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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
„Farmacja to dziedzina wiedzy ludzkiej o wielu korzeniach i o wielu owocach. Jest niewàtpliwie naukà, jest umiej´tnoÊcià zawodowà, jest tak˝e sztukà w jej pi´knie ˝ycia”.
Tak witaliÊmy GoÊci Spotkania Opiekunów Zbiorów
Farmaceutycznych w Polsce, które odby∏o si´ w Sanoku
w dniu 6 lipca br. Tak znamienitych GoÊci, b´dàcych niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie historii farmacji,
jeszcze Ziemia Rzeszowska nie podejmowa∏a – liczymy, ˝e
nasza idea patronatu nad zbiorami zabytków aptekarstwa
zostanie przeniesiona poza Podkarpacie. Na kolejnych stronach naszego
Biuletynu jest relacja z tego, nie omieszkam tak go nazwaç, „historycznego
spotkania”.
Ponadto, te˝ jako dzia∏alnoÊç upami´tniajàca tradycje zawodu, jest w naszym wydawnictwie omówienie sympozjum naukowego poÊwi´conego tej
w∏aÊnie tematyce. Ârodowisko podkarpackie przygotowa∏o a˝ trzy referaty
(co liczàc „matematycznie daje prawie 10 % wyg∏oszonych) ale tylko trzy. Kto
kolejny w∏àczy si´ do ci´˝kiej ale jak˝e satysfakcjonujàcej pracy naukowej?
Na stronie internetowej www.poia.pl jest komunikat o naborze na studia
doktoranckie we Wroc∏awiu, organizowane przez Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Daleko? Wcale nie, sà coraz lepsze drogi a wraz z nimi
po∏àczenia komunikacyjne. Drogo? Taniej ni˝ cykl szkolenia specjalizacyjnego.
Trudno? Na tym polega dobrze u˝yte ˝ycie. Zach´cam do zapoznania si´
chocia˝by z komunikatem.
Dzisiejsza rzeczywistoÊç, z jej dà˝eniem do natychmiastowego sukcesu,
przede wszystkim finansowego, nie sprzyja dzia∏aniom powolnym, utrwalajàcym tradycje zawodu. Minimalistyczne w wystroju wn´trza, jak˝e ró˝ne od
tych, co kry∏y „tajemnic´” wytwarzania leku, sà scenerià szybkoÊci „obs∏ugi
klienta”, a nie jest chyba szczytnà ideà „opieki farmaceutycznej”, liczy si´
obrót. I w∏aÊnie do tego obrotu dà˝ymy wszystkimi drogami, prostymi i nieco
kr´tymi. 4 lipca bie˝àcego roku odby∏o si´ spotkanie Prezesów Naczelnej i Okr´gowych Rad Aptekarskich z G∏ównym i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi, poÊwi´cone ono by∏o wymianie wzajemnych poglàdów na tak
„goràcy i bolàcy” temat jak reklama aptek, preparatów ró˝nych kategorii,
wszelkich innych dzia∏aƒ w zakresie podwy˝szenia obrotu w∏aÊnie. Podniesiono problem – jak przeciwdzia∏aç przekroczeniom a nie blokowaç prawid∏owego post´powania w zakresie koniecznej informacji. Przekaz ze spotkania
w treÊci Biuletynu. Naczelna Izba Aptekarska przygotowa∏a te˝ na swojej
stronie www.nia.org.pl list otwarty do Ministra Zdrowia, prosimy Wszystkich
Aptekarzy o zapoznanie si´ z jego treÊcià i odpowiednià reakcj´.
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Biuletyn przynosi te˝ informacje, z którymi Paƒstwo mieli mo˝noÊç zapoznania si´ poprzez naszà stron´ internetowà. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma przekazywania informacji, jak Koledzy sobie przypominajà,
podejmujemy kolejnà prób´ zastàpienia formy papierowej wydaniami internetowymi Biuletynu. OczywiÊcie dla tych, którzy „kochajà papier” lub nie
majà dost´pu do tej wspó∏czesnej wymiany informacji, b´dziemy dalej drukowaç wydania tradycyjne, po wakacjach og∏osimy ankiet´, prosimy o przemyÊlane decyzje.
Ponadto w Biuletynie informacje bie˝àce: izba w Olsztynie organizuje
regaty – ˚eglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy; komunikaty naszej izby –
w sprawie szkolenia ciàg∏ego (wakacje sà czasem troch´ spokojniejszej pracy
– a mo˝e by tak wykorzystaç szkolenie tzw. internetowe i rozwiàzaç kilka
testów nie wychodzàc „z apteki”?); w sprawie decyzji o pracy zawodowej
w zwiàzku ze zmianà myÊli przewodniej zjazdu aptekarzy – sk∏adk´ p∏aci jedynie ten cz∏onek izby, który czynnie wykonuje zawód; sà te˝ omówienia spotkaƒ
aptekarskich, czy to posiedzeƒ rady czy ogólnych zebraƒ aptekarzy.
W bie˝àcym roku na ok∏adkach Biuletynu przedstawiane sà tablice
pamiàtkowe, zwiàzane z aptekarzami o wyjàtkowych zas∏ugach dla zawodu.
Prosimy o wiadomoÊci, gdzie mo˝na znaleêç aptekarskie miejsca, szkoda
by∏oby, gdyby odesz∏y w niepami´ç.
A w ogóle to pogody – pogody w atmosferze, pogody w stosunkach tak
zwanych mi´dzyludzkich, przede wszystkim pogody ducha, ˝ycz´ na drugà
cz´Êç wakacji
Z powa˝aniem
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska

