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 Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy!

Pewnie zdziwi Paƒstwa ta podwójna ok∏adka
Biuletynu – i bardzo dobrze. W nat∏oku informacji
chcieliÊmy zwróciç Paƒstwa uwag´ na –

XX rocznic´ reaktywacji naszego samorzàduXX rocznic´ reaktywacji naszego samorzàduXX rocznic´ reaktywacji naszego samorzàduXX rocznic´ reaktywacji naszego samorzàduXX rocznic´ reaktywacji naszego samorzàdu.

Chcemy jà uczciç w sposób uroczysty, dlatego
proponujemy Uroczyste Spotkanie Aptekarzy Podkar- Uroczyste Spotkanie Aptekarzy Podkar- Uroczyste Spotkanie Aptekarzy Podkar- Uroczyste Spotkanie Aptekarzy Podkar- Uroczyste Spotkanie Aptekarzy Podkar-
pacia w dniu 26 paêdziernika br.  w sali Teatru im. Wandypacia w dniu 26 paêdziernika br.  w sali Teatru im. Wandypacia w dniu 26 paêdziernika br.  w sali Teatru im. Wandypacia w dniu 26 paêdziernika br.  w sali Teatru im. Wandypacia w dniu 26 paêdziernika br.  w sali Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w RzeszowieSiemaszkowej w RzeszowieSiemaszkowej w RzeszowieSiemaszkowej w RzeszowieSiemaszkowej w Rzeszowie.

Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc na sali oraz
niezb´dne ustalenia organizacyjne, musimy wiedzieç ile
osób zechce uczestniczyç w tym spotkaniu.

 Zapraszamy podkarpackich aptekarzy wraz z rodzinami. Zapraszamy podkarpackich aptekarzy wraz z rodzinami. Zapraszamy podkarpackich aptekarzy wraz z rodzinami. Zapraszamy podkarpackich aptekarzy wraz z rodzinami. Zapraszamy podkarpackich aptekarzy wraz z rodzinami.

Prosimy przes∏aç zamieszczone na ok∏adce zg∏oszenie na adres biura lub
przekazaç zg∏oszenie telefonicznie.

W zwiàzku z tà rocznicà warto przypomnieç najwa˝niejsze wydarzenia
z minionego dwudziestolecia. O nich b´dziemy wspominaç na uroczystej gali
w teatrze a teraz wymieni´ niektóre z nich.

Pi´ç kadencji POIAPi´ç kadencji POIAPi´ç kadencji POIAPi´ç kadencji POIAPi´ç kadencji POIA
(kalendarium).(kalendarium).(kalendarium).(kalendarium).(kalendarium).

Kolejne 5 kadencji dzia∏ania w∏adz POIA by∏y krokami milowymi
w dzia∏aniu naszego podkarpackiego samorzàdu aptekarskiego.

 I Kadencja POIA 1991-1995 I Kadencja POIA 1991-1995 I Kadencja POIA 1991-1995 I Kadencja POIA 1991-1995 I Kadencja POIA 1991-1995

Dzia∏ania nowo powo∏anej PORA by∏y ukierunkowane na rozwiàzywanie
pi´trzàcych si´ problemów aptek, aptekarzy i m∏odego samorzàdu. Prócz
ustawy o izbach aptekarskich, która ogólnie zarysowa∏a zadania samorzàdu
aptekarskiego, brak by∏o ca∏ego zestawu ustaw i rozporzàdzeƒ regulujàcych,
w nowych warunkach, prac´ aptek oraz dzia∏alnoÊç samorzàdu.

A nowe warunki to przede wszystkim likwidacja paƒstwowego monopolu
oraz dynamiczna prywatyzacja aptek. System refundacji oparty by∏ na bud˝ecie
wojewódzkim. Wzrasta∏o ogromne zad∏u˝enie wobec aptek (3-4 miesiàce) –
co powodowa∏o brak p∏ynnoÊci finansowej aptek.



BIULETYN 3(185,186/2011)BIULETYN 3(185,186/2011)BIULETYN 3(185,186/2011)BIULETYN 3(185,186/2011)BIULETYN 3(185,186/2011)4

Organizujemy prac´ biura POIAbiura POIAbiura POIAbiura POIAbiura POIA po uzyskaniu lokalu w Rzeszowie ul. Gro-Rzeszowie ul. Gro-Rzeszowie ul. Gro-Rzeszowie ul. Gro-Rzeszowie ul. Gro-
dzisko 3dzisko 3dzisko 3dzisko 3dzisko 3. Rozpoczynamy wydawanie „praw wykonywania zawodu aptekarza”.
IV Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA przyjmuje uchwa∏´ o powo∏aniu Rady
Patronackiej do spraw zbiorów zabytków aptekarskich w Muzeum Regio-
nalnym w Bieczu.

II Kadencja POIA 1995-1999II Kadencja POIA 1995-1999II Kadencja POIA 1995-1999II Kadencja POIA 1995-1999II Kadencja POIA 1995-1999

Poczàtki fiskalizacji aptek oraz dalsza ich komputeryzacja (w tym czasie
skomputeryzowanych by∏o 32 procent aptek na terenie dzia∏ania POIA). Nowe
regulacje prawne:
- ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- zmiana stawek VAT na leki,
a przede wszystkim reforma administracyjna paƒstwa w 1999 roku – z 46
zrobi∏o nam si´ 16 województw – skutkowa∏a zmianà zasi´gu dzia∏ania POIA
(zwi´kszy∏a si´ liczba cz∏onków izby o kolegów wykonujàcych zawód na te-
renach  powiatów utworzonych z terenów by∏ych województw tarnobrzes-
kiego i tarnowskiego).

Zmiana lokalu POIA. 1 stycznia 1998 rZmiana lokalu POIA. 1 stycznia 1998 rZmiana lokalu POIA. 1 stycznia 1998 rZmiana lokalu POIA. 1 stycznia 1998 rZmiana lokalu POIA. 1 stycznia 1998 r. – przenosimy biuro do siedziby
Podkarpackiej Hurtowni Aptekarskiej (Rzeszów ul Boya ˚eleƒskiego 2Rzeszów ul Boya ˚eleƒskiego 2Rzeszów ul Boya ˚eleƒskiego 2Rzeszów ul Boya ˚eleƒskiego 2Rzeszów ul Boya ˚eleƒskiego 2). PORA
podpisuje 9 stycznia 1999 r. porozumienie z Podkarpackà Regionalnà Kasà
Chorych w sprawie zasad refundacji za leki.

III Kadencja POIA 1999-2003III Kadencja POIA 1999-2003III Kadencja POIA 1999-2003III Kadencja POIA 1999-2003III Kadencja POIA 1999-2003

6 wrzeÊnia 2001 r.6 wrzeÊnia 2001 r.6 wrzeÊnia 2001 r.6 wrzeÊnia 2001 r.6 wrzeÊnia 2001 r. – uchwalenie ustawy  Prawo Farmaceutyczne
a w 2003 r. likwidacja Kas Chorych i powo∏anie zcentralizowanego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia z 16 oddzia∏ami.

Z inicjatywy samorzàdu aptekarskiego powo∏anie Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej dla zmiany niekorzystnych zapisów ustaw Prawo Farmaceu-
tyczne i „o izbach aptekarskich”.
Zmiany na stanowisku Prezesa PORA.
W lipcu 1999 r. - zakup nowego lokalu na siedzib´ POIA  –  Rzeszów, ulicaW lipcu 1999 r. - zakup nowego lokalu na siedzib´ POIA  –  Rzeszów, ulicaW lipcu 1999 r. - zakup nowego lokalu na siedzib´ POIA  –  Rzeszów, ulicaW lipcu 1999 r. - zakup nowego lokalu na siedzib´ POIA  –  Rzeszów, ulicaW lipcu 1999 r. - zakup nowego lokalu na siedzib´ POIA  –  Rzeszów, ulica
Jagielloƒska 23/5Jagielloƒska 23/5Jagielloƒska 23/5Jagielloƒska 23/5Jagielloƒska 23/5.

IV Kadencja POIA  2003 -2007IV Kadencja POIA  2003 -2007IV Kadencja POIA  2003 -2007IV Kadencja POIA  2003 -2007IV Kadencja POIA  2003 -2007

2003 r.2003 r.2003 r.2003 r.2003 r.
Z∏o˝enie w kancelarii Sejmu RP obywatelskiego projektu zmian tzw. ustaw

farmaceutycznych, rozporzàdzenie MZ w sprawie specjalizacji oraz szkoleƒ
ciàg∏ych farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceu-
tycznych.
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2004 r.2004 r.2004 r.2004 r.2004 r.
Akredytacja jednostek szkolenia ciàg∏ego, wydawanie certyfikatów przez

MZ, sytuacja aptek i aptekarzy po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej – nasilajà
si´ zjawiska nieetycznych dzia∏aƒ konkurencyjnych na rynku dystrybucji leków
(sieci aptek, wojna cenowa, programy lojalnoÊciowe).

luty 2005 r.luty 2005 r.luty 2005 r.luty 2005 r.luty 2005 r.
60. rocznica utworzenia samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu.

Wybory do Sejmu RP – spotkania z kandydatami a potem z wybranymi pos∏ami,
których zapoznawaliÊmy z problemami zawodu i potrzebà zmiany Prawa
Farmaceutycznego.

2006 r.2006 r.2006 r.2006 r.2006 r.
XV-lecie odrodzonego samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu. Nasilenie

si´ tzw. „wojny cenowej” mi´dzy aptekami. Zmiany na stanowisku G∏ównego
Inspektora Farmaceutycznego.

2007 r.2007 r.2007 r.2007 r.2007 r.
D∏ugo oczekiwana nowelizacja Prawa Farmaceutycznego – znowu

cz´Êciowa i w koƒcowej fazie wypaczona.

V Kadencja POIA  2007 -2011V Kadencja POIA  2007 -2011V Kadencja POIA  2007 -2011V Kadencja POIA  2007 -2011V Kadencja POIA  2007 -2011

2007 r.2007 r.2007 r.2007 r.2007 r.
Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego, która pociàgn´∏a za sobà ca∏à

lawin´ projektów rozporzàdzeƒ wykonawczych przygotowanych przez Mini-
stra Zdrowia – koƒczy si´ pierwszy pi´cioletni cykl szkolenia ciàg∏ego.

2008 r.2008 r.2008 r.2008 r.2008 r.
Przyj´cie logo, jako znaku graficznego Podkarpackiej Okr´gowej Izby

Aptekarskiej, potwierdzajàcego przynale˝noÊç farmaceuty do POIA.
Podpisanie trójstronnego porozumienie : WIS-WIF-POIA w sprawie

praktycznego wdro˝enia zapisu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
„O bezpieczeƒstwie ˝ywienia i ˝ywnoÊci” dotyczàcej podmiotów prowadzà-
cych obrót m.in. suplementami diety – w tym aptek.

Spotkanie Prezydium PORA z przedstawicielami OIL w Rzeszowie.

2009 r.2009 r.2009 r.2009 r.2009 r.
Spotkania z pos∏ami na Sejm RP.
Wstrzymanie przez MZ prac legislacyjnych nad ustawà Prawo Farmaceutyczne.
Stanowisko PORA w sprawie bezpiecznego dost´pu do leków oraz

zagro˝eƒ dla aptek i aptekarzy.
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2010 r.2010 r.2010 r.2010 r.2010 r.
Porozumienie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem  Farmaceu-

tycznym w Rzeszowie w sprawie personelu fachowego w aptekach ogólnodo-
st´pnych i jego obowiàzków.

2011 r.2011 r.2011 r.2011 r.2011 r.
Spotkanie si´ z przedstawicielami firm informatycznych obs∏ugujàcych

apteki na terenie naszego województwa.
Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”.
Powo∏anie na nasz wniosek, na terenie naszego województwa,

Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej – mgr farm.
Henryki Paszko.

Uchwalenie 12.05.2011 r. Ustawy o refundacji leków, Êrodków12.05.2011 r. Ustawy o refundacji leków, Êrodków12.05.2011 r. Ustawy o refundacji leków, Êrodków12.05.2011 r. Ustawy o refundacji leków, Êrodków12.05.2011 r. Ustawy o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznychspo˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznychspo˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznychspo˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznychspo˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.

a w Biuletynie...a w Biuletynie...a w Biuletynie...a w Biuletynie...a w Biuletynie...

Niestety zainteresowanie udzia∏em w naszym konkursie „XX lat Samo-
rzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu” okaza∏o si´ niewielkie. Wp∏yn´∏y tylko
dwie prace, og∏oszenie wyników, zgodnie z regulaminem, odb´dzie si´ 26
paêdziernika na spotkaniu aptekarzy w teatrze.

*    *    *
Nadal toczy si´ walka o w∏aÊciwy kszta∏t rozporzàdzenia Ministra Zdrowia

„w sprawie ogólnych warunków umów na realizacj´ recept oraz ramowego
wzoru umowy na ich realizacj´”.

Prezes NRA skierowa∏ pismo do Premiera oraz do Ministra Zdrowia, w któ-
rym stwierdza, ˝e stworzony przez ustaw´ zapis – z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywie-
niowego i wyrobów medycznych – oraz projektowane akty wykonawcze, w tej
sprawie powodujà, ̋ e wykonywanie zawodu farmaceuty oraz funkcjonowanie
apteki, jako placówki ochrony zdrowia publicznego, nie b´dzie mo˝liwe.

W celu ochrony zawodowych uprawnieƒ farmaceutów (aptekarzy),
Naczelna Rada Aptekarska podejmie wszelkie dzia∏ania prawne, aby ww. Roz-
porzàdzenie nie wesz∏o w ˝ycie, a umowy, w kszta∏cie proponowanym przez
Ministra Zdrowia, nie by∏y zawierane.

