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Kole˝anki i Koledzy!
W dniu 3 paêdziernika 2011 r. odby∏
si´ VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
POIA w Rzeszowie. W czasie Zjazdu dokonano podsumowania dzia∏alnoÊci Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej w latach 2007 - 2011. Dr Aleksander Czarniawy – Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej V kadencji przedstawi∏ kierunki i dokonania w pracy organów PORA.
W dalszej cz´Êci Zjazdu delegaci wybrali nowe w∏adze, w tym i Prezesa PORA.
W tym miejscu, jako nowo wybrany Prezes PORA, chcia∏abym podzi´kowaç wszystkim delegatom, którzy zdecydowali si´ oddaç swoje g∏osy na mnie.
Zaufanie kole˝anek i kolegów aptekarzy Podkarpacia to wielki zaszczyt, ale
i zobowiàzanie. To Paƒstwa g∏osy sprawi∏y, ˝e pe∏niç b´d´ obowiàzki Prezesa
PORA. IloÊç otrzymanych g∏osów motywuje mnie do dalszej pracy, ale jest te˝
wyrazem Waszego wsparcia i oczekiwania na wi´cej. B´d´ si´ stara∏a, aby
swoimi dzia∏aniami zas∏u˝yç na Wasze zaufanie.
Wybór dokonany przez Was i powierzenie mi funkcji Prezesa PORA utwierdza mnie w przekonaniu, ˝e aptekarze Podkarpacia oczekujà zmian na lepsze
i konkretnych dzia∏aƒ organów naszej Izby Aptekarskiej. Czekajà nas cztery
trudne i pracowite lata. Do∏o˝´ wszelkich staraƒ, aby dobrze reprezentowaç
wizerunek cz∏onków naszej Izby i skutecznie broniç interesów podkarpackich
aptekarzy.
Prac´ prezesa PORA wykonywaç b´d´ spo∏ecznie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej. Do pe∏nienia tej funkcji przygotowa∏am si´ w czasie oÊmioletniej dzia∏alnoÊci samorzàdowej w Prezydium PORA. Przez dwie kadencje
pracowa∏am w Naczelnym Sàdzie Aptekarskim jako s´dzia, a w ostatnich
czterech latach pe∏ni∏am funkcje wiceprzewodniczàcej tego Sàdu. Zapewniam,
˝e zdobytym doÊwiadczeniem i wiedzà s∏u˝yç b´d´ kole˝ankom i kolegom
aptekarzom – cz∏onkom Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
Z powa˝aniem
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska
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Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
W dniu 12 paêdziernika 2011 roku odby∏o si´ w Warszawie kolejne
posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Najwa˝niejszym problemem omawianym przez cz∏onków NRA by∏a kwestia zgodnoÊci z Konstytucjà RP
niektórych przepisów ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych. Po
wnikliwej dyskusji, zgromadzeni postanowili, ˝e zespó∏ prawników NRA opracuje szczegó∏owy projekt uchwa∏y NRA, zawierajàcy wskazania poszczególnych
artyku∏ów ustawy, które zosta∏yby zaskar˝one przez Naczelnà Izb´ Aptekarska
do Trybuna∏u Konstytucyjnego. Ostateczna decyzja NRA zapadnie na posiedzeniu Rady Naczelnej w grudniu bie˝àcego roku.
Prezes NRA, dr Grzegorz Kucharewicz, przedstawi∏ bie˝àcà informacj´
na temat projektu rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizacj´ recept oraz ramowego wzoru umowy na realizacj´
recept. Wed∏ug informacji Prezesa, w Ministerstwie Zdrowia, po przyj´tych
poprawkach, jest ju˝ opracowany nowy projekt tego rozporzàdzenia, który
w najbli˝szym czasie zostanie przekazany do uzgodnieƒ z Naczelnà Izbà
Aptekarskà.
Kolejnym punktem obrad by∏o ustalenie miejsca i czasu VI Krajowego
Zjazdu Aptekarzy -– po analizie przedstawionych przez przedstawicieli komitetu organizacyjnego kosztów zjazdu w ró˝nych oÊrodkach i miejscowoÊciach, postanowiono, ˝e zjazd odb´dzie si´ w dniach 20-22 stycznia 2012
roku w hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku.
Skarbnik NRA przedstawi∏ te˝ analiz´ finansowà Naczelnej Izby Aptekarskiej w kontekÊcie planowanego zjazdu oraz innych zobowiàzaƒ finansowych
NIA. Na sytuacj´ tà wp∏ywajà równie˝ zaleg∏oÊci sk∏adkowe kilku izb okr´gowych w stosunku do NIA.
Cz∏onkowie Naczelnej rady Aptekarskiej podj´li te˝ uchwa∏y w sprawie
przyznania wyró˝nieƒ dla zas∏u˝onych Aptekarzy.

Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Lidia Czy˝
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KOMUNIKATY NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia
Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki w Rzeszowie

Komunikat APTEKI / PUNKTY APTECZNE
(2011-09-27) Autor: Gra˝yna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddzia∏u
Wojewódzkiego NFZ z siedzibà w Rzeszowie)
Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie informuje, ˝e apteka realizujàca Zapotrzebowanie na sprowadzenie
z zagranicy produktu leczniczego nie posiadajàcego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezb´dnego dla ratowania ˝ycia lub zdrowia pacjenta
(Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r (Dz.
U. Nr 70, poz. 636)), podpisane w cz´Êci B przez Ministra Zdrowia i w cz´Êci
C przez Prezesa NFZ, zobowiàzana jest ka˝dorazowo skontaktowaç si´ z Wydzia∏em Gospodarki Lekami Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ
(tel. 17 86 04 199 lub 17 86 04 281), celem weryfikacji wniosku. Lek powinien
byç rozliczony w bie˝àcym Zbiorczym zestawieniu recept na leki i wyroby
medyczne podlegajàcych refundacji w pozycji 51.

Komunikat dot. poprawnego sprawozdawania nr PESEL
z recept
(2011-09-09) Autor: Gra˝yna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddzia∏u
Wojewódzkiego NFZ z siedzibà w Rzeszowie)
W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ przypadkami sprawozdawania przez apteki
w danych szczegó∏owych zbiorczych zestawieƒ na leki i wyroby medyczne
podlegajàcych refundacji – b∏´dnego numeru PESEL pacjenta – niezgodnego
z numerem PESEL widocznym na recepcie przypominamy, i˝ § 16 ust. 1 pkt 3
rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept
je˝eli na recepcie wpisano
lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646, ze zm.) stanowi: „je˝eli
mylnie lub w sposób nieczytelny numer PESEL, osoba wydajàca lek mo˝e go
skorygowaç na podstawie dokumentów przedstawionych przez osob´ okazujàcà recept´; osoba wydajàca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednià adnotacj´ oraz swój podpis”.
Z uwagi na powy˝sze Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki NFZ w Rzeszowie
zobowiàzuje aptekarzy do stosowania si´ do w/w przepisu.
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Posiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
W dniu 16 wrzeÊnia 2011 roku, w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie, odby∏o si´ ostatnie w V Kadencji 2007 - 2011,
posiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
Obydwa posiedzenia prowadzi∏ Prezes, dr n. farm. Aleksander Czarniawy.
W obecnoÊci cz∏onków PORA, Prezes A. Czarniawy wr´czy∏ prawa wykonywania zawodu oraz znaki przynale˝noÊci do POIA m∏odym magistrom farmacji,
którzy ukoƒczyli swój okres „terminowania w zawodzie”.

Prawo Wykonywania Zawodu z ràk prezesa PORA dr. Aleksandra Czarniawego
otrzymali: Anna Starok, Sylwia KapuÊciƒska, Anna Binkiewicz, Ma∏gorzata Gazda,
Ma∏gorzata Jachim.

Na posiedzeniach, tak Prezydium jak i Rady, Prezes dr A. Czarniawy dokona∏
podsumowania pracy w ostatniej, mijajàcej kadencji. Ostatnie cztery lata by∏y,
wbrew pozorom zatrzymania pracy nad ustawami farmaceutycznymi, jednymi
z najtrudniejszych w minionym dwudziestoleciu. Dyskusje w Êrodowisku
dotyczàce planowanych, wr´cz „rewolucyjnych” zmian, w obszarze farmacji
na wszystkich jej polach dzia∏ania – od przemys∏u do pacjenta – wzbudza∏y
i wzbudzajà wiele emocji. Ta dyskusja nie zakoƒczy si´ wraz z up∏ywem kadencji
samorzàdu w izbach okr´gowych i izby naczelnej.
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Prezes A. Czarniawy podzi´kowa∏ wszystkim zaanga˝owanym w dotychczasowà prac´ samorzàdu cz∏onkom POIA pe∏niàcym funkcje w Radzie Aptekarskiej i wszystkich jej organach. Wyrazi∏ równie˝ swe s∏owa uznania dla
pracowników Biura POIA.
W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym
Delegatów POIA w dniu 3 paêdziernika 2011 roku w Hotelu Nowy Dwór
w Âwilczy, zebrani omówili ostateczne ustalenia zwiàzane ze Zjazdem.
W Zjeêdzie potwierdzili uczestnictwo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,
dr Grzegorz Kucharewicz oraz cz∏onek NRA, dr Wojciech Giermaziak. Zaproszenia wystosowane te˝ zosta∏y do Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Lekami
POW NFZ i przedstawicieli miejscowych mediów. WÊród delegatów sà przedstawiciele inspekcji farmaceutycznej, w tym gronie równie˝ Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.
Rada Aptekarska podj´∏a równie˝ decyzje o przyznaniu trzech praw wykonywania zawodu dla m∏odych aptekarzy.
Zgromadzeni omówili te˝ zagadnienie dotyczàce kandydowania aptekarzy
w najbli˝szych wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Do chwili
obecnej do Rady Aptekarskiej nie wp∏ynà∏ ˝aden wniosek od kandydujàcych
kolegów z izby podkarpackiej o wsparcie informacyjne drogami Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Przedstawiono natomiast apel Wiceprezesa NRA,
magistra Krzysztofa Przystupy o poparcie dla doktora G. Kucharewicza kandydujàcego do Sejmu RP z okr´gu podlaskiego oraz doktora S. Piechuli z Miko∏owa.
Omówiono te˝ korespondencj´ mi´dzy Zachodniopomorskim Oddzia∏em
Wojewódzkim NFZ a Zachodniopomorskà OIA w Szczecinie w sprawie weryfikacji terminów wa˝noÊci recept w obrocie refundowanymi lekami. W tej
samej sprawie postanowiono wystosowaç pismo z proÊbà o informacj´ do
Podkarpackiego OW NFZ.
Ponownie cz∏onkowie przedyskutowali proponowane przez ró˝ne firmy
oÊwiatowo-prawne szkolenia w zakresie za∏o˝eƒ ustawy „refundacyjnej”
i towarzyszàcych jej projektów rozporzàdzeƒ – w wi´kszoÊci sà to spotkania
p∏atne, dlatego Rada zwraca uwag´ wszystkim cz∏onkom POIA na zawartoÊç
treÊci w poszczególnych szkoleniach.
Biuro POIA do wszystkich aptek przekaza∏a wydawnictwo zwarte zawierajàce pe∏ny tekst ustawy z dnia 12 maja 2011 roku „o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych” wraz z komentarzem adw. Bogus∏awy Szybisz.
Sekretarz PORA
mgr farm. Lidia Czy˝
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Podzi´kowania
dla najaktywniejszych
cz∏onków POIA

