?
˚eby byç pe∏noprawnym aptekarzem, móc piastowaç ró˝ne funkcje, odpowiadaç, bez przesady, za zdrowie a nawet ˝ycie wspó∏obywatela, oprócz dyplomu
musimy mieç prawo wykonywania zawodu. Czy wszyscy Koledzy zdajà sobie
z tego spraw´ ? „Mia∏am kiedyÊ takà srebrnà ksià˝eczk´ ...”, „czy mojà ksià˝k´
z prawem wykonywania zawodu mo˝e odebraç mà˝ ...”, a o co pytacie ?
a czy ja mam coÊ takiego ...” To sà niestety cz´ste reakcje Kolegów – jeÊli my
nie uszanujemy siebie, nie dziwmy si´ prasowym „echom”.
A straty finansowe w wyniku wprowadzania nowych list refundowanych
leków sà naprawd´ du˝e, najwi´ksza „reforma”, obowiàzujàca od 1 stycznia
br., Êrednio spowodowa∏a „ubytek” w magazynie oko∏o 3,5 tysiàca z∏otych.
„Walczymy” w ciàgu dalszym z reklamà, z szyldami aptecznymi, gdzie co nazwa nowej apteki to bardziej fantazyjna, aby tylko przyciàgnàç uwag´ potencjalnego „klienta” ; zapominamy te˝ o dawno podpisanych umowach z instytucjami wprowadzajàcymi programy lojalnoÊciowe dla pacjentów, dziwiàc
si´, ˝e dane apteki zosta∏y przekazane ju˝ w drugie, trzecie czy kolejne r´ce.
Internet nie zna granic ...
Zwróçmy uwag´ na zmiany kategorii dost´pnoÊci leków, coraz cz´Êciej
prezes Urz´du Rejestracji ... podejmuje decyzje o wprowadzaniu dotychczasowych leków wydawanych wed∏ug recepty lekarza na listy OTC. Korzystna
ta zmiana dla pacjenta powoduje jednak obowiàzek wnikliwej informacji dla
korzystajàcego z us∏ug aptekarza. Starajmy si´ równie˝ uprzedzaç pacjentów
o niekorzystnych dzia∏aniach ubocznych niektórych leków – vide komunikaty
firm farmaceutycznych.
Wprowadzamy w bie˝àcym roku nowy dzia∏ – „Biblioteka podkarpackiego
Aptekarza”. Najpierw podstawa naszej pracy, farmacja stosowana; kolejno
przedstawimy podr´cznik farmakognozji, farmakopee cesarstwa, kalendarze
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farmaceutyczne ... To wszystko nasze fundamenty zawodu, uszanujmy je.
JeÊli nie wiemy co zrobiç ze „starym szparga∏em” przeka˝my go do biblioteki
muzealnej w Rzeszowie, Sanoku, do naszej izby – bardzo prosz´ – nie wyrzucajmy „na Êmieci” bo to naprawd´ Êmieciem nie jest.
10 kwietnia odb´dzie si´ nasz coroczny zjazd sprawozdawczy. W obecnoÊci
Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej ocenimy sytuacj´ w zawodzie i naszà
dzia∏alnoÊç. Prosimy Delegatów o zg∏aszanie uwag do materia∏ów zjazdowych
w miar´ zapoznawania si´ z nimi. Wszystkie wàtpliwoÊci chcemy wyjaÊniç
przed zjazdem, w obecnoÊci osób zainteresowanych i przygotowujàcych
rozliczenie; zjazd odbywa si´ poza siedzibà Biura, dokumenty przechowywane
sà w lokalu Biura. Prosimy te˝ o przekazywanie wniosków kierunkujàcych
naszà prac´, prosimy o aktywnoÊç, nie tylko o obecnoÊç. I g∏oÊne, i szczere
g∏osy w dyskusji, nie w kuluarach lub na internetowych forach.
A na zakoƒczenie – najlepsze wiosenne ˝yczenia, oby z ka˝dym dniem
by∏o jaÊniej na horyzoncie, cieplej w naszych „stosunkach mi´dzyludzkich”,
bardziej zielono w ogrodach i na polach a chocia˝by na balkonach i parapetach ...

Z powa˝aniem
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska

NACZELNA IZBA APTEKARSKA
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Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej,
Jab∏onna 12 grudnia 2013 r.
12 grudnia br., w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jab∏onnej odby∏o
si´ ostatnie w tym roku posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Prowadzi∏
je Prezes NRA, a w porzàdku obrad przewidziano podj´cie uchwa∏y w sprawie
planu pracy NRA na rok 2014, kolejnà dyskusj´ nad naruszeniami zakazu
reklamy aptek i punktów aptecznych, zmiany przepisów dotyczàcych nazw
w∏asnych aptek oraz informacj´ na temat zakresu i stopnia zaawansowania
prac nad projektem tzw. e-recepty.