Na razie konferencje uzgodnieniowe w toku. Zobaczymy jaki b´dzie efekt
tych dzia∏aƒ.
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*    *    *
Zamieszczamy te˝ :
q Uchwa∏´ PORA w sprawie  ustanowienia pamiàtkowego medalu XX-lecia

Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej;
q wspomnienie o prof. Wincentym Kwapiszewskim oraz mgr. Jerzym Kwiatku;
q przypominamy te˝ uchwa∏y dotyczàce sk∏adki cz∏onkowskiej (chcielibyÊmy

do Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego uporzàdkowaç te sprawy);
q artyku∏y o systemie e-Recepta oraz o recepcie elektronicznej, a tak˝e znacznà

cz´Êç szkoleniowà.

Lato Lato Lato Lato Lato – w tym roku – ...by∏o jakieÊ szare i s∏owikom brak∏o tchu... jak
w piosence Sikorowskiego albo jak Êw. pami´ci red. Andrzej Zaleski okreÊla∏
„przekropne lato”,
                                                            dlatego

˝ycz´ Paƒstwu i sobie z∏otej polskiej jesieni, udanego urlopu w ciep∏ych
krajach i do zobaczenia najpierw 3 paêdziernika na XXVII Okr´gowym  Zjeêdzie3 paêdziernika na XXVII Okr´gowym  Zjeêdzie3 paêdziernika na XXVII Okr´gowym  Zjeêdzie3 paêdziernika na XXVII Okr´gowym  Zjeêdzie3 paêdziernika na XXVII Okr´gowym  Zjeêdzie
Delegatów POIA /VI Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeêdzie  POIADelegatów POIA /VI Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeêdzie  POIADelegatów POIA /VI Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeêdzie  POIADelegatów POIA /VI Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeêdzie  POIADelegatów POIA /VI Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeêdzie  POIA a nast´pnie
26 paêdziernika na obchodach  XX-lecia reaktywacji samorzàdu aptekarskiego26 paêdziernika na obchodach  XX-lecia reaktywacji samorzàdu aptekarskiego26 paêdziernika na obchodach  XX-lecia reaktywacji samorzàdu aptekarskiego26 paêdziernika na obchodach  XX-lecia reaktywacji samorzàdu aptekarskiego26 paêdziernika na obchodach  XX-lecia reaktywacji samorzàdu aptekarskiego
na Podkarpaciuna Podkarpaciuna Podkarpaciuna Podkarpaciuna Podkarpaciu (Teatr im. Wandy Siemaszkowej  w Rzeszowie).

   Prezes
      Podkarpackiej Okr´gowej
            Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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POSIEDZENIE PREZYDIUM I PORA 9

PosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzenie
Prezydium i Rady Podkarpackiej Okr´gowej IzbyPrezydium i Rady Podkarpackiej Okr´gowej IzbyPrezydium i Rady Podkarpackiej Okr´gowej IzbyPrezydium i Rady Podkarpackiej Okr´gowej IzbyPrezydium i Rady Podkarpackiej Okr´gowej Izby

AptekarskiejAptekarskiejAptekarskiejAptekarskiejAptekarskiej
W dniu 15 lipca br. odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium i Rady POIA

prowadzone przez Prezesa, doktora Aleksandra Czarniawego.
Cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej omówili przede

wszystkim rejonowe zebrania aptekarzy, które odby∏y si´ w czerwcu, w czte-
rech oÊrodkach województwa. Wszystkie zebrania spe∏ni∏y swój cel g∏ówny,
jakim by∏ wybór delegatów VI kadencji POIA, niemniej jednak pozostawi∏y
pewien niedosyt jeÊli chodzi o frekwencj´ aptekarzy – Êrednio 18 proc. obec-
nych. Struktura zawodowa wybranych delegatów budzi natomiast zadowo-
lenie, w grupie 117 delegatów jest 53 w∏aÊcicieli aptek, 46 kierowników–
pracowników, 11 pracowników oraz 7 farmaceutów pracujàcych poza
aptekami.

Du˝e emocje wywo∏uje kolejny, opublikowany na stronie Ministerstwa
Zdrowia, projekt dotyczàcy treÊci umów, które apteki b´dà zobligowane
zawieraç z oddzia∏ami wojewódzkimi NFZ w przypadku decyzji o wydawaniu
Êrodków leczniczych w sposób refundowany. NieobecnoÊç pani Naczelnik
Departamentu Gospodarki Lekami POW NFZ na posiedzeniu Rady POIA spo-
wodowana by∏a zorganizowanym w tym samym dniu spotkaniem uzgodnie-
niowym, dotyczàcym tego tematu, w Ministerstwie Zdrowia. Komunikat z tego
spotkania znajduje si´ na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej, w dziale „Aktu-
alnoÊci”.
Cz∏onkowie Rady podj´li nast´pujàce uchwa∏y bie˝àce:
1. w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu,
2. okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceuty przebywajàcego poza granicami RP.

Ustawa pierwsza wzbudzi∏a dyskusj´ dotyczàcà okresów zg∏aszania si´
m∏odych kolegów-aptekarzy do Biura Izby z kompletami dokumentów ko-
niecznymi dla wydania prawa wykonywania zawodu. Okresy, jakie up∏ywajà
mi´dzy wydaniem odpisu dyplomu przez uczelni´ a dostarczeniem go do
Biura si´gajà niejednokrotnie nawet szeÊciu miesi´cy. Skàdinàd wiadomo, ˝e
aptekarz mo˝e podjàç prace w aptece tylko z kompletem dokumentów upraw-
niajàcych go do tego – w tym znajduje si´ zaÊwiadczenie wydawane przez
Biuro POIA. Brak prawa wykonywania zawodu lub w okresie oczekiwania,
zaÊwiadczenia o z∏o˝eniu kompletu dokumentów a jedynie posiadanie odpisu
dyplomu magisterskiego, nie jest podstawà do pracy – o fakcie tym powinien
wiedzieç ka˝dy kierownik apteki zobligowany do w∏aÊciwej ewidencji praco-
wników fachowych w podleg∏ej placówce.
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Kolejne uchwa∏y by∏y zwiàzane z planowanymi kolejnymi spotkaniami
aptekarzy: zjazdem sprawozdawczo-wyborczym oraz dwudziestoleciem reak-
tywacji samorzàdu. Podj´to:
1. Uchwa∏´ o ustanowieniu pamiàtkowego Medalu XX-lecia Podkarpackiej

Okr´gowej Izby Aptekarskiej;
2. o przyznaniu tego Medalu dla grupy dziewi´ciu aptekarzy-cz∏onków POIA;
3. o przyznaniu Medalu „Za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”;
4. o okreÊleniu wzoru mandatu Delegata VI Kadencji POIA.
Omówiono te˝ projekt materia∏ów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

Biuro POIA poinformowa∏o zgromadzonych o wp∏ywie dwóch prac na
„konkurs literacki” og∏oszony w zwiàzku z dwudziestoleciem dzia∏alnoÊci izby.
Dostarczone kopert zosta∏y otwarte przez sekretarza jury. A. Czartoryskiego
i po powieleniu, prace przekazane pozosta∏ym cz∏onkom jury. Konkurs zostanie
rozstrzygni´ty zgodnie z opublikowanym regulaminem.

Obradujàce Prezydium PORA przyj´∏o równie˝ do wiadomoÊci termin XIV
Mi´dzynarodowych Targów Biznes-˚ywnoÊç-Medycyna Rzeszów 2011, które
odb´dà si´  w Rzeszowie w dniach 9-10 listopada br., zaaprobowa∏o równie˝
mo˝liwoÊç wykorzystania logo POIA w materia∏ach promocyjnych Targów.
Zapozna∏o si´ z informacjà przedstawicieli GSK o braku mo˝liwoÊci przygo-
towania innego komunikatu, na temat programu detalicznego zaopatrywania
aptek w produkty GSK, ni˝ ju˝ przekazany do aptek.

Omówi∏o przekazane przez Komisj´ Ekonomicznà pismo aptekarza,
znajdujàcego si´ w wyjàtkowo trudnej sytuacji ̋ yciowej, z proÊbà o zapomog´.
Przedyskutowano te˝ koniecznoÊç szerszej informacji dla cz∏onków POIA prze-
chodzàcych na emerytur´ – przyznanie emerytury i jej pobieranie nie jest
podstawà do zaprzestania p∏acenia sk∏adek cz∏onkowskich, w sytuacji nie
wykonywania zawodu ulega zmianie jedynie wysokoÊç sk∏adki. .

Informacj´ o koniecznoÊci uzyskiwania punktów edukacyjnych na wszy-
stkich etapach pracy zawodowej przygotuje te˝ Komisja Nauki i Szkolenia.
Prezes PORA wr´czy∏ m∏odym adeptom zawodu Prawo jego wykonywania.

Sekretarz PORA
       mgr farm. Lidia Czy˝
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Moment wr´czania Prawa Wykonywania ZawoduMoment wr´czania Prawa Wykonywania ZawoduMoment wr´czania Prawa Wykonywania ZawoduMoment wr´czania Prawa Wykonywania ZawoduMoment wr´czania Prawa Wykonywania Zawodu
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Posiedzenie kolejnePosiedzenie kolejnePosiedzenie kolejnePosiedzenie kolejnePosiedzenie kolejne
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Posiedzenie kolejnePosiedzenie kolejnePosiedzenie kolejnePosiedzenie kolejnePosiedzenie kolejne
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UCHWA¸A NR  41/V/2011UCHWA¸A NR  41/V/2011UCHWA¸A NR  41/V/2011UCHWA¸A NR  41/V/2011UCHWA¸A NR  41/V/2011
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE
z dnia 15  lipca 2011 rokuz dnia 15  lipca 2011 rokuz dnia 15  lipca 2011 rokuz dnia 15  lipca 2011 rokuz dnia 15  lipca 2011 roku

w sprawieustanowienia pamiàtkowego medalu XX-lecia Podkarpackiejw sprawieustanowienia pamiàtkowego medalu XX-lecia Podkarpackiejw sprawieustanowienia pamiàtkowego medalu XX-lecia Podkarpackiejw sprawieustanowienia pamiàtkowego medalu XX-lecia Podkarpackiejw sprawieustanowienia pamiàtkowego medalu XX-lecia Podkarpackiej
Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 29 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia
1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856). Podkarpacka
Okr´gowa Rada  Aptekarska uchwala co nast´puje:

 § 1
Ustanawia si´ pamiàtkowy medal XX-lecia Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej za szczególne zas∏ugi i prac´ dla samorzàdu w okresie ca∏ego
20-lecia dzia∏alnoÊci reaktywowanego samorzàdu aptekarskiego na
Podkarpaciu w latach 1991-2011 wed∏ug wzoru jak w za∏àczniku do niniejszej
uchwa∏y.

§ 2

 Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia

            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy
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UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE
dnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 roku

w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856)
oraz Uchwa∏y  Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia
2008 roku w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej odpro-
wadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada  Aptekarska uchwala co nast´puje:

 § 1
1.Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej nale˝y wp∏acaç
na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca za dany miesiàc
kalendarzowy.
2. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za miesiàc grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia
br., tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏ rokiem
zamkni´tym.

§ 2
 Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przed-
miocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3
  1.Ostateczny termin rozliczenia sk∏adek cz∏onkowskich przez Biuro POIA za
dany rok kalendarzowy up∏ywa 31 marca nast´pnego roku kalendarzowego.
2. Po up∏ywie w/w terminu nieop∏acone sk∏adki cz∏onkowskie podlegaç b´dà
Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4
 Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia z mocà obowiàzujàcà od 1 lipca
2010 roku.
            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy
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UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6
XXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE

z dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 rokuz dnia  16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiejw sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r . o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz.
856) oraz Uchwa∏y Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19
stycznia 2008 roku   w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej
odprowadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby
Aptekarskiej, Okr´gowy Zjazd Delegatów uchwala co nast´puje:

§ 1

1. Kwota miesi´cznej sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej wynosi:
1) dla  farmaceutów  wykonujàcych zawodu farmaceuty - 44,00 z∏
2) dla  farmaceutów  nie wykonujàcych zawodu farmaceuty - 11,00 z∏
a) dla farmaceutów w∏aÊcicieli i wspó∏w∏aÊcicieli: aptek, hurtowni,sk∏adu
konsygnacyjnego i punktu aptecznego, którzy zawiesili prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej -11,00 z∏
b) dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach, hurtowniach, sk∏adzie
konsygnacyjnym i punkcie aptecznym, przebywajàcych na d∏ugotrwa∏ym
zwolnieniu lekarskim - powy˝ej  30 dni - 11,00 z∏

2. Naliczenie wysokoÊci sk∏adki odbywa si´ na podstawie pisemnej informacji
sk∏adanej do biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej przez
farmaceut´, w∏aÊciciela, wspó∏w∏aÊciciela apteki, hurtowni, punktu aptecz-
nego, sk∏adu konsygnacyjnego poczàwszy od daty zdarzenia potwierdzonej
dokumentem urz´dowym a w przypadku farmaceuty przebywajàcego na
d∏ugotrwa∏ym zwolnieniu lekarskim na podstawie kopii zaÊwiadczenia lekar-
skiego lub pisemnego potwierdzenia pracodawcy.
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 § 2

Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej szczegó∏owo
opisane   w § 1 za dany rok kalendarzowy nale˝y wp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dniawp∏aciç w terminie do dnia
20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego20 stycznia nast´pnego roku kalendarzowego.