Prezydium Zjazdu

Na sali obrad

W kuluarach Zjazdu

XXVII OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW POIA
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Porzàdek obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego:
1. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.
2. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVII Okr´gowego
Zjazdu Delegatów POIA – VI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego.
Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.
3. Wybór Komisji Zjazdowych:
a) Komisji Mandatowej,
b) Komisji Uchwa∏ i Wniosków,
c) Komisji Skrutacyjnej,
d) Komisji Regulaminowej,
e) Komisji Wyborczej.
4. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA.
5. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdaƒ organów POIA
za okres V Kadencji.
6. Informacja skarbnika POIA z realizacji bud˝etu za rok 2011.
7. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci Komisji Problemowych PORA za okres
V kadencji.
8. Wniosek o absolutorium dla organów POIA i podj´cie stosownej uchwa∏y.
9. Wystàpienie zaproszonych goÊci.
10. Podzi´kowanie ust´pujàcym organom POIA – wystàpienie ust´pujàcego
Prezesa PORA.
11. Przerwa.
12. Podj´cie uchwa∏y w sprawie ustalenia liczby cz∏onków organów POIA
w Rzeszowie.
13. Wybory Prezesa PORA i OROZ – podj´cie stosownych uchwa∏.
14. Wybory organów POIA i podj´cie stosownych uchwa∏
- ORA,
- OKR,
- OSA,
- zast´pcy OROZ.
15. Uchwa∏a w sprawie przyj´cia Regulaminu PORA.
16. Wybory Delegatów na VI Krajowy Zjazd Aptekarzy – 12 osób i podj´cie
stosownej uchwa∏y.
17. Wystàpienie Prezesa PORA.
18. Zamkni´cie obrad Zjazdu.
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Rzeszów, 3 paêdziernika 2011 roku

Dr n. farm.
ALEKSANDER CZARNIAWY
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej

Drogi Kolego

Min´∏y cztery lata piàtej ju˝ kadencji Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej. Lata to by∏y nie∏atwe ale z akcentami optymizmu dla aptekarzy,
tych co pracujà nie dla siebie lecz przede wszystkim dla Cz∏owieka oczekujàcego wsparcia i pomocy.
Pracujà tak˝e dla Kolegów-Aptekarzy poÊwi´cajàc swój w∏asny czas,
niejednokrotnie te˝ swoje zdolnoÊci i si∏y, a nie wymagajàc uznania na co
dzieƒ.
Przychodzi jednak dzieƒ podsumowania tego, co zakoƒczone, tego co
w toku pracy, tego czego jeszcze nie uda∏o si´ pozytywnie dopracowaç. Prosz´
przyjàç najgor´tsze podzi´kowania za trud w∏o˝ony w prac´ tej minionej
kadencji, równie goràco ˝ycz´ wielu jeszcze sukcesów nie tylko osobistych
lecz równie˝ w aptekarskim zawodzie – zawodzie z ogromnymi tradycjami
a tak˝e na niwie dzia∏alnoÊci dla Aptekarzy Polskich in gremio.

z wyrazami szacunku
cz∏onkowie
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

XXVII OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW POIA
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Podczas obrad VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Prezes V Kadencji
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, dr n. farm. Aleksander Czarniawy
wr´czy∏ zas∏u˝onym dzia∏aczom PORA oraz innym osobom wspó∏pracujàcym
z samorzàdem aptekarskim Medale „Za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”.
Otrzymali je:
mgr farm. Marek Chojnacki
mgr farm. Alina Grzesiak
mgr farm. Dorota Kapa∏ka
mgr farm. Jacek Kozaczuk
mgr farm. Jerzy Skiba
oraz
przedstawiciele firmy informatycznej MERIDO

Miros∏aw Kluz
Jan Szerer
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Uchwa∏a nr 1
XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VI Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 3 paêdziernika 2011 roku
w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów
POIA, VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA
Na podstawie art. 27 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz. 856 z póên.
zm.) XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA, VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POIA uchwala co nast´puje:
§1
Zjazd postanawia prowadziç obrady zgodnie z Regulaminem Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej uchwalonego UCHWA¸Ñ NR 6 XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU
DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ w RZESZOWIE
z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
mgr farm. Maria Wójcik

DZIA¸ALNOÂå PORA V KADENCJI
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DZIA¸ALNOÂå PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY
APTEKARSKIEJ V KADENCJI W LATACH 2007- 2011
Tegorocznà kampani´ wyborcza na VI kadencj´ w∏adz POIA rozpocz´liÊmy
Rejonowymi Zebraniami Aptekarzy, które odby∏y si´ w dniach 14 - 17 czerwca
br. w Baranowie Sandomierskim (rejon tarnobrzeski), Rymanowie (rejon
kroÊnieƒski), PrzemyÊlu (rejon przemyski) oraz Rzeszowie (rejon rzeszowski).
Frekwencja na zebraniach rejonowych by∏a niestety niezbyt imponujàca
(ok.16%) ale, zgodnie z uchwa∏à PORA Nr 39/V/2011, na wszystkich zebraniach wybrano ∏àcznie 117 delegatów na dzisiejszy
XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA – VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
POIA w Rzeszowie
Rzeszowie.
Szanowni Paƒstwo
Praca samorzàdu w minionej kadencji by∏a skupiona g∏ównie wokó∏ dzia∏aƒ
majàcych na celu rozwiàzywanie bie˝àcych problemów aptekarstwa i aptekarzy.
Nasze aptekarskie problemy omawialiÊmy na:
q 4 corocznych Okr´gowych Zjazdach Delegatów POIA;
q rejonowych zebraniach informacyjno-szkoleniowych kierowników aptek;
q posiedzeniach PORA i jego Prezydium;
q Konwentach Prezesów OIA oraz posiedzeniach organów NIA.
V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy – XXII Zjazd Delegatów POIA
3 paêdziernika 2007 roku

PORA wybrana
na V Zjeêdzie
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G¸ÓWNE PROBLEMY KADENCJI:
2007 rok
- wybory do Sejmu i Senatu RP – 21 paêdziernika 2007 roku spotkania z kandydatami na pos∏ów, w∏àczenie aptek i aptekarzy w kampani´ wyborczà;
- nowelizacja Prawa Farmaceutycznego, pociàgn´∏a za sobà ca∏à lawin´
projektów rozporzàdzeƒ wykonawczych przygotowanych przez Ministra
Zdrowia.
2008 rok
V Krajowy Zjazd Aptekarzy – Be∏chatów 17-20 stycznia 2008 roku
q przyj´cie logo, jako znaku graficznego Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej, potwierdzajàcy przynale˝noÊç farmaceuty do POIA;
q podpisanie trójstronnego porozumienia: WIS-WIF-POIA w sprawie praktycznego wdro˝enia zapisu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku „o bezpieczeƒstwie ˝ywienia i ˝ywnoÊci” dotyczàcej podmiotów prowadzàcych obrót
m.in. suplementami diety – w tym aptek;
q nowelizacjà ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej – projekt zaniepokoi∏
samorzàd aptekarski, zw∏aszcza Êrodowisko aptekarzy szpitalnych, poniewa˝ zmierza∏ on do likwidacji aptek szpitalnych – interwencja u pos∏ów
da∏a pozytywny efekt;
q skoƒczy∏ si´ pierwszy cykl szkolenia ciàg∏ego.
2009 rok
q uczestnictwo w uroczystoÊciach jubileuszowych na Wydzia∏ach Farmaceutycznych UJ w Krakowie i AM w Lublinie
Lublinie;
q wstrzymanie przez MZ prac legislacyjnych nad ustawà Prawo Farmaceutyczne;
q stanowisko PORA w sprawie bezpiecznego dost´pu do leków oraz zagro˝eƒ
dla aptek i aptekarzy.
2010 rok
q porozumienie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Rzeszowie w sprawie: personelu fachowego w aptekach ogólnodost´pnych i jego obowiàzków;
q ciàg∏a batalia o kszta∏t z takim trudem nowelizowanej ustawy Prawo Farmaceutyczne, zw∏aszcza w kontekÊcie wstrzymania przez MZ prac legislacyjnych nad nià;
q kolejna nowelizacja rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia w sprawie list leków
refundowanych;
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q zamieszanie w naszym Êrodowisku, g∏ównie za sprawà zapisu projektu
nowego rozporzàdzenia w sprawie recepty lekarskiej: „Apteka albo punkt
apteczny realizuje za pe∏nà odp∏atnoÊcià recepty nie spe∏niajàce wymogów
formalnych”. Nie mo˝na bowiem obarczaç pacjenta odpowiedzialnoÊcià
za b∏´dnie wystawione recepty;
q kontrowersje wokó∏ tzw. „sprzeda˝y bezpoÊredniej”.
2011 rok
q stary 2010 rok zamknà∏ si´ zmianami personalnymi w Ministerstwie Zdrowia,
d∏ugo odwlekanymi nowymi listami leków refundowanych a w Nowy Rok
2011 weszliÊmy z nowymi stawkami VAT;
q spotkanie si´ z przedstawicielami firm informatycznych obs∏ugujàcych apteki
na terenie naszego województwa;
q konkursu „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”;
q na nasz wniosek powo∏anie na terenie naszego województwa Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej, mgr farm. Henryki Paszko;
q Uchwalenie 12.05.2011 roku ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych
medycznych;
q rozporzàdzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów oraz ramowego
wzoru umowy na realizacj´ recept przez apteki.
Stworzony system prowadzi do absurdalnej sytuacji, w której nale˝yte stosowanie si´ do zapisów umowy, zawartej w celu realizacji praw pacjenta do
leków, prowadziç mo˝e do pozbawienia lub ograniczenia tych praw.

STAN ORGANIZACYJNY
30,06. 31.12.
2008r
2007r

2009r

2010r

30,06.
2011r

APTEKARZE:

1061 1045

1080

1100

1128

1189r

Przyby∏o

10

60

49

66

69

Uby∏o

26

25

29

38

8

Wydano prawa
wykonywania zawodu

38

32

52

28

Zatrudnienie:
- apteki ogólnodost´pne
908
- apteki szpitalne i zak∏adowe
53
- hurtownie farmaceutyczne
22
- osoby nie wykonujàce zawodu

963
55
18
40

931
45
22
98

977
49
20
82

1021
49
24
95
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APTEKI
- ogólnodost´pne
589
- apteki szpitalne i zak∏adowe 25
- apteki inne
7
PUNKTY APTECZNE

133

HURTOWNIE
FARMACEUTYCZNE

17

594

607

625
25
7

143

141

147

149

147
16

APTEKARZE
Na 30.VI.2011 roku POIA liczy∏a 1189 cz∏onków
cz∏onków.
ObserwowaliÊmy nadal pewnà migracj´ aptekarzy: w ciàgu kadencji:
przyby∏o 254 farmaceutów
odesz∏o 126 farmaceutów
osób.
W sumie wi´c stan liczbowy powi´kszy∏ si´ o 128 osób
Wydano 197 praw wykonywania zawodu
zawodu.
APTEKI
Na koniec 2010 roku na terenie woj. podkarpackiego funkcjonowa∏o:
625 aptek ogólnodost´pnych,
25 aptek szpitalnych i zak∏adowych,
7 aptek innych w tym:
3 Dzia∏y Farmacji Szpitalnej (Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Rzeszowie, Szpital w Strzy˝owie, Szpital w Ustrzykach Dolnych)
2 uzdrowiskowe (Iwonicz-Zdrój. Rymanów-Zdrój)
1 zak∏adowa (Zak∏ad Karny Za∏´˝e)
1 Szpital MON
W okresie kadencji przyby∏o 36 aptek ogólnodost´pnych, liczba pozosta∏ych
aptek nie uleg∏a zmianie.
, Liczba aptek w powiatach
rzeszowskim
by∏o 119
w tym w Rzeszowie
by∏o 94
kroÊnieƒskim
by∏o 83
w tym w KroÊnie
by∏o 29
przemyskim
by∏o 70
w tym w PrzemyÊlu
by∏o 31

jest 116
jest 92
jest 91
jest 33
jest 87
jest 40
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Najmniej aptek jest w powiatach
bieszczadzkim
leskim
brzozowskim

3
6
8

, Wskaênik ludnoÊci w województwie by∏ 3 440 jest

3330

, Wspó∏czynnik zatrudnionych w aptekach farmaceutów
na 31.08.2007 r.
wynosi∏
1,63
30.06.2011 r.
wynosi
1,55

PUNKTY APTECZNE
Na terenie naszego województwa notujemy najwy˝szà w Polsce liczb´ punktów aptecznych. Obecnie jest ich 147 i w ciàgu kadencji ich liczba zwi´kszy∏a
si´ o 14.

