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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
minà∏ kolejny rok i ponownie sk∏adamy sobie ˝yczenia
z okazji Dnia Êwi´tych Kosmy i Damiana – patronów
naszego zawodu. Âwiat idzie w szybkim tempie do przodu,
„bessrebrennicy” w naszej rzeczywistoÊci nie majà ju˝ pola
dzia∏ania, wszyscy swoje czynnoÊci opieramy na wymianie
„towarowo-pieni´˝nej”. Niemniej jednak, chocia˝ nasze
apteki upodobni∏y si´ do tych, które przez lata stanowi∏y
„wzór” jako te nowoczesne i godne naÊladowania, za sobà
mamy dopiero niewiele ponad dwadzieÊcia lat pracy w warunkach tak zwanych rynkowych. Du˝o jeszcze przed nami pracy, aby faktycznie stwierdziç – mamy warsztat pracy odpowiadajàcy wszelkim wymogom
dobrej praktyki aptecznej, mamy zaopatrzenie w leki najnowszej generacji,
mamy pe∏nà wiedz´ dotyczàcà ich dzia∏ania, nasi pacjenci zadowoleni sà
z opieki nad swym stanem zdrowia. Marzenia ?
A tymczasem ...
W Warszawie odby∏y si´ uroczyste obchody Dnia Aptekarza – uhonorowani
zostali najbardziej zas∏u˝eni Koledzy, z terenu naszej izby by∏y to mgr farm.
Danuta Rudnicka z Rzeszowa i mgr farm. Zofia Zieliƒska z Iwonicza-Zdroju
wyró˝nione Medalem Koskowskiego oraz mgr farm. Monika Urbaniak, która
otrzyma∏a tytu∏ Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego. Serdecznie
gratulujemy !
A ponadto „nihil novi sub sole”. Niektórzy z nas ˝yç nie mogà bez
„dog∏´bnie” przekazywanej informacji o prowadzonej przez siebie dzia∏alnoÊci,
wzorem reklamy radiowo-telewizyjnej ch´tnie dzieliliby si´ informacjà o ka˝dej
nowej dostawie preparatów leczniczych, dla ka˝dego, o ka˝dej porze roku.
Prosimy Kolegów o zapoznanie si´ z korespondencjà Prezesa NRA z Ministrem
Zdrowia i G∏ównym Inspektorem Farmaceutycznym. Mo˝e wysnujemy jakieÊ
wnioski ...
Dopóki nie mamy e-recepty, musimy dok∏adnie czytaç te, które trafiajà
do naszych ràk – sprawdzajmy ich treÊç, konfrontujmy z komunikatami Ministerstwa Zdrowia i Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, ze wszystkimi
rozporzàdzeniami – oczywiÊcie dla dobra PT Pacjenta ale nie zapominajmy
o dobru w∏asnym ...
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska przyj´∏a uchwa∏´ w sprawie
procedury przyznawania i wydawania prawa wykonywania zawodu – prosimy
wszystkich o zapoznanie si´ z jej treÊcià, prawo wykonywania zawodu jest
drugim pod wzgl´dem wa˝noÊci po dyplomie dokumentem pozwalajàcym
na spokojne wykonywanie pracy w zawodzie.
W JaÊle odby∏a si´ konferencja „Apteka ¸ukasiewicza – cz∏owiek w centrum
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uwagi”, w jej trakcie mieliÊmy te˝ mo˝liwoÊç wys∏uchania bardzo ciekawych
wyk∏adów z zakresu geriatrii. Ta tematyka coraz cz´Êciej przewija si´ w naszej
pracy codziennej, demografia kraju jest naukà przynoszàcà interesujàce wnioski, nawet dla aptekarza.
W Rzeszowie spotkali si´ przedstawiciele przemys∏u farmaceutycznego –
gospodarzem IX Konferencji Naukowo-Technicznej Przemys∏ Farmaceutyczny
2013, by∏a ICN POLFA Rzeszów SA. Podczas rozpoczynajàcej konferencj´
debaty, jej uczestnicy przedyskutowali zagadnienie zabezpieczeƒ leków przed
sfa∏szowaniem, co jest problemem coraz bardziej widocznym w naszej dziedzinie.
Rzeszów coraz bardziej popularny wÊród farmaceutów – w ostatni weekend wrzeÊnia do Rzeszowa zjechali aptekarze z ca∏ej po∏udniowej Polski.
Odby∏a si´ tu Mi´dzynarodowa Konferencja Farmaceutyczna EUROFORUM,
której tematem przewodnim by∏a „Dobra praktyka apteczna”.
Przypominamy Kolegom o up∏ywajàcym kolejnym okresie szkoleniowym
dla osób, które edukacj´ rozpocz´∏y 1 stycznia 2009 r. – obowiàzek szkolenia
wynika nie tylko z uwarunkowaƒ prawnych i ich konsekwencji, wiedza zawodowa jest potrzebna w codziennej praktyce.
Na koniec ponownie – ˝yczmy sobie, w tym Êwiàtecznym dla Aptekarzy,
okresie – tego, co Hipokrates zawar∏ w swoim przes∏aniu: „... niech b´dziemy
dane w moim ˝yciu i w mojej sztuce zajÊç daleko i zyskaç powa˝anie u ludzi
po wsze czasy ...”.
Z powa˝aniem
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska

NIA
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˚YCZENIA PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
Z OKAZJI X OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA APTEKARZA
KOLE˚ANKI I KOLEDZY APTEKARZE!
Po raz dziesiàty obchodzimy Ogólnopolski Dzieƒ Aptekarza – doroczne
Âwi´to Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów. Z tej okazji wszystkim
aptekarzom, cz∏onkom naszego samorzàdu, pragn´ z∏o˝yç wyrazy szacunku
i uznania.
Chcia∏bym goràco podzi´kowaç kliku tysiàcom farmaceutów, którzy
podpisali si´ pod listem otwartym do ministra Bartosza Ar∏ukowicza. Popierajàc
zawarte w nim opinie i apel do ministra zdrowia, by nie wprowadzaç ˝adnych
zmian w przepisach dotyczàcych zakazu reklamy aptek, pokazaliÊmy jednoÊç
i si∏´ naszego Êrodowiska. OdnieÊliÊmy sukces. Z zadowoleniem przyj´liÊmy
decyzj´ Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu z „Projektu za∏o˝eƒ do projektu
ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych
innych ustaw” propozycji zmiany art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne
w celu doprecyzowania zakazu reklamy aptek.
W przededniu Êwi´ta aptekarzy pozdrawiam serdecznie Was i Wasze
rodziny. Mam g∏´bokà nadziej´, ˝e b´dziecie mieli coraz wi´cej powodów do
radoÊci, a praca w aptece ponownie stanie si´ dla Was êród∏em zawodowej
satysfakcji. ˚ycz´ Wam sukcesów w ˝yciu osobistym i powodzenia w codziennej dzia∏alnoÊci.
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