W planie pracy, przyj´tym przez cz∏onków NRA, przewidziano przede
wszystkim kontynuacj´ dzia∏aƒ zwiàzanych z porzàdkowaniem przepisów obowiàzujàcych i wchodzàcych w ˝ycie, regulujàcych wykonywanie zawodu farmaceuty w aptece ogólnodost´pnej, szpitalnej i hurtowni farmaceutycznej,
w tym kontekÊcie – ustawa o izbach aptekarskich, ustawa Prawo farmaceutyczne,
ustawa refundacyjna i zwiàzane z nià rozporzàdzenia, w tym w sprawie recept,
w sprawie ogólnych warunków umów na realizacj´ recept na leki refundowane
i wzoru umowy na realizacj´ recept na leki refundowane. Wprowadzono
równie˝ do planu pracy opracowanie za∏o˝eƒ ustawy o zawodzie farmaceuty
oraz podj´cie dzia∏aƒ zwiàzanych ze wzmocnieniem roli magistra farmacji,
wykonywania zawodu w aptekach i hurtowniach (w tym obowiàzku pe∏nienia
dy˝urów nocnych; wykonywania innych czynnoÊci w aptece ni˝ zawartych
w dotychczas obowiàzujàcych aktach prawnych; wdro˝enie systemu opieki
farmaceutycznej). Nowelizacji wymaga te˝ rozporzàdzenie w sprawie kszta∏cenia ustawicznego farmaceutów. Tematem wa˝nym dla prawid∏owego obrotu
lekami, Êrodkami spo˝ywczymi specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobami medycznymi jest podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu wprowadzenie
ograniczenia sprzeda˝y produktów majàcych status produktu leczniczego
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz ograniczenia liczby podmiotów
uprawnionych do sprzeda˝y produktów leczniczych wy∏àcznie do aptek.
W pracy aptek szpitalnych i dzia∏ów farmacji szpitalnej nale˝y podjàç dzia∏ania
zmierzajàce do sukcesywnego wprowadzania zasady, ˝e jedynym podmiotem
na terenie szpitala uprawnionym do obrotu produktem leczniczym jest apteka
szpitalna, w której okreÊlone sà normy zatrudnienia farmaceutów.
W ostatniej cz´Êci posiedzenia mgr farm. Piotr Bohater omówi∏ „Projekt
P1 realizowany przez CSIOZ i zwiàzany z nim system recept elektronicznych
w kontekÊcie wdra˝ania analogicznych systemów w Europie oraz prac samorzàdu aptekarskiego nad ustawà o zawodzie”.
Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Lidia Czy˝
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Posiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
17 grudnia 2013 r., w siedzibie izby w Rzeszowie, odby∏o si´ ostatnie
w bie˝àcym roku posiedzenie Prezydium PORA. Posiedzenie prowadzi∏a Prezes
PORA, dr n. farm. Lucyna Samborska.
Cz∏onkowie Naczelnej Rady Aptekarskiej, mgr Lidia Czy˝ i dr Lucyna Samborska z∏o˝y∏y informacj´ o przebiegu posiedzenia NRA, które odby∏o si´
12 grudnia br. w Jab∏onnie k/Warszawy. Informacja ta zosta∏a zamieszczona
na stronie internetowej POIA.
W ostatnim czasie powstaje coraz wi´cej placówek, w których strukturze
podejmujà prac´ Dzia∏y Farmacji Szpitalnej. Cz∏onkowie Prezydium, w tym
Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Szpitalnej mgr Henryka Paszko oraz,
specjalnie zaproszony Koordynator pracy DFS mgr Marzena Moskwa-Jacek,
przedyskutowali bie˝àce problemy tych placówek. Z informacji Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, mgr Moniki Urbaniak, wynika,
˝e indywidualna ocena ka˝dego Dzia∏u nastàpi podczas kontroli WIF-u ze
wzgl´du na specyfik´ pracy. W chwili obecnej DFS nie sà w strukturze Komisji
Aptek Szpitalnych PORA, co w pewnym stopniu utrudnia ich prac´, chocia˝
obydwie formy prowadzenia gospodarki lekiem istniejà w obszarze farmacji
szpitalnej. Z uwagi na ma∏e doÊwiadczenie prowadzàcych DFS jest du˝o
problemów i pytaƒ w trakcie pracy. Konieczna jest ∏àcznoÊç mi´dzy wszystkimi
osobami prowadzàcymi a do tego potrzebna jest ch´ç wspó∏pracy. Nie ma
natomiast mo˝liwoÊci przygotowania nawet ramowej instrukcji, ze wzgl´du
na specyfik´ ka˝dego Dzia∏u. Innym zagadnieniem jest dobór prowadzàcego
DFS, do chwili obecnej brak jest jasnych kryteriów dotyczàcych przede
wszystkim doÊwiadczenia zawodowego. W pierwszym kwartale 2014 r.