DZIA¸ALNOÂå WEWNÑTRZORGANIZACYJNA
Wybrana na XXIII Zjeêdzie Delegatów POIA Rada wybra∏a swoje Prezydium,
w którego sk∏ad, oprócz Prezesa, wybranego na zjeêdzie weszli:
q mgr Robert Janocha
– I Z-ca Prezesa,
q mgr Witold Prokopiak
– II Z-ca Prezesa,
q mgr Lidia Czy˝
– Sekretarz,
q mgr Maria Wójcik
– Skarbnik,
q mgr Lucyna Samborska
– Cz∏onek Prezydium,
q mgr Stanis∏awa Go∏´biewska – Cz∏onek Prezydium.
Oprócz statutowych organów wybranych na XXII Zjeêdzie Podkarpacka Rada
Aptekarskapowo∏a∏a komisje sta∏e na okres V Kadencji Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej:
q Komisja Legislacyjna – przewodniczàcy mgr farm. Robert Janocha,
q Komisja Nauki i Szkolenia – przewodniczàcy mgr farm. Lidia Czy˝,
q Komisja Ekonomiczna – przewodniczàcy mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska,
q Komisja ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty – przewodniczàcy mgr farm.
Witold Prokopiak,
q Komisja ds. Aptek Szpitalnych – przewodniczàcy mgr farm. Beata Horoszko
a nast´pnie mgr Jacek Kozaczuk,
q Komisja Informatyczna – przewodniczàca mgr farm Lucyna Samborska.
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Trzeba tu wspomnieç o próbie powo∏ania z inicjatywy komisji ekonomicznej
Klubu Aptekarza – Nestora, Niestety ze wzgl´du na ma∏e zainteresowanie
naszych kolegów dzia∏a∏ on krótko.
Dzia∏alnoÊç spo∏ecznà organów naszej izby wspiera bardzo dobrze funkcjonujàce Biuro Izby, w którym zatrudniamy 2 osoby na pe∏ny etat (Dyrektor
El˝biet´ Zwoliƒskà oraz Lidi´ Sow´ oraz 3 na umowy o Êwiadczenie us∏ug:
mgr Lidi´ Czy˝ – redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego, adwokata
mec. Bogus∏aw´ Szybisz oraz red. Adama Czartoryskiego jako rzecznika prasowego i koordynatora naszej strony internetowej.

POSIEDZENIA PORA
i PREZYDIUM PORA
Od paêdziernika 2007 roku do paêdziernika 2011 roku Podkarpacka Okr´gowa
Rada Aptekarska odby∏a 25 posiedzeƒ na których podj´∏a:
q 44 uchwa∏y o charakterze ogólnym, w tym dotyczàcych:
, spraw wewnàtrzorganizacyjnych
, szkolenia
, dot. udzielania r´kojmi
, dot. prawa wykonywania zawodu
, sk∏adek cz∏onkowskich
, logo POIA
, inne
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W zwiàzku z potrzebà doraênych – szybkich decyzji zwiàzanych z wydawaniem
opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleƒ na prowadzenie apteki
PORA upowa˝ni∏a Prezydium do zwo∏ywania nadzwyczajnych posiedzeƒ w sprawach nie cierpiàcych zw∏oki, na których b´dà podejmowane tylko te tematy.
q inne uchwa∏y szczegó∏owe w tym dotyczàce:
, przed∏u˝enie okresu edukacyjnego (styczeƒ 2009 - styczeƒ 2011) – 242
, oceny osoby nadzorujàcej odbywanie praktyki zawodowej w aptece
pod kàtem prowadzonego procesu dydaktycznego – student
XI semestru (od kwietnia 2010)
– 41
W minionej kadencji Prezydium Rady odby∏o 47 posiedzeƒ zwyczajnych oraz
158 w sprawach nie cierpiàcych zw∏oki
zw∏oki, na których rozpatrzono 452 wnioski
Komisji ds. prawa wykonywania zawodu i podj´to stosowne decyzje, zgodnie
z Uchwa∏à Nr 17/V/2008 z marca 2008 roku w sprawie zakresu dzia∏ania
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Prezydium PORA zwo∏ywanego w sprawach nie cierpiàcych zw∏oki.
Dotyczy∏y one wydania r´kojmi dla kandydata na kierownika apteki:
q nowootwieranej apteki ( wniosek z WIF) – 121 opinii;
q zmiana kierownika apteki
– 270 opinii;
q przed∏u˝enie wieku emerytalnego
– 29 opinii;
q wniosek innej izby aptekarskiej
– 20 opinii;
q zmiana kierownika hurtowni
– 12 opinii.
Uchwa∏y PORA i Prezydium PORA dotyczy∏y te˝ m.in.:
w 2009 roku
, wydawania zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych ubieganie si´ przez magistrów
farmacji o prawo wykonywania zawodu,
, zatwierdzenia logo POIA oraz w sprawie udost´pniania logo Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
, powo∏ania administratora strony internetowej POIA,
, przyznania „Medalu za zas∏ugi dla aptekarstwa Podkarpacia”,
, wr´czanie nowych praw wykonywania zawodu odbywa∏o si´ w sposób
uroczysty na posiedzeniach PORA lub Prezydium i poprzedza∏o je z∏o˝enie
Êlubowania przez m∏odego aptekarza zgodnie z zapisem znowelizowanej
ustawy o izbach aptekarskich.
Od 2009 roku Radzie przyby∏o nowe zadanie tj. wyra˝anie zgody na
przed∏u˝enie okresu edukacyjnego dla tych farmaceutów, którzy nie uzyskali
100 punktów w pierwszym okresie edukacyjnym tj. do dnia 31.12.2008 roku.
w 2010 roku
- okreÊlenia sposobu i terminu rozliczenia pierwszego okresu edukacyjnego
szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów,
- zakresu dzia∏ania Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
zwo∏ywanego w sprawach nie cierpiàcych zw∏oki,
- przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
PORA podj´∏a te˝ 3 stanowiska w sprawie
sprawie:
q umieszczania og∏oszeƒ, reklam i informacji na ∏amach Biuletynu i stronie
internetowej POIA;
q trybu rozliczania okresu szkolenia ciàg∏ego dla farmaceutów czasowo
nie wykonujàcych zawodu;
q bezpiecznego dost´pu do leków oraz zagro˝eƒ dla aptek i aptekarzy w celu:
- zwrócenia uwagi decydentów, w tym Ministra Zdrowia oraz pos∏ów i senatorów, na w∏aÊciwà polityk´ lekowà Paƒstwa, zapewniajàcà bezpieczeƒstwo farmakoterapii obywateli,
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- zwrócenia uwagi farmaceutów na zagro˝enia dla aptek wynikajàce z nieprzemyÊlanego przyst´powania do ró˝nych programów. (27 listopada
2009 roku),
- PORA podj´∏a te˝ APEL do cz∏onków POIA w sprawie zbiórki leków dla
naszych wschodnich sàsiadów.
w 2011 roku
q zasad dzia∏ania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika
(14.05.2010).
PORA podj´∏a te˝
Stanowisko w sprawie sposobu kszta∏towania cen, mar˝ i odp∏atnoÊci
pacjentów w przypadku leków refundowanych w zwiàzku z toczàcà si´ dyskusjà nad projektem ustawy refundacyjnej. PORA opowiedzia∏a si´ za wprowadzeniem regulacji gwarantujàcych: sztywne ceny na wszystkich poziomach
obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, tj. sztywne ceny zbytu,
hurtowe i detaliczne oraz jednakowà odp∏atnoÊç pacjentów we wszystkich
aptekach.

EKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEK
Ekonomiczne problemy aptek w ostatnim okresie wynikajà g∏ównie z nadmiernej liczby aptek oraz rosnàcych kosztów zwiàzanych z ich prowadzeniem.
Ostra walka o obroty i klienta – pacjenta odbija si´ wyraênie na jakoÊci Êwiadczonych us∏ug, czego kraƒcowym dowodem by∏y przypadki zamiany prowadzonej apteki (przez likwidacj´) na Punkt Apteczny.
Sytuacja ekonomiczna aptek z naszego terenu jest bardzo zró˝nicowana
w zale˝noÊci od lokalizacji, liczby aptek w miejscowoÊci, kosztów w∏asnych
czy tytu∏u w∏asnoÊci. W tym ostatnim przypadku stajà do nierównej konkurencji rodzinne apteki prywatne z du˝ymi sieciami aptek. Przy agresywnym
dzia∏aniu sieci aptecznych, wspieranych przez niektórych producentów leków,
byt ma∏ych – rodzinnych aptek staje si´ coraz bardziej zagro˝ony a monopolistyczne sieci mogà wkrótce dyktowaç warunki na rynku leków ze szkodà
dla obywateli. Zagro˝enia dla spo∏eczeƒstwa p∏ynà równie˝ z rozszerzania
dystrybucji leków w sieci pozaaptecznej oraz z niekontrolowanego handlu
lekami w Internecie i na bazarach.
Ten poglàd PORA zawar∏a w swoim stanowisku w 2010 roku – „w sprawie
bezpiecznego dost´pu do leków oraz zagro˝eƒ dla aptek i aptekarzy”, z którym
zapoznaliÊmy pos∏ów z naszego terenu oraz Naczelnà Rad´ Aptekarskà.
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W/g danych zawartych w biuletynie OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony
Zdrowia):
, Êrednie miesi´czne obroty statystycznej apteki w Polsce wynosi∏y na koniec
maja 2011r oku 162 tys. z∏, – du˝e wahania sezonowe!;
, Êrednia mar˝a apteczna wynosi∏a 26,05%;
, udzia∏ refundacji w ca∏kowitej sprzeda˝y wyniós∏ 35,5%. Dla leków
refundowanych by∏o to 66,7%;
, wartoÊç sprzeda˝y odr´cznej wynios∏a 35,4% ca∏oÊci obrotu;
, statystyczna apteka dokona∏a 100,5tys transakcji wartoÊci ok.2 mln.z∏.;
, liczba pacjentów w aptece ok.3 500.
Obroty miesi´czne aptek w woj. podkarpackim by∏y zbli˝one do Êredniej
krajowej przy czym by∏y ni˝sze od Êredniej dla np. woj. mazowieckiego o 2530%.
Dane te ilustrujà mniejszà zamo˝noÊç spo∏eczeƒstwa podkarpackiego w stosunku do innych regionów kraju. Nadal wyst´puje bardzo wysoki poziom
wspó∏p∏acenia pacjentów za leki refundowane Obecnie wynosi on 32%.
Przedstawione powy˝ej liczby swà wartoÊcià wyraênie wskazujà na niebezpieczeƒstwo zbyt niskiego obrotu finansowego apteki, która ma ustawowy
obowiàzek utrzymywania na stanie magazynowym nie tylko zapasu Êrodków
leczniczych o du˝ym zbycie lecz przede wszystkim s∏u˝àcych do natychmiastowej pomocy w sytuacjach zagro˝enia zdrowia a niejednokrotnie równie˝ ˝ycia
pacjenta.
Merytoryczne problemy aptek wiàza∏y si´ g∏ównie ze zmianami prawnymi
w 2008 roku, w tym m.in. nowelizacjà Prawa Farmaceutycznego, ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
i o Izbach Aptekarskich a tak˝e rozporzàdzeƒ wykonawczych MZ w tym rozporzàdzenia w sprawie recept lekarskich. Wiele zam´tu sprawi∏ po raz kolejny
tryb wprowadzenia nowelizacji wykazu leków refundowanych. Z∏e praktyki
poprzednich ekip zaskakiwania z dnia na dzieƒ powa˝nymi zmianami zosta∏y
znowu powtórzone – czemu samorzàd aptekarski da∏ wyraz w stosownym
piÊmie do Ministra Zdrowia.
Istnieje pilna potrzeba zmian prawnych zw∏aszcza nowelizacjà Prawa Farmaceutycznego oraz o Izbach Aptekarskich.
Najwa˝niejszym dokumentem, który b´dzie mia∏ znaczàcy jeÊli nie decydujàcy
na kondycj´ ekonomicznà aptek jest obecnie uchwalona 25 marca br. ustawa
o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego i wyrobów medycznych.
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Do przygotowanego przez rzàd projektu uda∏o si´ na poziomie prac sejmowej
komisji zdrowia a zw∏aszcza podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia tego
rzàdowego projektu, wprowadziç kilka korzystnych zmian – w tym równie˝
propozycj´ nowej tabeli mar˝ detalicznych. Utrzymany jednak zosta∏ nowy
niekorzystny dla aptek zapis o naliczaniu mar˝ aptecznych tylko do limitu
refundacyjnego
refundacyjnego. W praktyce oznacza to, ˝e realne mar˝e apteczne b´dà dla
wielu leków znacznie ni˝sze, ni˝ wartoÊci podane w urz´dowej tabeli mar˝.
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 którym
stwierdza, ˝e stworzony przez ustaw´ zapis – z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego 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. rozporzàdzenie
nie wesz∏o w ˝ycie, a umowy, w kszta∏cie proponowanym przez Ministra
Zdrowia, nie by∏y zawierane.
Bie˝àce problemy aptek i aptekarzy omawialiÊmy te˝ na corocznych zebraniach
informacyjno-szkoleniowych kierowników aptek z terenu woj. Podkarpackiego.
O szczegó∏ach informowaliÊmy wszystkich naszych cz∏onków na ∏amach
Biuletynu Informacyjnego oraz na stronie internetowej POIA.