X OGÓLNOPOLSKI DZIE¡ APTEKARZA

7

X Ogólnopolski Dzieƒ Aptekarza
18 wrzeÊnia 2013 r.
odby∏y si´ w Warszawie, w Sali Filharmonii Narodowej, obchody
X Ogólnopolskiego
Dnia Aptekarza,
pod Honorowym
Patronatem Ministra Zdrowia.
Podczas uroczystoÊci, w której
uczestniczyli nie
tylko Aptekarze, podkreÊlajàcy idee Êwi´tych Kosmy i Damiana, byli te˝ obecni
parlamentarzyÊci, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, instytucji paƒstwowych i akademickich jak równie˝ dzia∏acze samorzàdów zawodów zaufania
publicznego.
Jak co roku, w Dniu Aptekarza najbardziej zas∏u˝eni przedstawiciele tego
zawodu, otrzymali najwy˝sze wyró˝nienia przyznane przez Naczelnà Rad´
Aptekarskà.
SpoÊród Aptekarzy – cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
medale i tytu∏y
otrzyma∏y:
Medal im. prof.
Bronis∏awa Koskowskiego:
mgr farm. Danuta Rudnicka,
mgr farm. Zofia
Zieliƒska
Tytu∏ Stra˝nika
Wielkiej Piecz´ci
Aptekarstwa Polskiego: mgr farm
Monika Urbaniak
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Medal im. B. Koskowskiego
Mgr farm. Danuta Rudnicka
Wieloletni kierownik apteki Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie,
obecnie na emeryturze. Dyplom magistra farmacji otrzyma∏a w Krakowie,
6 wrzeÊnia 1960 roku, jako jedna z pierwszych na terenie Podkarpacia uzyska∏a
drugi stopieƒ z zakresu farmacji aptecznej (19 listopada 1975 roku).
Wielokrotnie podejmowa∏a obowiàzki kierownika specjalizacji, opiekuna
magistrów farmacji-sta˝ystów, opiekuna praktyk studenckich. Wieloletni
Wojewódzki Specjalista w zakresie Farmacji Aptecznej województwa
rzeszowskiego, cz∏onek komisji egzaminacyjnych dla magistrów farmacji
uzyskujàcych pierwszy stopieƒ specjalizacji. W samorzàdzie aptekarskim od
chwili jego reaktywacji, Delegat na Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej czterech kadencji.
Odznaczona Medalem za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia

Mgr farm. Zofia Zieliƒska
W∏aÊciciel i kierownik apteki ogólnodost´pnej w IwoniczuZdroju, apteki, która by∏a w∏asnoÊcià jej matki. Po koniecznym wykupie od PZF Cefarm, aptek´ doprowadzi∏a do
stanu b´dàcego wzorem dla m∏odych kolegów. Delegat
na Okr´gowe Zjazdy Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej, s´dzia Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego
I, II kadencji; Przewodniczàcy Sàdu Aptekarskiego III kadencji; w IV kadencji Zast´pca Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w Podkarpackiej OIA.
Odznaczona Medalem za Zas∏ugi dla Aptekarstwa
Podkarpacia
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MEDALE

Stra˝nik Wielkiej Piecz´ci

Mgr farm Monika Urbaniak
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny od 1 grudnia 2002
roku, poprzednio by∏a przez dziesi´ç lat inspektorem farmaceutycznym. Pod
jej nadzorem powsta∏a w Rzeszowie nowoczesna baza kontroli leku – jedno
z dziewi´ciu w Polsce Laboratorium Kontroli JakoÊci Leków. Przez ca∏y okres
sprawowania funkcji inspektora wspó∏praca z samorzàdem aptekarskim
uk∏ada si´ w sposób harmonijny, który przynosi wiele wspólnych inicjatyw,
które sà dobrze odbierane w Êrodowisku. Województwo Podkarpackie jako
graniczna jednostka administracji paƒstwowej jest terenem trudnym pod
wzgl´dem obrotu substancjami leczniczymi, wspó∏dzia∏anie nadzoru farmaceutycznego ze wszystkimi instytucjami zaanga˝owanymi w system rzeczywistego przep∏ywu informacji w zakresie bezpieczeƒstwa zdrowia i ˝ycia obywateli jest zorganizowane w sposób modelowy.
Wyró˝niona przez NRA tytu∏em Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego.
Odznaczona Medalem za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia.
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NACZELNA IZBA APTEKARSKA
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NACZELNA IZBA APTEKARSKA
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MINISTERSTWO ZDROWIA
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URZÑD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
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Warszawa, 13 wrzeÊnia 2013 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali∏ dziÊ nowelizacj´ ustawy – Prawo
Farmaceutyczne, która zwi´kszy bezpieczeƒstwo pacjentów i dostosuje prawo
krajowe do prawa Unii Europejskiej, wdra˝ajàc przepisy dyrektywy 2010/84/
UE.
Przepisy znowelizowanej ustawy pozwolà skuteczniej monitorowaç niepo˝àdane dzia∏ania produktów leczniczych i zwi´kszà wykrywalnoÊç takich
przypadków. Za niepo˝àdane dzia∏anie produktu leczniczego b´dzie uznane
ka˝de jego niekorzystne i niezamierzone dzia∏anie (niezale˝nie od tego, czy
lek by∏ stosowany zgodnie ze wskazaniami, czy niezgodnie z przeznaczeniem
i w∏aÊciwoÊciami).
Dzi´ki nowelizacji obowiàzek zg∏aszania informacji o niepo˝àdanych dzia∏aniach leków b´dà mieli nie tylko lekarze, lekarze dentyÊci i farmaceuci –
zostanie on równie˝ na∏o˝ony na piel´gniarki i po∏o˝ne. Natomiast ratownicy
medyczni, felczerzy, diagnoÊci laboratoryjni i technicy farmaceutyczni
uprawnieni do wykonywania czynnoÊci fachowych w aptece zyskajà mo˝liwoÊç
zg∏aszania takich informacji. Rejestry dzia∏aƒ niepo˝àdanych b´dà prowadzili
importerzy równolegli, którzy w przypadku otrzymania informacji o dzia∏aniu
niepo˝àdanym produktu leczniczego b´dà mieli obowiàzek przekazaç jà
Urz´dowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).
Nowelizacja da pacjentom i ich opiekunom prawo do zg∏aszania niepo˝àdanych dzia∏aƒ leków. Zg∏oszenia b´dzie mo˝na przekazywaç prezesowi URPL,
producentowi danego produktu leczniczego lub osobie wykonujàcej jeden
z wymienionych powy˝ej zawodów medycznych.
Opracowane przez Ministra Zdrowia przepisy rozszerzajàce uprawnienia do
zg∏aszania dzia∏aƒ niepo˝àdanych leków majà na celu popraw´ bezpieczeƒstwa pacjentów. Rozszerzenie grupy osób, które mogà zg∏aszaç niepo˝àdane
dzia∏ania leków, zwi´kszy wykrywalnoÊç takich przypadków, a zdobyta w ten
sposób wiedza umo˝liwi lepszà ochron´ pacjentów przed ryzykiem, które
wià˝e si´ ze stosowaniem ka˝dego produktu leczniczego. Pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych b´dà mieli u∏atwiony dost´p do informacji
o niepo˝àdanych dzia∏aniach leków – URPL b´dzie publikowa∏ te informacje
na specjalnej stronie internetowej, dost´pnej dla wszystkich zainteresowanych.