§ 3

Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przed-
miocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4

Uchwa∏a wchodzi w ̋ ycie z dniem podj´cia z mocà obowiàzujàcà od 1 stycznia
2010 roku.

  Przewodniczàcy Zjazdu:                                      Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Robert Janocha    mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

             mgr farm. Maria Wójcik
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Biuro Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w RzeszowieBiuro Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w RzeszowieBiuro Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w RzeszowieBiuro Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w RzeszowieBiuro Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie

przypominaprzypominaprzypominaprzypominaprzypomina

ustalenia zawarte w Uchwal e nr 6 XXIV Okr´gowego Zjazdu Delegatów
POIA z dnia 16 kwietnia 2009 roku:

Paragraf 1 uchwa∏y w punkcie 1 litera b obni˝a sk∏adk´ cz∏onkowskà osób
przebywajàcych na zwolnieniu lekarskim trwajàcym powy˝ej 30 dni do kwoty
11 z∏otych miesi´cznie. Dla prawid∏owego rozliczenia sk∏adek cz∏onkowskich
w tej wysokoÊci, konieczne jest dostarczenie pisemnej informacji, o której
mowa w tym samym paragrafie w punkcie 2. Informacja taka powinna zostaç
przekazana do Biura Izby w terminie 7 dni od daty wystawienia zwolnienia
lekarskiego (kserokopia zaÊwiadczenia lekarskiego lub pisemne potwierdzenie
pracodawcy). Dokumenty przes∏ane w innym terminie nie b´dà uwzgl´dnioneDokumenty przes∏ane w innym terminie nie b´dà uwzgl´dnioneDokumenty przes∏ane w innym terminie nie b´dà uwzgl´dnioneDokumenty przes∏ane w innym terminie nie b´dà uwzgl´dnioneDokumenty przes∏ane w innym terminie nie b´dà uwzgl´dnione
w naliczaniu nale˝nych sk∏adek z tytu∏u przynale˝noÊci do izby aptekarskiej.w naliczaniu nale˝nych sk∏adek z tytu∏u przynale˝noÊci do izby aptekarskiej.w naliczaniu nale˝nych sk∏adek z tytu∏u przynale˝noÊci do izby aptekarskiej.w naliczaniu nale˝nych sk∏adek z tytu∏u przynale˝noÊci do izby aptekarskiej.w naliczaniu nale˝nych sk∏adek z tytu∏u przynale˝noÊci do izby aptekarskiej.

Ze wzgl´du na wag´ problemu, który w ostatnim okresie uleg∏ nasileniu?
Biuro POIA odnotowa∏o przekroczenia terminów dostarczenia stosownych
dokumentów si´gajàce nawet roku? prosimy wszystkich cz∏onków POIA
o ponowne zapoznanie si´ z Uchwa∏à Zjazdu.

          Biuro
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

     w Rzeszowie
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Komisja Nauki i SzkoleniaKomisja Nauki i SzkoleniaKomisja Nauki i SzkoleniaKomisja Nauki i SzkoleniaKomisja Nauki i Szkolenia

zwraca si´ kolejny raz z proÊbà o przekazywanie do Biura POIA orygina∏óworygina∏óworygina∏óworygina∏óworygina∏ów
uzyskanych do chwili obecnej kompletówkompletówkompletówkompletówkompletów     certyfikatów i zaÊwiadczeƒ, z któ-
rych wynika zakoƒczenie kolejnych okresów szkolenia.
A sà to:
Okres szkolenia 2004 - 2008 z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia do 31.XII.2010

      2005 - 2009         =         //        =          do 31.XII.2011
Te dwa okresy sà ju˝ definitywnie zakoƒczone. Wszyscy aptekarze, którzy nie
zakoƒczyli swych pierwszych okresów szkolenia w podanych wy˝ej terminach,
zobowiàzani sà przes∏aç Komisji Nauki i Szkolenia wszystkie uzyskane
dokumenty wraz z Kartà Ciàg∏ego Szkolenia oraz pismem t∏umaczàcym
zaniechanie szkolenia.
Kolejnymi okresami szkolenia dla osób, które zosta∏y zobligowane do szkolenia
w kolejnych latach, sà:
okres szkolenia 2006 - 2010, zakoƒczony ju˝ w terminie ustawowym,
wszystkich kolegów, którzy nie zakoƒczyli szkolenia, komisja prosi o przeka-
zanie pisma z uzasadnionà proÊbà o przed∏u˝enie maksymalnie o 24 miesiàce,
tj. do 31 grudnia 2012 roku;
kolejne roczniki osób, które uzyska∏y prawo wykonywania zawodu w roku
2006 i nast´pnych, sà w toku szkolenia.
Prosimy jednoczeÊnie zwrócenie uwagi, ˝e szkolenie jest szkoleniem ciàg∏ym
i obowiàzuje jego kontynuacja w nast´pujàcych okresach:
dla okresu 2004-2008  jest to okres 2009-2013
dla okresu 2005-2009  jest to okres 2010-2014
i kolejne, bez wzgl´du na dat´ zakoƒczenia pierwszego okresu szkolenia
ciàg∏ego.
Bardzo prosimy Kierowników Aptek o zwrócenie uwagi na ten problem,
wykonanie swego obowiàzku oraz czuwanie nad szkoleniem personelu facho-
wego. Przypominamy, ˝e przejÊcie na emerytur´ lecz pozostawanie czynnym
(tj. wykonujàcym zawód) aptekarzem  nie zwalnia z uczestniczenia w szkoleniu
ciàg∏ym i uzyskiwania punktów edukacyjnych.

Komisja Nauki i Szkolenia
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
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dr n. farm. Magdalena BabuÊka-Roczniak
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Steroidy stanowià wa˝nà grup´ zwiàzków biologicznie aktywnych.
W zale˝noÊci od rodzaju steroidu szkielet mo˝e byç w ró˝ny sposób rozbu-
dowany o dodatkowe atomy w´gla, tworzàc np. uk∏ad estranu, androstanu,
pregnanu, cholanu i cholestanu. Do uk∏adów tych mogà byç przy∏àczone
rozmaite grupy funkcyjne zmieniajàce w szerokim zakresie ich aktywnoÊç
biologicznà. I tak:
q Steroidy pochodne estranu to np. estradiol, estron stanowiàce ˝eƒskie

hormony p∏ciowe;
q Steroidy pochodne androstanu to np. testosteron, androsteron stanowiàce

m´skie hormony p∏ciowe;
q Steroidy pochodne pregnanu to np. aldosteron, kortekson, kortykosteron,

kortyzon b´dàce przedstawicielami hormonów kory nadnerczy oraz
progesteron – hormon wydzielany m.in. w przebiegu cyklu miesiàczkowego
kobiety i w czasie cià˝y;

q Steroidy pochodne cholanu to np. kwas cholanowy i kwasy cholowe -
substancje obecne w ˝ó∏ci;

q Steroidy pochodne cholestanu to np. cholesterol, stigmasterol, ergosterol.
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) bardzo cz´sto stosowana jest

do rozdzia∏u analitycznego oraz preparatywnego  wyodr´bniania zwiàzków
z matrycy biologicznej, wykrywania i oznaczania  w tym równie˝ steroidów
oraz ich metabolitów. Szczególne znaczenie posiadajà badania nad ich
rozdzia∏em i liofilowoÊcià. W literaturze nie spotka∏am  opisanych warunków
chromatograficznego rozdzielenia technikà TLC nast´pujàcych steroidów:
androsteronu, epiandrosteronu, testosteronu,  dehydroepiandrosteronu,
estradiolu, β-sitosterolu, stigmasterolu i cholesterolu. Stanowi∏o to przes∏ank´
do przeprowadzenia porównania rozdzia∏u w/w zwiàzków steroidowych
technikà NP-TLC i RP-TLC. Dlatego te˝  moje badania obejmowa∏y nowe
teoretyczne i praktyczne aspekty analityczne i fizykochemiczne w badaniu
wybranych zwiàzków steroidowych.

I dotyczy∏y: porównania rozdzia∏u wybranych  zwiàzków steroidowych
technikà adsorpcyjnej chromatografii cienkowarstwowej (NP-TLC) i po-
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dzia∏owej chromatografii cienkowarstwowej (RP-TLC), ocen´ wp∏ywu
temperatury na zmian´ aktywnoÊci ˝elu krzemionkowego stosowanego do
rozdzia∏u badanych zwiàzków steroidowych, zastosowanie spektrodensyto-
metrii do analitycznej identyfikacji badanych zwiàzków steroidowych,
propozycj´ po∏àczenia TLC z densytometrià do iloÊciowego oznaczenia
hydrokortyzonu w tabletkach preparatu farmaceutycznego Hydrocortisonum
firmy Jelfa, zastosowanie RP-HPTLC oraz metod obliczeniowych do oceny
liopfilowoÊci badanych substancji, oraz zastosowanie indeksów topologicz-
nych do badania liofilowoÊci oraz wybranych w∏aÊciwoÊci fizyko chemicznych
badanych zwiàzków steroidowych.

Chromatografia cienkowarstwowa jest powszechnie stosowanà technikà
w kontroli  jakoÊci i trwa∏oÊci preparatów farmaceutycznych. Jednak  w wielu
przypadkach farmakopee nie uwzgl´dniajà znaczenia TLC w iloÊciowej
analizie leków. Farmakopee do tej pory ograniczajà zastosowanie TLC tylko
do jakoÊciowej identyfikacji lub pó∏iloÊciowych testów czystoÊci leków.
Badanie to˝samoÊci leku technikà TLC odbywa si´ na podstawie wartoÊci  RF

oraz zabarwienia plamki chromatograficznej badanego zwiàzku biologicznie
czynnego. Uwzgl´dniajàc obecne mo˝liwoÊci TLC, która przez instrumen-
talizacj´ jest doskona∏à technikà do iloÊciowej analizy leków, podj´∏am prób´
zastosowania TLC  w po∏àczeniu z densytometrià i spektrodensytometrià do
zbadania to˝samoÊci oraz iloÊciowego oznaczenia hydrokortyzonu w tablet-
kach preparatu Hydrocortisonum firmy Jelfa. Warunkiem prawid∏owego
przeprowadzenia badania  by∏a odpowiednia walidacja metody, wykazujàca,
˝e zaproponowany tok analizy jest prawid∏owy w warunkach, w których
ma byç stosowany.

Otrzymane elektronowe widma absorpcyjne wykorzystywane  sà do
celów identyfikacyjnych i wyznaczania struktury zwiàzków. W praktyce
w badaniach strukturalnych zwiàzków organicznych widma badanych sub-
stancji, porównywane sà z widmami substancji o znanej strukturze. W celu
poprawnej identyfikacji badanego zwiàzku niewystarczajàce jest tylko
porównanie po∏o˝eƒ i nat´˝eƒ maksimów pasm absorpcyjnych, konieczne
jest porównanie ca∏ej krzywej absorpcji, poniewa˝ tylko pe∏na zgodnoÊç
ca∏ego widma Êwiadczy o identycznoÊci badanych substancji.

Uzyskane przy pomocy densytometru widma UV-Vis badanych substancji
mogà stanowiç podstaw´ badania to˝samoÊci. Zaproponowana metoda
wydaje si´ byç bardziej wiarygodna do badania to˝samoÊci hydrokortyzonu
w tabletkach preparatu farmaceutycznego Hydrocortisonum firmy Jelfa
ani˝eli metoda wizualna proponowana w Farmakopei Polskiej VI. Ponadto
metoda ta mo˝e byç alternatywna w stosunku do metody spekt rofotome-
trycznej do iloÊciowego oznaczania hydrokoryzonu w tabletkach Hydro-
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cortisonum firmy Jelfa. Chromatograficzna metoda NP-TLC w powiàzaniu
z densytometrià i spektrodensytometrià, dotyczàca iloÊciowego oznaczania
hydrokortyzonu w tabletkach preparatu farmaceutycznego Hydrocortisonum
firmy Jelfa jest selektywna, precyzyjna i dok∏adna, spe∏nia równie˝ kryterium
liniowoÊci w wymaganym zakresie st´˝eƒ. ZawartoÊç hydrokortyzonu w ba-
danym preparacie farmaceutycznym Hydrocortisonum firmy Jelfa jest zgodna
z zaleceniami Farmakopei Polskiej VI (2002) i Farmakopei Polskiej VIII (2008),
albowiem zawartoÊç hydrokortyzonu w preparacie wynosi oko∏o 93,3%
w stosunku do zawartoÊci deklarowanej przez producenta.
Ponadto na podstawie przeprowadzonych badaƒ stwierdzi∏am  wp∏yw faz
stacjonarnych (˝el krzemionkowy i mieszanina ˝elu krzemionkowego i ziemi
okrzemkowej nieimpregnowane i impregnowane 1% i 5% CuSO4 oraz RP18W)
oraz faz ruchomych na efekt rozdzielenia badanych zwiàzków steroidowych.

Uzyskane przy u˝yciu fazy ruchomej metanol + woda i acetnitryl + woda
wartoÊci parametrów lipofilowoÊci wskazujà, ˝e najmniejsze w∏aÊci-woÊci
liofilowe wykazuje hydrokortyzon. PoÊrednie w∏aÊciwoÊci liofilowe wykazujà
androsteron, epiandrosteron, dehydroepiandrosteron, testosteron i estradiol.
Natomiast stigmasterol, β-sitosterol oraz cholesterol wykazujà najwi´ksze
w∏aÊciwoÊci lipofilowe.