Koordynator pracy DFS przeka˝e prowadzàcym ankiety dotyczàce pracy
w Dzia∏ach, w celu omówienia wyst´pujàcych w pracy zagadnieƒ.
Kolejnym tematem by∏o przedstawienie pod dyskusj´ zmian w treÊci
Regulaminu Zjazdu. Regulamin powinien byç dostosowany do zmieniajàcych
si´ warunków pracy Delegatów, tym bardziej, ˝e z uwagi na zmian´ pracy
poszczególnych magistrów farmacji, zmienia si´ równie˝ liczba delegatów.
TreÊç przedyskutowanego projektu Regulaminu zostanie przedstawiony
cz∏onkom Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
Po komunikacie do cz∏onków POIA, zwiàzanym z decyzjà poszczególnych
odbiorców Biuletynu Informacyjnego POIA, pewna grupa osób zrezygnowa∏a
z otrzymywania wydania „papierowego”. Biuletynu nie otrzymujà te˝ cz∏onkowie POIA, którzy nie przekazali sk∏adek cz∏onkowskich za rok 2013.
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W zwiàzku z tym nak∏ad Biuletynu zosta∏ urealniony. Na stronie internetowej
POIA umieszczane sà kolejne numery tego wydawnictwa POIA, jednak˝e
z uwagi na mo˝liwoÊç dost´pu do jego treÊci, uprawnieni cz∏onkowie izby
otrzymajà has∏a dost´pu. Has∏o Biuletynu b´dzie wprowadzone do kolejnych
wydaƒ w roku 2014.
Prezydium omówi∏o te˝ sytuacj´ pracy aptek w systemie ca∏odobowym –
rozk∏ad godzin pracy aptek, dost´p do Êwiadczeƒ w niedziele, Êwi´ta i inne
dni wolne od pracy oraz harmonogram dy˝urów nocnych. Zagadnienie to
wyst´puje nie tylko podczas ustalania planów na kolejne lata jako aktów
prawa miejscowego, jest to problem wyst´pujàcy w chwilach braku mo˝liwoÊci
pe∏nienia dy˝urów przez poszczególne placówki, z powodów obiektywnych
ale i subiektywnych. W poszczególnych przypadkach, szczególnie spowodowanych przez nieodpowiedzialnoÊç prowadzàcych apteki, izba aptekarska,
majàca obowiàzek wydania opinii na temat zmiany harmonogramów pracy
aptek w poszczególnych powiatach, ma bardzo krótki czas na zebranie opinii
wszystkich aptek.
Cz∏onkowie Prezydium PORA przyj´li równie˝ do wiadomoÊci treÊç pisma
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, realizujàcego we wspó∏pracy z W∏adzà Wdra˝ajàcà Programy Europejskie analiz´ rejestrów medycznych.
LMC

Posiedzenie Prezydium
i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
28 stycznia 2014 roku, w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie, odby∏o si´ pierwsze w bie˝àcym roku posiedzenie
organów POIA. Obydwa posiedzenia prowadzone by∏y przez Prezesa PORA,
dr n. farm. Lucyn´ Samborskà.
Przybyli na posiedzenie cz∏onkowie Rady omówili przede wszystkim
sprawy zwiàzane ze zbli˝ajàcym si´ XXX Okr´gowym Zjazdem Delegatów
POIA. Zjazd odb´dzie si´ 10 kwietnia 2014 r., w Rzeszowie w sali konferencyjnej
restauracji Galaktyka. Ze wzgl´du na roboczy charakter zjazdu, przewidywany
porzàdek obrad zawiera∏ b´dzie jedynie podstawowe punkty pracy delegatów.
Cz∏onkowie PORA postanowili zaprosiç na obrady zjazdu Prezesa NRA, doktora
Grzegorza Kucharewicza, w jego obecnoÊci zostanà wr´czone wyró˝nienia
dla aptekarzy o 50-cioletnim sta˝u czynnej pracy zawodowej oraz prawa
wykonywania zawodu przyznane m∏odym magistrom farmacji.