PODEJMOWANE TEMATY
Rada i jej Prezydium na swoich posiedzeniach podejmowa∏y m. in. takie tematy
jak:
, bie˝àce opiniowanie aktów prawnych dotyczàcych farmacji a zw∏aszcza
nowych regulacji prawnych po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej;
, usprawnienie obiegu informacji, szersze korzystanie z mediów elektronicznych, rozszerzenie funkcji witryny internetowej POIA;
, dokszta∏canie i szkolenie ciàg∏e aptekarzy, w tym problemy zwiàzane
z zakoƒczeniem I cyklu szkolenia ciàg∏ego farmaceutów oraz przed∏u˝eniem
okresu edukacyjnego a tak˝e szkolenia z zakresu BHP;
, ustalanie zasad udzielania r´kojmi dla kandydatów na kierowników aptek,
a dodatkowo
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w 2008 roku
q przeciwdzia∏anie „wojnie cenowej” w aptekach
w 2009 roku
q problemy aptek szpitalnych w zwiàzku z nowelizowanà ustawà o zak∏adach
opieki zdrowotnej,
q sposób wdro˝enia ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie
˝ywnoÊci i ˝ywienia, w której zapisano ˝e zak∏ady, które wprowadzajà do
obrotu ˝ywnoÊç pochodzenia nie zwierz´cego, podlegajà obowiàzkowi
zatwierdzenia i wpisania do rejestru zak∏adów podlegajàcych urz´dowej
kontroli PIS. Obowiàzek ten ma dotyczyç równie˝ aptek, które prowadzà
obrót suplementami diety,
q zbiórka przeterminowanych leków na terenie województwa podkarpackiego, problemy zwiàzane z koniecznoÊcià ochrony danych osobowych
zarówno w ramach dzia∏alnoÊci Izby jak i w aptekach.
w 2010 roku
, Omówienie porozumienia PWIF z POIA w sprawie personelu fachowego
w aptekach,
, ustosunkowanie si´ do problemów wynikajàcych z kontrowersyjnego projektu rozporzàdzenia w sprawie recept lekarskich, oraz dotyczàce protestu
a nast´pnie apelu farmaceutów w stosunku do tego projektu,
, omówienie sytuacji aptek, zwiàzanej z suplementami diety z udzia∏em przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie,
, system sprzeda˝y bezpoÊredniej – spotkanie z przedstawicielem firmy Astra
- Zeneca,
, system dystrybucji Clexane – spotkanie z przedstawicielem Sanofi Aventis,
dyrektorem handlowym Arturem Maciàgiem,
, omówienie warunków umieszczania og∏oszeƒ i informacji na ∏amach biuletynu informacyjnego oraz stronie internetowej POIA,
, omówienie spraw zwiàzanych z mo˝liwoÊcià pozyskania Êrodków finansowych z funduszy unijnych z przeznaczeniem na szkolenia ciàg∏e,
, omówienie akcji pomocy humanitarnej dla zara˝onych wirusem A/H1N1
mieszkaƒców Ukrainy; ustosunkowanie si´ do wystàpienia Kamsoftu dotyczàcego przejmowania firm komputerowych przez hurtownie farmaceutyczne.
w 2011 roku
q ustosunkowanie si´ do problemów wynikajàcych z kontrowersyjnego projektu ustawy refundacyjnej;
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q projekt Porozumienia pomi´dzy GIF a NRA w sprawach dotyczàcych
nale˝ytego wykonywania zawodu;
q wdra˝anie w pracy aptek ogólnodost´pnych systemu HACCP;
q sprawy zwiàzane ze szkodami popowodziowymi w aptekach – przyznano
zapomog´ (wniosek Komisji Ekonomicznej) dla aptekarza poszkodowanego
w wyniku zalania przez powódê domu w JaÊle – w wysokoÊci 1000 (jeden
tysiàc) z∏otych;
q monitorowanie temperatury w urzàdzeniach ch∏odniczych (mapowanie)
i pomieszczeniach aptek, gdzie przechowywane sà Êrodki lecznicze.

GOÂCIE
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ
Na posiedzeniu Rady oraz Prezydium PORA zapraszaliÊmy cz´sto goÊci celem
omówienia bie˝àcych problemów aptek.
, z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, mgr Monikà
Urbaniak omawiano: bie˝àce akty prawne, problemy zwiàzane z kontrolami,
a tak˝e podpisaliÊmy porozumienie w sprawie personelu fachowego w aptekach;
, z Naczelnikiem Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ, mgr Annà Gut omawialiÊmy uchybienia w wystawieniu i realizacji recept;
, z Dyrektorem POW NFZ w Rzeszowie, Gra˝ynà Hejdà – wyraziliÊmy swoje
zaniepokojenie obni˝eniem planowanej kwoty z bud˝etu POW NFZ w roku
2010;
, z pos∏ami na Sejm RP z naszego terenu: El˝bietà ¸ukacijewskà i Markiem
Rzàsà (PO), Stanis∏awem O˝ogiem i Kazimierzem Moskalem z PiS.
PrzekazaliÊmy im najwa˝niejsze problemy naszego Êrodowiska – uzyskujàc
poparcie kandydatów dla ich rozwiàzywania w pracach sejmowych.
- Pose∏ Marek Rzàsa w oparciu o nasze wystàpienie przygotowa∏ interpelacj´
poselskà, dotyczàcà przyspieszenia prac nad nowelizacjà ustaw regulujàcych
obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi a w szczególnoÊci
ustaw: Prawo farmaceutyczne oraz o cenach, którà skierowa∏ do Ministra
Zdrowia za poÊrednictwem Marsza∏ka Sejmu RP.
- W imieniu Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej przekazaliÊmy równie˝ na piÊmie nasze uwagi do projektu ustawy refundacyjnej wszystkim
pos∏om z naszego terenu, zw∏aszcza cz∏onkom Sejmowej Komisji Zdrowia,
przedstawiajàc zagro˝enia wynikajàce z tego projektu ustawy dla naszych
pacjentów oraz bytu zw∏aszcza ma∏ych rodzinnych aptek.
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, z przedstawicielami OIL w Rzeszowie omówiono aktualne problemy zwiàzane z wykonywaniem zawodu farmaceuty i lekarza;
, z Konsultantem Krajowym w dziedzinie farmacji aptecznej dr n. farm. Elwirà Telejko omówiono problemy wyst´pujàce w recepturze aptecznej;
, z przedstawicielami firm Sanofi Aventis oraz AstraZeneka i hurtowni PGF
omówiono problem zak∏óceƒ dostaw do aptek leków a tak˝e nowej formie
sprzeda˝y leków tzw. „sprzeda˝y bezpoÊredniej”;
, z Kierownikiem Dzia∏u ds. Ârodków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych POW NFZ, panià Bo˝enà Kloc, analizowaliÊmy spraw´ zaopatrzenia pacjentów w aptekach w Êrodki pomocnicze;
, z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych omówiono skutki wprowadzenia zapisów ustawy refundacyjnej dla hurtowni i aptek;
, ze specjalistami od pozyskiwania Êrodków finansowych z funduszy unijnych
- zapoznano si´ z mo˝liwoÊcià pozyskania tych Êrodków z przeznaczeniem
na szkolenie ciàg∏e i doskonalenie zawodowe;
, z przedstawicielami firm komputerowych na temat usprawnienia systemu
obiegu informacji;
, z pracownikiem naukowym Wy˝szej Szko∏y Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie dr n. farm. Nataszà Staniak, podj´liÊmy temat propagowania opieki
farmaceutycznej w aptekach na naszym terenie;
, z przedstawicielami Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej omówiliÊmy tryb
post´powania organów inspekcji oraz aptek przy wdra˝aniu ustawy dotyczàcej m.in. obrotu suplementami diety w aptekach ogólnodost´pnych;
, z Konsultantem Wojewódzkim ds. farmacji szpitalnej mgr farm. Henrykà
Paszko omówiliÊmy problemy aptek szpitalnych;
, z Przewodniczàcà Ko∏a Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski w Rzeszowie omówiliÊmy dotacj´ Izby na organizacj´ Sympozjum Objazdowego
po Podkarpaciu „Âwi´ci Kosma i Damian patroni aptekarzy i lekarzy”.

DZIA¸ALNOÂå SZKOLENIOWA
W ramach organizacji szkoleƒ ciàg∏ych mamy podpisane stosowne umowy
z trzema jednostkami szkolàcymi w Lublinie, Krakowie i ¸odzi.
Nasi cz∏onkowie korzystajà równie˝ ze szkolenia internetowego organizowanego przez cztery portale internetowe
internetowe:
Kraków i ¸ódê – szkolenie bezp∏atne,
Warszawa i PTF – szkolenie p∏atne.
PORA oprócz wspó∏organizacji szkoleƒ wydaje karty szkolenia ciàg∏ego,
ewidencjonuje certyfikaty potwierdzajàce udzia∏ w szkoleniu oraz zalicza
zdobyte punkty zgodnie ze stosownym rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia
a tak˝e wydaje Biuletyn Szkoleniowy.
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31.XII.2008 roku skoƒczy∏ si´ pierwszy okres szkolenia ciàg∏ego dla 733 farmaceutów – (1.I.2004 r. wydano 853 karty ciàg∏ego szkolenia). 120 aptekarzy
na przestrzeni pi´ciu lat przesz∏o na emerytur´ lub zmieni∏o miejsce pracy.
Z mo˝liwoÊci dodatkowego przed∏u˝enia pierwszego okresu szkoleniowego
skorzysta∏o (uchwa∏y) 242 aptekarzy.
POIA by∏a wspó∏organizatorem szkoleƒ na terenie województwa podkarpackiego wraz z hurtowniami oraz firmami farmaceutycznymi.
Na terenie izby odby∏o si´ 27 kursów z zaliczeniem testowym oraz 68 posiedzeƒ naukowo-szkoleniowych
naukowo-szkoleniowych.
OrganizowaliÊmy równie˝ dla naszych cz∏onków szkolenie BHP.
PORA podj´∏a te˝ uchwa∏´ (7 marca 2011 r.) w sprawie: stwierdzenia nie
podlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów wprowadzajàcà tryb
post´powania w stosunku do osób uchylajàcych si´ od obowiàzku szkolenia.
Na wniosek Komisji Aptek Szpitalnych PORA wystàpiliÊmy do Wojewody
Podkarpackiego z proÊbà o powo∏anie na terenie naszego województwa
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej
szpitalnej. Przy rosnàcej
roli apteki szpitalnej w strukturze opieki nad pacjentem w systemie lecznictwa
zamkni´tego i coraz bardziej wyspecjalizowanych zadaniach tej dziedziny,
konieczne jest ustanowienie formalne farmaceuty doÊwiadczonego w pracy
aptekarza szpitalnego, którego brak na terenie województwa podkarpackiego.
Nasze starania popar∏ i zaakceptowa∏ Konsultant Krajowy ds. farmacji szpitalnej prof. Edmund GrzeÊkowiak.
W ostatni dzieƒ marca br. Wojewoda Podkarpacki powo∏a∏ wreszcie, na nasz
wniosek, mgr farm. Henryk´ Paszko
Paszko, kierownika apteki szpitalnej w D´bicy
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej.
Szczegó∏y prowadzonych przez naszà Izb´ dzia∏aƒ w zakresie szkolenia
znajdujà si´ w sprawozdaniu Komisji Nauki i Szkolenia.