MINISTERSTWO ZDROWIA
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Urzàd zobowiàzano równie˝ do wprowadzania (w okreÊlonych ustawowo
terminach) informacji o dzia∏aniach niepo˝àdanych do europejskiej bazy
danych EudraVigilance. Dzi´ki dost´powi do tej bazy b´dziemy dysponowaç
aktualnymi informacjami, przekazanymi przez podobne instytucje z innych
paƒstw UE.
Szacuje si´, ˝e dzi´ki rozwiàzaniom wprowadzonym przez nowelizacj´, do
2022 r. Êrednia wykrywalnoÊç przypadków niepo˝àdanych dzia∏aƒ produktów
leczniczych powinna wzrosnàç z kilku tysi´cy do oko∏o 20 tys. rocznie. W d∏u˝szej perspektywie czasowej wprowadzenie tych przepisów mo˝e przyczyniç
si´ do zmniejszenia liczby przypadków uzale˝nieƒ, powik∏aƒ i zatruç polekowych.
/-/Krzysztof Bàk
rzecznik prasowy
Ministra Zdrowia
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URZÑD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
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Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Informacja Prezesa Urz´du z dnia 2 wrzeÊnia 2013
w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie od dnia 1 wrzeÊnia br.
nowych regulacji w zakresie monitorowania
bezpieczeƒstwa stosowania leków
Uprzejmie przypominam, ˝e od 1 wrzeÊnia 2013 r. mogà pojawiç si´
w lecznictwie leki, których ulotki dla pacjenta i charakterystyki produktu leczniczego b´dà oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójkàta.
Dodatkowe monitorowanie to procedura wprowadzona przepisami
Dyrektywy 84/2010/WE.
Dotyczy ona produktów leczniczych, których profil bezpieczeƒstwa jest
szczególnie wnikliwie oceniany. Obejmuje przede wszystkim leki od niedawna
stosowane. Nie oznacza to, ˝e sà to leki, których u˝ywanie obarczone jest
wi´kszym ryzykiem.
W procedurze dopuszczania do obrotu dane na ich temat oceniane by∏y
wed∏ug obowiàzujàcych przepisów i standardów naukowych, jednak˝e ze
wzgl´du na krótki okres obserwacji wiedza o tych lekach jest niepe∏na.
Dodatkowe monitorowanie ma na celu zwi´kszenie skutecznoÊci systemu
nadzoru nad bezpieczeƒstwem farmakoterapii i szybsze ni˝ dotychczas zgromadzenie pe∏nej wiedzy o leku.
W ulotce i charakterystyce produktu leczniczego ka˝dego leku dodatkowo
monitorowanego, obok symbolu czarnego odwróconego trójkàta znajduje
si´ apel o zg∏aszanie dzia∏aƒ niepo˝àdanych zwiàzanych z jego stosowaniem.
Standardowy okres takiej obserwacji to 5 lat.
Pe∏na wiedza o leku s∏u˝y pacjentowi i pomaga podejmowaç decyzje
terapeutyczne lekarzowi sprawujàcemu nad nim opiek´. Chory ma prawo
znaç potencjalne zagro˝enia jakie mogà towarzyszyç terapii, a gdy takie wystàpià umieç powiàzaç je z lekiem. Pozwala to w wielu przypadkach na
ograniczenie ryzyka i zapobie˝enie niekorzystnym reakcjom na dany produkt
leczniczy.
Lista leków dodatkowo monitorowanych dost´pna jest pod adresem:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2013/04/
WC500142453.pdf
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Gra˝yna Hejda Dyrektor Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibà w Rzeszowie
Od 1 lipca funkcjonuje Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) – ogólnopolski serwis informatyczny – dzi´ki któremu pacjent ma dost´p do informacji
o udzielonych mu Êwiadczeniach zdrowotnych (poczàwszy od 2008 r.) i kwocie
Êrodków publicznych wydatkowanych na te Êwiadczenia.
System ZIP daje pacjentowi mo˝liwoÊç sprawdzenia swojego aktualnego
statusu ubezpieczenia, deklaracji z∏o˝onych w POZ, udzielonych Êwiadczeƒ
medycznych i wysokoÊç ich refundacji, wizyt w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego i pobytów w placówkach lecznictwa szpitalnego, zrealizowanych
recept i wysokoÊç ich refundacji, realizacji wniosku na leczenie sanatoryjne,
realizacji wniosku ortopedycznego i przedmiotów pomocniczych, stanu kolejek oczekujàcych. Ponadto mamy pe∏nà informacj´ o placówkach posiadajàcych kontrakt z NFZ, o mo˝liwoÊci leczenia za granicà i programach profilaktycznych.
Aby otrzymaç dost´p do w∏asnego konta w ZIP potrzebna jest rejestracja.
Mo˝na tego dokonaç drogà elektronicznà wchodzàc na stron´: zip.nfz.gov. pl
lub odwiedzajàc siedzib´ naszego POW NFZ w Rzeszowie. W najbli˝szych
dniach mo˝liwoÊç wydawania loginów i hase∏ do ZIP b´dà tak˝e mia∏y
wszystkie nasze Punkty Informacyjne. W tej sprawie poinformujemy Paƒstwa
odr´bnym komunikatem.
Szczegó∏owe informacje o ZIP otrzymajà Paƒstwo pod numerem, telefonu
17 86-04-002 lub na bezp∏atnej infolinii: 801 33 99 03 lub 19488.
Informacje o ZIP w naszym Oddziale mogà Paƒstwo tak˝e otrzymaç
w j´zyku migowym.
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CENNIK LABORATORIUM
Koszty badaƒ prób pobranych przez inspektorów farmaceutycznych w ramach
kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych obcià˝ajà:
q kontrolowanego w przypadku wyników negatywnych,
q bud˝et paƒstwa w przypadku wyników pozytywnych.
Koszty badaƒ prób zleconych obcià˝ajà zleceniodawc´.
Cena jednej roboczogodziny od dnia 1.09.2013 r. wynosi 34,60 z∏.
q Woda do receptury aptecznej wytwarzana w aptece – woda do bezpoÊredniego u˝ycia:
r do sporzàdzania leków nieja∏owych:
q woda oczyszczona produkcyjna (<100cfu/ml) 9,0 h x 34,60 z∏ = 311,40 z∏
r do sporzàdzania leków ja∏owych niepoddawanych koƒcowemu
wyja∏awianiu:
q woda wyja∏owiona spe∏niajàca minimum wymagania wyja∏owionej wody
oczyszczonej produkcyjnej (ja∏owoÊç) 11,5 h x 34,60z∏ = 397,90 z∏
r do sporzàdzania leków ja∏owych, w tym leków do oczu, poddawanych
koƒcowemu wyja∏awianiu:
q woda do wstrzykiwaƒ produkcyjna (<10cfu/100ml) 7,0 h x 34,60 z∏ =
242,20 z∏
q woda wysokooczyszczona (<10cfu/100ml) 7,0 h x 34,60 z∏ = 242,20 z∏
r do sporzàdzania leków pozajelitowych poddawanych wyja∏awianiu:
q woda do wstrzykiwaƒ produkcyjna (<10cfu/100ml + endotoksyny) 12,0 h
x 34,60 z∏ = 415,20 z∏
q Woda do receptury aptecznej – woda w pojemnikach:
r do sporzàdzania leków nieja∏owych:
q woda oczyszczona w pojemnikach wyja∏owiona (ja∏owoÊç) 15,25 h x 34,60
z∏ = 527,60 z∏
r do sporzàdzania leków ja∏owych, w tym leków do oczu:
q woda oczyszczona w pojemnikach wyja∏owiona (ja∏owoÊç) 15,25 h x 34,60z∏
= 527,60 z∏
q woda do wstrzykiwaƒ wyja∏owiona (ja∏owoÊç) 19,25 h x 34,60z∏ = 666,00 z∏
q Woda oczyszczona produkcyjna przeznaczona do dializ:
r badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne + endotoksyny: 17,5h
x 34,60 z∏ = 605,50 z∏
r badanie fizykochemiczne + badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn):
12,5h x 34,60 z∏ = 432,50 z∏
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r badanie fizykochemiczne 10,0h x 34,60 z∏ = 346,00 z∏
r badanie mikrobiologiczne (bez endotoksyn) 3,5h x 34,60 z∏ = 121,10 z∏
r badanie mikrobiologiczne + endotoksyny 8,5h x 34,60 z∏ = 294,10 z∏
r endotoksyny 6,0h x 34,60 z∏ = 207,60 z∏
q Badanie skutecznoÊci sterylizacji:
r suchym, goràcym powietrzem ( Sporal) 1,0h x 34,60 z∏ = 34,60 z∏
r parà wodnà:
q test paskowy ( Sporal A) 1,0h x 34,60 z∏ = 34,60 z∏
q fiolka ( Attest) 0,5h x 34,60 z∏ = 17,30 z∏
q Pozosta∏e badania (KSW, leki recepturowe i apteczne) wg indywidualnej
kalkulacji kosztów, ka˝dorazowo przedstawiane do zatwierdzenia PWIF.