POSIEDZENIE PREZYDIUM I PORA
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Kolejnym wa˝nym tematem by∏ zakoƒczony 31 grudnia 2013 roku okres
edukacyjny 2009-2013, w którym uczestniczy∏a zasadnicza grupa cz∏onków
izby. W dniu koƒczàcym ten okres, liczba osób, które dope∏ni∏y obowiàzku
wynosi∏a 48 % tych, którzy szkolenie podj´li. Dodatkowo ok. 70 cz∏onków
izby (10 %) z∏o˝y∏o wnioski o przed∏u˝enie okresu szkolenia. Rada Aptekarska
postanowi∏a wyjàtkowo, w pierwszym okresie obowiàzywania uchwa∏y z dnia
21 maja 2013 r., rozpatrzyç wnioski o przed∏u˝enie, które wp∏yn´∏y po dniu
31.X.2013, na bie˝àcym posiedzeniu. Ostatecznym terminem przekazania
certyfikatów i zaÊwiadczeƒ zwiàzanych ze szkoleniem ciàg∏ym oraz ewentualnych wniosków o przed∏u˝enie okresu edukacyjnego 2009-13 jest dzieƒ
31 marca 2014 r. Po tym terminie sprawy osób, które nie dope∏ni∏y obowiàzku
szkolenia, zostanà przekazane do rozpatrzenia przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
Omówiono te˝ sprawy zwiàzane z gospodarkà finansowà POIA w kontekÊcie przygotowywanego sprawozdania finansowego dla potrzeb rozliczeƒ
z urz´dem skarbowym oraz przedstawienia delegatom jako podstawy do
przyj´cia preliminarza na rok 2014. W chwili obecnej sk∏adki cz∏onkowskie,
przez przewa˝ajàcà liczb´ cz∏onków POIA, sà przekazywane zgodnie z uchwa∏ami zjazdu delegatów, w terminach obowiàzujàcych. Niemniej jednak
pozostaje pewna grupa osób posiadajàca zaleg∏oÊci dotyczàce roku 2013,
osobom tym zostanie przekazane pismo ze wskazaniem niew∏aÊciwoÊci
post´powania; sprawy osób, które do chwili obecnej nie wyrówna∏y swych
zaleg∏oÊci dotyczàcych lat poprzedzajàcych rok 2013, zostanà przekazane do
postepowania administracyjnego.
Cz∏onkowie PORA podj´li równie˝ uchwa∏´ w sprawie zwolnienia z op∏acania sk∏adki cz∏onkowskiej osób, cz∏onków POIA b´dàcych emerytami, którzy
nie wykonujà zawodu. Uchwa∏a ta pozwala na modyfikacj´ kwoty odprowadzanej na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, zgodnie z uchwa∏à nr VI/27/2012
VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
Kolejnà uchwa∏à przyznano dwa nowe prawa wykonywania zawodu dla
m∏odych cz∏onków izby aptekarskiej.
Ponadto na posiedzeniu Prezydium PORA omówiono tryb podejmowania
uchwa∏ w sprawach wydawania opinii dotyczàcych stwierdzania r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki, w tym potwierdzania uprawnieƒ magistra
farmacji do kierowania aptekà oraz innych, wchodzàcych w ten zakres, uwag.
Przeanalizowano te˝ pisma aptekarzy w sprawie roz∏o˝enia na raty sk∏adek
cz∏onkowskich, które nie by∏y op∏acane na bie˝àco przez bardzo d∏ugi czas
a ich kwota jest wysoka. Podj´to równie˝ decyzj´ o wstecznym skreÊleniu
z listy cz∏onków POIA magistra farmacji, emeryta nie wykonujàcego zawodu,
na jego proÊb´.
LMC
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Posiedzenie Prezydium
i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 11 marca 2014 r., w siedzibie POIA w Rzeszowie odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Prezydium PORA a nast´pnie Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej.
Przed rozpocz´ciem posiedzenia z ràk Prezesa PORA, po z∏o˝eniu przyrzeczenia, prawa wykonywania zawodu odebra∏y dwie m∏ode farmaceutki.
Prezydium PORA, pod przewodnictwem Prezesa, dr n. farm. Lucyny Samborskiej, przygotowa∏o przede wszystkim porzàdek obrad Rady Aptekarskiej.
W dniu 10 kwietnia br, odb´dzie si´ XXX Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA,
dlatego te˝ konieczne by∏o szczegó∏owe omówienie przedstawianych Delegatom materia∏ów zjazdowych, w tym projektów uchwa∏ finansowych oraz
zmian w Regulaminie Zjazdu. PORA przyj´∏a wszystkie przedstawione projekty
uchwa∏, przeg∏osowa∏a porzàdek obrad zjazdu oraz harmonogram przekazywanych delegatom informacji na stronie internetowej POIA. Wszystkich
Delegatów POIA prosimy o zapoznawanie si´ z przedstawionym materia∏em,
zamieszczonym w zak∏adce ZJAZD, po u˝yciu has∏a przekazanego wraz zaproszeniem.