DZIA ¸ALNOÂå INFORMACYJNA
Du˝y nacisk w swojej pracy stawialiÊmy na w∏aÊciwy i pe∏ny obieg informacji
zarówno do aptek jak i organów naczelnych.
Na poczàtku minionej kadencji uruchomiliÊmy stron´ internetowà POIA.
Koordynatorem strony jest red. Adam Czartoryski a nadzór sprawuje Komisja
Informatyczna PORA.
Poprzez stron´ internetowà izby staramy si´ na bie˝àco przekazywaç wa˝ne
informacje dotyczàce aptek i aptekarzy, aktualizujemy i zmieniamy szat´
graficznà strony internetowej, uruchomiliÊmy FORUM dyskusyjne, które
niestety spotka∏o si´ z ma∏ym zainteresowaniem w zwiàzku z czym zawieszono
jego dzia∏alnoÊç.
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Nadal wydajemy Biuletyn POIA
POIA, postanowiliÊmy jednak, ˝e wzgl´du na coraz
bardziej popularnà stron´ internetowà izby (oko∏o 8 tysi´cy „wejÊç” miesi´cznie), by by∏ on dwumiesi´cznikiem, w którym b´dziemy podawaç najwa˝niejsze informacje. Biuletyn Szkoleniowy – przez pewien okres wydawany
jako kwartalnik – zostaje zawieszony jako wydawnictwo samodzielne, jego
treÊç b´dzie w miar´ potrzeby (artyku∏y poglàdowe cz∏onków POIA przekazane
do redakcji) w∏àczana do treÊci Biuletynu Informacyjnego pod osobnà winietà.
Zdecydowano te˝ o powtórnym wydrukowaniu plakatów, wywieszanych
w aptekach dla pacjentów, dotyczàcych obowiàzków aptek w zakresie wydawania zamienników leków oraz prawid∏owej informacji dla pacjenta

DZIA¸ALNOÂå HISTORYCZNA
Poniewa˝ uwa˝amy, ˝e powinniÊmy utrwalaç wszystkie Êlady pozostawione
przez nasz zawód w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwa, podnoszàce rang´ zawodu
aptekarza – PORA podejmowa∏a ró˝ne formy dzia∏ania w tym zakresie:
, ustanowienie logo i znaczka organizacyjnego POIA tzw. „pinsy”;
, wydawnictwa historyczne:
„Apteki sanockie 1839-1939” – biuletyn specjalny POIA
„Thesaurus Apotecarii” – „Skarbiec aptekarski”
„Galicja i jej aptekarze” – 2010 r.
„Apteki Krosna”
– 2011 r.
„XX lat samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu” – numer jubileuszowy
, konkurs literacki „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”;
, XIX Sympozjum Historii Farmacji SANOK 2010;
, Sympozjum Objazdowe po Podkarpaciu;
, wspó∏praca z Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie;
, obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
Z okazji XIX Sympozjum Historii Farmacji Sanok 2010, wydaliÊmy specjalny
biuletyn POIA poÊwi´cony historii aptek sanockich, Zapoczàtkowa∏ on pomys∏
wydawania serii biuletynów historycznych. I dlatego w zwiàzku z nadchodzàcym XX-leciem samorzàdu aptekarskiego PORA postanowi∏a wydawaç
dwukrotnie w ciàgu roku seri´ biuletynów – zarejestrowanych jako –„Thesaurus Apotecarii” – Skarbiec Aptekarski, w którym sà zamieszczane prace
dotyczàce historii aptekarstwa i samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu.
Powo∏any zosta∏ Komitet Redakcyjny periodyku.
Na konkurs literacki, „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”
Podkarpaciu”,
zwiàzany z pracà samorzàdu, aptek i aptekarzy w minionym dwudziestoleciu,
ku ubolewaniu jury, wp∏yn´∏y jedynie dwie prace, obydwie ró˝niàce si´ swym
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charakterem. Z tego wzgl´du jury postanowi∏o przyznaç autorom dwie równorz´dne nagrody oraz publikacj´ w wydawnictwie POIA. Oficjalne og∏oszenie
wyników i wr´czenie przyznanych nagród odb´dzie si´ podczas uroczystego
spotkania aptekarzy Podkarpacia w dniu 26 paêdziernika br.

DZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNA
, Nadal kontynuowaliÊmy zorganizowanà z naszej inicjatywy akcj´ zbiórki
przeterminowanych leków. Na 31 grudnia 2010 roku uczestniczy∏y w niej
83 apteki i 1 PA, w 2011 roku kolejne 5 aptek w Rzeszowie, przystàpi∏o do
zbiórki.
, ZawarliÊmy te˝ umow´ z Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie, dotyczàca
Êwiadczenia us∏ug reklamowych na rzecz POIA w publikacji „Apteczne
Reminiscencje”;
, Cz∏onkowie POIA aktywnie dzia∏ali w organach Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Prezes PORA dr Aleksander Czarniawy oraz mgr Lidia Czy˝ jako cz∏onkowie
NRA uczestniczyli w pracach tego gremium a tak˝e Konwentach Prezesów
OIA. Mgr Maria Wójcik dzia∏a∏a jako Zast´pca Naczelnego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej a dr Lucyna Samborska jako Zast´pca Przewodniczàcego Naczelnego Sàdu Aptekarskiego
, Zast´pca Prezesa mgr Witold Prokopiak – pe∏ni równie˝ funkcj´ obserwatora
Rady POW NFZ w Rzeszowie i uczestniczy∏ w spotkaniu Prezesów OIA z WIF
oraz GIF.
, W seminarium prawników zorganizowanym przez NIA uczestniczy∏y dyrektor
biura i nasz doradca prawny Bogus∏awa Szybisz;

WYRÓ˚NIENIA
APTEKARZY POIA
Z okazji dnia patronów medycyny i farmacji, Âwi´tych Kosmy i Damiana,
w Warszawie uhonorowano najbardziej zas∏u˝onych cz∏onków zawodu
aptekarskiego, wÊród nich znalaz∏y si´ nasze Kole˝anki i Koledzy:
w 2008 roku
- mgr mgr Janina Babicz, Barbara Brzeska oraz Stanis∏awa Go∏´biewska –
Medalem im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego „ad gloriam pharmaciae”; a tytu∏
honorowy „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego” przyznawany
za zas∏ugi dla aptekarstwa osobom nie b´dàcym aptekarzami, NRA przyzna∏a
dyrektorowi biura naszej Izby mgr El˝biecie Zwoliƒskiej
Zwoliƒskiej;
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w 2009 r.
mgr Lucyna Samborska Odznakà „Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia”,
mgr Witold Prokopiak oraz Robert Janocha – Medalem im. prof. Bronis∏awa
Koskowskiego „ad gloriam pharmaciae”;
w 2010 r.
mgr Lidia Czy˝ i dr Aleksander Czarniawy
Czarniawy: „Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia”,
mgr Ewa Bilska
Bilska, mgr Renata Olech „Medal im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego
„ad gloriam pharmaciae”,
mgr Anna Gut, mgr Monika Urbaniak – „ Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego”.
Mgr Lidia Czy˝ podczas Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu
27 wrzeÊnia 2010 roku, zosta∏a odznaczona odznakà „Zas∏u˝ony dla Województwa Podkarpackiego”.

Kole˝anki i Koledzy, Szanowni GoÊcie !
Dzisiejszy Zjazd koƒczy V Kadencj´ w∏adz samorzàdu aptekarskiego POlA.
Chc´ podzi´kowaç wszystkim kole˝ankom i kolegom, którzy kosztem w∏asnego czasu i nie tylko, aktywnie dzia∏ali na rzecz naszego Êrodowiska oraz
odbiorców naszych us∏ug farmaceutycznych.
Dzi´kuj´ cz∏onkom PORA, a szczególnie cz∏onkom Prezydium, którzy aktywnie
mnie wspierali w prowadzeniu naszego podkarpackiego samorzàdu przez
rafy niedoskona∏oÊci prawa, niekiedy niezadowolenia kolegów, opory machiny
administracyjnej oraz wolnorynkowego ba∏aganu.
Dzi´kuj´ pracownikom naszego Biura, bez których wsparcia nie moglibyÊmy
naszej spo∏ecznej dzia∏alnoÊci prowadziç przy równoczesnym wykonywaniu
swoich obowiàzków zawodowych.
Tylko dzi´ki zaanga˝owaniu i wsparciu wspania∏ych Kole˝anek i Kolegów
mogliÊmy wype∏niaç nie tylko zadania na∏o˝one przez ustawy, ale reagowaç
na bie˝àce potrzeby zawodu aptekarza – zawodu zaufania publicznego.
Odstàpienie od niezb´dnych zmian w Prawie Farmaceutycznym oraz Ustawie
o izbach aptekarskich, a tak˝e nieuwzgl´dnienie uwag samorzàdu aptekarskiego w przygotowanych projektach aktów wykonawczych do ustawy refundacyjnej utrudnia prac´ nie tylko aptek i aptekarzy ale przede wszystkim
utrudnia ˝ycie naszym pacjentom.
Brak ustawy o zawodzie farmaceuty – aptekarza, ustawy tak wa˝nej dla
naszego zawodu, tym bardziej ˝e jako jedyni w resorcie zdrowia nie posiadamy
takiej regulacji prawnej dajàcej r´kojmi´ – w∏aÊciwego wykonywania zawodu
zaufania publicznego.
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Nadal wi´c samorzàd aptekarski niezadowolony z tzw. ustaw farmaceutycznych powinien zabiegaç o zmian´ niektórych zapisów – majàcych na celu
tak˝e zwi´kszenie uprawnieƒ samorzàdu – by móg∏ faktycznie sprawowaç
piecz´ nad wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Niezb´dne jest tak˝e wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolà
– na spokojne wykonywanie zawodu i sprawowanie pe∏nej opieki farmaceutycznej nad pacjentem.
Nadchodzàcy Krajowy Zjazd Aptekarzy równie˝ winien dostosowaç funkcjonujàcy Kodeks Etyki Aptekarza do nowych warunków funkcjonowania aptek
w sytuacji ostrej gry rynkowej tak by ranga zawodu aptekarza – zawodu
zaufania publicznego, stale ros∏a z po˝ytkiem dla naszych pacjentów.
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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SPRAWOZDANIE RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOÂCI
ZAWODOWEJ
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w Rzeszowie
Zakres obowiàzków Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej okreÊla art.
33 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku „ o izbach aptekarskich (tekst jednolity
Dz. U. Nr 9 poz. 108). Zapis w ustawie okreÊla, ˝e Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci prowadzi post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy b´dàcych cz∏onkami izby aptekarskiej w tym przypadku:
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Poza Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, zgodnie ze zmianà Regulaminu dzia∏ania Rzecznika,
dokonanà na kwietniowym Zjeêdzie, sprawy mo˝e prowadziç wskazany przez
rzecznika z imienia i nazwiska jego zast´pca. Obecnie tych zast´pców by∏o
trzech.
Szczegó∏owy sposób post´powania rzecznika okreÊla Rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów. Brak mo˝liwoÊci zastosowania przepisów wymienionych ustaw pozwala na zastosowanie przepisów
kpk. Niestety na styczniowym Krajowym Zjeêdzie Aptekarzy w 2008 roku nie
uda∏o si´ znowelizowaç Kodeksu Etyki Aptekarza RP okreÊlajàcego zasady
etyki i deontologii zawodu.
Przez okres czteroletniej kadencji do Rzecznika wp∏yn´∏o 19 spraw z czego:
- wszcz´to – 17,
- odmówiono wszcz´cia – 2.
Na 17 spraw wszcz´tych w trzech przypadkach sprawy umorzono, 10 zakoƒczy∏o si´ skierowaniem wniosku o ukaranie do Sàdu Aptekarskiego
a 4 sprawy sà w toku.
G∏ównie by∏y to sprawy z wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego ale równie˝ POW NZF, Prezydium PORA. Jedna by∏a wszcz´ta z urz´du
a jedna by∏a wynikiem skargi pacjenta.
WIF – 11 spraw
POW NFZ – 2 sprawy
Prezydium PORA – 2 sprawy
Z urz´du – 1 sprawa
Skarga – 1 sprawa
Sprawy z wniosku Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego obejmowa∏y nieprawid∏owoÊci dotyczàce:
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1. przeterminowanych surowców farmaceutycznych w recepturze,
2. niezgodnej z przepisami realizacji recept farmaceutycznych,
3. rejestru recept farmaceutycznych nie prowadzonego na bie˝àco,
4. nie opisanych zacz´tych butelek z wodà destylowanà w recepturze,
5. czasu w jakim sporzàdzane sà leki recepturowe (niezgodny z obowiàzujàcymi wymogami – powy˝ej 48 godzin)
6. nieprawid∏owej ewidencji leków recepturowych (data i czas przyj´cia recepty
do realizacji jest taki sam jak data i czas sporzàdzania recepty),
7. comiesi´cznych wydruków ewidencyjnych substancji psychotropowych
i prekursorów kategorii 1 nie obejmujàcych wszystkich pozycji,
8. braku kontroli skutecznoÊci sterylizacji goràcym, suchym powietrzem,
9. braku aktualnego Urz´dowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10. nie uporzàdkowanej dokumentacji dotyczàcej wstrzymanych/wycofanych
z obrotu produktów leczniczych,
11. u˝ytkowania pomieszczeƒ aptecznych niezgodnie ze stosownà opinià
o lokalu (w pomieszczeniu magazynu produktów leczniczych wydzielono
cz´Êç biurowà, w magazynie wyrobów medycznych zgromadzono zu˝yte
taÊmy z kas fiskalnych),
12. braku porzàdku w pomieszczeniach aptecznych.
Nieprawid∏owoÊci te zostajà stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzanych w aptece przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych.
Pragn´ wszystkim przypomnieç, ˝e za funkcjonowanie apteki odpowiada
przede wszystkim jej kierownik a jego obowiàzki sà okreÊlone w ustawie Prawo
farmaceutyczne. W trakcie przes∏uchaƒ podczas prowadzonego post´powania
wyjaÊniajàcego, cz´sto okazuje si´, ˝e osoby te sà uzale˝nione od dzia∏aƒ
w∏aÊciciela apteki, który nie zawsze rozumie prac´ farmaceuty w aptece.
W pozosta∏ych przypadkach sprawy dotyczy∏y niew∏aÊciwej realizacji recepty,
dy˝uru pe∏nionego w aptece i zachowania farmaceuty w trakcie pe∏nionego
dy˝uru, pomy∏ki w realizacji recepty oraz odpowiedzialnoÊci kierownika apteki
za organizacj´ pracy w aptece.
Sprawy, które wp∏ywajà w ostatnim okresie do Rzecznika, wymagajà
szczegó∏owej analizy i dok∏adnego zebrania materia∏u w trakcie post´powania
wyjaÊniajàcego. Dlatego te˝ kilkakrotnie Rzecznik wyst´powa∏ do Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej o przed∏u˝enie okresu post´powania
wyjaÊniajàcego o dalsze trzy miesiàce. Tylko w jednym przypadku Rzecznik
by∏ zmuszony o dalsze przed∏u˝ania terminu post´powania wyjaÊniajàcego
i w tym celu zwróci∏ si´ do Naczelnego Sàdu Aptekarskiego, który przed∏u˝y∏
post´powanie o szeÊç miesi´cy.
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Przez okres czterech lat pe∏nienia funkcji Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej z niepokojem obserwowa∏am wzrost liczby spraw, jakie wp∏ywa∏y
do rozpatrzenia. Apeluj´ z tego miejsca do wszystkich farmaceutów. Dbajmy
o zasady etyki w trakcie wykonywania zawodu.
Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
mgr farm. Ewa Bilska