Jednym z obecnych trendów w badaniach biologicznych i chemicznych
jest przewidywanie z parametrów strukturalnych zwiàzku chemicznego jego
w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych i biologicznych. Podstawowymi za∏o˝eniami
tych badaƒ jest fakt, ˝e budowa moleku∏y determinuje jej w∏aÊciwoÊci.
Najprostszym sposobem strukturalnego opisu moleku∏y  sà indeksy topolo-
giczne wywodzàce si´ z teorii grafów. Indeksy topologiczne odkodowujà
informacj´ strukturalnà moleku∏y. Indeksy topologiczne charakteryzujà mole-
ku∏´ poprzez prostà liczb´. Dla badanych zwiàzków steroidowych obliczone
zosta∏y wybrane indeksy topologiczne oparte na macierzy odleg∏oÊci, na
macierzy  sàsiadowania oraz teorii informacji. Obliczone indeksy topolo-
giczne zastosowano w analizie QSAR i QSPR badanych zwiàzków. Na
podstawie przeprowadzonych  badaƒ stwierdzi∏am mo˝liwoÊç zastosowania
poszczególnych indeksów topologicznych do obliczenia lipofilowoÊci i wy-
branych wielkoÊci  fizykochemicznych badanych zwiàzków steroidowych.
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W FPVIII, podobnie jak w innych farmakopeach narodowych, zosta∏y podane
wymagania czystoÊci mikrobiologicznej dla poszczególnych postaci leku.
Wymagania te usystematyzowano w trzech zasadniczych grupach
z dok∏adnym okreÊleniem dopuszczalnych norm obecnoÊci bakterii i grzybów
w poszczególnych preparatach.

Wed∏ug FPVIII do pierwszej grupy czystoÊci mikrobiologicznej, której
stawia si´ wymóg bezwzgl´dnej ja∏owoÊci, nale˝à leki do stosowania
pozajelitowego, leki do oczu, leki na rany i oparzenia. Rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które
mogà byç traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokoÊci op∏aty rycza∏-
towej za leki podstawowe i recepturowe, iloÊci leku recepturowego, którego
dotyczy op∏ata rycza∏towa, oraz sposobu obliczania kosztu sporzàdzania
leku recepturowego, ustala
wysokoÊç op∏aty rycza∏towej za lek recepturowy na poziomie 5 z∏ (§ 3 ustawy).
§ 4. 1. Op∏ata rycza∏towa, o której mowa dotyczy:

1) proszków dzielonych do 20 szt.

2) proszków niedzielonych (prostych i z∏o˝onych) do 80 g

3) czopków, globulek, pr´cików do 12 szt.

4) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g

5) p∏ynnych leków do stosowania zewn´trznego do 500 g
(je˝eli zawierajà spirytus, iloÊç spirytusu w przeli-
czeniu na spirytus 95 % nie mo˝e przekroczyç
100 g)

6) maÊci, kremów, mazide∏, past do 100 g

7) kropli do u˝ytku wewn´trznego i zewn´trznego do 40 g

8) mieszanek zio∏owych do 100 g

9) pigu∏ek do 30 szt.

10) klein do 500 g

11) kropli do oczu, uszu i nosa oraz maÊci ocznych do 10 g
  sporzàdzanych w warunkach aseptycznych
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Wspomniana op∏ata rycza∏towa dotyczy równie˝ postaci i iloÊci leków
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-6, sporzàdzanych w warunkach aseptycznych
zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub ze wskazaniem lekarza
umieszczonym na recepcie czy leków zawierajàcych antybiotyk. Koszt
wykonania leku recepturowego ustala si´ w zale˝noÊci od postaci leku (zgodnie
z § 7. 1. ustawy) i wynosi on:
1) 12,33 z∏ - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-10;
2) 24,66 z∏ - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.

Antybiotyki jako surowce farmaceutyczne sà wra˝liwe na dzia∏anie
enzymów i metabolitów bakteryjnych,  pod wp∏ywem których ulegaç mogà
inaktywacji. Nale˝y równie˝ pami´taç, i˝ antybiotyki sà substancjami
wra˝liwymi na pH, wilgoç, Êwiat∏o czy obecnoÊç jonów metali. Dzi´ki ja∏o-
woÊci zapewnia si´ substancji nie tylko trwa∏oÊç, ale równie˝ chroni si´
pacjenta przed dodatkowym zaka˝eniem. Produkcja leków z antybiotykami
w przemyÊle jest regulowana okreÊlonymi przepisami prawa (GMP, normy
dotyczàce jakoÊci produktu, normy czystoÊci surowców do produkcji leków).
Inaczej ma si´ sprawa ze sporzàdzaniem leków recepturowych w aptekach.
Zalecenia nadzoru farmaceutycznego dotyczàce sporzàdzania leków z anty-
biotykami oparte sà na zasadach „lege artis” oraz podr´cznikach i piÊmien-
nictwie, co powoduje, ˝e przygotowanie takich preparatów zale˝y w du˝ej
mierze od wiedzy i doÊwiadczenia farmaceuty. Wra˝liwoÊç antybiotyków
m. in. na temperatur´, Êwiat∏o, obecnoÊç enzymów bakteryjnych sprawia,
˝e sposób sporzàdzania zawierajàcych je preparatów, powinien byç dog∏´bnie
przeanalizowany ze szczególnym uwzgl´dnieniem warunków przechowy-
wania substancji leczniczych i wykonanego leku.

WÊród sposobów uzyskania ja∏owoÊci leku recepturowego wymienia si´
post´powanie antyseptyczne i aseptyczne. Post´powanie antyseptyczne
polega na usuni´ciu bakterii z zaka˝onego leku poprzez poddanie go
jednemu z przewidzianych w farmakopei zabiegów wyja∏awiajàcych.
Post´powanie to ma jednak ograniczone zastosowanie w przypadku
sporzàdzania leków z antybiotykami ze wzgl´du na ich wra˝liwoÊç na wysokie
temperatury wymagane podczas procesu sterylizacji oraz uwalnianie przez
drobnoustroje w trakcie tego procesu substancji goràczkotwórczych, których
nie niszczy wyja∏awianie. Post´powanie aseptyczne z kolei obejmuje szereg
zabiegów, których celem jest niedopuszczenie do ska˝enia drobnoustrojami
sporzàdzonego leku. Do czynników wp∏ywajàcych na trwa∏oÊç preparatów
zawierajàcych antybiotyki zalicza si´ jakoÊç surowców u˝ytych do ich wytwa-
rzania, proces technologiczny, rodzaj opakowania i miejsce wytwarzania.

Przygotowanie postaci leku zawierajàcych antybiotyki obejmuje przygo-
towanie stanowiska pracy, przygotowanie surowców farmaceutycznych,
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opakowaƒ, przygotowanie pracownika. Niezb´dnym wyposa˝eniem receptury
aseptycznej sà lo˝e z laminarnym nawiewem ja∏owego powietrza wyposa˝one
w filtry HEPA, sterylizator powietrzny, autoklaw lub szybkowar, lampy bakter-
iobójcze, puszki sterylizacyjne i inny drobny sprz´t tj. sàczki klarujàce i wyja-
∏awiajàce. Powierzchnie robocze i wn´trze lo˝y laminarnej przed przy-
stàpieniem do wykonania leku powinny byç umyte  roztworem detergentu i
odka˝one roztworem Êrodka dezynfekujàcego, np. etanolem 70°, 0,5%
roztworem glukonianu chlorheksydyny, mieszaninà propan-1-olu, etanolu,
glutaraldehydu (np. Aerodesin 2000), czy preparatem zawierajàcym gluko-
protamin´ (np. Indicin Plus). Zaleca si´ stosowanie Êrodków o ró˝nym mecha-
nizmie dzia∏ania naprzemiennie i ich zmian´ raz na 3 miesiàce. Do zmywania
powierzchni nale˝y u˝ywaç gàbki. Lignina, wata czy tkaniny pozostawiajà na
mytej powierzchni w∏ókna. Powy˝sze czynnoÊci nale˝y wykonywaç przy
w∏àczonym nawiewie laminarnym minimum 30 minut przed podj´ciem pracy.
Do odka˝ania przedmiotów z metalu, gumy mo˝na u˝ywaç aldehydu gluta-
rowego (Aldesan, Cidex), mieszaniny  aldehydu mrówkowego, glioksalu,
aldehydu glutarowego, chlorku benzalkiloamoniowego (Sekusept forte),
Septylu, Performu. Naczynia szklane lub porcelanowe, wykorzystywane do
sporzàdzania leków nale˝y dok∏adnie umyç roztworem detergentu, sp∏ukaç
bie˝àcà wodà do ca∏kowitego usuni´cia detergentu, nast´pnie przep∏ukaç
wodà oczyszczonà. W dalszej kolejnoÊci nale˝y je wysuszyç i wyja∏owiç w
sterylizatorze powietrznym w puszce sterylizacyjnej w temperaturze 160°C
przez co najmniej 2 godz. od momentu jej osiàgni´cia (170°C przez co najmniej
1 godz. lub 180°C przez co najmniej 30 min.). Butelki szklane, ∏opatki meta-
lowe, tuby aluminiowe b´dàce opakowaniem leku równie˝ nale˝y poddaç
opisanemu procesowi sterylizacji. Tuby aluminiowe wewnàtrz nielakierowane
lub lakierowane mo˝na ewentualnie przep∏ukaç 70° etanolem. Nakr´tki,
aplikatory b´dàce elementami opakowania nale˝y ogrzaç w roztworze Êrodka
przeciwbakteryjnego w temperaturze 90°C przez 30 minut, a przed u˝yciem
przep∏ukaç dok∏adnie wodà ja∏owà.

Farmaceuta powinien równie˝ pamietaç o kontroli poprawnoÊci procesu
sterylizacji. Prawid∏owoÊç dzia∏ania fi ltrów w lo˝ach aseptycznych powinna
byç kontrolowana wed∏ug okreÊlonych procedur co pó∏ roku i odpowiednio
dokumentowana. ̊ ywotnoÊç fi ltra HEPA zale˝nie od typu urzàdzenia wynosi
3000 do 5000 godz. Kontrola obejmuje okreÊlenie iloÊci czàstek mechanicznych
w przestrzeni aseptycznej lo˝y w stosunku do wyznaczonych dopuszczalnych
limitów i ocen´ ska˝enia mikrobiologicznego, sprawdzanà na podstawie
4-godzinnej ekspozycji p∏ytki Petriego z po˝ywkà. Dodatkowo  wi´kszoÊç
komór laminarnych posiada licznik czasu pracy, lampy UV oraz automatyczny
wewn´trzny system nadzoru informujàcy o b∏´dach pracy. Analogicznie do
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wymogów Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 194, poz. 1434), wydaje
si´ zasadne, ̋ e proces sterylizacji powinien byç rutynowo kontrolowany przy
ka˝dym wsadzie za pomocà wskaênika fi zycznego (zegary, termometry) oraz
okresowo przez stosowanie wskaêników chemicznych, tj. rurki Browne’a, rurki
Alias, taÊmy, nalepki, okreÊlajàcych warunki sterylizacji na podstawie zmiany
barwy wskaênika, i biologicznych tj. Sporal S i Attest2, monitorujàcych efekt
sterylizacji. Sporal S s∏u˝y do kontroli procesu sterylizacji suchym, goràcym
powietrzem, a Attest 2 do weryfi kacji urzàdzeƒ stosowanych do wyja∏awiania
parà wodnà. Wskaênik Sporal stanowi pasek bibu∏owy nasycony zawiesinà
przetrwalników bakterii niechorobotwórczych (spor), który wymaga posiewu
po przeprowadzeniu procesu sterylizacji. Z kolei niewymagajàcy posiewu Attest
ma form´ nalepki zawierajàcej przetrwalniki i po˝ywk´, umieszczonà na fiolce.
Zmiana koloru wskaênika po  sterylizacji informuje o prawid∏owoÊci przebiegu
procesu. IloÊç zak∏adanych testów wskaênikowych dla ma∏ych sterylizatorów
wynosi 2, dla du˝ych minimum 3, przy czym nale˝y je rozmieÊciç w ró˝nych
miejscach urzàdzenia.Z kolei cz´stotliwoÊç ich stosowania zale˝y od iloÊci
procesów sterylizacji i stanu technicznego samego urzàdzenia. Nale˝y równie˝
sprawdzaç jakoÊç wskaêników biologicznych poprzez stosowanie kontroli
pozytywnych, tzw. Sporal „0” niepoddawany procesowi sterylizacji. Ocen´
skutecznoÊci sterylizacji nasyconà parà wodnà prowadzi si´ po umieszczeniu
wskaênika w urzàdzeniu, a po przeprowadzonym cyklu sterylizacji i po ostu-
dzeniu, odczytaniu wyniku. Je˝eli parametry cyklu zosta∏y spe∏nione, wskaênik
chemiczny na nalepce zmienia barw´ w porównaniu do tzw. kontroli pozy-
tywnej niepoddawanej procesowi sterylizacji. W procesie sterylizacji suchym,
goràcym powietrzem wskaêniki uk∏ada si´ na pó∏kach sterylizatora, a jeden
zachowuje do kontroli pozytywnej, nast´pnie przeprowadza si´ sterylizacj´,
po zakoƒczeniu której wskaêniki wraz z kontrolà wysy∏a si´ do laboratorium.