Uwaga koledzy !!!!
Dost´p do kursów z zakresu ciàg∏ego szkolenia w systemie e-dukacja
wià˝e si´ z kosztami ponoszonymi przez wszystkich cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Wobec powy˝szego dost´p do kursów mo˝liwy
jest tylko dla osób, które majà op∏acone na bie˝àco sk∏adki cz∏onkowskie,
tj. do miesiàca poprzedzajàcego zalogowanie.
Przykro nam, ale osoby niespe∏niajàcego podstawowego obowiàzku
cz∏onka Izby Aptekarskiej nie b´dà mog∏y korzystaç z tej najwygodniejszej
formy szkolenia

POSIEDZENI PREZYDIUM PORA
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Posiedzenie Prezydium
i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 19 sierpnia br., w siedzibie POIA w Rzeszowie, odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Prezydium PORA i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej,
prowadzone przez Prezesa, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà.
Prezydium PORA przede wszystkim przedyskutowa∏o tematy zwiàzane
z gospodarkà finansowà POIA w kontekÊcie planowanych przedsi´wzi´ç
w drugiej po∏owie kadencji. Jeszcze w bie˝àcym roku planowane jest spotkanie
przedstawicieli aptek podkarpackich. Omówiono te˝ plany wydawnicze POIA
– z ró˝nych wzgl´dów postanowiono o ograniczeniu nak∏adu Biuletynu Informacyjnego POIA w formie drukowanej na korzyÊç formy elektronicznej.
W najbli˝szym czasie zostanie wszystkim aptekarzom przekazana ankieta
z proÊbà o decyzj´ w sprawie dost´pu do Biuletynu.
Cz∏onkowie PORA wys∏uchali omówienia spotkania Prezesów izb okr´gowych z G∏ównym Inspektorem Farmaceutycznym i inspektorami wojewódzkimi
(Warszawa), przedstawionego przez dr L. Samborskà; ze Spotkania Opiekunów
Zbiorów Farmaceutycznych (Sanok) informacj´ przekaza∏a mgr L. Czy˝.
Rada Aptekarska przyj´∏a uchwa∏´ dotyczàcà przyznania praw wykonywania zawodu dla kolejnych m∏odych aptekarzy podejmujàcych prac´ na terenie
Podkarpacia; w sprawie powo∏ania Koordynatora pracy Dzia∏ów Farmacji Szpitalnej; w sprawie procedury wydawania prawa wykonywania zawodu.
Uchwa∏y zostanà umieszczone na stronie internetowej POIA.
Na stronie internetowej POIA zamieszczona te˝ jest treÊç uchwa∏y Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie okreÊlenia wzoru identyfikatora farmaceuty
noszonego w miejscu pracy, z proÊbà o zapoznanie si´ i zaleceniem stosowania
si´ podkarpackich aptekarzy do tych˝e ustaleƒ.
Omówiono na posiedzeniu równie˝ zagadnienia bie˝àce:
1) planowana przez Urzàd Miasta w JaÊle konferencja „Apteka ¸ukasiewicza
czyli cz∏owiek w centrum uwagi” – komunikat na stronie POIA;
2) artyku∏ w „Rzeczpospolitej” z dnia 19.08.2013 r. pt. „Apteka musi sprzedawaç leki równie˝ w nocy”, dotyczàcy wyroku Naczelnego Sàdu Administracyjnego w sprawie harmonogramu pracy nocnej aptek, ustalanego przez
Rady Powiatów;
3) nowe kampanie reklamowe, prowadzone przez ró˝ne instytucje a zwiàzane
z nowymi formami zach´t do zakupu Êrodków leczniczych i suplementów
diety, co mo˝e przyczyniç si´ do obni˝enia poziomu zdrowia, szczególnie
u osób starszych;
4) wydanie kalendarza POIA na rok 2014, o tematyce „RoÊliny lecznicze w medycynie ludowej Podkarpacia”.
LMC
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Uchwa∏a nr 23/VI/2013
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z 19 sierpnia 2013r.
w sprawie: procedury przyznania i wydania prawa wykonywania zawodu –
dokumentu potwierdzajàcego uprawnienia magistra farmacji
na podstawie art. 29 ust.7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t. j. z 2008r. Nr 136 poz. 856) Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska
uchwala co nast´puje:
§1
1) Farmaceuta zamierzajàcy wykonywaç zawód na terenie POIA, w celu
uzyskania prawa wykonywania zawodu, sk∏ada do biura Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej wniosek o wpis na List´ cz∏onków POIA oraz
dokumenty zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach
aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 136 poz. 856) to jest:
1. dyplom potwierdzajàcy ukoƒczenie studiów na kierunku farmacja i uzyskanie tytu∏u magistra farmacji zgodnie z art. 2 b ustawy z dnia 19
kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 136 poz.
856) – a do czasu jego wydania zaÊwiadczenie o odbyciu studiów wy˝szych na kierunku farmacja,
2. orzeczenie lekarskie potwierdzajàce posiadanie stanu zdrowia pozwalajàcego na wykonywanie zawodu farmaceuty,
3. oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych
4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnoÊci za przest´pstwa
umyÊlne przeciwko ˝yciu i zdrowia
5. oÊwiadczenie o korzystaniu z pe∏ni praw publicznych
6. dwa zdj´cia paszportowe.
2) Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska podejmuje uchwa∏´ o przyznaniu
prawa wykonywania zawodu, zawierajàcà numer nadany farmaceucie wpisany do prawa wykonywania zawodu, w terminie 3 miesi´cy od daty z∏o˝enia kompletu dokumentów, w tym odpisu dyplomu lub jego orygina∏u.
3) Po uprawomocnieniu si´ uchwa∏y o przyznaniu prawa wydania zawodu
nast´puje druk dokumentu prawo wykonywania zawodu.
4) Wydanie dokumentu prawo wykonywania zawodu nast´puje po z∏o˝eniu
przez farmaceut´ uroczystego Êlubowania. Âlubowanie powinno odbyç
si´ bez zb´dnej zw∏oki. O terminie Êlubowania PORA informuje farmaceut´,
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nie stawienie si´ farmaceuty w wyznaczonym terminie Êlubowania usprawiedliwia jedynie choroba.
5) Wydanie dokumentu prawo wykonywania zawodu nast´puje za potwierdzeniem odbioru przez farmaceut´, na kserokopii prawa wykonywania zawodu z∏o˝onego w aktach farmaceuty w biurze POIA.
6) W wyjàtkowych przypadkach chorobowych/losowych, PORA podejmuje
decyzje indywidualne w sprawie odbioru prawa wykonywania zawodu.
§2
1. Farmaceuta wpisany na list´ cz∏onków POIA, do czasu otrzymania dokumentu prawo wykonywania zawodu, otrzymuje ZaÊwiadczenie wydane
przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà.
2. ZaÊwiadczenie potwierdza wpis na list´ POIA i z∏o˝enie przez farmaceut´
dokumentów okreÊlonych w art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 856) b´dàcych
podstawà do przyznania przez PORA prawa wykonywania zawodu.
3. TreÊç ZaÊwiadczenia zawiera za∏àcznik nr 1 do niniejszej uchwa∏y.
4. ZaÊwiadczenie, okazywane przy podejmowaniu pracy, jest wa˝ne tylko
z zaÊwiadczeniem lub odpisem dyplomu wydanym przez uniwersytet
medyczny, potwierdzajàcym fakt ukoƒczenia studiów i uzyskanie tytu∏u
magistra – do czasu z∏o˝enia przez farmaceut´ Êlubowania i otrzymania
prawa wykonywania zawodu.
5. ZaÊwiadczenie wystawione przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà podpisuje Prezes lub Zast´pca Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej wskazany przez Prezesa PORA.
6. ZaÊwiadczenie farmaceuta odbiera osobiÊcie lub jest ono przesy∏ane
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za poÊrednictwem poczty
przez biuro POIA na adres wskazany przez farmaceut´.
§3
Uchyla si´:
1) Uchwa∏´ Nr 20/V/2008 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z dnia
9 czerwca 2008 roku w sprawie uroczystego wr´czenia prawa wykonywania
zawodu farmaceuty.
2) Uchwa∏´ Nr 21/V/2008 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z dnia
9 czerwca 2008 roku w sprawie wydawania zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych
ubieganie si´ przez magistrów farmacji o prawo wykonywania zawodu.
§4
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Sekretarz PORA

Prezes PORA
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Za∏. Nr 1
ZAÂWIADCZENIE
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska zaÊwiadcza, ˝e mgr farm.
...................................................................