Rzeszów, dnia 3 paêdziernika 2011
XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA
VI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej
w Rzeszowie za lata 2007 - 2011
Sàd Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏a na
podstawie:
- Ustawy o Izbach Aptekarskich z dn. 19.04.1991 r. (Dz. U. Nr 41 z 14.05.1991)
- Rozporzàdzenia M. Z. z 31.03.2003 r. w sprawie post´powania w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 63 z 16.04.12003)
- Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.
Do zakresu dzia∏ania Sàdu nale˝y orzekanie:
q w pierwszej instancji: w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej cz∏onków
samorzàdu aptekarskiego zrzeszonych w POIA za post´powanie sprze-czne
z przepisami prawnymi dotyczàcymi wykonywania zawodu aptekarza oraz
z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Rozpatruje sprawy skiero-wane
przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej naszej Izby.
q Post´powanie mo˝e tak˝e dotyczyç cz∏onków innych izb aptekarskich – ze
skierowania Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.
Sàd Aptekarski POIA pracowa∏ na poczàtku kadencji w nast´pujàcym sk∏adzie:
mgr farm. El˝bieta Kluz – przewodniczàca
mgr farm. Katarzyna CieÊlikowska
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mgr farm. Bogus∏awa DryÊ
mgr farm. Teresa Kielar
mgr farm. Maria ¸´gowiecka-Bajda
mgr farm. Ma∏gorzata Wróbel
Natomiast od XXIV Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie w dniu
16 IV 2009 roku Sàd Aptekarski POIA pracowa∏ w sk∏adzie 8-osobowym:
mgr farm. El˝bieta Kluz – przewodniczàca
mgr farm. Bogus∏awa DryÊ
mgr farm. Anna Gàs∏awska
mgr farm. Teresa Kielar
mgr farm. Maria ¸´gowiecka-Bajda
dr Henryk Ptasiƒski
mgr farm. Marta Smo∏a
mgr farm. Ma∏gorzata Wróbel
W omawianym okresie Okr´gowy Sàd POIA rozpatrzy∏ 13 wniosków o ukaranie
od Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, wydajàc 12 orzeczeƒ skazujàcych, w tym: 10 upomnieƒ, 1 nagan´, 1 zawieszenie prawa wykonywania
zawodu farmaceuty na okres trzech miesi´cy. Jedna sprawa zosta∏a umorzona.
Od czterech orzeczeƒ (trzech upomnieƒ i zawieszenia prawa wykonywania
zawodu farmaceuty) zosta∏y wniesione odwo∏ania do Naczelnego Sàdu Aptekarskiego. Naczelny Sàd Aptekarski zmieni∏ kar´ zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty na kar´ nagany. Ponadto dwóch farmaceutów,
którzy w Sàdzie Aptekarskim POIA otrzymali upomnienia – zosta∏o uniewinnionych.
Naczelna Izba Aptekarska organizowa∏a szkolenia dla s´dziów Naczelnego
Sàdu Aptekarskiego i przewodniczàcych okr´gowych sàdów aptekarskich.
W latach 2008 i 2011 wzi´∏a w nich udzia∏ mgr farm. El˝bieta Kluz, w 2009
roku mgr farm. Maria ¸´gowiecka-Bajda.
Do rozpatrzenia w nast´pnej kadencji nie pozosta∏y ˝adne wnioski o ukaranie
od Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
Przewodniczàca Sàdu POIA
mgr El˝bieta Kluz
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji Rewizyjnej
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
2007-2011
W czasie 4-letniej kadencji komisja rewizyjna w sk∏adzie:
mgr Dorota Kapa∏ka – przewodniczàca
mgr Beata Siteƒ – cz∏onek
mgr Dominik Szewc – cz∏onek
Dzia∏ajàc zgodnie z regulaminem przeprowadzi∏a coroczne kontrole
z dzia∏alnoÊci finansowej Przewodniczàca komisji rewizyjnej uczestniczy∏a
te˝ w posiedzeniach Rady Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybieƒ w prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, a dochody izby pochodzàce g∏ównie ze sk∏adek
cz∏onkowskich by∏y dysponowane z rozwagà i odpowiedzialnoÊcià.
W celu obni˝enia kosztów zawarto umow´ z Pocztà Polska na przesy∏ki
reklamowe.
Za∏o˝ono rachunek dobry zysk dla firm.
Dokumentacja tyczàca dzia∏alnoÊci finansowej prowadzona jest dok∏adnie i rzetelnie. Bud˝et by∏ rozdysponowany zgodnie z preliminarzem a rachunki za wykonane us∏ugi dla izby nie budzi∏y zastrze˝eƒ.
Ostatnià kontrol´ przed zjazdem przeprowadzono 21.09.2011 r., jej wyniki równie˝ nie budzà zastrze˝eƒ. Sprawozdania z przeprowadzonych
w trakcie trwania 4 letniej kadencji kontroli przedstawiane by∏y na zjazdach
sprawozdawczych i zatwierdzane przez delegatów.
Na dzieƒ 20.09.2011. POIA posiada:
rachunek bankowy 22 751, 85,
kasa 3 606, 09,
rachunek Dobry Zysk Dla Firm 234 814, 74.
Komisja rewizyjna w wy˝ej wymienionym sk∏adzie wyst´puje o udzielnie
absolutorium ust´pujàcej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej.
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Uchwa∏a nr 2
XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VI Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 3 paêdziernika 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdaƒ organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za okres V kadencji - lata 2007 r. do 2011 r.
Na podstawie art.27 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 136 poz.1856 z póên. zm.)
XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA – VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Zjazd zatwierdza przedstawione sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za okres V kadencji:
1) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej,
2) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej,
3) Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego,
4) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
§2
Sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej stanowià
za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.
§3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
mgr farm. Maria Wójcik
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Sprawozdanie
z realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie
za okres od 1.01. – 30.06 2011 roku
PRZYCHODY
Podstawowym i najwi´kszym êród∏em przychodów POIA by∏y sk∏adki
cz∏onkowskie. Z tego tytu∏u do 30 czerwca 2011 roku wp∏yn´∏a kwota
292.040,00 z∏. Preliminarz bud˝etu w tym tytule zosta∏ wykonany w 49%.
POIA w Rzeszowie dotacje z przeznaczeniem na realizacje zadaƒ przej´tych od administracji paƒstwowej otrzyma w terminie póêniejszym po przed∏o˝eniu sprawozdania za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.
Ponadto odnotowano pomoc finansowà sponsorów w organizacji Zjazdu
Aptekarzy oraz wydawaniu Biuletynu Informacyjnego.
W zwiàzku z od∏o˝eniem Êrodków na lokatach bankowych uzyskano
odsetki w kwocie 4.126,59 z∏.
WYDATKI
Odprowadzenie cz´Êci sk∏adek cz∏onkowskich na rzecz Naczelnej Rady
Aptekarskiej wynios∏o 49.406,40 z∏ co stanowi 50%. Sk∏adki na rzecz Naczelnej
Rady Aptekarskiej regulowane sà na bie˝àco i obecnie nie ma zaleg∏oÊci.
Na wydatki zwiàzane ze zu˝yciem materia∏ów, energii i gazu Izba Aptekarska przeznaczy∏a kwot´ 13.299,08 z∏. Podstawowymi pozycjami tych
kosztów by∏y materia∏y biurowe oraz koszty druków, prenumeraty gazet i czasopism fachowych.
W grupie kosztów „us∏ugi obce” wydatkowano kwot´ 81.853,62 z∏,
w tym mi´dzy innymi: na drukowanie Biuletynu Informacyjnego 24.530,37 z∏,
us∏ugi pocztowe 10.105,35 z∏, telekomunikacyjne 4815,72 z∏, koszty obs∏ugi
prawnej 16.236,00 z∏.
Na podró˝e s∏u˝bowe wydano kwot´ 4.134,27 z∏.
Na Zjazd POIA przeznaczono kwot´ 11.577,84 z∏.
Wynagrodzenia za prac´ wynios∏y 97.317,84 z∏ w tym: by∏y wyp∏aty
wynagrodzeƒ z tytu∏u umów o prac´ 78.129,84 z∏ i innych umów 19.188,00 z∏.
Narzuty od wynagrodzenia (ZUS, US) wynios∏y 14.094,00 z∏.
PODSUMOWANIE
Stan Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie na dzieƒ
30.06.2011 roku wynosi∏:
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- bank
- kasa
- rachunek bankowy
„DOBRY ZYSK DLA FIRM”