Rycina 1. Wskaêniki stosowane do kontroli procesu sterylizacji: A - Sporal S, B
- Attest 2, C- taÊmy, D - rurki Browne’a.
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W przypadku sporzàdzania leków z antybiotykiem nale˝y zwróciç uwag´

na jakoÊç stosowanych do wykonania leków surowców i rozpuszczalników.
Producent antybiotyku uwzgl´dnia w dokumentacji technicznej elementy
gwarantujàce w∏aÊciwà jakoÊç surowca, umo˝liwiajàcà jego zastosowanie
w leku recepturowym, tj. zawartoÊç, aktywnoÊç, w∏aÊciwoÊci fi zykoche-
miczne, sprawdzenie sterylnoÊci, opakowaƒ koƒcowych i okreÊla najlepsze
warunki jegoprzechowywania. Antybiotyki do receptury aptecznej
nale˝a∏oby zamawiaç w jak najmniejszych opakowaniach i otwieraç przed
odwa˝eniem wy∏àcznie w lo˝ach laminarnych. Chloramfenikol, erytromycyna,
siarczan gentamycyny, siarczan neomycyny i nystatyna sà ju˝ dost´pne
w opakowaniach 1 gramowych. Poza tym chloramfenikol mo˝na sterylizowaç
w sterylizatorze powietrznym w temperaturze 100oC przez 2 godz.
Stosowane w recepturze bezwodne pod∏o˝a maÊciowe lipofilowe
i absorpcyjne tj. wazelina, parafi na, lanolina, euceryna, maÊç cholesterolowa
oraz przesàczone na ciep∏o przez bibu∏´ oleje tj. olej rzepakowy, rycynowy,
lniany, nale˝y wyja∏owiç w sterylizatorze powietrznym w puszce steryli-
zacyjnej w temperaturze 160°C przez 1 godz. (FP V). W sytuacji samodzielnego
wytwarzania wody do przygotowania leku nale˝y sterylizowaç jà parà wodnà
pod ciÊnieniem w szybkowarze lub autoklawie w temperaturze co najmniej
121°C przez 15 minut (FP VII). Do sporzàdzania leków z antybiotykami mo˝na
wykorzystaç wod´ do wstrzykiwaƒ (Aqua pro iniectione) i ja∏owy roztwór
0,9% chlorku sodowego.

Parametry sterylizacji sta∏ych substancji leczniczych stosowanych
w recepturze zale˝à od ich w∏aÊciwoÊci fi zykochemicznych. W tabeli 1. i 2.
podano przyk∏ady i warunki sterylizacji wybranych substancji. Substancje
sta∏e rozprowadza si´ cienkà warstwà na p∏ytce Petriego.

Po wstawieniu do sterylizatora powietrznego k∏adzie si´ obok p∏ytki
z substancjà p∏ytk´ o wi´kszej Êrednicy. Jest ona niezb´dna do zabezpieczenia
substancji wyja∏owionej przed zainfekowaniem w czasie przenoszenia ze
sterylizatora do lo˝y.

Substancja   Warunki sterylizacji

Kwas borowy suche goràce powietrze 170°C 90 min. lub suche goràce
powietrze 70°C 120 min.

Chlorek sodu suche goràce powietrze 170°C 90 min.

Tlenek magnezu suche goràce powietrze 170°C 90 min.

Tlenek cynku suche goràce powietrze 170°C 90 min.

Talk suche goràce powietrze 170°C 90 min.
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Glicerol suche goràce powietrze 150°C 120 min.

Glukoza, laktoza wysuszyç w temp. 105°C przez 30 min, wyja∏awiaç
suchym goràcym powietrzem 140°C 120 min.

Sól sodowa suche goràce powietrze 150°C 60 min.
fenobarbiatalu

Parafi na ciek∏a suche goràce powietrze 160°C 60 min.

Tabela 1. Przyk∏ady substancji do receptury i warunki ich sterylizacji.

St´˝enie etanolu %   70   90   96   99,5

Temperatura w °C 105 125 135 145

Czas wyja∏awiania   60   60   60   60
w minutach

Tabela 2. Warunki sterylizacji etanolu nasyconà parà wodnà.

Praca w warunkach aseptycznych powinna byç wykonywana sprawnie,
mo˝liwie szybko i w jednym toku czynnoÊci. Farmaceuta, przed przystàpie-
niem do pracy, powinien zmieniç fartuch, umyç dok∏adnie r´ce myd∏em,
sp∏ukaç bie˝àcà ciep∏à wodà, osuszyç w strumieniu powietrza i zdezynfeko-
waç, np. 70° etanolem, kremem do ràk z chlorheksydynà, Spitadermem – na
bazie alkoholi i chlorheksydyny, diglukonianem chloheksydyny (Abacil,
manusan) lub mieszaninà laurylosiarczanu sodu i siarczanu amonu (Manisoft).
Zasadne jest tak˝e za∏o˝enie ja∏owych r´kawic. Inaktywacja antybiotyku w leku
recepturowym mo˝e równie˝ nastàpiç w przypadku zastosowania niew∏aÊci-
wego opakowania w∏asnego. Obecnie szeroko dost´pne sà ja∏owe opakowania
do leków recepturowych tj. tuby, butelki na krople, formy do czopków
i globulek. Cz´Êç z nich dostosowana jest do sporzàdzania maÊci przy u˝yciu
miksera recepturowego – unguatora, ale mo˝na równie˝ do nich przek∏adaç
maÊci wykonane r´cznie. Pracujàc z unguatorem nale˝y wszystkie sk∏adniki
leku recepturowego odwa˝yç do odpowiednio dobranego ja∏owego pojem-
nika w lo˝y, na∏o˝yç jednorazowe ja∏owe mieszad∏o i wyja∏owiony w steryli-
zatorze powietrznym trzpieƒ (170°C/1 godz.). W dalszej kolejnoÊci zamknàç
opakowanie- tub´ nakr´tkà i pod∏àczyç do unguatora stojàcego w pomie-
szczeniu, w którym znajduje si´ lo˝a. Po wymieszaniu od∏àczyç opakowanie-
tub´ od aparatu, przenieÊç do lo˝y, wyciàgnàç trzpieƒ i zamknàç tub´.
Przyk∏adowe, dost´pne w handlu, sterylne opakowania na leki recepturowe
przedstawiono na rycinie 2.
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    Rycina 2. Sterylne opakowania do leków recepturowych.

PiÊmiennictwo:
FP V, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1990
FP VII, Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych, Warszawa, 2006
Receptura apteczna. Podr´cznik dla studentów farmacji. (red.) R. Jachowicz,
PZWL, 2009
Farmacja stosowana. S. Janicki, A. Fiebig, (red.) M. Sznitowska, PZWL, 2008
Farmacja praktyczna. (red.) R. Jachowicz, PZWL, 2010
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r., Dz. U. 2011 Nr.
23 poz. 126
Antybiotyki w lekach recepturowych, M. Zdzieborska, E. Siedlecka, Farmacja
Polska, 15, 2008.
Sporzàdzanie leków w warunkach aseptycznych, K. H. Bodek, Farmacja Polska,
9, 2007.
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Usprawnienie obs∏ugi pacjentaUsprawnienie obs∏ugi pacjentaUsprawnienie obs∏ugi pacjentaUsprawnienie obs∏ugi pacjentaUsprawnienie obs∏ugi pacjenta
Recepta elektroniczna w istotny sposób uproÊci proces obs∏ugi pacjenta
w aptece oraz zwi´kszy bezpieczeƒstwo realizacji recept w aptece.
Jednà z wa˝niejszych zalet wprowadzenia recepty elektronicznej jest poprawa
czytelnoÊci recept. Elektroniczna ordynacja recepty obejmujàca przekazanie
pacjentowi drukowanej recepty papierowej wraz z przes∏aniem do systemu
jej odpowiednika w wersji elektronicznej powoduje, ˝e recepta pozostanie
zawsze czytelna dla farmaceuty. W ten sposób leki b´dà zawsze prawid∏owo
rozpoznane i wydane w aptece.
Na obecnym etapie funkcjonowania systemu e-Recepta, recepta elektroniczna
b´dzie stosowana równolegle z receptà papierowà, z uwagi na brak uregu-
lowaƒ prawnych dopuszczajàcych funkcjonowanie recept wy∏àczenie w formie
elektronicznej.

KorzyÊci dla farmaceutówKorzyÊci dla farmaceutówKorzyÊci dla farmaceutówKorzyÊci dla farmaceutówKorzyÊci dla farmaceutów
Niewàtpliwà korzyÊcià systemu e-Recepta dla farmaceutów jest umo˝liwienie
automatycznego pobrania ordynacji lekarskiej. W momencie odczytu
czytnikiem kodów kreskowych numeru recepty papierowej nast´puje
automatyczne pobranie pozycji zaordynowanych leków. Farmaceuta w ka˝dej
chwili ma mo˝liwoÊç zaproponowania pacjentowi zamiennika leku (w przy-
padku, jeÊli lekarz nie zastrzeg∏ zamiany leku). Mo˝e te˝, na wyraêne ̋ yczenie
pacjenta, nie realizowaç sprzeda˝y okreÊlonej pozycji recepty. Elektroniczna
identyfikacja recept wystawionych dla konkretnego pacjenta mo˝liwa jest
równie˝ w oparciu o identyfikator pacjenta w systemie e-Recepta. Jego od-
czytanie spowoduje natychmiastowy dost´p farmaceuty do wszystkich nie-
zrealizowanych przez pacjenta recept wystawionych w systemie e-Recepta.
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System e-Recepta zapewni dost´p do listy leków zamiennych w oparciu
o tà samà substancj´ chemicznà. Sprawi to, ˝e farmaceuta b´dzie móg∏
szybko wskazaç pacjentowi taƒszy zamiennik.
Dzi´ki e-Recepcie zwi´kszy si´ bezpieczeƒstwo pacjentów w zakresie wyda-
wania leków w aptece. System umo˝liwi automatycznà kontrol´ interakcji
oraz uczuleƒ pomi´dzy aktualnie wydawanymi lekami oraz zapisami o lekach
i substancjach chemicznych znajdujàcymi si´ na Koncie Internetowym e-Re-
cepta. W bezpiecznym wydawaniu leków farmaceutów wspieraç b´dà tak˝e
aktualne komunikaty G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego. Pojawià si´
one automatycznie ka˝dorazowo podczas próby wydania pacjentowi leku
zakwestionowanego przez GIF.

Weryfikacja i kontrola receptyWeryfikacja i kontrola receptyWeryfikacja i kontrola receptyWeryfikacja i kontrola receptyWeryfikacja i kontrola recepty
Elektroniczny obieg recept eliminuje ryzyko podrabiania i fa∏szowania recept.
Ka˝da zrealizowana recepta w systemie e-Recepta otrzyma status jako „zreali-
zowana” blokujàc jednoczeÊnie mo˝liwoÊç kolejnej realizacji recepty o tym
samym numerze.

Komunikacja z systememKomunikacja z systememKomunikacja z systememKomunikacja z systememKomunikacja z systemem
Wspó∏praca farmaceuty z systemem e-Recepta w zakresie realizacji recept i
weryfikacji informacji o farmakoterapii pacjenta odbywa si´ za poÊrednictwem:
q systemu aptecznego stosowanego w aptece,
q aplikacji on-line dla aptek.
Realizacja e-Recepty za pomocà aplikacji on-line na obecnym prototypowym
poziomie funkcjonowania recept elektronicznych wymaga równoczesnego
korzystania z systemu informatycznego apteki, gdy˝ aplikacja internetowa
nie zapewnia fiskalizacji recepty.

Bie˝àce rozliczanie refundacjiBie˝àce rozliczanie refundacjiBie˝àce rozliczanie refundacjiBie˝àce rozliczanie refundacjiBie˝àce rozliczanie refundacji
W przysz∏oÊci system e-Recepta usprawni równie˝ obs∏ug´ refundacji leków.
Dane o receptach realizowanych elektronicznie b´dà stanowiç podstaw´ do
automatyzacji procesu i bie˝àcego rozliczania refundacji, powodujàc skrócenie
okresu rozliczeƒ mi´dzy p∏atnikiem a aptekà.

Najcz´Êciej zadawane pytania dotyczàce systemu e-Recepta oraz KontaNajcz´Êciej zadawane pytania dotyczàce systemu e-Recepta oraz KontaNajcz´Êciej zadawane pytania dotyczàce systemu e-Recepta oraz KontaNajcz´Êciej zadawane pytania dotyczàce systemu e-Recepta oraz KontaNajcz´Êciej zadawane pytania dotyczàce systemu e-Recepta oraz Konta
Internetowego e-Recepta znajdujà si´ w serwisie FAQ.Internetowego e-Recepta znajdujà si´ w serwisie FAQ.Internetowego e-Recepta znajdujà si´ w serwisie FAQ.Internetowego e-Recepta znajdujà si´ w serwisie FAQ.Internetowego e-Recepta znajdujà si´ w serwisie FAQ.
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E-recepta, czyli pow-E-recepta, czyli pow-E-recepta, czyli pow-E-recepta, czyli pow-E-recepta, czyli pow-
tórka z historiitórka z historiitórka z historiitórka z historiitórka z historii

W ostatnich tygodniach
pojawia∏y si´ liczne informacje
medialne zwiàzane z wdro-
˝eniem na terenie Powiatu
Leszczyƒskiego prototypo-
wego systemu e-Recepta. Jak
informujà Autorzy projektu
pierwsi us∏ugodawcy, w tym
tak˝e apteki, rozpocz´li ju˝
rejestracj´ i obs∏ug´ recept
w postaci elektronicznej.
Majàc na wzgl´dzie fakt, i˝
jest to projekt bezpoÊrednio
wià˝àcy si´ z wykonywaniem
zawodu aptekarza pragn´
przybli˝yç Czytelnikom „Apte-
karza Polskiego “ kilka faktów
zwiàzanych z tym przedsi´-
wzi´ciem.