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

(imi´ i nazwisko)

(data, miejsce urodzenia)

z∏o˝y∏/a do biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
dokumenty okreÊlone w art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach
aptekarskich ( t.j. z 2008r. Nr 136 poz. 856 ) i wniós∏/a o wpis na list´ cz∏onków
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej i przyznanie prawa wykonywania
zawodu.
ZaÊwiadczenie jest wa˝ne tylko z zaÊwiadczeniem lub odpisem dyplomu wydanym przez uniwersytet medyczny potwierdzajàcym fakt ukoƒczenia studiów
i uzyskania tytu∏u magistra – do czasu z∏o˝enia przez farmaceut´ Êlubowania
i otrzymania prawa wykonywania zawodu.
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Posiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 26 wrzeÊnia 2013 r., w siedzibie izby, odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, prowadzone
przez Prezesa PORA, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà.
Przed rozpocz´ciem omawiania zagadnieƒ bie˝àcych, z ràk Prezesa PORA,
prawa wykonywania zawodu wraz ze znakiem przynale˝noÊci do Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, odebra∏y dwie absolwentki wydzia∏ów
farmaceutycznych uniwersytetów medycznych.
W sprawach bie˝àcych omówiono podstawowe problemy wynikajàce
z pracy magistrów farmacji, cz∏onków samorzàdu aptekarskiego wykonujàcych
zawód aptekarza. W tej cz´Êci posiedzenia uczestniczy∏a mgr farm. Monika
Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.
Przedyskutowano nast´pujàce zagadnienia:
- czasokres pracy zawodowej aptekarza w kontekÊcie ubiegania si´ magistra
farmacji o funkcj´ kierownika apteki/hurtowni farmaceutycznej/punktu
aptecznego; r´kojmia wydawana przez organy samorzàdowe jest elementem
sk∏adanej dokumentacji w trakcie procesu ubiegania si´ o t´ funkcj´ w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym;
- obieg dokumentów zwiàzanych z uruchamianiem nowych aptek lub wygaszaniem ich dzia∏alnoÊci albo zmianami na stanowiskach kierowników,
pomi´dzy WIF, POW NFZ oraz POIA;
- daty podj´cia lub zakoƒczenia pe∏nienia funkcji kierownika apteki w aptekach
nowo otwieranych, czasowo zawieszonych lub koƒczàcych dzia∏alnoÊç i mo˝liwoÊci podj´cia pracy w innej aptece przez magistra farmacji wykonujàcego
t´ funkcj´;
- monitorowanie warunków przechowywania Êrodków leczniczych, surowic
i szczepionek w magazynach aptecznych w Êwietle dobrej praktyki obrotu
lekami w aptekach;
- zwrócenie uwagi w∏aÊcicieli otwierajàcych nowe apteki, na posiadanie
wszelkich zezwoleƒ ze strony instytucji i urz´dów majàcych wp∏yw na prawid∏owe funkcjonowanie placówek, tak aby w trakcie kontroli nie dochodzi∏o
do niepotrzebnych kontrowersji;
- uchwa∏´ Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie okreÊlenia wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy – jest to zagadnienie,
o którym Podkarpacka OIA przypomina∏a aptekarzom umieszczajàc na swej
stronie internetowej treÊç uchwa∏y NRA wraz z logo POIA, a inspekcja farmaceutyczna w protoko∏ach kontroli aptek równie˝ umieszcza adnotacj´ o dobrych obyczajach aptecznych.

32

BIULETYN 4(212,213,214/2013)