11.630,12 z∏
2.288,11 z∏
268.464,42 z∏

Razem:

282.382,65 z∏
Skarbnik
mgr farm. Maria Wójcik

Komisja Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w Rzeszowie
Praca Komisji Nauki i Szkolenia w V Kadencji Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej to okres paêdziernik 2007 - wrzesieƒ 2011 roku, czyli przede
wszystkim okres, w którym zakoƒczy∏ si´ definitywnie pierwszy okres szkolenia
dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
(rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku). Przewa˝ajàca
cz´Êç aptekarzy – cz∏onków POIA by∏a obowiàzana zakoƒczyç ten okres w dniu
31 grudnia 2008 roku Z wydanych 913 kart ciàg∏ego szkolenia wa˝nych od
dnia 1 stycznia 2004 roku i po skorygowaniu tej liczby poprzez odj´cie liczby
farmaceutów nie pracujàcych bezpoÊrednio w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, obowiàzanych rozpoczàç szkolenie by∏o 853. Po pi´cioletnim
okresie pozosta∏o 733 cz∏onków POIA, w tym zaliczy∏o ten obowiàzek 658
czyli 90 procent wszystkich rozpoczynajàcych. Na wniosek zainteresowanego
magistra farmacji przed∏o˝ony Prezesowi PORA, z przyczyn losowych
przed∏u˝ono pierwszy cykl szkolenia 242 aptekarzom, którzy mieli mo˝noÊç
zakoƒczyç szkolenie w terminie ustawowym. Pozosta∏a grupa otrzyma∏a
wezwania do przed∏o˝enia dokumentów po zakoƒczonym pierwszym kwartale
(mo˝liwoÊç ukoƒczenia kursów i wydrukowania certyfikatów ze szkoleƒ internetowych). Do dnia 30 czerwca br. szkolenia w pierwszym okresie nie
ukoƒczy∏o 75 magistrów farmacji, z tej grupy jest 49 kierowników aptek.
Sprawy siedmiu osób zosta∏y skierowane do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej.
RównoczeÊnie rozpoczyna∏y si´ kolejne cykle: 1.I.2005 - 31.XII.2009; 1.I.2006
- 31.XII.2010, które powinny zostaç ju˝ zakoƒczone w prawid∏owym terminie,
a z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia o maksymalnie 24 miesiàce, koƒczyç si´ b´dà
kolejno 31. XII. 2011 roku i 31. XII. 2012 roku. W tych grupach jest odpowiednio: 35 aptekarzy – zakoƒczy∏o 30 (86 procent) oraz 28 aptekarzy,
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zakoƒczy∏o 24 (równie˝ 86 procent). Trwajà pi´cioletnie okresy szkoleniowe
rozpocz´te dla kolejnych roczników oraz drugi okres edukacyjny dla aptekarzy,
którzy ukoƒczyli pierwszy cykl szkoleƒ w roku 2008 – rozpoczynajà 1.I.2009,
koƒczà 31.XII.2013; ci, którzy zakoƒczyli w roku 2009 – rozpoczynajà 1.I.2010,
koƒczà 31.XII.2014; ci, którzy zakoƒczyli w roku 2010 – rozpoczynajà 1.I.2011,
koƒczà 31.XII.2015.
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e mimo uzasadnionego przed∏u˝enia okresu,
kolejny cykl szkoleniowy trwa od terminu ustawowego, bez przesuni´cia
w czasie, co znaczàco skraca kolejny okres, w którym nale˝y przedstawiç
uzyskanà pul´ punktów dla indywidualnego aptekarza.
Komisja Nauki i Szkolenia poprzez ca∏y okres trwania cykli edukacyjnych stara∏a
si´ nawiàzywaç kontakty ze wszystkimi instytucjami organizujàcymi kursy
szkoleniowe, tak aby jak najwi´cej tego typu spotkaƒ odbywa∏o si´ na terenie
dzia∏ania POIA. W minionej kadencji odby∏o si´ 27 kursów zakoƒczonych
egzaminem testowym oraz 68 posiedzeƒ naukowo-szkoleniowych. Wyk∏adowcami byli pracownicy naukowi z jednostek szkolàcych, z którymi POIA podpisa∏a dwustronne umowy, tj. wydzia∏ami farmaceutycznymi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie jak równie˝ innych uniwersytetów medycznych – w ¸odzi, Warszawie, Wroc∏awiu, Bia∏ymstoku oraz w Poznaniu.
Na podkreÊlenie zas∏uguje aktywny udzia∏ przedstawicieli hurtowni farmaceutycznych w organizacji ró˝nych form spotkaƒ aptekarzy podczas których
sà równie˝ cz´Êci naukowe. Specjalnie dzi´kujemy za pomoc w organizacji
Konferencji Naukowej POIA, która odby∏a si´ w Czarnej w powiecie bieszczadzkim we wrzeÊniu 2009 roku.
Równie˝ dzi´ki zaanga˝owaniu hurtowni INES z Rzeszowa w pozyskiwanie
funduszy z Unii Europejskiej du˝a grupa aptekarzy mog∏a bezp∏atnie uzyskaç
punkty edukacyjne na przestrzeni roku 2010 w ramach „Europejskiego wsparcia dla farmaceutów Podkarpacia”.
Cz∏onkowie POIA brali równie˝ udzia∏ w szeroko propagowanych, a organizowanych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà i Zarzàd G∏ówny PTFarm. Mi´dzynarodowych Konferencjach Naukowych w Krakowie, Wroc∏awiu i Warszawie.
Bardzo wygodnà formà szkolenia dla aptekarzy pracujàcych na tak rozleg∏ym
terenie, jakim jest województwo podkarpackie, sà kursy i sympozja naukowe
przeprowadzane drogà internetowà przez oÊrodki krakowski i ∏ódzki (punkty
edukacyjne „twarde” i „mi´kkie” op∏acane przez izb´ aptekarskà a bezp∏atne
dla cz∏onka POIA) oraz – Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Polskie
Towarzystwo Farmaceutyczne (punkty p∏atne przez aptekarza).
Specjalizacja zawodowa w nowym systemie, wprowadzona na podstawie
rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 roku, jest w chwili
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obecnej bardzo niepopularna wÊród aptekarzy. Wià˝e si´ to przede wszystkim
z du˝ymi wyrzeczeniami finansowymi (cykle szkoleniowe p∏atne sà przez
szkolàcego si´ aptekarza), poÊwi´ceniem czasu w∏asnego oraz wysi∏kiem
zwiàzanym z dojazdem do oÊrodka szkoleniowego. W chwili obecnej na terenie
dzia∏ania POIA jest tylko 55 czynnych aptekarzy z tytu∏em „specjalisty”, który
uprawnia do podj´cia opieki nad kolegà w trakcie sta˝u specjalizacyjnego.
Do obowiàzków Komisji nale˝y równie˝ opiniowanie kandydatury opiekuna
studenta odbywajàcego sta˝ apteczny w trakcie jedenastego semestru studiów
farmaceutycznych. Opiekunami mogà byç osoby spe∏niajàce warunki przewidziane do pe∏nienia funkcji kierownika apteki, niemniej jednak nie ka˝da
apteka, mimo nominalnie spe∏nionych warunków, mo˝e studenta przyjàç,
chocia˝by ze wzgl´du na liczb´ wykonywanych recept z∏o˝onych.
Biuletyn szkoleniowy POIA, ze wzgl´du na znikomà liczb´ opracowaƒ przygotowywanych przez cz∏onków izby, zosta∏ zawieszony jako periodyk samodzielny. Prace i artyku∏y publikowane sà w Biuletynie Informacyjnym POIA,
w cz´Êci temu poÊwi´conej.
Komisja Nauki i Szkolenia czynnie w∏àczy∏a si´ w organizacj´ imprez o zasi´gu
mi´dzynarodowym (XIX Sympozjum Historii Farmacji Zespo∏u Sekcji Historii
Farmacji PTFarm. Sanok czerwiec 2010) oraz krajowym (Sympozjum Objazdowe na Podkarpaciu „Âwi´ci Kosma i Damian, patroni aptekarzy i lekarzy” wrzesieƒ 2010).
Organizacja tych dwóch wa˝nych wydarzeƒ, z których materia∏y i sprawozdania znalaz∏y si´ we wszystkich znaczàcych ogólnokrajowych periodykach
farmaceutycznych, pobudzi∏a komisj´ do inicjatywy utrwalenia historii farmacji
podkarpackiej. Powsta∏a nowa forma wydaƒ historycznych materia∏ów
dotyczàcych dziejów aptekarzy i aptek – „Thesaurus Apothecarii”, w chwili
obecnej jest ju˝ numer trzeci w opracowaniu.
Komisja Nauki i Szkolenia PORA przez ca∏y czas swej pracy kadencyjnej stara∏a
si´ nie tylko u∏atwiaç wszystkim cz∏onkom izby dotarcie do najnowszej wiedzy
farmaceutycznej ale przede wszystkim uÊwiadomiç aptekarzom, ˝e wiedza
taka jest niezb´dna w codziennym ˝yciu zawodowym. W sytuacji, gdy apteka
sta∏a si´ w bardziej wi´kszym ni˝ mniejszym stopniu jedynie wyspecjalizowanà
placówkà obrotu Êrodkami s∏u˝àcymi do podniesienia stanu zdrowotnego,
pracownik fachowy tej˝e, z tytu∏em magistra farmacji, ma byç ekspertem
w dziedzinie leku i szeroko poj´tej opieki farmaceutycznej. Wiedza z ulotki
przylekowej nie jest wystarczajàca, ulotk´ te˝ trzeba umieç zinterpretowaç.
Przewodniczàcy Komisji Nauki i Szkolenia
mgr farm. Lidia Czy˝
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Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
w latach 2007-2011
Komisja Ekonomiczna pracowa∏a w sk∏adzie:
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
mgr farm. Tadeusz Biernat
mgr farm. Jan Mrozek
Komisja Ekonomiczna w ciàgu czterech lat zajmowa∏a si´ wg ustaleƒ
statutowych sprawdzaniem terminowoÊci i systematycznoÊci wp∏aty sk∏adek
cz∏onkowskich. Prace te by∏y koordynowane ze skarbnikiem PORA i dyrektorem
Biura Izby. Wp∏yw sk∏adek cz∏onkowskich pozwala∏ na planowanie dzia∏aƒ
statutowych.
ZorganizowaliÊmy spotkanie noworoczne dla Seniorów Farmaceutów, oraz
spotkania organizacyjne Ko∏a Seniora.
OrganizowaliÊmy szkolenia BHP dla kierowników i pracowników aptek – spotkania odbywa∏y si´ dwa razy w roku.
Komisja dokonywa∏a analizy przepisów b´dàcych w zakresie kontroli Inspekcji
Pracy oraz przepisów p/po˝. w aptekach. Szczegó∏owe sprawozdania po
dok∏adnej analizie prawnika Izby ukazywa∏y si´ na stronie internetowej Izby.
Wraz z Komisjà Nauki i Szkolenia organizowaliÊmy spotkania kierowników
aptek naszego województwa z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem
Farmaceutycznym mgr farm. Monikà Urbaniak oraz Naczelnikiem Wydzia∏u
Gospodarki Lekami POW NFZ mgr farm. Annà Gut. Podczas spotkaƒ aptekarze
mogli wys∏uchaç wyk∏adów z puli szkoleƒ ciàg∏ych.
Jednym z tematów pracy Komisji by∏o rozpatrywanie wyników kontroli aptek
przez POW NFZ w zakresie prawid∏owoÊci realizacji recept.
Komisja zajmowa∏a si´ równie˝ analizà projektów rozporzàdzeƒ dotyczàcych
nowo wprowadzanych wykazów leków refundowanych, ich limitów, cen i ich
konsekwencjami dla aptek. Firmy informatyczne przygotowywa∏y symulacje
zmian i ka˝da apteka mog∏a dokonaç w∏asnej oceny.
W okresie czterech lat Komisja rozpatrzy∏a i przyzna∏a zapomog´ pieni´˝nà
dla czterech osób, które znalaz∏y si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej.
Komisja decyzje swoje podejmowa∏a kontaktujàc si´ drogà elektronicznà ze
wzgl´du na ró˝ne miejsca pracy cz∏onków komisji.
Przewodniczàca Komisji Ekonomicznej
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
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Sprawozdanie Komisji
ds. wykonywania zawodu farmaceuty za okres
V Kadencji 2007 - 2011
Komisja ds. wykonywania zawodu farmaceuty zosta∏a powo∏ana uchwa∏à nr
2/V/2007 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z dnia 16 paêdziernika
2007 roku, jako jedna z szeÊciu komisji PORA. W sk∏ad komisji weszli:
Przewodniczàcy Komisji: Witold Prokopiak
Zast´pca Przewodniczàcego Komisji: Lidia Czy˝
Sekretarz Komisji: Stanis∏awa Go∏´biewska
oraz cz∏onkowie: Marek Chojnacki
Marta Piekie∏ek
Lucyna Samborska
Maria Wójcik.
Zadania Komisji okreÊli∏a Uchwa∏a Nr 12/V/2007 PORA z dnia 5 grudnia 2007
roku i nale˝à do nich:
– wypracowanie zasad dotyczàcych sprawowania pieczy nad wykonywaniem
zawodu farmaceuty,
– weryfikacja dokumentów niezb´dnych do uzyskania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty,
– przygotowywanie opinii w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki,
– przygotowywanie opinii w sprawie przed∏u˝enia pe∏nienia funkcji kierownika
apteki przez farmaceut´ który ukoƒczy∏ 65 lat,
– przygotowanie opinii w sprawie odbycia sta˝u przypominajàcego przez
farmaceut´, który mia∏ przerw´ w wykonywaniu zawodu, przez okres ponad
5 lat.
Przy rozpatrywaniu spraw Komisja dzia∏a w sk∏adzie co najmniej trzyosobowym
wyznaczonym przez Przewodniczàcego Komisji lub Jego Zast´pc´. Zasady
dzia∏ania Komisji okreÊli∏a Uchwa∏a Nr 14/V/2007 PORA z dnia 5 grudnia 2007
roku. Z uwagi na wyst´pujàce problemy w codziennej pracy Komisji, powy˝sza
uchwa∏a zosta∏a uchylona w 2010 roku Uchwa∏à Nr 35/V/2010 PORA, która
uszczegó∏owi∏a ju˝ wprowadzone zasady sk∏adania i rozpatrywania wniosków
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.
Komisja ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika bada
czy kandydat na kierownika apteki:
1. spe∏nia wymogi formalne zakreÊlone w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne,
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2. by∏ karany prawomocnie przez Sàd Aptekarski za post´powanie obj´te
odpowiedzialnoÊcià farmaceuty,
3. ma wszcz´tà i prowadzona jest sprawa na podstawie art. 18 ustawy o izbach
aptekarskich,
4. zosta∏ prawomocnie ukarany zakazem wykonywania zawodu farmaceuty
lub zakazem zajmowania okreÊlonego stanowiska lub prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
5. dope∏ni∏ obowiàzek podnoszenia kwalifikacji zawodowych okreÊlony w art.
89 e-Prawa farmaceutycznego w ostatnim zakoƒczonym okresie edukacyjnym,
6. posiada znajomoÊç przepisów prawa zwiàzanych z kierowaniem aptekà.
Komisja przeprowadzajàc post´powanie wyjaÊniajàce korzysta z informacji
zawartych w rejestrze farmaceutów, dokumentów znajdujàcych si´ w aktach
farmaceutów w biurze POIA oraz podejmuje inne niezb´dne dzia∏ania
konieczne do rozstrzygni´cia konkretnej sprawy. Na zakoƒczenie post´powania wyjaÊniajàcego Komisja sporzàdza protokó∏ i o jego treÊci zawiadamia
Prezydium PORA w celu podj´cia stosownej uchwa∏y.
W trakcie Kadencji Komisja odby∏a 158 posiedzeƒ na których rozpatrzy∏a 452
wnioski dotyczàce wydania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki tj:
- nowootwieranej apteki – 121,
- zmiany kierownika w aptece istniejàcej – 270,
- z wniosku innej izby aptekarskiej – 20,
- zmiana kierownika hurtowni – 12,
- mo˝liwoÊç pe∏nienia funkcji kierownika apteki w wieku powy˝ej 65 lat - 29.
Ponadto Komisja zajmowa∏a si´ równie˝ ocenà osoby nadzorujàcej odbywanie
praktyki zawodowej w aptece pod kàtem prowadzonego procesu dydaktycznego – student XI semestru. Na podstawie jej oceny Prezydium PORA
podj´∏o 41 uchwa∏ pozytywnie oceniajàc osob´ nadzorujàcà.
Przewodniczàcy Komisji
mgr farm. Witold Prokopiak
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Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Komisji do spraw Aptek Szpitalnych
w okresie
paêdziernik 2007 - paêdziernik 2011
Na terenie województwa podkarpackiego, na koniec kadencji pracujà 24 apteki
szpitalne, 2 apteki zak∏adowe, 5 dzia∏ów farmacji szpitalnej i 1 apteka MON
114 Szpitala Wojskowego w PrzemyÊlu.
W okresie sprawozdawczym odby∏y si´ 22 spotkania organizacyjno-szkoleniowe w tym jedno zorganizowane wraz z Rzeszowskim Oddzia∏em Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego po∏àczone z wyjazdem do Pragi (Czechy),
dwa spotkania robocze cz∏onków komisji dotyczàce omówienia tematyki
zwiàzanej z planowanà przez rzàd reformà ochrony zdrowia, której projekt
ustawy o ZOZ-ach eliminowa∏ aptek´ szpitalnà i farmaceut´ szpitalnego z lecznictwa zamkni´tego. Komisja w∏àczy∏a si´ czynnie w spotkanie z pos∏ami na
sejm dzia∏ajàcymi na terenie Podkarpacia: El˝bietà ¸ukacijewskà, Stanis∏awem
O˝ogiem i Zbigniewem Rynasiewiczem.
Du˝e zaanga˝owanie w organizacj´ spotkaƒ wnios∏a przewodniczàca komisji
– mgr Beata Horoszko, która w roku 2008 zrezygnowa∏a z pe∏nienia funkcji
ze wzgl´dów zdrowotnych.
W tym miejscu raz jeczcze dzi´kujemy jej za zanga˝owanie i prac´ jakà w∏o˝y∏a
w dzia∏alnoÊç komisji.
Spotkania by∏y organizowane w ramach szkolenia ciàg∏ego, ka˝dorazowo
staraliÊmy si´ zaznaczyç w nich specyfik´ lecznictwa zamkni´tego oraz obowiàzki, jakie spoczywajà na farmaceutach i kierownikach pracujàcych w aptekach szpitalnych.
Tematyka szkoleƒ dotyczy∏a:
– prawa zamówieƒ publicznych,
– receptariusza szpitalnego i racjonalnej farmakoterapii w szpitalu,
– zasad sporzàdzania mieszanin ˝ywieniowych w aptece szpitalnej,
– bezpieczeƒstwa farmakoterapii onkologicznej,
– p∏ynoterapii na podstawie porównania produktów dost´pnych na rynku
polskim,
– interakcji leków z innymi lekami oraz po˝ywieniem,
– niepo˝àdanych dzia∏aƒ leków oraz metod ich prewencji.
Poza spotkaniami organizowanymi przez komisj´ we w∏asnym zakresie, licznie
uczestniczyliÊmy w organizowanych przez PTFarm. corocznych konferencjach
dla farmaceutów szpitalnych.
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Ka˝dy rok naszej dzia∏alnoÊci koƒczyliÊmy spotkaniem z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym panià mgr Monikà Urbaniak. Pani inspektor omawia∏a z nami problemy aptek szpitalnych w Êwietle przepisów prawnych oraz
przekazywa∏a sugestie pokontrolne.
Wykorzystujàc wiedz´ zdobytà na szkoleniach, 11 osób uzyska∏o tytu∏ specjalisty z zakresu farmacji szpitalnej.
Uda∏o nam si´ równie˝ doprowadziç dzi´ki poparciu ze strony profesora
Edmunda GrzeÊkowiaka – Konsultanta Krajowego, do powo∏ania na terenie
Podkarpacia Wojewódzkiego Konsultanta do spraw Farmacji Szpitalnej –
30 marca 2011 roku Wojewoda Podkarpacki Ma∏gorzata Chomycz wr´czy∏a
mgr Henryce Paszko z D´bicy, powo∏anie na powy˝sze stanowisko.
Obecnie, podstawowym celem dzia∏ania komisji jest dà˝enie do poprawy statusu apteki szpitalnej w placówce ochrony zdrowia oraz ugruntowania pozycji
farmaceuty szpitalnego jako pe∏noprawnego cz∏onka zespo∏u leczàcego – specjalisty od leku.
W V Kadencji PORA Komisja pracowa∏a w sk∏adzie:
Przewodniczacy – mgr farm Jacek Kozaczuk
Z-ca – mgr farm. Anna Stamirska
Sekretarz – mgr farm. Ma∏gorzata Janicka
Cz∏onek – mgr farm. Ewa Franczyk