(((((     ccccc.d .d .d .d .d aaaaarrrrrtttttyyyyykkkkkuuuuu∏∏∏∏∏uuuuu n n n n na a a a a ssssstrtrtrtrtronononononiiiiieeeee     wwwwwwwwwwwwwww.....aaaaaptptptptptekaekaekaekaekarrrrrzzzzzpolspolspolspolspolskkkkki.pli.pli.pli.pli.pl).).).).).
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NON OMNIS MORIAR...

Prof. zw. dr hab. n. farm. Prof. zw. dr hab. n. farm. Prof. zw. dr hab. n. farm. Prof. zw. dr hab. n. farm. Prof. zw. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapi-Wincenty Kwapi-Wincenty Kwapi-Wincenty Kwapi-Wincenty Kwapi-
szewskiszewskiszewskiszewskiszewski (1927 - 2011) (1927 - 2011) (1927 - 2011) (1927 - 2011) (1927 - 2011)

Z g∏´bokim ˝alem przekazuj´ smutnà
informacj´, ˝e w dniu 30 czerwca 2011 r. zmar∏
po ci´˝kiej chorobie prof. dr hab. n. farm. Win-
centy Kwapiszewski wieloletni kierownik Katedry
i Zak∏adu Chemii  Farmaceutycznej i Analizy Leków
Wydzia∏u Farmaceutycznego Akademii Medycznej
w Warszawie a nast´pnie Akademii Medycznej/
Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi, wieloletni

prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zas∏u˝ony dla polskiej
farmacji naukowiec i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu
pokoleƒ farmaceutów.

Msza Âw. ̋ a∏obna odby∏a si´ w Warszawie w Êrod´ 6 lipca 2011 ro-
ku o godzinie 10.30 w koÊciele Âw. Tadeusza Aposto∏a przy ul. Goraszew-
skiej 16, skàd nastàpi∏o wyprowadzenie Zmar∏ego na Cmentarz Bród-
nowski.

Wincenty Kwapiszewski by∏ pasjonatem nauki i badaƒ naukowych.
Studiowa∏ w Poznaniu i zaraz po studiach (1952r.) rozpoczà∏ prace w Ka-
tedrze Chemii Farmaceutycznej kierowanej przez wybitnego Êwiatowej
s∏awy naukowca i farmaceut´ prof. dr hab. Franciszka Adamanisa.
W roku 1956 przeniós∏ si´ do Warszawy, gdzie pracowa∏ najpierw w Mi-
nisterstwie Zdrowia a nast´pnie na Wydziale Farmaceutycznym
Akademii Medycznej, tam si´ doktoryzowa∏ (!962r.), habilitowa∏ i uzyska∏
docentur´(1968) i  awansowa∏ na stanowisko Kierownika Katedr Chemii
Farmaceutycznej a nast´pnie zosta∏ powo∏any na stanowisko profesora
nadzwyczajnego (1982). Potem losy rzuci∏y Go do ̧ odzi, tak˝e na Wydzia∏
Farmaceutyczny i tak˝e jak poprzednio do Zak∏adu Chemii
Farmaceutycznej na kierownicze stanowisko, gdzie w 1993 roku uzyska
nominacj´ na stanowisko profesora zwyczajnego a nast´pnie przeszed∏
na emerytur´.  Jego dorobek naukowy  jest olbrzymi liczàcy ponad 200
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publikacji, doniesieƒ naukowych i patentów. Jako doÊwiadczony dydak-
tyk  by∏ wspó∏autorem podr´czników: Chemiczna Analiza IloÊciowa
Ârodków Leczniczych (PZWL 1975), Chemia Leków ( (PZWL-wyd. I-1978,
wyd. II - 1986) oraz skrypt pt.: Nazewnictwo Ârodków Leczniczych (Wyd.
AM 1999).

Prof. W. Kwapiszewski, jako dzia∏acz farmaceutyczny, by∏ tak˝e
autorem licznych – kilkudziesi´ciu – artyku∏ów na tematy organizacyjne
i spo∏eczne dotyczàce studiów jak i zawodu farmaceutycznego. Ponad
to, co nale˝y tak˝e podkreÊliç, ˝e Drogi Zmar∏y by∏ wspania∏ym prele-
gentem wyst´pujàcym z wyk∏adami plenarnymi, jak i w sekcjach wielu
zjazdów krajowych i mi´dzynarodowych a tak˝e wyg∏osi∏ dziesiàtki wy-
k∏adów naukowych na zebraniach Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego we wszystkich Oddzia∏ach  PTFarm-u.

Profesora dr hab. n farm. Wincentego Kwapiszewskiego – Profesora,
Prezesa i Przyjaciela, wi´kszoÊç z nas pami´ta jako zawsze pr´˝nego,
pe∏nego zapa∏u do dzia∏ania i do dyskusji jak równie˝ do podejmowania
wa˝nych decyzji. Pami´tamy Go tak˝e jako wspania∏ego dydaktyka, jako
zas∏u˝onego dla nauki polskiej profesora nauk farmaceutycznych i wiel-
kiego or´downika studiów i zawody farmaceutycznego, i tak˝e jako
wielkiego dzia∏acza zawodowego a w szczególnoÊci wieloletniego lidera
polskiej Farmacji. To Profesor Wincenty Kwapiszewski przez okres 13-
stu lat ( cztery kadencje), by∏ Prezesem Zarzàdu G∏ównego Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego – w latach 1976 – 1989 – a wi´c
w latach, kiedy Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne by∏o jedynà liczàcà
si´ w Kraju organizacjà reprezentujàcà wszystkich polskich farmaceutów,
tak u w∏adz Sejmu, Rzàdu, ministerstw a tak˝e województw i innych
organów w∏adzy paƒstwowej a tak˝e w∏adzy Akademickiej w pe∏nym
tego s∏owa znaczeniu, gdy˝ mieszczà si´ w tym s∏owie: Polska Akademia
Nauk, Uczelnie i Wydzia∏y.

Ale ˝eby byç skutecznym Prezesem, musia∏ ci´˝ko na to wszystko
swojà aktywnoÊcià zapracowaç. Zaraz po studiach farmaceutycznych –
na których by∏ aktywnym dzia∏aczem organizacji studenckich – w roku
1953 zosta∏ cz∏onkiem PTFarm’u., potem od 1971 r by∏ wice-
przewodniczàcym Oddzia∏u Warszawskiego i krótko potem na Jego barki
z∏o˝ono olbrzymià odpowiedzialnoÊç, powo∏ujàc Docenta W. Kwa-
piszewskiego na przewodniczàcego Komitetu Organizacyjnego 36-go
Mi´dzynarodowego Kongresu Mi´dzynarodowej Federacji
Farmaceutycznej (FIP).  Pracami organizacyjnymi kierowa∏ w latach od
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1974 do 1976 - w którym to roku w Warszawie odby∏ si´ ten wielki
Âwiatowy Kongres. W tym samym roku tj. 1976 , na XI Walnym
Zgromadzeniu PTFarm-u ( w Kielcach) Docent Wincenty Kwapiszewski
zosta∏ wybrany prezesem Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, którà to funkcj´ piastowa∏, jak wspomniano wy˝ej,
przez  cztery kadencje, a˝ do 1989 roku ( by∏y to kadencje XII - XV).
W tych te˝ latach Prezes W. Kwapiszewski by∏ przedstawicielem polskich
farmaceutów w Zgromadzeniach Generalnych Mi´dzynarodowej Fede-
racji Farmaceutycznej (FIP).

Innà p∏aszczyznà dzia∏ania Prezesa Kwapiszewskiego by∏o w∏àczenie
si´ w aktywne dzia∏anie w takich organizacjach lub gremiów dzia∏ajàcych
na rzecz nauki jak: Zarzàd G∏ówny Zrzeszenia Polskich Towarzystw
Naukowych (1977 - 1993 – pe∏ni∏ tam funkcj´ wiceprezesa), Rady To-
warzystw Naukowych przy Prezydium PAN (1978 - 1991), Rady
Naukowej przy Ministrze Zdrowia (1981 - 1990), Rady Konsultacyjnej
ds. produkcji farmaceutycznej przy Ministrze Przemys∏u Chemicznego
(1984 - 1986), Rady Naukowej Instytutu Leków (1978 - 1985), Rady
Konsultantów Krajowych ds. Farmacji (1985 - 1989), Komisji Analizy
Farmaceutycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN (1972 - 1978),
Komisji Badania Leku Syntetycznego Komitetu Terapii DoÊwiadczalnej
PAN (1978 - 1984), by∏ tak˝e organizatorem a potem wiceprzewod-
niczàcym Komitetu Nauki o Leku (KNoL) przy VI Wydziale Nauk Me-
dycznych PAN (1986 - 1992), ponad to by∏ cz∏onkiem Komisji Farmakopei
Polskiej od 1989 r.

A po przemianach ustrojowych Profesor Kwapiszewski zosta∏ powo-
∏any na cz∏onka Naukowej Rady Konsultacyjnej przy Naczelnej Izbie
Aptekarskiej – od 1993 r..By∏ tak˝e cz∏onkiem Rady Naukowej Instytutu
Technologii i Chemii Leków Wydzia∏u Farmaceutycznego w ¸odzi – od
1978 r, dzia∏a∏ tak˝e jako cz∏onek komitetów redakcyjnych Acta Poloniae
Pharmaceutica i Farmacji Polskiej w latach 1976-1989 i wielu innych
rad programowych takich jak w PZWL, w Ministerstwie Zdrowia i innych
instytucjach. By∏ tak˝e konsultantem Sejmu PRL VIII i IX kadencji ds.
zaopatrzenia farmaceutycznego a nast´pnie by∏ tak˝e konsultantem
Sejmu i Senetu RP ds. ustawodawstwa farmaceutycznego – w 1990 r.,
by∏ tak˝e przez wiele lat cz∏onkiem Rady Naukow„j “Czasopisma
Aptekarskiego”.

Za swojà aktywnoÊç Profesor Wincenty Kwapiszewski uzyska∏ tak˝e
wielkie mi´dzynarodowe wyró˝nienia honorowe – otrzymujàc cz∏on-
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kostwa honorowe Towarzystw Farmaceutycznych: Czechos∏owacji
(1979), ZSRR (1981), NRD (1987), W´gier (1988). Tak˝e i Polskie Towa-
rzystwo Farmaceutyczne na koniec XVIII kadencji  podczas walnego
Zgromadzenia nada∏o prof. zw. dr hab. n. farm. Wincentemu Kwapi-
szewskiemu godnoÊç Prezesa honorowego. Jego osiàgni´cia zawodowe
i organizacyjne zosta∏y wysoko ocenione przez w∏adze paƒstwowe,
czego dowodem jest wyró˝nienie prof. dr hab. W. Kwapiszewskiego :
Nagrodà Io Ministra Zdrowia (1979r.), Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi (1969r.),
Krzy˝em Kawalerskim OOP (1979r.), Krzy˝em Oficerskim OOP (1986r.).
Poza tym ogromem dzia∏alnoÊci kry∏ si´, czego nie mo˝na pominàç,
wspania∏y cz∏owiek, serdeczny przyjaciel, b∏yskotliwy rozmówca i zebra-
niowy orator, a tak˝e cz∏owiek, który  posiada∏ wielkà godnoÊç osobistà
i poczucie wielkiej dumy z tego , ˝e jest Polakiem.  To te˝ dzia∏a∏ w ta-
kich patriotycznych organizacjach zwiàzanych z Jego losami – jako ze-
s∏aƒca na Sybir w czasie II Wojny Âwiatowej – gdzie by∏ w latach zsy∏ki
1943 - 1945 cz∏onkiem Zwiàzku Patriotów Polskich w ZSSR a nast´pnie
wstàpi∏ w 1989 roku do Zwiàzku Sybiraków. Swoje wspomnienia jako
sybiraka zawar∏ w interesujàcej ksià˝ce pt.: Rapsodia A∏tajska.

˚egnajàc Zmar∏ego podczas ̋ a∏obnej Mszy Âwi´tej – ni˝ej podpisany
wypowiedzia∏ nast´pujàce s∏owa: Drogi Wicku, by∏em z Tobà zwiàzany
przez wiele lat i przez wszystkie te lata uczy∏em si´ od Ciebie màdroÊci
˝yciowych i organizacyjnych, jak równie˝ mog∏em podziwiaç Twoje bez-
graniczne  oddanie naukom farmaceutycznym  i zawodowi farmaceu-
tycznemu oraz walkom o ich  rozwój i wysoki presti˝

Dzi´kuj´ Ci za ponad pi´çdêiesi´cioletnià naszà znajomoÊç i trzydzie-
stoletnià przyjaêƒ, tak Twojà, jak i Twojej Kochanej ̋ ony. By∏eÊ mi zawsze
˝yczliwy, a wtedy , kiedy  wybrano mnie prezesem XVIII kadencji Zarzàdu
G∏ównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, by∏eÊ mojà ostojà
i  z Twojego g∏´bokiego doÊwiadczenia mog∏em zawsze korzystaç.
Wspiera∏eÊ mnie w wielu moich poczynaniach, bioràc cz´sto udzia∏ w or-
ganizowanych przeze mnie spotkaniach , konferencjach czy zjazdach.

Dlatego ˝egnam Ci´ nie tylko jako przyjaciel, ale tak˝e jak Prezes
Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

CzeÊç Twojej pami´ci ! ˚egnaj Prezesie , ˝egnaj Drogi Wicku !