Cz∏onkowie Rady Aptekarskiej, po przedyskutowaniu, podj´li te˝ uchwa∏y
w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego 2009-2014 kolejnej grupie cz∏onków samorzàdu, którzy z wa˝nych przyczyn nie ukoƒczyli cyklu szkolenia
w ustawowym terminie. By∏y to ju˝ ostatnie takie uchwa∏y dla aptekarzy, którzy
nie zg∏osili zakoƒczenia lub proÊby o przed∏u˝enie do Biura POIA. W regulaminowym czasie szkolenie ukoƒczy∏o oko∏o 63 % obowiàzanych do tego aptekarzy. Sprawy pozosta∏ych osób, zgodnie z kolejnà, przyj´tà na posiedzeniu
uchwa∏à w sprawie nast´pstw braku zaliczenia edukacyjnego w ustawowym
terminie, zostanà przekazane Okr´gowemu Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej POIA.
Ze wzgl´du na coraz cz´Êciej wyst´pujàcà koniecznoÊç podejmowania
decyzji zwiàzanych terminem odpowiedzi, PORA przyj´∏a równie˝ uchwa∏´
w sprawie dzia∏ania Prezydium PORA zwo∏ywanego w sprawach nie cierpiàcych zw∏oki.
Teksty uchwa∏ zamieszczone sà w dalszej cz´Êci omówienia posiedzeƒ.
Na posiedzeniu Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej przedyskutowano te˝ bardzo powa˝ne i niepokojàce zjawisko sprzeda˝y produktów
leczniczych z aptek do innych, nieuprawnionych podmiotów, w tym hurtowni
farmaceutycznych. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Rze-
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szowie zawiadomi∏ POIA o wszcz´ciu post´powania w takich sprawach w stosunku do kilku aptek województwa podkarpackiego.
W sprawach ró˝nych Prezydium omówi∏o pismo o sposobie zamówieƒ
za poÊrednictwem Boeringer Ingelheim leku Spiriva. Przedstawiciel firmy,
zaproszony na posiedzenie, z przyczyn od siebie niezale˝nych, nie przyby∏ ale
przes∏a∏ pismo z najnowszymi wskazówkami w tej sprawie (w za∏àczeniu).
Prezes PORA, dr L. Samborska, Zast´pca Prezesa PORA mgr L. Czy˝ oraz
Dyrektor Biura mgr E. Zwoliƒska przekaza∏y relacj´ z obrad XXVII Okr´gowego
Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Ârodkowopomorskiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Koszalinie. Zjazd ten, oprócz cz´Êci ÊciÊle roboczej, zawiera∏
cz´Êç uroczystà, w której uczestniczyli Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,
dr G. Kucharewicz oraz prezesi i przedstawiciele okr´gowych izb aptekarskich
z ca∏ej Polski a tak˝e cz∏onkowie Zespo∏u Sekcji Historii Farmacji Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego. Podczas tego zjazdu zosta∏ wr´czony Medal
Mi´dzynarodowej Akademii Historii Farmacji zas∏u˝onej w dziedzinie historii
farmacji doktor Jadwidze Brzeziƒskiej z Koszalina.
Przedyskutowano te˝ spraw´ niedozwolonej reklamy oraz uczestnictwa
aptek w programach lojalnoÊciowych, w tym Pocztowy 60+. Postanowiono
o wystosowaniu pisma do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z proÊbà
o przekazanie podstawy pozwalajàcej zanegowaç ustalenia POIA na temat
braku tego programu na Podkarpaciu.
PORA przyj´∏a te˝ uchwa∏´ o przyznaniu praw wykonywania zawodu
szesnastu absolwentom wydzia∏ów farmaceutycznych.
LMC
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UCHWA¸A

Uchwa∏a Nr 32/VI/2014
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z 11 marca 2014r.
w sprawie: nast´pstw braku zaliczenia okresu edukacyjnego w ustawowym
terminie
Na podstawie art.29 ust.7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t. j. z 2008r. Nr 136 poz. 856 z póên. zm.), art. 89 e ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271
z póên. zm.) i rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003r.
w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz.1238), Uchwa∏y nr 20/
VI/2013 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z dnia 21 maja 2013r.
w sprawie szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów wykonujàcych zawód w aptece lub
hurtowni farmaceutycznej oraz art. 14 ust.1 i 2 Kodeksu Etyki Aptekarza,
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska uchwala co nast´puje:
§1
W zwiàzku z zakoƒczeniem kolejnego okresu edukacyjnego Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska przekazuje Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
POIA, wykaz farmaceutów, którzy nie wywiàzali si´ z obowiàzku ciàg∏ego
szkolenia za okres edukacyjny 2009-2013r. oraz nie z∏o˝yli w terminie do
dnia 31 marca 2014r. wniosku o przed∏u˝enie tego okresu edukacyjnego.