SPOTKANIE W SANOKU
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Spotkanie w Sanoku 6 lipca 2013 r.
Artyku∏ 16 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej brzmi:
„Aptekarz otacza szacunkiem histori´ i tradycj´ zawodu oraz dba o wszelkie
zabytki kultury materialnej farmacji”. Realizujàc treÊç tego za∏o˝enia, podkarpaccy farmaceuci utrwalajà nie od dziÊ wszelkie Êlady tradycji, organizujàc
nie tylko okolicznoÊciowe uroczystoÊci, historia zawodu w pracy samorzàdu
obecna jest na co dzieƒ.
I w∏aÊnie, realizujàc
treÊç porozumienia
w sprawie obj´cia patronatem zbiorów aptekarskich, podpisanego
w sierpniu zesz∏ego roku, przez Podkarpackà
ORA w Rzeszowie z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, PORA
i Oddzia∏ Rzeszowski
PTFarm zorganizowa∏y
w dniu 6 lipca 2013 r.
Spotkanie Opiekunów
Zbiorów Farmaceutycznych. Przybyli na nie dyrektorzy muzeów farmaceutycznych w Polsce – profesor Iwona Arabas z Warszawy, profesor Zbigniew
Bela z Krakowa, profesor Bo˝ena P∏onka-Syroka i Andrzej Syroka z Wroc∏awia,
Barbara Gradzikiewicz z Nowego Sàcza, Jakub Kossecki z ¸odzi, Zbigniew
Rudzki z Lublina, byli te˝ Paula Alaborska i Marcin Wi´cek z Warszawy.
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G∏ówne forum obrad stanowi∏ Rynek Galicyjskiego Miasta. Rynek ten powsta∏ na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego, oficjalnie zosta∏ otwarty we wrzeÊniu 2011 r. WÊród
ró˝nych, niezb´dnych w ˝yciu
miasta obiektów, sà tam karczma, poczta, remiza, fryzjer,
krawiec, szewc, jest te˝ oczywiÊcie apteka. Przedstawiciele
wiodàcych muzeów farmaceutycznych przedstawili swoje zbiory, wymienili doÊwiadczenia codziennej pracy
i kontaktów z administracjà paƒstwowà. „Spotkanie to otwiera pole do
interdyscyplinarnej wspó∏pracy pomi´dzy farmaceutami i historykami, co jest
pewnym novum” – jak powiedzia∏ prof. Z. Bela. A wÊród obecnych byli te˝
etnografowie, archeolog a nawet ogrodnik z wykszta∏cenia. Mamy nadziej´,
˝e tego typu spotkanie przynios∏o korzyÊci wszystkim i, ˝e nie by∏o jedynym.
Sanocki skansen jest ogromnym terenem, gdzie zgromadzono ponad sto
pi´çdziesiàt obiektów z terenów zamieszkanych przez Bojków, ¸emków,
Dolinian i Pogórzan. Zwiedzanie go trwa∏oby naprawd´ bardzo d∏ugo, warto
by∏oby poÊwi´ciç na to i ca∏y dzieƒ. Niestety, ograniczony czas uczestników
spotkania pozwoli∏ zapoznaç si´ tylko z Rynkiem, a szczegó∏owo ze zbiorami
Apteki. Atrakcjà dla zwiedzajàcych by∏ pokaz „lania Êwiat∏a” czyli domowej
prawie produkcji Êwiec woskowych. „Urzàdzenie” takie bywa∏o w wi´kszoÊci
galicyjskich aptek, aptekarz bywa∏ te˝ w∏aÊcicielem sadu i pasieki, stàd
umiej´tnoÊç wytwarzania Êwiec, niezb´dnego êród∏a Êwiat∏a. Pokaz by∏ bardzo
interesujàcy, tym bardziej, ˝e mo˝na by∏o samodzielnie spróbowaç wykonaç
to woskowe êród∏o Êwiat∏a.
Wn´trze apteki w sanockim
skansenie zawiera coraz wi´cej
eksponatów. Apel, który wystosowa∏a Podkarpacka Okr´gowa
Rada Aptekarska, „do Wszystkich, którym nieoboj´tny jest
los zabytku dokumentujàcego
tradycj´ zawodu” przyniós∏ ju˝
wymierne rezultaty. Wiele aptecznych utensylii, które znalaz∏yby si´ „na Êmietniku historii”
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lub w najlepszym razie jako pojedyncze okazy na pó∏kach aptecznych, zosta∏o
przekazanych w fachowe r´ce konserwatorów i w tej chwili sà dowodem
pracy wielu aptekarskich rodów.
W cz´Êci uroczystej spotkania, w pi´knej i szacownej scenerii Sali Herbowej Urz´du Miasta Sanoka, wobec dostojnych
GoÊci, osoby zas∏u˝one dla samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu otrzyma∏y za swà prac´
„Medale za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”. Z ràk Prezesa
Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej, dr n. farm. Lucyny
Samborskiej Medale odebrali – Burmistrz Sanoka, dr Wojciech Blecharczyk
„honorowy ambasador podkarpackiego aptekarstwa”, zawsze czynnie uczestniczàcy we wszystkich inicjatywach aptekarskich, których
niema∏o ju˝ odby∏o si´ w Sanoku
co jest ewenementem na skal´
województwa; Dyrektor MBL,
Jerzy Ginalski otrzyma∏ Medal za
przechowanie od wielu lat mebli
i utensylii aptecznych, za pieczo∏owità ich renowacj´, za propagowanie idei aptekarzy Galicyjskiego Miasta; Kustosz Danuta Blin-Olbert, „honorowy konsul podkarpackich aptekarzy” za pe∏ne oddania
zg∏´bianie historii powierzonych jej opiece zabytków aptekarskich.
Aptekarze, którzy nieprzerwanie pracujà czynnie ponad
pi´çdziesiàt lat otrzymali pamiàtkowe statuetki – wyró˝nieni zostali magistrzy farmacji Barbara
Czarniawa z Sanoka oraz Teresa
i Stanis∏aw Lisowscy z Leska.
W Sali Herbowej, w której
z portretów spoglàdajà sprawujàcy urzàd burmistrza, wÊród
nich równie˝ aptekarze, otrzy-
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mali z ràk Prezesa PORA swe
prawa wykonywania zawodu,
m∏odzi aptekarze.
Pogoda, w sposób stosowny do rangi uroczystoÊci, wyjàtkowo sprzyja∏a zbiorowym i indywidualnym rozmowom na
pi´knym, sanockim, miejskim
tym razem, Rynku.
LMC