Z innych spraw przedyskutowanych przez cz∏onków Prezydium PORA,
najwa˝niejszymi by∏y:
- wystàpienie Zwiàzku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych w sprawie
planowanych zmian od stycznia 2014 roku, w cz´stotliwoÊci dostaw towaru
do aptek w zwiàzku z ustaleniami dotyczàcymi zmiany wysokoÊci mar˝y
hurtowej;
- stanowisko Zwiàzku Powiatów Polskich w sprawie kompetencji do ustalania
rozk∏adu godzin pracy aptek ogólnodost´pnych;
- zmiany liczby Delegatów VII Kadencji POIA w zwiàzku z przekroczeniem
liczby cz∏onków POIA, wzrost liczby cz∏onków powy˝ej 1200 osób obliguje
wybór 1 delegata na 15 cz∏onków izby;
- zmiana trybu przyjmowania wniosków podczas post´powania w sprawie
udzielania r´kojmi dla kandydatów na kierowników aptek;
- sprawy zwiàzane z odtworzeniem utraconego prawa wykonywania zawodu;
przed∏u˝aniem okresów edukacyjnych; rejestracjà nowych cz∏onków POIA
i ich wyrejestrowywaniem w czasie realnym;
- sprawy finansowe w bie˝àcej dzia∏alnoÊci POIA.
LMC
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APTEKA ¸UKASIEWICZA
czyli CZ¸OWIEK W CENTRUM UWAGI
W dniu 6 wrzeÊnia br., w siedzibie Podkarpackiej Szko∏y Wy˝szej w JaÊle,
odby∏a si´ Konferencja „Apteka ¸ukasiewicza czyli Cz∏owiek w centrum uwagi”.
Konferencja zorganizowana by∏a przez Wydzia∏ Kultury, Sportu i Spraw
Spo∏ecznych Urz´du Miasta w JaÊle oraz Fundacj´ Instytutu ¸ukasiewicza
w Krakowie. Partnerami Konferencji byli Fundacja PGNiG im. Ignacego
¸ukasiewicza i Naukowa Fundacja Polpharmy, patronat honorowy sprawowali
Marsza∏ek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Okr´gowa Izba
Aptekarska i Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ¸ukasiewicza.
Tytu∏ Konferencji i jej
czas organizacji zwiàzany
by∏ ze 160 rocznicà zapalenia lampy naftowej w szpitalu lwowskim co jest symbolicznym poczàtkiem rozwoju przemys∏u naftowego
i gazowniczego na Êwiecie.
Ideà ∏àczàcà przemys∏ i aptek´ jako placówk´ najbli˝szà choremu – jest Cz∏owiek, który recept´ lekarskà
zamienia na lek. A jednoczeÊnie coraz lepsza dost´pnoÊç do wielu preparatów, tak otrzymywanych z przepisu lekarza, jak
i wydawanych na ˝yczenie pacjenta, mo˝e prowadziç do przyjmowania zbyt
wielu preparatów przez jednego chorego. Jest to niejednokrotnie, paradoksalnie, zagro˝eniem dla zdrowia a nie ulgà w chorobie. Aptekarze w aptekach
i lekarze w gabinetach sà tymi, którzy coraz cz´Êciej obserwujà to zjawisko,
szczególnie w grupie ludzi starszych. Stàd te˝ tematyka Konferencji – „Co
mo˝na zrobiç, aby starsi ludzie lepiej przestrzegali zaleceƒ lekarskich ? Jakie
zagro˝enie niesie wielolekowoÊç, a jakie niesystematyczne przyjmowanie
leków ? Jaka jest rola farmaceutów w starzejàcym si´ spo∏eczeƒstwie ? Co
trzeba wiedzieç, by skuteczniej komunikowaç si´ ze starszym pacjentem ?”
Oprócz bardzo ciekawych wyk∏adów, przygotowanych przez dr n. med.
Alicj´ Klich-Ràczk´ z Collegium Medicum UJ; dr n. farm. Agnieszk´ NeumannPodczaskà z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; prof. dr hab. Przemys∏awa
Kardasa z Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi oraz mgr Agnieszk´ Turkot
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z Collegium Medicum UJ,
wystàpi∏ dr Wojciech Kuêmierkiewicz – prezes Naukowej Fundacji Polpharmy,
który omówi∏ misj´ wspierania rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych poprzez finansowanie badaƒ
w tych dziedzinach.
Konferencj´ otworzy∏
Burmistrz Miasta Jas∏a, Andrzej Czernecki, który przybli˝y∏ zgromadzonym pomys∏ utworzenia Apteki ¸ukasiewicza – muzeum multimedialnego w lokalu, gdzie przez dziesi´ç lat 18571867 pracowa∏ Ignacy ¸ukasiewicz. Budynek ten, odrestaurowany staraniem
Urz´du Miasta w JaÊle, mo˝e w przysz∏oÊci staç si´ miejscem spotkania
Êwiatów medycyny, farmacji i przemys∏u z dziedzinami tymi zwiàzanego.