                                   Prof. dr hab. n. farm. Micha∏ Henryk Umbreit
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mgr farm.mgr farm.mgr farm.mgr farm.mgr farm. Jerzy Kwiatek Jerzy Kwiatek Jerzy Kwiatek Jerzy Kwiatek Jerzy Kwiatek

Urodzony 29 marca 1917 roku w ¸aƒcucie, z ¸aƒcutem zwiàzany
przez ca∏y okres pracy zawodowej i miejsca zamieszkania.

Studia farmaceutyczne rozpoczà∏ w Krakowie, na Oddziale Farma-
ceutycznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego w roku akademickim1935/
36. Ze wzgl´du na wybuch wojny we wrzeÊniu 1939 roku, przerwa∏ je
i jako uchodêca przekroczy∏ granic´ rumuƒskà. W Bukareszcie konty-
nuowa∏ nauk´ jako student-obserwator ostatniego roku farmacji za zgo-
dà dziekana. Z uwagi na trudnoÊci z uzyskaniem dokumentów z Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego, po pewnym czasie przeniós∏ si´ na wydzia∏
historii literatury i sztuki uniwersytetu w Bukareszcie. Wczesnym latem
1940 roku, wobec braku perspektyw dalszego ˝ycia w Rumunii, wróci∏
do kraju i, nielegalnie w Krakowie zda∏ ostatni, konieczny do uzyskania
dyplomu magistra farmacji, egzamin u profesora Janusza Supniew-
skiego. Formalny dyplom, wydany ju˝ po zakoƒczeniu wojny przez
Uniwersytet Jagielloƒski ma treÊç nast´pujàcà: „Pan Kwiatek Jerzy, ...,
obywatel polski, po ukoƒczeniu studiów na Oddziale Farmaceutycznym
UJ i zdanych wszystkich egzaminach, otrzyma∏ od Oddzia∏u Farmaceu-
tycznego w dniu 24 stycznia 1941 roku stopieƒ magistra farmacji.
W Krakowie, dnia 27 lipca 1945 roku, nr 583, Rektor Uniwersytetu
Tadeusz Estreicher”. W latach okupacji niemieckiej, nie mogàc
wylegitymowaç si´ ˝adnym dokumentem kwalifikacyjnym, pracowa∏
jako „student farmacji” w aptece „pod Matkà Boskà” w ¸aƒcucie. Dla
„podniesienia kwalifikacji” zosta∏ skierowany na tak zwane kursy zawo-
dowe farmaceutyczne we Lwowie (Fachkurse) i po ich zakoƒczeniu
mianowany kierownikiem apteki w Turce nad Stryjem; po bardzo krótkim
czasie wróci∏ do pracy na poprzednim stanowisku w aptece ∏aƒcuckiej.
Tu˝ po przej´ciu terenu  Podkarpacia przez administracj´ polskà,
w styczniu 1945 roku, zosta∏ powo∏any do s∏u˝by wojskowej, jednak
ze wzgl´du na chorob´ szybko z niej zwolniony. Od sierpnia 1945 roku
by∏ receptariuszem, te˝ w ∏aƒcuckiej aptece „pod Bia∏ym Or∏em”. Ze
wzgl´du na opuszczenie przez w∏aÊciciela apteki „pod Matkà Boskà”
(apteka nr 48), placówkà zarzàdza∏a Spó∏dzielnia Zdrowia, kierownictwo
powierzono magistrowi J. Kwiatkowi, funkcj´ pe∏ni∏ do 31 paêdziernika
1958 roku. Od 1 listopada  tego samego roku zosta∏ kierownikiem apteki
nr 89 (69-015), w której pracowa∏ a˝ do przejÊcia na emerytur´.
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Mgr farm. Jerzy Kwiatek by∏ cz∏onkiem Rady Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Rzeszowie w latach 1948 -51, pe∏ni∏ funkcj´ Przewodni-
czàcego Zak∏adowej Komisji Rozjemczej w Rzeszowskim Zarzàdzie Aptek,
by∏ równie˝ Spo∏ecznym Inspektorem Pracy.

Poza pracà w aptece by∏ wyk∏adowcà farmakologii i j´zyka ∏aciƒ-
skiego w Liceum Medycznym oraz Ogólnokszta∏càcym.

Mi∏oÊnik storczyków – w jego kolekcji znajdowa∏y si´ najcenniejsze
okazy ratowane z likwidowanej storczykarni muzeum – zamku ∏aƒcuc-
kiego; by∏ równie˝ aktywnym sportowcem, mecze tenisa rozgrywane
na kortach w parku zamkowym przyciàga∏y mnóstwo kibiców.

Odznaczony Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Odznakà  „Zas∏u˝ony dla wo-
jewództwa Rzeszowskiego” oraz „Za wzorowa prac´ w s∏u˝bie zdrowia”.
Zmar∏ w ¸aƒcucie 12 lipca 2011 roku.
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Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...

Konferencja uzgodnieniowa:Konferencja uzgodnieniowa:Konferencja uzgodnieniowa:Konferencja uzgodnieniowa:Konferencja uzgodnieniowa:
umowy aptek z NFZ (I)umowy aptek z NFZ (I)umowy aptek z NFZ (I)umowy aptek z NFZ (I)umowy aptek z NFZ (I)
Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl 18-07-2011, 06:05

Zaproponowany projekt rozporzàdzenia
w sprawie umów aptek z NFZ zaskoczy∏
swojà obj´toÊcià. Zdaniem przedstawicieli
samorzàdu aptekarskiego, w rozporzàdze-
niu znajduje si´ wiele powtórzeƒ. NajproÊciej by∏oby je usunàç.
Mecenas Krzysztof Baka, prawnik Naczelnej Rady Aptekarskiej, podczas kon-
ferencji uzgodnieniowej dotyczàcej projektu umów na realizacj´ recept zapro-
ponowa∏ dodanie w par. 1 rozporzàdzenia przepisu o brzmieniu: „ogólne
warunki umów na wydawanie refundowanego leku, Êrodka spo˝ywczego
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobu medycznego na re-
cept´, stosuje si´ do umów na realizacj´ recept”.

- JeÊli przyjmiemy taki przepis, wiele zb´dnych postanowieƒ w umowie b´dzie
mog∏o byç wykreÊlonych, poniewa˝ b´dà znajdowaç si´ w ogólnych warun-
kach umów - mówi∏ Mec. Baka i wyjaÊni∏ obawy farmaceutów: - Przy tworzeniu
ramowego wzoru umowy, NFZ mo˝e podjàç prób´ dodania do umowy innych
przepisów. ChcielibyÊmy jasnego okreÊlenia relacji mi´dzy tymi umowami
a pe∏nymi warunkami umów w formie rozporzàdzenia.

Jego zdaniem problem polega na tym, ˝e przy istnieniu ogólnych warunków
i wzoru ramowego umowy, pozostaje równie˝ obszar do pewnych uzgodnieƒ
mi´dzy stronami. Aptekarze obawiajà si´, ̋ e te uzgodnienia mogà wykroczyç
poza przepisy rozporzàdzenia.

Zdaniem NFZ, paragraf 1 postanowieƒ ogólnych konkretnie okreÊla ogólne
warunki umów i nie ma potrzeby dodawania dodatkowych punktów.
Rozporzàdzenie prezesa NFZ b´dzie wydane na podstawie rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia.

Co to jest wydanie lekuCo to jest wydanie lekuCo to jest wydanie lekuCo to jest wydanie lekuCo to jest wydanie leku
NRA proponuje zmieniç brzmienie par. 1 ust. 1: „przedmiotem umowy jest
wydawanie leku refundowanego, Êrodka spo˝ywczego specjalnego przezna-
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czenia ˝ywieniowego oraz wyrobu medycznego na recept´, w celu realizacji
Êwiadczeƒ gwarantowanych”.

W projekcie MZ jest propozycja, by przedmiotem umowy by∏y „Êwiadczenia
stron zwiàzane z wydawaniem leków”.

- W naszej ocenie nie ma mo˝liwoÊci, by przedmiot umowy obejmowa∏
Êwiadczenia zwiàzane z wydawaniem leku. Delegacja ustawowa dotyczy
jednorazowej czynnoÊci wydania leku. Tymczasem termin „zwiàzane
z wydawaniem” obejmuje szereg ró˝nych czynnoÊci zwiàzanych z wydaniem
leku.

Chodzi o to, by okreÊliç wprost, co jest istotà umowy. Tà istotà jest wydawanie
leków refundowanych, a nie dodatkowe Êwiadczenia zwiàzane z tym wyda-
waniem. Tymczasem p∏atnik stoi na stanowisku, ˝e sam fakt wydania leku
wià˝e si´ z innymi czynnoÊciami, które farmaceuta musi wykonaç, np. poin-
formowaç pacjenta o istnieniu taƒszego odpowiednika.

- Akurat informowanie jest w∏àczone w sam proces wydania leku. To jest
równoczesna czynnoÊç, którà farmaceuta wykonuje wydajàc lek. JeÊli przyj-
miemy, ˝e informacja o zamienniku nie jest w procesie wydawania leku,
dojdziemy do absurdu. Istnieje jednak szereg czynnoÊci zwiàzanych z wyda-
waniem, np. prowadzenie dokumentacji, przesy∏anie informacji do NFZ, co
wykracza poza delegacj´ ustawowà - ripostowa∏ mec. Baka.

Ponadto wymóg wydania leku i zwiàzane z tym informowanie pacjenta
o zamienniku zapisane jest w art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy. Powtarzanie tego
przepisu w rozporzàdzeniu - zdaniem farmaceutów - jest zb´dne.

Tylko obowiàzki czy równie˝ prawaTylko obowiàzki czy równie˝ prawaTylko obowiàzki czy równie˝ prawaTylko obowiàzki czy równie˝ prawaTylko obowiàzki czy równie˝ prawa
Strona rzàdowa stoi na stanowisku, ˝e za prawo do wydawania leku apteka
otrzymuje Êwiadczenie ze strony publicznej. W zamian zobowiàzuje si´ do
pewnych dzia∏aƒ. To stwierdzenie wywo∏a∏o doÊç gwa∏townà reakcj´
Êrodowiska farmaceutów.

- Dochodzimy do punktu, kiedy musimy sobie odpowiedzieç na pytanie: czy
umowa zawierana mi´dzy aptekà i p∏atnikiem jest umowà jednostronnie
zobowiàzujàcà, czy jest dwustronnie zobowiàzujàcà? - zapyta∏ prawnik NRA
i sam sobie udzieli∏ odpowiedzi:

- Umowy aptek z p∏atnikiem to nie jest konstrukcja umowy o udzielanie
Êwiadczeƒ zdrowotnych, bowiem apteki nie otrzymujà wynagrodzenia za
Êwiadczenie. W przypadku aptek mamy do czynienia z innà konstrukcjà.
Apteka wydaje lek pacjentowi, jednak nie ma czegoÊ takiego, jak wynagro-
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dzenie dla aptek za t´ czynnoÊç. Apteki jedynie otrzymujà zwrot refundacji
kwoty, którà wyk∏adajà. A czym jest zwrot refundacji? W du˝ej cz´Êci jest to
zwrot Êrodków, który apteka wy∏o˝y∏a. Przecie˝ NFZ nie zwraca ca∏ej mar˝y,
tylko kwot´ do limitu. To nie jest wynagrodzenie. Wynagrodzeniem by∏aby
okreÊlona op∏ata dla aptekarza za wydanie leku.

Dosadniej okreÊli∏a to szefowa Stowarzyszenia Magistrów i Techników
Farmacji, Krystyna Gniadek: na szeÊç tygodni apteki finansujà skarb paƒstwa.

Zdaniem mec. Baki, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy refundacyjnej, umowa na
wydawanie leku nie jest czynnoÊcià prawnà, a jedynie czynnoÊcià zawodowà:
- Formu∏a Êwiadczenia zwiàzanego z wydawaniem leku rodzi powa˝ne
wàtpliwoÊci, rozszerza jej zakres na bli˝ej nieokreÊlone czynnoÊci, co wykracza
poza delegacj´ ustawowà.

Zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznegoZasady wspó∏˝ycia spo∏ecznegoZasady wspó∏˝ycia spo∏ecznegoZasady wspó∏˝ycia spo∏ecznegoZasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego
NRA proponuje wykreÊliç par. 1 ust. 3, poniewa˝ wykracza poza delegacj´.
Zdaniem aptekarzy, nie jest materià umowy regulowaç kwestie reprezentacji
podmiotów do zawierania umowy.

Izba proponuje dodaç do paragrafu 2 przepis w brzmieniu: „w trakcie wykony-
wania umowy strony zobowiàzane sà realizowaç wszystkie obowiàzki prawa
w sposób zgodny z ich celem oraz zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego, a prze-
strzeganie prawa Êwiadczeniobiorcy do Êwiadczeƒ gwarantowanych, o których
mowa w par. 1 ust. 1 jest podstawowym i nadrz´dnym obowiàzkiem Fundusz
oraz podmiotu prowadzàcego aptek´”.

Zdaniem farmaceutów, taki zapis chroni∏by przede wszystkim interes pacjenta.
Przypominajà, ˝e cz´sto przedsi´biorca prowadzàcy aptek´ nie jest osobà
zwiàzanà z medycynà i zaproponowany przepis „przypomina∏by” mu o specy-
fice tego biznesu i zasadach etycznych.

Ponadto mia∏by zastosowanie praktyczne w przypadkach spraw sàdowych
aptekarzy z Funduszem. Brak tego przepisu spowoduje, ˝e w sprawach
sàdowych sàdy nie b´dà mia∏y punktu odniesienia i mo˝liwoÊci stwierdzenia,
i˝ farmaceuta dzia∏a∏ w imieniu pacjenta.