KOMUNIKAT PREZESA NRA
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Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
W dniach 28-29 maja br., w Jab∏onnej ko∏o Warszawy, odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Posiedzenie prowadzone by∏o przez
Prezesa NRA, doktora Grzegorza Kucharewicza, a na Sali obecnych by∏o 43
cz∏onków Rady; ze wzgl´du na aktualnie nurtujàce Êrodowisko aptekarskie
sprawy, wzrasta zainteresowanie i aktywnoÊç przedstawicieli aptekarzy.
Po zatwierdzeniu formalnych punktów programu, zebrani przeszli do
zagadnieƒ merytorycznych. Po wnikliwej dyskusji, cz∏onkowie NRA, odrzucili
projekt uchwa∏y przewidujàcy zmian´ w sposobie zatrudniania i wysokoÊci
wynagradzania osób pe∏niàcych funkcj´ Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W debacie wymiana argumentów by∏a bardzo goràca, zarówno zwolennicy
jak i przeciwnicy treÊci uchwa∏y, a co za tym idzie, konsekwencji jej przyj´cia
dla bud˝etu NIA, wykorzystywali wiele figur retorycznych, nie zawsze adekwatnych dla g∏ównego tematu obrad.
Kolejnym punktem programu posiedzenia NRA by∏o podj´cie uchwa∏y
w sprawie rozpatrzenia i przyj´cia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Sprawozdanie finansowe zosta∏o przyj´te, niemniej jednak w dyskusji wprowadzajàcej, uczestnicy posiedzenia podnieÊli wiele kwestii dotyczàcych gospodarki finansowej Naczelnej Izby Aptekarskiej. NIA w przewa˝ajàcej cz´Êci
wykorzystuje w swej dzia∏alnoÊci fundusze, opierajàce si´ na wp∏atach izb
okr´gowych, niewielkà cz´Êç bud˝etu stanowià kwoty wynikajàce z dzia∏alnoÊci gospodarczej NIA. Kwoty przekazywane przez izby okr´gowe powinny
byç zgodne z liczbà cz∏onków izb oraz wp∏ywaç w ustalonych terminach. Nie
zawsze jednak, z ró˝nych powodów, izby dotrzymujà tych postanowieƒ.
Zadaniem Skarbnika NRA jest czuwanie nad wp∏ywami do bud˝etu NRA
zobowiàzaƒ sk∏adkowych, tak jak obowiàzkami skarbników izb okr´gowych
jest prawid∏owy przep∏yw sk∏adek od cz∏onka izby do zasobów finansowych
izb okr´gowych.
Naczelna Rada Aptekarska, na wniosek Kapitu∏y, przyzna∏a wyró˝nienia
dla cz∏onków samorzàdu aptekarskiego. WÊród wyró˝nionych Medalem im.
Prof. B. Koskowskiego oraz Tytu∏em Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa
Polskiego znaleêli si´ równie˝ aptekarze podkarpaccy, wyró˝nienia zostanà
wr´czone we wrzeÊniu br., podczas obchodów Dnia Kosmy i Damiana.
Prezes NRA, dr G. Kucharewicz, zapozna∏ cz∏onków Rady z trwajàcymi
pracami nad projektem za∏o˝eƒ Ministra Zdrowia do nowelizacji ustawy
refundacyjnej. Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej
Izby Aptekarskiej sà publikowane bie˝àce projekty i uwagi, jakie zosta∏y do
tych projektów wniesione przez upowa˝nione organizacje. Prezes NRA prosi∏
jednoczeÊnie wszystkich aptekarzy o Êledzenie tych informacji i wnoszenie
swoich uwag.
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Kolejnym punktem obrad by∏a dyskusja nad projektem i w konsekwencji
przyj´cie uchwa∏y, wynikajàcej z decyzji Zjazdu Krajowego, a dotyczàcej
identyfikatorów dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach. Wszyscy aptekarze majà obowiàzek przekazywaç informacj´ pacjentowi o swoim statusie
zawodowym, identyfikator noszony podczas wykonywania obowiàzków zawodowych w pe∏ni spe∏nia ten obowiàzek.
Jak zawsze, o˝ywionà dyskusj´ wywo∏a∏ temat reklamy i naruszania jej
zakazu przez placówki obrotu Êrodkami leczniczymi. Ostatnie dzia∏ania ró˝nych
podmiotów gospodarczych, podnoszàcych w has∏ach reklamowych temat
opieki farmaceutycznej, sà nie do koƒca stosowne do treÊci tego zagadnienia.
Opieka farmaceutyczna jest wartoÊcià dodanà a nie produktem marketingowym; ˝adne has∏o nie powinno godziç w wizerunek farmaceuty jako wykonujàcego zawód zaufania publicznego i apteki jako placówki ochrony zdrowia.
Dlatego te˝ NRA b´dzie w dalszym ciàgu uwa˝nie Êledziç dzia∏ania rynkowe
i przekazywaç swe obserwacje rynku farmaceutycznego do upowa˝nionych
organów administracji paƒstwowej.
Podczas obrad zmieniono treÊç uchwa∏y w sprawie trybu post´powania
przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata
na stanowisko jej kierownika. W obecnym stanie prawnym praca komisji
powo∏ywanych przez rady okr´gowe jest kluczowa dla zachowania prawid∏owoÊci pracy prowadzàcej obrót lekami.
Uczestniczàcy w spotkaniu z dziekanami wydzia∏ów farmaceutycznych,
cz∏onkowie Prezydium NRA, przekazali zgromadzonym informacje z tego
spotkania. W kluczowych zagadnieniach wyst´pujàcych w pracy, tak farmacji
akademickiej jak i praktycznej, wyst´puje zgoda. Obie strony wymieni∏y
informacje na temat, mi´dzy innymi, dzia∏aƒ w zakresie takich, pojemnych
w treÊci, zagadnieƒ jak prawid∏owe przygotowanie do pracy absolwentów
kierunków farmaceutycznych na ró˝nych poziomach kszta∏cenia, organizacji
dost´pu pacjenta do Êrodka leczniczego a tak˝e formy w∏asnoÊci placówki
w kontekÊcie prawid∏owego zaopatrzenia w leki (tak zwana geografia i demografia aptek). Spotkania takie b´dà kontynuowane.
Cz∏onkowie NRA podczas posiedzenia podnieÊli te˝ takie tematy, jak
funkcjonowanie kart ubezpieczeniowych w obrocie lekiem – karty takie mogà
przyczyniç si´ do gromadzenia danych dotyczàcych zakupionych leków przez
indywidualnego pacjenta bez jego wiedzy; nadawania placówkom nazw
w∏asnych sugerujàcych treÊci reklamowe; stanu prac nad tworzeniem centralnego rejestru farmaceutów w Polsce; spotkania funkcyjnych cz∏onków okr´gowych prezydiów izb aptekarskich dla ujednolicenia ich pracy.
Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Lidia Czy˝
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Spotkanie Prezesów Naczelnej i Okr´gowych Rad
Aptekarskich z G∏ównym i Wojewódzkimi Inspektorami
Farmaceutycznymi – Warszawa 4 lipca 2013 r.
G∏ównym tematem spotkania, oczekiwanego przez wszystkich aptekarzy
ze wzgl´du na swà tematyk´ wiodàcà, by∏y problemy zwiàzane z przestrzeganiem zakazu reklamy aptek.
W spotkaniu uczestniczyli prezesi izb okr´gowych wraz z Prezesem NRA
Grzegorzem Kucharewiczem oraz wszyscy inspektorzy wojewódzcy i GIF –
Zofia Ulz. Przedstawiciele poszczególnych inspektoratów i izb omówili bie˝àcà
sytuacj´ w poszczególnych województwach w zakresie prowadzonej informacji o dzia∏alnoÊci placówek, w tym ewidentnie przekroczonych przepisów
o zakazie reklamy. Wojewódzcy inspektorzy coraz cz´Êciej wykorzystujà swoje
uprawnienia i stosujà kary w stosunku do w∏aÊcicieli przekraczajàcych przepisy
w tym zakresie. W województwie mazowieckim inspektorzy na∏o˝yli na apteki
108 tysi´cy z∏otych kar dla oko∏o 200 aptek za przekraczanie przepisów
w zakresie reklamy; w województwie ma∏opolskim oko∏o 20 tysi´cy; kontrole
w zakresie tej tematyki coraz cz´Êciej stwierdzajà powrót do zakwestionowanej
reklamy w aptece. G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny apeluje do Rzeczników
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej o konstruktywnà pomoc w eliminowaniu
dzia∏aƒ niezgodnych z prawem. W roku 2011 na 200 zg∏oszeƒ o przekroczeniu
przepisów, 71 zosta∏o umorzonych; w 2012 z 58 przypadków rzecznicy podj´li
dzia∏ania w 22. Trudnà sprawà dla wszystkich, tak inspekcji farmaceutycznej
jak i prezesów izb, sà przypadki publikacji treÊci reklamowych przez instytucje
nie b´dàce bezpoÊrednio zaanga˝owane w obrót lekiem ale majàce wp∏yw
poÊredni na ÊwiadomoÊç pacjenta. Kierownik apteki nie b´dàcy jej w∏aÊcicielem
lecz pracownikiem jednostki gospodarczej, jest zawsze w trudnej sytuacji –
prowadzenie reklamy jest czynem nagannym, rezygnacja z niej nara˝a aptekarza na utrat´ pracy. W takiej sytuacji coraz trudniejsze staje si´ godziwe
wykonywanie zawodu, a rezygnacja z pracy w aptekach nie przestrzegajàcych
podstawowych norm prawid∏owego ich prowadzenia, bez winy magistra
farmacji, powinna wiàzaç si´ z u∏atwieniem zatrudnienia w aptece nienagannej, co w dzisiejszej sytuacji gospodarczej jest z regu∏y niemo˝liwe. Silni
w∏aÊciciele du˝ej liczby aptek wprowadzajà swe regulacje wewn´trzne dla
pracowników; w obronie swoich sposobów szeroko poj´tej informacji o Êrodkach leczniczych, ich asortymencie i mechanizmach odp∏atnoÊci wykorzystujà
wszelkà pomoc prawników.
W dyskusji poruszono te˝ problem, w jaki sposób przeciwdzia∏aç przekroczeniom ale nie blokowaç prawid∏owych czynnoÊci zwiàzanych z koniecznà
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informacjà o leku i mo˝liwoÊcià jego otrzymania w aptece. Inspekcja farmaceutyczna jest jednostkà administracji paƒstwowej, stojàcà na stra˝y prawid∏owoÊci prowadzenia tych wyjàtkowych placówek; w wielu województwach
brak jest wystarczajàcej liczby inspektorów, co znaczàco utrudnia prace
inspektoratów; G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny stara∏ si´ b´dzie o spotkanie
z wojewodami w sprawie zagro˝enia pracy wojewódzkich inspektoratów ze
wzgl´du na nadmiar ich obowiàzków w sytuacji niskiej liczby etatów.
Konieczne te˝ jest, oprócz kontaktów inspekcji farmaceutycznej z prezesami
izb okr´gowych, wspólne spotkanie inspektorów z rzecznikami odpowiedzialnoÊci zawodowej. Kary za przekroczenia muszà byç dotkliwe i skuteczne,
wtedy dopiero odniosà skutek.
Druga cz´Êç spotkania poÊwi´cona by∏à dyskusji na temat rejestrowanych
w chwili obecnej nazw aptek, które ewidentnie zawierajà has∏a reklamowe.
Stanowisko UOKiK przynosi konkluzj´, ˝e sama nazwa apteki nie jest reklamà;
NRA stoi na stanowisku, ˝e nazwa mo˝e zawieraç treÊci reklamowe (np. „Tanie
Leki”, „Ceny Hurtowe”); w tej sytuacji bardzo trudne sà dzia∏ania inspekcji
farmaceutycznej, wydajàcej zezwolenia na prowadzenie placówek. Rejestracja
nazwy a rozpocz´cie pracy apteki to dwie ró˝ne sprawy, wobec czego
blokowanie wydania zezwolenia na etapie dzia∏aƒ administracyjnych nie jest
mo˝liwe.
W koƒcowej cz´Êci spotkania poruszono te˝ kwesti´ tzw. „odwróconego
∏aƒcucha” zaopatrzenia w Êrodki lecznicze. Jest to problem na tyle wa˝ny
i znaczàcy w obrocie lekiem, ˝e zostanie zorganizowane specjalne spotkanie,
na którym przedyskutowane b´dà dzia∏ania aptek, dotyczàce niedozwolonej
odsprzeda˝y leków.
Ze spotkania wspólnego zostanie przygotowany Komunikat przez G∏ówny
Inspektorat Farmaceutyczny i Naczelnà Rad´ Aptekarskà.
LMC
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SPOTKANIE APTEKARZY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO RZESZÓW, 17 MAJA 2013 ROKU
W Sali Rzeszowskiego Hotelu Rzeszów, 17 maja br., odby∏o si´ kolejne,
prowadzone przez Prezesa PORA, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà, spotkanie
przedstawicieli aptek województwa z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, mgr farm. Monikà Urbaniak oraz Naczelnikiem
Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ, mgr farm. Annà PliÊ-Grymanowskà.
W spotkaniu uczestniczy∏ te˝ Dyrektor G∏ównej Biblioteki Lekarskiej, dr Wojciech Giermaziak.
Po przywitaniu wszystkich
zaproszonych GoÊci oraz farmaceutów podkarpackich, Prezes
PORA, dr L. Samborska, przekaza∏a uczestniczàcej w spotkaniu
mgr farm. Krystynie Ratajczak –
aptekarzowi z Nowej Sarzyny,
statuetk´ upami´tniajàcà jej
pi´çdziesi´cioletnià, nieprzerwanà prac´ w zawodzie.
Przed spotkaniem aptekarze przekazywali swe pytania
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià aptek, podstawowymi problemami dotyczàcymi pracy
„za pierwszym sto∏em”, prawid∏owà realizacjà recept lekarskich opiewajàcych
na leki refundowane. Taki tryb przygotowania spotkania, poprzez opracowanie
wiodàcej tematyki, sprawdzi∏
si´, dajàc mo˝liwoÊç uporzàdkowania przekazywanych informacji. OczywiÊcie nie brakowa∏o pytaƒ „z sali”, a w spotkaniu uczestniczy∏o oko∏o 250
osób, w przewa˝ajàcej liczbie
aptekarzy czynnie wykonujàcych zawód.
Dr W. Giermaziak przedstawi∏ wyk∏ad po tytu∏em „Apteka
w polskim systemie ochrony
zdrowia – wp∏yw ustawy refundacyjnej na rynek apteczny i innych uczestników
systemu ochrony zdrowia”, który wzbudzi∏ zainteresowanie przekazywanymi
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treÊciami, jak zawsze zresztà wystàpienia doktora W. Giermaziaka.
Na zakoƒczenie spotkania mecenas POIA, mgr Bogus∏awa Szybisz,
zapozna∏a zgromadzonych z problemami wyst´pujàcymi w codziennej pracy
i mo˝liwoÊcià ich rozwiàzywania w sposób zgodny z uwarunkowaniami prawnymi. Zagadnienia dotyczy∏y pracy kierownika apteki, farmaceuty-pracownika i farmaceuty-przedsi´biorcy. Jest to kwestia zasadnicza dla wszystkich,
zrzeszonych w izbie aptekarskiej, magistrów farmacji. Samorzàd zawodowy
zrzesza farmaceutów we wszystkich ich funkcjach zawodowych, nie zajmuje
si´ natomiast sprawami przedsi´biorców prowadzàcych apteki.
W spotkaniu aptekarzy uczestniczy∏a Omega Pharma, której przedstawicielka omówi∏a preparaty firmy.