§2
Wykaz farmaceutów, o których mowa w par. 1 niniejszej uchwa∏y, przygotowuje Biuro POIA. Wykaz obejmuje farmaceutów, którzy nie potwierdzili
podj´cia obowiàzku szkolenia ciàg∏ego w ostatnim okresie edukacyjnym oraz
nie z∏o˝yli wniosku o przed∏u˝enie tego okresu edukacyjnego. Wykaz powinien
równie˝ zawieraç informacj´ dotyczàcà wywiàzania si´ farmaceuty z wczeÊniejszego okresu edukacyjnego.
§3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Sekretarz PORA

Prezes PORA
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Uchwa∏a Nr 33/VI/2014
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie: zakresu dzia∏ania Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej zwo∏ywanego w sprawach niecierpiàcych zw∏oki.
Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr136 poz. 856) oraz uchwa∏y
Nr 31/V/2009 PORA z dnia 21.05.2009 roku, Podkarpacka Okr´gowa Rada
Aptekarska postanawia co nast´puje:
§1
Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej zwo∏ywane w sprawach niecierpiàcych zw∏oki na podstawie Uchwa∏y Nr31 /V/2009 PORA zajmuje
si´ jedynie dzia∏aniami w imieniu PORA w zakresie wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleƒ na prowadzenie aptek lub hurtowni
oraz projektów aktów normatywnych dotyczàcych farmacji – z krótkim terminem do zg∏oszenia uwag i poprawek, a tak˝e wydawania opinii dotyczàcej
oceny osób nadzorujàcych odbywanie praktyki zawodowej w aptece pod
kàtem prowadzonego procesu dydaktycznego PORA, w tym:
1. podejmowania uchwa∏ w sprawach wydawania opinii w sprawach stwierdzania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki,
2. podejmowania uchwa∏ w sprawach cofania zezwoleƒ na prowadzenie
apteki lub hurtowni,
3. podejmowania uchwa∏ dotyczàcych oceny osób nadzorujàcych odbywanie praktyki zawodowej w aptece pod kàtem prowadzonego procesu dydaktycznego.
§2
Prezydium PORA zwo∏ane w sprawach opisanych w § 1 nie zajmuje si´ ˝adnymi
innymi sprawami nale˝àcymi do dzia∏ania Prezydium PORA.
§3
Uchyla si´ Uchwa∏´ Nr 32/V/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zakresu
dzia∏ania Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej zwo∏ywanego
w sprawach nie cierpiàcych zw∏oki.
§4
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Sekretarz PORA

Prezes PORA
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NON OMNIS MORIAR...

NON OMNIS MORIAR...
Stefan Rostafiƒski
Doktor nauk farmaceutycznych Stefan Rostafiƒski by∏ farmaceutà,
o którym mo˝na powiedzieç: z urodzenia. Ale równie˝ wykszta∏cenia,
zami∏owania, ogromnego poczucia godnoÊci zawodu ...
Urodzony 21 czerwca 1929 r. w Warszawie, gdzie we w∏asnej aptece
pracowali Jego rodzice, dziadkowie równie˝ byli farmaceutami. Studiowa∏
farmacj´ jeszcze na Uniwersytecie Warszawskim, w czasach najtrudniejszych dla aptekarstwa, dyplom magistra farmacji otrzyma∏ 31 grudnia 1952 r.

Stefan Rostafiƒski – drugi od lewej
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Pracà zawodowà zwiàzany by∏ z Bia∏ymstokiem, pracowa∏ w Bia∏ostockich Zak∏adach Surowców Zielarskich, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w szpitalach bia∏ostockich w dziale diagnostyki
laboratoryjnej, by∏ specjalistà drugiego stopnia w zakresie analityki klinicznej.
Pod kierunkiem profesora Andrzeja Danysza przygotowa∏ i obroni∏
prac´ doktorskà pod tytu∏em Badania farmakologiczne owocu bzu czarnego (Fructus Sambuci nigrae). By∏ wyk∏adowcà historii farmacji na
wydziale farmaceutycznym Akademii Medycznej w Bia∏ymstoku. Zaanga˝owany w prac´ Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w sposób
tylko Jemu w∏aÊciwy, przenosi∏ idea∏y zawodu na m∏ode pokolenia
farmaceutów i aptekarzy. W pracy Etyka farmaceutyczna, podstawowej
dla w∏aÊciwego wykonywania zawodu aptekarza, wraz z profesorem
Dionizym Moskà, stworzyli kanon zasad podstawowych dla ka˝dego
farmaceuty.