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Wizualizacj´ tego pomys∏u przedstawi∏a Agencja Interaktywna Bozanta
– wystawa w zamyÊle wykonawców projektu, pozwoli na swobodne zwiedzanie i samodzielne eksperymentowanie z aplikacjami dotykowymi, pozwalajàcymi na doÊwiadczenia wzorowane na pracy Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.
Wprowadzeniem do tematyki Konferencji by∏a rozmowa prowadzàcego
spotkanie, prezesa Instytutu ¸ukasiewicza w Krakowie, Macieja Zdziarskiego
z zast´pcà prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej na temat
dawnych i wspó∏czesnych aspektów pracy apteki i osób w niej pracujàcych.
Bardzo mi∏ym, aczkolwiek nie planowanym, akcentem spotkania by∏o spontaniczne wystàpienie mgr farm. Zofii Lang, seniorki jasielskich farmaceutów,
d∏ugoletniego kierownika apteki szpitalnej w JaÊle. Pani Magister przedstawi∏a
jeden ze swoich wierszy, jak sama stwierdzi∏a „dla zmiany bardzo naukowej
tematyki konferencji na rzecz zbli˝enia mi´dzyludzkiego w codziennym ˝yciu”.
W Konferencji, poÊród du˝ej grupy zainteresowanych mieszkaƒców Jas∏a,
brali udzia∏ miejscowi farmaceuci, uczestniczy∏y te˝ Prezes Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej, dr n. farm. Lucyna Samborska oraz Zast´pca
Prezesa mgr farm. Lidia Czy˝.
LMC
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IX Konferencja Naukowo-Techniczna
PRZEMYS¸ FARMACEUTYCZNY 2013
18-20 wrzeÊnia 2013 r.
W salach konferencyjnych Hotelu Rzeszów, w dniach 18-20 wrzeÊnia
2013 r. odby∏a si´ bardzo ciekawa konferencja, nie tylko dla osób ÊciÊle
zwiàzanych z przemys∏em farmaceutycznym. W cz´Êci pierwszej Gospodarz
Konferencji – Prezes Zarzàdu ICN Polfa Rzeszów SA, Tadeusz Pietrasz,
przedstawi∏ zak∏ad przy ulicy Przemys∏owej. Krótkà jego histori´ uczestnicy
mogli przeÊledziç na przygotowanym i omówionym przez panià Teres´ Drupk´
z rzeszowskiej firmy, filmie z najwa˝niejszymi wydarzeniami.
Jednym z wiodàcych referatów, wyg∏oszonym przez G∏ównego Inspektora
Farmaceutycznego, mgr farm. Zofi´ Ulz, by∏o omówienie zmian prawnych,
majàcych na celu przeciwdzia∏anie fa∏szowaniu produktów leczniczych oraz
zmiany w nadzorze nad bezpieczeƒstwem farmakoterapii, wprowadzanych
Dyrektywà 62/2011/EU.
Moderatorem debaty farmaceutycznej Quo vadis Komisjo, by∏ Wojciech
Kuêmierkiewicz, w debacie starano si´ odpowiedzieç na podstawowe pytania:
- czy zaproponowane rozwiàzania w zakresie zabezpieczenia przed fa∏szowaniem leków sà wystarczajàce ?
- co z certyfikacjà producentów i w konsekwencji brakiem substancji farmaceutycznych spoza krajów Unii Europejskiej ?
- jak ograniczyç koszty nowych regulacji ?
- czy warto rozbudowywaç system zbierania danych o niepo˝àdanych dzia∏aniach leków ?
OczywiÊcie w ograniczonym czasie konferencyjnym nie sposób odpowiedzieç szczegó∏owo na wszystkie postawione przed dyskutantami zagadnienia, niemniej jednak ka˝da nowa informacja pozwala na lepsze podejÊcie
do problemów wspó∏czesnej produkcji i dystrybucji Êrodków leczniczych.
W kolejnych sesjach wyk∏adowych omawiano zagadnienia dotyczàce
lepszej praktyki wytwórczej poszczególnych firm produkujàcych leki a tak˝e
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wyposa˝enie, b´dàce podstawà nowej formy leku. By∏y to m. in. nast´pujàce
wyk∏ady i sesje: „Szyte na miar´. Nowoczesne maszyny i urzàdzenia”; „Od
pipety do robota. Wyposa˝enie zak∏adów farmaceutycznych” czy „Jak udoskonaliç „doskona∏oÊç: ? Lean – metody optymalizacji procesów i organizacji
pracy”.
Konferencji towarzyszy∏a wystawa najnowszych urzàdzeƒ s∏u˝àcych produkcji finalnej – leku w opakowaniu jednostkowym, przekazywanego poprzez
aptek´ do ràk pacjenta. Uczestnicy mieli te˝ mo˝liwoÊç bezpoÊredniej obserwacji procesów produkcyjnych w ICN Polfa Rzeszów, zak∏adzie, który ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa, bardzo rzadko udost´pnia swe wn´trza osobom
postronnym.
LMC