W godzinach popo∏udniowych, równie˝ na terenie hotelu „Rzeszów”
rozpoczà∏ si´ kurs z cyklu szkolenia ciàg∏ego, przygotowany przez Uniwersytet
Medyczny w Lublinie. Szkoda, ˝e uczestniczy∏a w nim niezbyt liczna grupa
aptekarzy. A w tym roku koƒczy si´ kolejny pi´cioletni okres szkoleniowy dla
wi´kszoÊci magistrów farmacji zatrudnionych w aptekach i hurtowniach
farmaceutycznych.
LMC
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Posiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w Rzeszowie
W dniu 21 maja 2013 r., w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium PORA, i kolejno, Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej. Obydwa posiedzenia prowadzone by∏y przez Prezesa PORA, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà.
Na posiedzeniu Prezydium przedyskutowano nast´pujàce zagadnienia, wynikajàce z bie˝àcej pracy:
- obowiàzkiem w∏aÊciciela apteki jest zawiadomienie w∏aÊciwych organów
administracji samorzàdowej (Rada Miasta lub Powiatu) o unieruchomieniu
(likwidacji) placówki, która uj´ta jest w rocznym planie dy˝urów w mieÊcie
lub powiecie;
- osoby, które zalogowa∏y si´ w systemie szkoleƒ internetowych a w trakcie
przebiegu uczestnictwa w szkoleniu zmieni∏y podstawowe dane osobowe
(m.in. zmiana nazwiska, u˝ywanie podwójnego nazwiska); nie op∏aci∏y
sk∏adki cz∏onkowskiej na bie˝àco lub nie dope∏ni∏y innych warunków
przystàpienia do szkolenia – b´dà zg∏aszane do administratora systemu
jako uczestnicy nieaktywni, ponowny dost´p uzyskajà po nowym zg∏oszeniu;
- wszyscy zobowiàzani do uzyskania wymaganej liczby punktów edukacyjnych
w cyklu szkoleniowym, a z jakichkolwiek wzgl´dów przewidujàcych opóênienie w zakoƒczeniu okresu edukacyjnego, proÊb´ o przed∏u˝enie powinni
przed∏o˝yç przed jego zakoƒczeniem, najpóêniej do 31 paêdziernika roku,
w którym up∏ywa termin zakoƒczenia cyklu szkoleniowego (Uchwa∏a Nr
20/VI/2013 PORA z dnia 21.05.2013 r.)
- omówiono plany wydawnicze POIA na rok bie˝àcy oraz na kolejne lata,
w tym druk biuletynu informacyjnego i kalendarza izby a tak˝e kolejnych
wydaƒ magazynu historycznego;
- przedyskutowano kwesti´ przekazania informacji zwiàzanych z przyj´tà przez
XXIX Zjazd Delegatów uchwa∏à nr 5 w sprawie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków POIA w kontekÊcie przynale˝noÊci do izby aptekarskiej;
- omówiono przebieg spotkania przedstawicieli aptek podkarpackich w dniu
17 maja br. i zaplanowano analogiczne spotkanie w drugim pó∏roczu.
Cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej podsumowa∏o
przebieg obrad XXIX Zjazdu Delegatów, który odby∏ si´ w dniu 11 kwietnia
br. Uchwa∏y Zjazdu i Stanowiska zosta∏y przekazane do Naczelnej Izby
Aptekarskiej. Wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o swobodzie gospodarczej aby wymóg zawiadamiania o zamiarze wszcz´cia kontroli nie dotyczy∏
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inspekcji farmaceutycznej, zosta∏ przez obecnych na posiedzeniu cz∏onków
Rady odrzucony (8 g∏osów przeciw, 1 g∏os wstrzymujàcy, nie by∏o g∏osów za
przekazaniem wniosku do dalszej realizacji).
Cz∏onkowie Rady us∏yszeli informacje i zaakceptowali stan przygotowaƒ
do Ogólnopolskiego Spotkania Opiekunów Zbiorów Farmaceutycznych , które
odb´dzie si´ w Sanoku, 6 lipca br. Podczas cz´Êci uroczystej spotkania, w Sali
Herbowej Urz´du Miasta Sanoka, zostanà wr´czone Medale za Zas∏ugi dla
Aptekarstwa Podkarpacia oraz statuetki zwiàzane z pi´çdziesi´cioleciem
czynnej pracy zawodowej aptekarzy.