By∏ autorem wielu artyku∏ów z ró˝nych dziedzin wiedzy zawodowej,
wyró˝niony Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, odznakà „Za wzorowà prac´
w s∏u˝bie zdrowia”, najwy˝szym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego – Medalem Ignacego ¸ukasiewicza. O patronie
wyró˝nienia Naczelnej Izby Aptekarskiej, którego równie˝ by∏ laureatem,
profesorze Bronis∏awie Koskowskim, – wraz z doktorem Tarasem Tereszczukiem, przygotowa∏ szerokie opracowanie Profesor Bronis∏aw Koskowski – Pater Pharmaciae.
Wieloletni cz∏onek redakcji „Farmacji Polskiej” i, przede wszystkim,
Redaktor prowadzàcy Biuletynu OIA w Bia∏ymstoku „Farmacja Regionu
Pó∏nocno-Wschodniego”.
Odszed∏ 6 olutego 2014 r.

NON OMNIS MORIAR...
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Biblioteka Podkarpackiego Aptekarza ...

Hermann Thoms – Handbuch der praktischen
und wissenschaftlichen Pharmazie.
Podstawowym podr´cznikiem, encyklopedià, kompendium, ksià˝ka, z którà
rzadko rozstaje si´ Aptekarz, by∏a i jest szeroko poj´ta „farmacja stosowana”.
Na przestrzeni ostatnich dwóch wieków temat ten podejmowa∏o wielu
autorów, w Polsce studenci farmacji korzystali z podr´czników profesorów
Bronis∏awa Koskowskiego z Warszawy (Receptura. Podr´cznik oceny dobroci
leków), Zenona Olszewskiego z Wroc∏awia, Feliksa Modrzejewskiego z ¸odzi
czy wspó∏czesnej Farmacji stosowanej pod redakcjà Stanis∏awa Janickiego,
Adolfa Fiebiga i Ma∏gorzaty Sznitowskiej z Gdaƒska.
Ale takim opracowaniem, które wysz∏o poza
granice kraju, w którym
powsta∏o i wzbogaca∏o
biblioteki aptekarskie nawet daleko od Berlina
pozosta∏ do dzisiaj Handbuch der praktischen
und wissenschaftlichen
Pharmazie (Podr´cznik
praktycznej i naukowej
farmacji), którego pierwsze wydanie ukaza∏o
si´ w 1924 r.
Pot´˝ne to vademecum zosta∏o opracowane przez profesora Hermanna
Thomsa i jego wspó∏pracowników.
Hermann Thomas urodzi∏ si´ w Neustrelitz 2 marca 1859 r. Nauk´ w zawodzie aptekarza rozpoczà∏ w aptece w miejscowoÊci Woldegk w Meklemburgii,
gdzie dzisiaj pracuje wspó∏czesna apteka jego imienia. Kolejno studiowa∏
w Berlinie, Jenie i Wurzburgu. Farmaceutyczny egzamin paƒstwowy w 1884 r.
zda∏ z wynikiem bardzo dobrym. Ju˝ wtedy zajmowa∏ si´ badaniami naukowymi, przygotowa∏ prac´ o cia∏ach gorzkich w k∏àczu tataraku. W latach 18861889 prowadzi∏ Hofapotheke w Weimarze, nast´pnie, do 1893 r., by∏ kierownikiem naukowym wytwórni chemicznej J. D. Riedela w Berlinie. By∏ jednym
z za∏o˝ycieli (w listopadzie 1890 r.) Niemieckiego Towarzystwa Farmaceutycznego, redaktorem Gazety Farmaceutycznej. Habilitacj´ uzyska∏ na pod-
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stawie pracy O obowiàzkach i granicach farmacji naukowej (na Uniwersytecie
Fryderyka Wilhelma), praca by∏a poczàtkiem monumentalnego opracowania,
któremu poÊwi´ca∏ czas swej naukowej dzia∏alnoÊci. By∏ twórcà uniwersyteckiego Instytutu Farmaceutycznego w Berlinie, gdzie do swej Êmierci by∏
profesorem chemii farmaceutycznej, twórcà Êrodka s∏odzàcego pod nazwà
dulcin. Cz∏onek wielu towarzystw naukowych, Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, Towarzystwa Farmaceutycznego Wielkiej Brytanii, od którego otrzyma∏ Z∏oty Medal im. Hanburego (1931).