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROFORUM”
Dobra praktyka apteczna – standardy dobrych
jakoÊciowo us∏ug aptecznych
Rzeszów, 27-29 wrzeÊnia 2013 r.
W ostatni weekend wrzeÊnia odby∏a si´ w Rzeszowie konferencja, zorganizowana pod patronatem Marsza∏ka Województwa Podkarpackiego, przez
Forum Polskiej Farmacji, Fundacj´ „Zdrowie i Opieka” oraz Stowarzyszenie
Pacjentów Aptek. Patronem edukacyjnym by∏o „Czasopismo Aptekarskie”,
a projekt zrealizowany zosta∏ przez Salus International.
W pierwszej cz´Êci – inaugurujàcej konferencj´ – otwierajàcy jà Redaktor
Wiktor Szukiel – przedstawi∏ krótko histori´ konferencji i spotkaƒ, jakie pod
szyldem Forum Polskiej Farmacji odbywa∏y si´ m. in. w Krynicy Czarnym Potoku.
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Rzeszowskiej konferencji towarzyszy∏a promocja wydawnictwa „Dobra Praktyka Apteczna (GPP) – Poradnik farmaceuty. Wspólne wytyczne Mi´dzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) i Âwiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO)”.
Wyk∏ad wprowadzajàcy wyg∏osi∏a pani Evee Terasaimi (Finlandia) –
Wiceprezydent Mi´dzynarodowej Federacji Farmaceutycznej.
Podczas dalszych cz´Êci uczestnicy mieli mo˝noÊç wziàç udzia∏ w dyskusji
plenarnej „Dobra Praktyka Apteczna”, podczas której g∏os zabrali profesorzy
Maciej Paw∏owski, Igor Murawow, E∏∏a Bulicz, wystàpili te˝ Janina Paw∏owska
i Jacek ¸awicki. Dyskusj´ prowadzi∏ Wiktor Szukiel.
Kolejnym blokiem tematycznym by∏ „Bli˝ej Siebie, bli˝ej Pacjenta”,
prowadzony przez prof. Jacka ¸awniczaka.
By∏y te˝ warsztaty dla uczestników „AsertywnoÊç i komunikacja empatyczna pracowników pierwszego sto∏u apteki w budowaniu relacji z pacjentem” oraz seminarium „Dobra praktyka apteczna elementem strategii zmiany
roli aptek w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego”.
Uczestnicy wyrazili nadziej´, ˝e konferencja ta zapoczàtkowa∏a cykl
nast´pnych spotkaƒ bo rozwijajàca si´ wiedza, nie tylko farmaceutyczna,
obliguje nas wszystkich do poszerzania wiadomoÊci dla „dobra chorego”, do
czego jesteÊmy przygotowani.
Mi∏ym akcentem konferencji
by∏o wr´czenie „Dyplomów Czasopisma Aptekarskiego Dobra Praktyka
Edukacyjna gwarancjà skutecznoÊci
i bezpieczeƒstwa terapii”. WÊród
wyró˝nionych znalaz∏a si´ równie˝
mgr farm. Lidia Czy˝, która otrzyma∏a dyplom „za wzorowe upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Edukacyjnej poprzez popularyzowanie
historii i tradycji aptekarstwa i farmacji”.
Dzi´kujemy bezpoÊrednim organizatorom – panom Aleksandrowi
˚urkowi i Zbigniewowi Witalisowi za
zaproszenie tak znamienitych GoÊci
do Rzeszowa!
LMC

P¸ACZÑ I P¸ACÑ

41

42

BIULETYN 4(212,213,214/2013)

UWAGA WSZYSCY KOLEDZY !!!
Obecna sytuacja na rynku wydawniczym obejmuje nie tylko druk w formie
papierowej lecz tak˝e umo˝liwia umieszczanie pe∏nych tekstów informacji
na stronie internetowej.
Od jakiegoÊ czasu do Biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
wp∏ywajà proÊby o nie przysy∏anie drukowanej formy Biuletynu Informacyjnego z ró˝nych wzgl´dów – wspólne gospodarstwo domowe cz∏onków izby,
zmiana miejsca zamieszkania.
Odwrotnie, docierajà te˝ sygna∏y zaniepokojenia ze strony zwykle seniorów zawodu czy osób nie wykonujàcych czynnie zawodu co do otrzymywania
tej specyficznej formy kroniki pracy samorzàdu.
˚eby umo˝liwiç dost´p wszystkim zainteresowanym, formami dla wszystkich dogodnymi, musimy razem postanowiç o formie wydawniczej. Kolejne
numery Biuletynu, od rocznika 2005, umieszczane sà na stronie internetowej
www.poia.pl w dziale „Biuletyny”. Spodziewamy si´, ˝e jest to forma, która
dla korzystajàcych z dost´pu do sieci, pozwala na dost´p w czasie i miejscu
wygodnym dla u˝ytkownika. Ale wiemy te˝, ˝e wiele osób „uzale˝nionych”
jest od wydania tradycyjnego.
Dla u∏atwienia decyzji Prezydium PORA w sprawie ograniczenia nak∏adu
a tym samym ograniczenia kosztów wydawniczych, prosimy o decyzj´ przede
wszystkim tych, którzy wolà wydanie internetowe.
Prosimy o przes∏anie drogà najdogodniejszà i najszybszà: e-mail’em, pod
adres biuro@poia.pl swojej decyzji, w treÊci wiadomoÊci umieszczajàc:
REZYGNUJ¢ Z WYDANIA „PAPIEROWEGO” BIULETYNU, B¢D¢ KORZYSTAå
Z WYDANIA UMIESZCZANEGO NA STRONIE POIA.

................................................
(Imi´ i nazwisko cz∏onka POIA)
A mo˝e wystarczy jeden egzemplarz w tradycyjnej formie wydawniczej Biuletynu w „rodzinie” ? – te˝ prosimy o informacj´.
Biuro
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
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