Posiedzenie Prezydium Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie
W dniu 18 czerwca 2013 r., w siedzibie Podkarpackiej Izby Aptekarskiej,
odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium PORA, prowadzone przez Prezesa
Izby, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà.
Przed rozpocz´ciem obrad, Prezes L. Samborska wr´czy∏a prawa wykonywania zawodu m∏odym aptekarzom. W bie˝àcym roku nasz samorzàd zyska∏
wielu m∏odych cz∏onków, oprócz dwudziestu magistrów farmacji, którzy ju˝
wpisali si´ na list´ cz∏onków, w dniu 18 czerwca, prawa odebra∏o dwudziestu
pi´ciu aptekarzy, którzy w wi´kszoÊci podj´li prac´ na terenie województwa
podkarpackiego.
Cz∏onkowie Prezydium omówili przede wszystkim bie˝àcà sytuacj´ na
rynku aptecznym, dotyczàcà reklamy placówek w szerokim jej aspekcie.
W zwiàzku z tym zagadnieniem trwa dyskusja na temat programów lojalnoÊciowych prowadzonych w dalszym ciàgu przez niektóre apteki, jest to
zagadnienie bardzo trudne jeÊli chodzi o rozwiàzanie w kontekÊcie odpowiedzialnoÊci kierownika apteki za w∏aÊciwe prowadzenie placówki.
Kolejnym zagadnieniem by∏a kwestia coraz
szerszej dzia∏alnoÊci
Dzia∏ów Farmacji Szpitalnej. Zwi´kszajàca si´
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liczba takich placówek stwarza koniecznoÊç powo∏ania komisji PORA dla lepszej wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzy magistrami farmacji prowadzàcymi dzia∏y.
Zagadnienie to zostanie przeniesione na najbli˝sze posiedzenie PORA.
Cz∏onkowie Prezydium omówili te˝ przebieg Spotkania Opiekunów Zbiorów Farmaceutycznych w Polsce, które odb´dzie si´ w Sanoku, 6 lipca 2013 r.
Uczestnikom spotkania przekazane b´dà specjalne wydawnictwa zwiàzane
ze zbiorami farmaceutycznymi w Aptece Miasteczka Galicyjskiego na terenie
Muzeum Budownictwa Ludowego.
W sprawach bie˝àcych omówiono treÊç komunikatu, dotyczàcego zmiany
wysokoÊci p∏aconej sk∏adki cz∏onkowskiej od 1 stycznia 2014 roku, w zwiàzku
z uchwa∏à XXIX Zjazdu Delegatów POIA.
Prezydium przedyskutowa∏o sprawy zwiàzane z sytuacjà zawodowà cz∏onków samorzàdu. PodkreÊlono po
raz kolejny, ˝e przejÊcie
na emerytur´ i nie okreÊlenie sytuacji zawodowej nie jest podstawà zaprzestania wp∏at sk∏adki
cz∏onkowskiej. Magister
farmacji – emeryt mo˝e
w dalszym ciàgu pracowaç w zawodzie (wtedy jest pe∏noprawnym aptekarzem z obowiàzkiem przekazywania pe∏nej sk∏adki), mo˝e zadeklarowaç niewykonywanie zawodu ale
zachowaç prawo wykonywania zawodu ale mo˝e równie˝ zrzec si´ swego
uprawnienia i nie przewidujàc ponownego podj´cia pracy w zawodzie zostaç
skreÊlonym z listy cz∏onków izby. Swojà decyzj´ ka˝dy aptekarz przekazuje
samodzielnie sk∏adajàc w Biurze POIA odpowiednià deklaracj´. Decyzja typu
„od dnia ... przebywam na emeryturze” nie wyjaÊnia sytuacji zawodowej
i obliguje Biuro do naliczania sk∏adek cz∏onkowskich, poniewa˝ nie jest podstawà do skreÊlenia z listy cz∏onków i zaprzestania op∏aty cz´Êci sk∏adki na
rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej.
W ostatnim czasie nasilajà si´ skargi na dzia∏alnoÊç aptek na terenie naszej
izby, szczególnie w zakresie sposobu obs∏ugi pacjenta a tak˝e nieobecnoÊci
osób obowiàzanych sprawowaç nadzór nad dzia∏alnoÊcià powierzonej placówki – bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na takie zagadnienia w codziennej
pracy, jest to podstawowy obowiàzek kierownika apteki a ponadto takie
incydenty wp∏ywajà na wizerunek naszych aptek mieniàcych si´ byç placówkami ochrony zdrowia.
LMC
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Posiedzenie Prezydium Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 18 lipca 2013 r., w siedzibie POIA w Rzeszowie, odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
prowadzone przez Prezesa, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà.
Przed rozpocz´ciem obrad, na r´ce Prezesa troje m∏odych magistrów
farmacji z∏o˝y∏o Êlubowanie i odebra∏o prawa wykonywania zawodu.
G∏ównym punktem obrad Prezydium by∏a informacja Prezesa PORA ze
spotkania Prezesów Rad Aptekarskich w Polsce z G∏ównym i Wojewódzkimi
Inspektorami Farmaceutycznymi. Informacja bli˝sza o spotkaniu znajduje si´
na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz na naszej,
www.poia.pl. Dodatkowo, zebrani cz∏onkowie Prezydium przedyskutowali
zagadnienia z tego zakresu, wyst´pujàce na terenie dzia∏ania POIA w kontekÊcie planowanego przez G∏ównego Inspektora farmaceutycznego spotkania
informacyjnego z Okr´gowymi Rzecznikami OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
Kolejnym tematem by∏o omówienie Spotkania Opiekunów Zbiorów Farmaceutycznych w Polsce, jakie odby∏o si´ w Sanoku, w dniu 6 lipca br. W spotkaniu
uczestniczy∏a du˝a grupa pracowników naukowych muzeów, które w swoich
zbiorach eksponujà zabytki aptekarskie. Dobra pogoda sprzyja∏a dobrej
atmosferze spotkania, a ta z kolei dobrym rozmowom. Dodatkowo, cz∏onkowie Prezydium PORA stwierdzili, ˝e raz w roku potrzebne jest spotkanie
integrujàce Êrodowisko, które jednoczeÊnie by∏o by platformà wymiany
poglàdów.
W sprawach ró˝nych omówiono
- roz∏o˝enie na raty p∏atnoÊci zaleg∏ych sk∏adek cz∏onkowskich na proÊb´
osób zainteresowanych;
- inicjatyw´ Wydzia∏u Gospodarki Komunalnej UM w Rzeszowie w sprawie
pojemnika na odpady niebezpieczne (ig∏y, strzykawki) w aptekach;
- nowe formy ubezpieczenia wprowadzanego przez PZU (antybiotyki).
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Uchwa∏a Nr 19/VI/2013
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie: okreÊlenia procedury wydawania nowego dokumentu prawo
wykonywania zawodu w miejsce utraconego lub zniszczonego
Na podstawie art.29 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia
1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 r. poz. 856), Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska uchwala co nast´puje:
§1
Na wniosek zainteresowanego farmaceuty, któremu Podkarpacka Okr´gowa
Rada Aptekarska przyzna∏a uchwa∏à prawo wykonywania zawodu, PORA
podejmuje uchwa∏´ w sprawie wydania nowego dokumentu prawo wykonywania zawodu w miejsce utraconego lub zniszczonego.
§2
Wniosek o wydanie nowego prawa wykonywania zawodu zawiera:
a) oÊwiadczenie farmaceuty o zniszczeniu dokumentu prawo wykonywaniu
zawodu z podaniem przyczyny utraty oraz za∏àczonym zniszczonym dokumentem,
b) potwierdzenie utraty prawa wykonywania zawodu przez przed∏o˝enie
potwierdzenia przyj´cia przez organy Êcigania zg∏oszenia kradzie˝y lub kserokopii og∏oszenia w prasie o zagubieniu prawa wykonywania zawodu itp.
Wzór wniosku stanowi za∏àcznik nr 1 do niniejszej uchwa∏y.
§3
Prezydium PORA podejmuje decyzj´ o wszcz´ciu procedury o wydaniu nowego
dokumentu prawo wykonywania zawodu oraz wydaje zaÊwiadczenie o treÊci
jak w za∏àczniku nr 2 do niniejszej uchwa∏y. ZaÊwiadczenie przesy∏a farmaceucie biuro POIA za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Z chwilà podj´cia decyzji o wszcz´ciu procedury przez Prezydium PORA,
utracone lub zniszczone prawo wykonywania zawodu traci wa˝noÊç.
§4
W nowym dokumencie prawo wykonywania zawodu wpisuje si´:
a) numer i dat´ uchwa∏y o przyznaniu prawa wykonywania zawodu
b) nadany numer
c) aktualnà dat´ wydania nowego dokumentu
d) dat´ wpisu do rejestru farmaceutów na terenie województwa podkarpackiego
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e) wpisy dotyczàce specjalizacji
f) wpisy dotyczàce uzyskanych stopni naukowych
§5
Podj´tà uchwa∏´ o wydaniu nowego dokumentu potwierdzajàcego przyznanie
prawa wykonywania zawodu PORA przesy∏a farmaceucie za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
§6
Zniszczony dokument prawo wykonywania zawodu pozostaje w biurze POIA.
§7
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Za∏àcznik nr 1
data ..........................................................
....................................................................