Jednym z najbardziej jaskrawych przyk∏adów sà sprawy o zwrot refundacji za
nieczytelne recepty. Póki co, nie ma definicji „czytelnej recepty”. ZaÊ zgodnie
z orzecznictwem sàdowym, tylko czytelna recepta mo˝e byç refundowana.
Farmaceuci przytaczajà jednak zdarzenia, gdy czytelnoÊç recepty ocenia si´
na podstawie opinii pierwszej lepszej osoby poproszonej o jej odczytanie
w holu budynku sàdu. Taki przepis by∏by wentylem bezpieczeƒstwa dla
aptekarza, który wydajàc lek dzia∏a∏by w imieniu dobra pacjenta.
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Inna wàtpliwoÊç powstaje w sytuacji, jakie dokumenty sà podstawà refundacji
dla pacjentów b´dàcych inwalidami wojennymi w przypadku zmiany kategorii
dost´pnoÊci. - Stanowisko NFZ Jest zupe∏nie inne, ni˝ wynika∏oby to z przepi-
sów obecnych ustaw. Taki zapis jest po to, by w przypadku rozbie˝noÊci sàd
nie mia∏ wàtpliwoÊci, co przyÊwieca∏o farmaceucie podczas wydawania leku.

Zmieniç lub usunàçZmieniç lub usunàçZmieniç lub usunàçZmieniç lub usunàçZmieniç lub usunàç
NRA proponuje zmieniç brzmienie par. 2 ust. 1: „oddzia∏ wojewódzki
Funduszu, o którym mowa w par. 1 ust. 2, jest odpowiedzialny za terminowe
dokonanie refundacji cen leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego
przeznaczenia ̋ ywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanych na pod-
stawie recept zrealizowanych zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa”.
Rada proponuje usunàç stwierdzenie „wydanych na podstawie recept zrea-
lizowanych zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa”. -  Naszym zdaniem
ten przepis powtarza pewnà zasad´, która wynika z ustawy. JeÊli ju˝
powtarzamy przepis, to róbmy to w sposób precyzyjny. Dodanie cytowanego
stwierdzenie jest zb´dne. Nie mo˝na realizowaç leków za recepty niezreali-
zowane. JeÊli zmiany nie zostanà uwzgl´dnione, NRA proponuje usunàç ca∏y
ust´p 1.

NRA proponuje nowe brzmienie par. 2 ust. 2 pkt 1: „podmiot odpowiedzialny
za prawid∏owà realizacj´ recept”. Rada sugeruje wykreÊliç pkt 2, poniewa˝
wykracza on poza delegacj´ ustawowà i jest sprzeczny z art. 43. ust. 1, pkt 2
i 7 ustawy.

cdn.
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GUS: roÊnie konsumpcja leków w PolsceGUS: roÊnie konsumpcja leków w PolsceGUS: roÊnie konsumpcja leków w PolsceGUS: roÊnie konsumpcja leków w PolsceGUS: roÊnie konsumpcja leków w Polsce

GUS/rynekaptek.pl 11-07-2011

Konsumpcja leków w Polsce roÊnie. Na
jesieni 2009 roku prawie 71 proc. populacji
za˝ywa∏o leki, podczas gdy pi´ç lat temu -
tylko 54 proc. ludnoÊci - czytamy w
opublikowanym przez GUS raporcie „Stan
zdrowia ludnoÊci Polski w 2009 roku”.
Leki znacznie cz´Êciej za˝ywajà mieszkaƒcy miast ni˝ wsi. Generalnie Polacy
coraz czeÊciej leczà si´ samodzielnie, bioràc leki nieprzepisane przez lekarza.

Badania G∏ównego Urz´du Statystycznego potwierdzajà tak˝e potoczne obser-
wacje o tym, ̋ e wÊród pacjentów leczonych w szpitalach najliczniejsze grupy
stanowià dzieci do 4 roku ˝ycia, a tak˝e osoby 50-letnie i starsze.

Badania opublikowane przez GUS dotyczy∏y m.in. leczenia szpitalnego. Stwier-
dzono, ̋ e w omawianym okresie leczeniu szpitalnemu, które ∏àczy∏o si´ przy-
najmniej z jednym noclegiem podda∏o si´ ponad 11 proc. populacji, tj. co
dziewiàta osoba.

O ile w m∏odszych grupach wiekowych (do 49 roku ˝ycia) cz´stotliwoÊç
hospitalizacji jest stosunkowo niska i wynosi od 6 do 9 proc. (z wyjàtkiem
grupy 0-4 lata), o tyle w przypadku  starszych zbiorowoÊci istotnie zwi´ksza
si´ - prawie co czwarta osoba w wieku 70 lat i wi´cej by∏a leczona w szpitalu.

Statystycy zwracajà te˝ uwag´, ˝e generalnie leczeniu szpitalnemu cz´Êciej
poddajà si´ mieszkaƒcy miast ni˝ wsi (11,8 proc. w miastach, wobec 10,3
proc. na wsi), przy czym cz´Êciej sà to kobiety ni˝ m´˝czyêni (odpowiednio
11,6 proc. i 10,9 proc.).

Analizujàc zró˝nicowanie terytorialne GUS zauwa˝y∏, ̋ e najrzadziej z leczenia
szpitalnego w 2009 roku roku korzystali mieszkaƒcy województwa ma∏o-
polskiego i pomorskiego (rzadziej ni˝ co dziesiàty), najliczniej natomiast mie-
szkaƒcy ∏ódzkiego, podlaskiego czy lubelskiego (co ósmy mieszkaniec tych
województw).

Wi´cej: www.stat.gov.pl
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..Przepisy ustawy o refundacji leków obli-
gujà apteki do zawarcia umowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, której konsek-
wencjà b´dzie m.in. weryfikacja prawid∏o-
woÊci wydania leku refundowanego. .
Zawarcie umowy z p∏atnikiem otwiera ap-
tece mo˝liwoÊç otrzymania refundacji ze
sprzeda˝y leków refundowanych. Apteki mogà zdecydowaç si´ na
niepodpisywanie umowy z NFZ i wtedy b´dà mog∏y sprzedawaç leki z wykazu
produktów refundowanych, po dowolnych cenach, jednak ze 100-pro-
centowà odp∏atnoÊcià pacjenta.
Konsekwencjà podpisania umowy z p∏atnikiem b´dzie weryfikacja prawid∏o-
woÊci wydania leku refundowanego. Za realizacj´ recepty wypisanej na z∏ym
druku aptekarzowi b´dzie groziç kara finansowa.
Jak podkreÊlajà przedstawiciele Êrodowiska aptekarskiego, w ustawie
o refundacji leków nie zosta∏ uregulowany problem odpowiedzialnoÊci osób
uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane za recepty
wystawiane niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
- Po raz kolejny aptekarze obarczani sà odpowiedzialnoÊcià za nie swoje
b∏´dy. Naczelna Izba Aptekarska nie wyra˝a na to zgody - mówi Grzegorz
Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W swoich uwagach do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych
warunków umów na realizacj´ recept, prezes Kucharewicz ocenia, ̋ e umowa,
jako warunek wydawania przez apteki refundowanych leków, jest rozwià-
zaniem zb´dnym, nieefektywnym, wysoce biurokratycznym, które gene-
rowaç b´dzie dodatkowe koszty po stronie NFZ i aptek, a w konsekwencji
prowadziç mo˝e do pogorszenia dost´pu pacjentów do przys∏ugujàcych im
Êwiadczeƒ.
Zdaniem szefa samorzàdu aptekarskiego, nale˝yte wykonanie umowy na
realizacj´ recept, a wi´c m. in. rygorystyczne sprawdzanie spe∏niania przez
recepty wymogów formalnych, w tym sprawdzanie prawid∏owoÊci u˝ytych
druków recept, piecz´ci nag∏ówkowych i lekarskich, oznacza ograniczenie
pacjentowi dost´pu do refundowanych leków.
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Negocjujàcy ceny leków refundowanych pod okiem CBANegocjujàcy ceny leków refundowanych pod okiem CBANegocjujàcy ceny leków refundowanych pod okiem CBANegocjujàcy ceny leków refundowanych pod okiem CBANegocjujàcy ceny leków refundowanych pod okiem CBA
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Komisj´ ekonomicznà, negocjujàcà
ceny leków refundowanych sprawdzi
CBA. Cz∏onków komisji ekonomicznej,
którzy b´dà negocjowaç z producen-
tami leków ich ceny, zweryfikuje Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne.
 Ministerstwo Zdrowia ju˝ przygoto-
wuje si´ do wysy∏ania zaproszeƒ do
firm farmaceutycznych, których leki
znajdujà si´ na listach refundacyjnych.
Chodzi o negocjacje ich cen. Producenci

majà miesiàc na odpowiedê na wezwanie. Tak wynika z tzw. ustawy
o refundacji cen leków, której cz´Êç przepisów wchodzi dzisiaj w ˝ycie.
Przeprowadzenie negocjacji jest niezb´dne, bo ustawa wprowadza tzw.
urz´dowe ceny leków. Te majà zaczàç obowiàzywaç od stycznia 2012 r. Resort
zdrowia liczy na to, ˝e dzi´ki temu b´dà one taƒsze, a pacjenci b´dà do nich
mniej dop∏acaç. Obecnie polski chory Êrednio pokrywa z w∏asnych pieni´dzy
32 proc. ceny leków.
Zgodnie z ustawà o refundacji cen leków, majà one byç ustalane w∏aÊnie
mi´dzy Ministerstwem Zdrowia a producentami leków. W imieniu tego
pierwszego b´dà je negocjowaç cz∏onkowie komisji ekonomicznej. W jej sk∏ad
wchodzi 12 przedstawicieli resortu oraz 5 reprezentujàcych prezesa NFZ.
Cz∏onkiem komisji nie b´dzie mog∏a zostaç osoba, która ma powiàzania
z szeroko poj´tym przemys∏em farmaceutycznym. W tym celu b´dzie wype∏-
niaç deklaracje o braku konfliktu interesów. Jej wzór resort zdrowia przedstawi∏
w projekcie rozporzàdzenia przes∏anym w∏aÊnie do konsultacji. Wype∏nionà
deklaracje zweryfikuje dodatkowo Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Firmy farmaceutyczne, które nie odpowiedzà na wezwanie resortu zdrowia
do negocjacje cen leków lub nie porozumiejà si´ w tej sprawie z komisjà
ekonomicznà, muszà si´ liczyç z tym, ˝e ich produkty zostanà usuni´te
z wykazów refundacyjnych.
Podstawa prawna

Art. 11, art. 17 - 23, art. 41 ust. 1 - 5 i 8, art. 48 ust. 1 - 6, art. 63 pkt 26, art.
67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art.80 ustawy z 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, Êrodków spao˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696).
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WartoÊç rynku aptecznego w lipcu
2011 spad∏a o oko∏o 1,5 proc. rok-do-
roku i o prawie 10 proc. w uj´ciu mie-
siàc-do-miesiàca.
Jak wynika z danych IMS Health, niezale˝nej firmy badajàcej rynek farmaceu-
tyczny, sprzeda˝ leków i produktów farmaceutycznych z hurtowni do aptek
w Polsce (mierzona w PLN na poziomie cen hurtowych) spad∏a w lipcu 2011
o oko∏o 1,5 proc. w uj´ciu rok do roku i osiàgn´∏a blisko 1,66 mld z∏otych.
W porównaniu do czerwca 2011 wartoÊç rynku zmniejszy∏a si´ o prawie 10
proc.
- Lipiec jest drugim miesiàcem z rz´du, w którym zanotowaliÊmy spadek
wartoÊci sprzeda˝y z hurtowni do aptek w uj´ciu rok do roku. Tym razem
wyniós∏ on oko∏o 1,5 procenta, i jest to najgorsza dynamika od siedmiu
miesi´cy - komentuje Marcin Gawroƒski, ekspert IMS Health. - Od poczàtku
roku dynamika wartoÊci rynku maleje z miesiàca na miesiàc. W styczniu
wynosi∏a jeszcze 13 procent, w kwietniu 2 procent, a od dwóch miesi´cy
notujemy spadki wartoÊci rynku w uj´ciu rok do roku - dodaje Gawroƒski.
 Po siedmiu miesiàcach 2011 roku hurtownie sprzeda∏y aptekom leki i produkty
farmaceutyczne za ponad 13,5 miliarda z∏otych, o blisko 5 proc. (ponad 630
mln PLN) wi´cej ni˝ w analogicznym okresie ubieg∏ego roku.
-W okresie wakacyjnym nie spodziewamy si´ du˝ych zmian w dynamice rynku,
ale od wrzeÊnia na wartoÊç rynku du˝y wp∏yw b´dà mia∏y dzia∏ania
producentów, hurtowni i aptek zwiàzane z przygotowaniami do wpro-
wadzenia od stycznia 2012 roku nowej ustawy refundacyjnej - zaznacza
ekspert IMS Health.

Rynek apteczny w Polsce i jego wzrost rdr wg miesi´cy:Rynek apteczny w Polsce i jego wzrost rdr wg miesi´cy:Rynek apteczny w Polsce i jego wzrost rdr wg miesi´cy:Rynek apteczny w Polsce i jego wzrost rdr wg miesi´cy:Rynek apteczny w Polsce i jego wzrost rdr wg miesi´cy:

2006.07  2007.07  2008.07   2009.07 2010.07 2011.07
WartoÊç 1,25   1,29   1,47           1,61         1,68 1,66
rynku*
Wzrost 12,4%   3,3% 13,9%          9,7%        4,2%         -1,5%
rdr

*sprzeda˝ hurtowni do aptek w cenach hurtowych; mld PLN