Zmar∏ w Berlinie, 28 listopada 1931 r.
LMC
PS.
Podkarpaccy Aptekarze, którzy swe obowiàzki pe∏nili w okresie II Rzeczpospolite j, byli w wi´kszoÊci wychowankami szkó∏ niemieckoj´zycznych, czy to
gimnazjów czy uniwersytetów. Znajàc j´zyk i êród∏a naukowe, sprowadzali
do aptek nowoczesne podr´czniki i opracowania, w∏aÊnie z tego obszaru
j´zykowego. Nieliczne zachowa∏y si´ w aptecznych bibliotekach, jeÊli nawet
to na prawach zabytku, a przecie˝ sà podstawà naszej wiedzy fachowej,
niejeden preparat do dzisiejszego dnia wytwarzany w recepturze aptecznej,
jest szczegó∏owo opisany w tych zakurzonych tomach ...

SPOTKANIE MENAD˚ERÓW OCHRONY ZDROWIA
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Regionalne Spotkanie Mened˝erów Ochrony Zdrowia
6 marca 2014 r., w Rzeszowie, odby∏a si´ kolejna z cyklu konferencji, organizowanych przez Grup´ PTWP, wydawc´ miesi´cznika Rynek Zdrowia oraz portalu rynekzdrowia.pl, Regionalne Spotkanie Mened˝erów Ochrony Zdrowia.
Konferencja poÊwi´cona by∏a organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej
w wybranych województwach, problemom zwiàzanym z funkcjonowaniem
systemu opieki zdrowotnej, stworzeniu pola dla konstruktywnej dyskusji nad
obecnym stanem i przysz∏oÊcià opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach
kraju. W spotkaniu wzi´li udzia∏ przedstawiciele samorzàdów i administracji
paƒstwowej, Narodowego Funduszu zdrowia, eksperci rynku medycznego.
Podczas konferencji w Rzeszowie odby∏y si´ trzy panele dyskusyjne – I. Ochrona
zdrowia w regionie – g∏ówne problemy i strategia polityki zdrowotnej w województwie podkarpackim; II. Gospodarka lekami w szpitalu; III. Inwestycje
i êród∏a ich finansowania w placówkach medycznych regionu.
W panelu drugim, którego moderatorem by∏ Piotr Wróbel – Zast´pca
Redaktora Naczelnego Rynku Zdrowia, wzi´li równie˝ udzia∏ aptekarze aptek
szpitalnych z terenu naszego województwa: Ewa Franczyk – kierownik apteki
szpitalnej WSS im. F. Chopina w Rzeszowie, Jacek Kozaczuk – przewodniczàcy
komisji aptek szpitalnych POIA, kierownik apteki szpitalnej SPZOZ w Le˝ajsku,
Marzena Moskwa-Jacek – przewodniczàca komisji dzia∏ów farmacji szpitalnej
POIA, kierownik Dzia∏u Farmacji Szpitalnej ZOZ w Strzy˝owie oraz Henryka
Paszko – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Szpitalnej woj. podkarpackiego, kierownik apteki szpitalnej ZOZ w D´bicy.
G∏ównymi zagadnieniami poruszanymi podczas dyskusji by∏y – Segment
szpitalny na rynku farmaceutycznym, stan obecny, trendy i prognozy; Udzia∏ leków w bud˝ecie
podmiotu leczniczego, mo˝liwoÊci grupowych zakupów produktów leczniczych przez szpitale;
Zarzàdzanie gospodarkà lekowà w szpitalu, mi´dzy innymi z zastosowaniem rozwiàzaƒ
informatycznych; Leki biologiczne biopodobne alternatywà wobec leków biologicznych
innowacyjnych, skala oszcz´dnoÊci wynikajàcych ze stosowania leków biopodobnych,
bezpieczeƒstwo stosowania leków biologicznych.
Konferencja zgromadzi∏a oko∏o stu pi´çdziesi´ciu uczestników, goÊçmi
byli dyrektorzy najwi´kszych szpitali województwa, cz∏onek zarzàdu Podkarpackiego Urz´du Marsza∏kowskiego, Tadeusz Pióro, mówi∏ o priorytecie jakim
jest polityka zdrowotna w regionie; Krzysztof Wróbel, zast´pca dyrektora ds.
ekonomiczno-finansowych Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ,
omówi∏ sprawy kontraktowania Êwiadczeƒ zdrowotnych. Dziekan Wydzia∏u
Medycznego URz prof. Artur Mazur omówi∏ spraw´ utworzenia wydzia∏u
lekarskiego na uniwersytecie, wydzia∏ podjà∏by prac´ 1 paêdziernika 2015 r.
LMC
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