Imi´ i nazwisko farmaceuty
....................................................................

Adres zamieszkania farmaceuty
....................................................................

Adres do dor´czeƒ, jeÊli jest inny
ni˝ adres zamieszkania

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska
35- 032 Rzeszów ul. Jagielloƒska 23/5
WNIOSEK
o wydanie nowego prawa wykonywania zawodu w miejsce utraconego lub
zniszczonego
Zwracam si´ z wnioskiem o wydanie nowego prawa wykonywania
zawodu w miejsce utraconego lub zniszczonego.
Dotychczasowy dokument pwz zosta∏ zniszczony/ utracony * na skutek
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Potwierdzeniem utraty/zniszczenia pwz jest:
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................

czytelny podpis farmaceuty
Za∏àczniki:
...................................................................
...................................................................

*Niepotrzebne skreÊliç

Za∏àcznik nr 2
Rzeszów, .............................................

ZAÂWIADCZENIE
ZaÊwiadcza si´, ˝e mgr farm. ......................................................................... urodzony
– cz∏onek POIA, któremu zosta∏o przyznane prawo
wykonywania zawodu uchwa∏à Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

.............................................

z dnia ................................................ numer ........................................................................
z∏o˝y∏ w dniu.................................................. wniosek o wydanie nowego prawa
wykonywania zawodu farmaceuty w miejsce utraconego/ zniszczonego* .
ZaÊwiadczenie jest wa˝ne do czasu odebrania nowego dokumentu
prawo wykonywania zawodu, nie d∏u˝ej ni˝ 4 miesiàce od daty wydania
zaÊwiadczenia.
*Niepotrzebne skreÊliç
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Uchwa∏a Nr 20 /VI/2013
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie: szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów wykonujàcych zawód w aptece
lub hurtowni farmaceutycznej
Na podstawie art. 29 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia
1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 r. poz. 856) w zwiàzku
z par. 2 ust. 2 i par. 7 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 25
czerwca 2003 roku w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 132 poz.
1238), Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska uchwala co nast´puje:
§1
1. Obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych podlegajà tylko farmaceuci wykonujàcy
zawód w aptece lub hurtowni farmaceutycznej.
2. Farmaceuci wykonujàcy zawód poza aptekà lub hurtownià farmaceutycznà,
nie majà obowiàzku uczestniczenia w szkoleniach ciàg∏ych.
3. Ka˝dorazowà zmian´ miejsca wykonywania zawodu, wp∏ywajàcà na obowiàzek szkolenia ciàg∏ego, farmaceuta jest obowiàzany zg∏osiç w formie
pisemnej do biura POIA w terminie 30 dni od daty zmiany.
4. W przypadku powrotu farmaceuty do pracy w aptece lub hurtowni farmaceutycznej, po zaprzestaniu pracy w tych placówkach w trakcie trwania
5-letniego okresu edukacyjnego, uchwa∏à PORA przed∏u˝a si´ okres edukacyjny o 24 miesiàce liczàc od nast´pnego roku, celem uzyskania brakujàcych
punktów edukacyjnych.
Wyjàtkowo, w indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek farmaceuty,
po uzyskaniu 75 punktów edukacyjnych przed zaprzestaniem wykonywania
pracy w aptece lub hurtowni, zalicza si´ przerwany okres edukacyjny.
§2
1. Wymagany, 5-letni okres edukacyjny, mo˝e byç przed∏u˝ony przez Okr´gowà
Rad´ Aptekarskà na uzasadniony wniosek farmaceuty, skierowany do
Prezesa PORA, o okres wskazany we wniosku, nie d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce.

UCHWA¸A
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2. Wniosek o przed∏u˝enie okresu edukacyjnego nale˝y z∏o˝yç na piÊmie do
biura POIA, najpóêniej do 31 paêdziernika ostatniego roku indywidualnego
okresu edukacyjnego.
3. Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska podejmuje decyzj´ w sprawie
przed∏u˝enia okresu edukacyjnego w formie uchwa∏y, na najbli˝szym
posiedzeniu liczàc od daty z∏o˝enia wniosku.
4. Przed∏u˝enie okresu edukacyjnego rozpoczyna si´ od 1 stycznia nast´pnego
roku, po zakoƒczeniu danego okresu edukacyjnego i trwa przez okres wskazany we wniosku.
5. Przed∏u˝enie okresu edukacyjnego nie zwalnia farmaceuty od rozpocz´cia
nast´pnego okresu edukacyjnego.
§3
W razie niedope∏nienia obowiàzku ustawowego, wskazanego w art. 89e
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001r. prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.
U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z póên. zm.) Podkarpacka Okr´gowa Rada
Aptekarska kieruje wniosek o wszcz´cie post´powania w tej sprawie do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej przy POIA.
§4
Traci moc:
1) Uchwa∏a nr 26/V/2008 PORA z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie szkoleƒ
ciàg∏ych farmaceutów
2) Uchwa∏a nr 33/V/2009 PORA z dnia 21 maja 2009r. w sprawie okreÊlenia
sposobu i terminu rozliczenia pierwszego okresu edukacyjnego szkoleƒ
ciàg∏ych farmaceutów
3) Uchwa∏a nr 36/V/2011 PORA z dnia 7 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia
nie podleganiu obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów.
§5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
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APTEKARZE OBOWIÑZANI DO SZKOLENIA CIÑG¸EGO
Przypominamy kolegom obowiàzanym do szkolenia ciàg∏ego (zatrudnionym w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych), ˝e okres kolejnego uzyskania pe∏nej liczby punktów edukacyjnych, dla zaliczenia okresu szkoleniowego 2009 - 2013, mija z dniem 31 grudnia 2013 roku.
Wszystkich Kolegów, którzy z jakichkolwiek wzgl´dów przewidujà, ˝e
nie zakoƒczà w terminie szkolenia, prosimy o sk∏adanie wniosków o przed∏u˝enie okresu edukacyjnego maksymalnie o 24 miesiàce w terminie 31
paêdziernika 2013 roku, ze wzgl´du na koniecznoÊç podj´cia indywidualnej
uchwa∏y przez Podkarpacka Okr´gowà Rad´ Aptekarskà na jej ostatnim
posiedzeniu w bie˝àcym roku.
Biuro POIA

XXII SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI

„RoÊliny w farmacji”
Ciechanowiec 27 kwietnia – 2 maja 2013 r.
Kolejne, ju˝ dwudzieste drugie, Sympozjum Historii
Farmacji, organizowane przez Zespó∏ Sekcji Historii Farmacji
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego odby∏o si´ tym razem na terenie
pi´knego skansenu – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, w Ciechanowcu. Na Sympozjum zg∏oszono w sumie 37 referatów, wyg∏aszanych przez
ich autorów nie tylko z ca∏ej Polski, w obradach uczestniczyli te˝ goÊcie z Litwy, Rumunii, Niemiec i Bia∏orusi. Mimo tytu∏u sympozjum, uczestnicy mieli
mo˝noÊç zapoznania si´ tak˝e z sylwetkà Jana Czochralskiego, uczonego
polskiego, jednego z najwybitniejszych naukowców Êwiata. Bez jego osiàgni´ç
w dziedzinie otrzymywania monokryszta∏ów trudno by∏oby funkcjonowaç w
XXI wieku – rok 2013 zosta∏ przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og∏oszony
Rokiem Jana Czochralskiego.
Z Oddzia∏u Rzeszowskiego PTFarm i Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej zosta∏y zg∏oszone i, co wa˝niejsze, wyg∏oszone trzy referaty, których
skróty zamieszczone sà w dalszej cz´Êci relacji. A podkreÊliç nale˝y, ˝e referat
dr n. farm. Lucyny Samborskiej Nauczanie farmakognozji na Uniwersytecie
Jagielloƒskim w latach 1783-2012 by∏ wyk∏adem inauguracyjnym.

NAUCZANIE FARMAKOGNOZJI NA UJ

41

Podczas trwania sympozjum, uczestnicy mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´
z terenem, zbiorami a równie˝ z kolekcjà roÊlin leczniczych, które same w sobie
sà „zabytkiem”, jako opisane i rosnàce na rabatach wed∏ug Dykcjonarza
roÊlinnego ksi´dza Krzysztofa Kluka. By∏a te˝ mo˝liwoÊç uczestnictwa w promocji ksià˝ki prof. Zbigniewa J. Wójcika (PAN) Ksiàdz Jan Krzysztof Kluk –
pisarz i uczony. Na zakoƒczenie sympozjum, dla ch´tnych, zorganizowany
zosta∏ wyjazd na bardzo ciekawà tras´ – w Drohiczynie mo˝na by∏o zapoznaç
si´ ze zbiorami Muzeum Diecezjalnego; Grabarka to szeroko znane miejsce,
gdzie znajduje si´ Klasztor na Âwi´tej Górze; w Korycinach jest „Zio∏owy
Zakàtek” – ogród botaniczny z ogromnà kolekcjà roÊlin u˝ytkowych.
LMC
Lucyna Samborska

Nauczanie farmakognozji na Uniwersytecie
Jagielloƒskim w latach 1783-2012
Celem opracowania jest przedstawienie ewolucji nauczania farmakognozji
od chwili powstania w 1783 roku katedry Farmacji i Materii Medycznej
w Krakowie do czasów wspó∏czesnych oraz porównanie kolejnych etapów
nauczania tego przedmiotu na Uniwersytecie Jagielloƒskim w odniesieniu do
farmakognozji europejskiej. Uznano za celowe pokazanie jak nauczanie farmakognozji ewoluowa∏o od prymitywnej formy kszta∏cenia do wspó∏czesnej
nauki. Wykazano, jak wa˝nà rol´ w ewolucji nauczania farmakognozji przypisywano reformom studiów farmaceutycznych. Stàd przeanalizowano wp∏yw
kolejnych reform na nauczanie tego przedmiotu. Badania materia∏ów êród∏owych unaoczni∏y wp∏yw poszczególnych kierowników na ewolucj´ nauczania farmakognozji. Cennym uzupe∏nieniem dziejów nauczania farmakognozji
by∏o omówienie historii gabinetu farmakognostycznego od momentu utworzenia go przez Floriana Sawiczewskiego, do czasów wspó∏czesnych. Obecnie
wa˝ny element nauczania stanowi Wydzia∏owy Ogród RoÊlin Leczniczych im.
prof. Mariana Koczwary. Doceniajàc jego rol´, odtworzono histori´ ogrodu
i uwzgl´dniono jego udzia∏ w dydaktyce farmakognozji. Analiza zebranych
archiwalnych materia∏ów êród∏owych, publikacji i opracowaƒ na ten temat
oraz ustnych relacji i dokumentów uzyskanych od pracowników Katedry
Farmakognozji pozwoli∏a na zaprezentowanie tego zagadnienia w nowym
uj´ciu; koncentruje si´ na aspekcie zmian w nauczaniu materii medycznej
a póêniej farmakognozji.
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Lidia Maria Czy˝

Bardzo silnie dzia∏ajàce surowce naturalne w praktyce
aptecznej (USL, FP) 1944-2004
Ârodek bardzo silnie dzia∏ajàcy, w polskiej nomenklaturze to substancja
o bardzo ma∏ym indeksie terapeutycznym. W Farmakopeach Polskich (II - VI)
substancje te wyst´pujà jako wykazy A (Venena); w urz´dowych wykazach
leków majà specjalne oznaczenia graficzne. WÊród substancji recepturowych
oraz leków gotowych jest grupa leków pochodzenia roÊlinnego o w∏aÊciwoÊciach wyczerpujàcych s∏ownikowà definicj´ trucizny. Grupa ta jest nieliczna
– kilkanaÊcie tylko substancji i niewiele wi´cej preparatów gotowych, opartych
na cia∏ach czynnych, wyizolowanych z zió∏ dzikich i uprawowych. Mimo
ogromnego post´pu w farmakologii i technologii postaci leków, surowce
naturalne zio∏owe pozostajà niezastàpione w terapii chorób. W chwili obecnej
surowce te przechowywane sà w pojemnikach i opakowaniach zgodnych
z normà producenta, zabytkowe ju˝ naczynia mia∏y charakterystyczny wyglàd,
etykieta apteczna mia∏a bia∏y napis na czarnym tle z bia∏à obwódkà.

El˝bieta Zwoliƒska

Leki o w∏aÊciwoÊciach trucizn w polskich urz´dowych
wykazach leków – przepisy prawne 1918-2004
W chwili odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´ w 1918 r., apteki polskie
obowiàzywa∏y uwarunkowania prawne by∏ych paƒstw zaborczych. W ka˝dym
z kodeksów aptecznych wydzielona by∏a grupa substancji s∏u˝àcych do wykonania leku z∏o˝onego, które majà specjalne w∏aÊciwoÊci. Wprowadzane
sukcesywnie przepisy prawne, dotyczàce praktyki aptecznej w Polsce, zawiera∏y
ka˝dorazowo warunki przechowywania, przerobu i wydawania leków o charakterze trucizn (venena). Oprócz rozporzàdzeƒ ministerialnych, podstawowymi aktami by∏y FP II (1937, przedruk 1946) FP III (1954, ostatni suplement),
FP (IV ( 1965 tom 1., 1970 tom2. suplement 1993), FP V (1990-1999). W 2004 r.
obowiàzywa∏a w Polsce Farmakopea Polska VI, zawierajàca wykaz A substancji
recepturowych oraz Rozporzàdzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie podstawowych warunków przechowywania poszczególnych grup leków.

NON OMNIS MORIAR
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NON OMNIS MORIAR...
Mgr farm. Anna Piecuch
Dnia 8 maja 2013 r. zmar∏a mgr farm. Anna Piecuch
Anna Piecuch urodzi∏a si´ 29 marca 1946 r.
w Brzozowie. Tutaj sp´dzi∏a dzieciƒstwo, ukoƒczy∏a
szko∏´ podstawowà oraz Liceum Ogólnokszta∏càce. W roku 1965 rozpocz´∏a studia na Akademii
Medycznej we Wroc∏awiu. W roku 1970 studia
ukoƒczy∏a i uzyska∏a tytu∏ magistra farmacji o kierunku aptecznym.
Prac´ zawodowà rozpocz´∏a 2 stycznia 1971 r. w aptece „Cefarm”,
gdzie poczàtkowo pracowa∏a na stanowisku asystenta a w okresie
póêniejszym zast´pcy kierownika apteki. Po zmianach w∏asnoÊciowych
i prywatyzacji apteki „Cefarm” nadal kontynuowa∏a zatrudnienie w tej
aptece.
Zawsze marzy∏a o otwarciu w∏asnej apteki. Marzenie zrealizowa∏a
w roku 1999, otwierajàc aptek´ prywatnà w miejscowoÊci Grabownica
Starzeƒska (w okolicach Brzozowa).
Aptek´ prowadzi∏a niemal do koƒca swojego ˝ycia.
W czasie pracy zawodowej s∏u˝y∏a spo∏eczeƒstwu Brzozowa, Grabownicy oraz okolic. By∏a opiekunem wielu praktyk wakacyjnych studentów, kierownikiem sta˝ów pracy magistrów farmacji.
Stale podnosi∏a swoje kwalifikacje zawodowe. 23 kwietnia 1981 r.
uzyska∏a pierwszy stopieƒ specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.
Âmierç przedwczeÊnie wyrwa∏a jà z naszego grona. W dniu 10 maja
2013 r. na Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie rodzina, kole˝anki i koledzy farmaceuci, przyjaciele oraz znajomi po˝egnali mgr Ann´ Piecuch.
Jej Êmierç wywo∏a∏a powszechny ˝al. CzeÊç jej pami´ci.
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Tablica „∏ukasiewiczowska” w Sanoku
Z dala od g∏ównych sanockich „deptaków”, chocia˝ wcale nie na obrze˝ach miasta, przy ulicy Sienkiewicza 12 mieÊci si´ siedziba Oddzia∏u w Sanoku
Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu. Okr´g sanocki jest jednym z najstarszych
oÊrodków górnictwa naftowego na Êwiecie, kopalnie i rafineria ropy naftowej
by∏y tu ju˝ w osiemdziesiàtych latach XIX w. W 1866 r. powsta∏y kopalnie
Witry∏ów-H∏omcza, ¸odyna, Zagórz, Turze Pole, Grabownica ...
W Starej Wsi dzier˝awi∏
tereny roponoÊne Franciszek
Pik-Mirandola, farmaceuta,
poeta, t∏umacz.
W latach 1924-1939
z∏o˝a naftowe na terenie Jurowiec i Strachociny eksploatowa∏o Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja”, ju˝
we wrzeÊniu 1939 r. z∏o˝a
Wielopole, Mokre i Grabownic´ przej´∏a niemiecka firma
„Karpaten Oil”.
9 paêdziernika 1944 r. powo∏ano Paƒstwowy Urzàd Naftowy, a okólnikiem nr 15 tego urz´du jednostk´
organizacyjnà okr´gu kopalnianego – Sektor Sanok. Po kilkukrotnych
przekszta∏ceniach 1 stycznia powsta∏o w Sanoku Przedsi´biorstwo Górnictwa
Nafty i Gazu.
Oprócz z∏ó˝ ropy naftowej eksploatowane sà z∏o˝a gazu ziemnego,
w z∏o˝ach Swarzów, Brzeênica (od 1978 r.) i Husów (od 1988 r.) prowadzone
sà podziemne magazyny tego paliwa.
A wszystkiego tego nie by∏oby, gdyby nie uparte dà˝enie
Ignacego ¸ukasiewicza do praktycznego zastosowania „oleju
skalnego” – olej skalny to przysz∏e bogactwo kraju, to
dobrobyt i pomyÊlnoÊç jego mieszkaƒców, to nowe êród∏o
zarobku dla biednego ludu i nowa ga∏àê przemys∏u, która
obfite wyda owoce”.
31 lipca 1853 r. lampami naftowymi oÊwietlono
sal´ operacyjnà w Lwowskim Szpitalu Powszechnym
– fakt, zdawa∏oby si´ banalny, a by∏ to poczàtek
„zjawiska technicznego, organizacyjnego i ekonomi-
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cznego nazywanego przemys∏em naftowym” jak
pisa∏ dr in˝. Stanis∏aw Szafran, prodziekan Wydzia∏u
Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Gdy I. ¸ukasiewicz rozpoczyna∏
przemys∏owe ju˝ wydobywanie ropy naftowej
na Podkarpaciu w latach pi´çdziesiàtych XIX w.,
uzyska∏ 16 ton surowca, w 1909 r. w Galicji
wydobyto 2,075 mln ton. W roku 2010 Êwiatowe
wydobycie ropy naftowej wynosi∏o 190 mld ton
(1383 mld bary∏ek).

I to wszystko w biednej Galicji, 160 lat temu, si´ zacz´∏o ...
LMC
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SERVIER POLSKA

47

48

BIULETYN 3(209,210,211/2013)

KRKA
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POLISA ˚YCIE

51

52

BIULETYN 3(209,210,211/2013)

Spis treÊci:
Zamiast wst´pu ..........................................................................................................

3

1. Spotkanie w Sanoku .................................................................................................

5

2. Komunikat PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

8

..................................

3. Pismo MZ do Prezesa NRA w sprawie dost´pnoÊci do leków .................... 10
4. Pismo MZ do Prezesa NRA w sprawie leków z tym samym numerem EAN ... 11
5. Pismo GIF do Prezesa NRA w sprawie tzw. „sprzeda˝y bezpoÊredniej” .......... 14
6. Komunikat z Konferencji Dziekanów Wydzia∏ów Farmaceutycznych
UM w Polsce ........................................................................................................................... 15
7. Pismo Prezesa NRA do Sekretarza Sta∏ego Komitetu Rady Ministrów
w sprawie projektu ustawy o poprawie funkcjonowania organizacji
wykonywania zadaƒ publicznych przez jednostki samorzàdu
terytorialnego (godziny czynnoÊci i dy˝uru aptek) ........................................... 18
8. Pismo Prezesa NRA do Prezesa NFZ w sprawie kar umownych

................

21

9. Posiedzenie NRA w dniach 28-29 maja 2013 roku ......................................... 24
10. Spotkanie Prezesów Naczelnej i Okr´gowych Rad Aptekarskich
z G∏ównym i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi
4 lipca 2013 roku .............................................................................................................. 26
10. Komunikat POW NFZ ......................................................................................................... 28
11. Spotkanie Aptekarzy województwa podkarpackiego,
17 maja 2013 roku ......................................................................................................... 29
12. Posiedzenie Prezydium i PORA, 21 maja 2013 roku ....................................... 31
13. Posiedzenie Prezydium PORA, 18 czerwca 2013 roku

.................................

32

14. Uchwa∏a PORA w sprawie procedury wydawania prawa
wykonywania zawodu ..................................................................................................... 35
15. Uchwa∏a PORA w sprawie szkoleƒ ciàg∏ych ...................................................... 38
16. XXII Sympozjum Historii Farmacji CIECHANOWIEC 2013 ............................. 40
17. NON OMNIS MORIAR mgr farm. Anna Piecuch ................................................ 43
18. Tablica „∏ukasiewiczowska” w Sanoku .................................................................... 44
19. DopuszczalnoÊç zamiany leku w aptece
– informacje firm Servier i Krka ................................................................................ 47