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
W czasie mijajàcej kadencji Komisja Informatyczna podejmowa∏a dzia∏ania, które mia∏y na celu powstanie i rozwój strony internetowej POIA.
W omawianym okresie odnotowano systematyczny wzrost odwiedzin
naszej strony www.poia.pl. Tak du˝y przyrost ods∏on jest spowodowany,
mi´dzy innymi: ciàg∏à aktualizacjà strony internetowej, dost´pnoÊcià strony,
zmiennà szatà graficznà oraz coraz wi´kszà popularnoÊcià Internetu wÊród
farmaceutów.
W celu zwi´kszenia dost´pu do informacji oraz poprawy funkcjonowania
strony internetowej POIA Komisja Informatyczna we wspó∏pracy z firmà
informatycznà MERIDO rozbudowa∏a i udoskonali∏a stron´ POIA. Zaproponowane zmiany i rozwiàzania umo˝liwiajà aptekarzom szybki kontakt z biurem
POIA, pozwalajà skierowaç zapytania do konkretnych komisji, jak równie˝
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skorzystaç z wzorów dokumentów niezb´dnych w pracy farmaceuty. Strona
internetowa POIA u∏atwia udzia∏ w kszta∏ceniu ustawicznym aptekarzy,
poniewa˝ w serwisie zamieszczane sà informacje o aktualnie organizowanych
szkoleniach. Oprócz wymienionych rozwiàzaƒ, dla aptekarzy odwiedzajàcych
stron´ internetowà POIA, przygotowano szereg przydatnych informacji pogrupowanych w czytelnie opisanych linkach.
Podpisanà 25 maja 2011 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ustawà o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych ˝yjà wszyscy aptekarze, w tym
równie˝ z Podkarpacia. Stàd te˝, tak cenne sà wiadomoÊci odnoÊnie dzia∏aƒ
podejmowanych przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà i okr´gowe izby aptekarskie
majàce na celu wprowadzenie korzystnych zmian dla Êrodowiska aptekarskiego.
Komisja Informatyczna jak zawsze goràco zach´ca do korzystania z dobrodziejstw Internetu i komunikowania si´ on-line z Podkarpackim Wojewódzkim Nadzorem Farmaceutycznym, Podkarpackim Narodowym Funduszem Zdrowia i Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà.
Warto pami´taç, ˝e Internet stanowi Êrodek komunikacji z ró˝nymi urz´dami, jak: ZUS, US (wymiana korespondencji elektronicznej) oraz bankami
(przelewy bankowe). Zapewnia integralnoÊç i uwierzytelnianie dzi´ki poufnoÊci poczty i podpisom elektronicznym. Umo˝liwia tak˝e aptekarzom dokonywanie zamówieƒ on-line w hurtowniach, gdzie widoczne sà stany i aktualne
ceny oraz promocje. Internet to równie˝ nowa forma budowania relacji
z pacjentami.
Koƒczàc uczulamy, aby korzystajàc z komunikacji on-line nie zapominaç
o bezpieczeƒstwie swojej pracy w Internecie. Dlatego, warto pami´taç o takich
podstawowych i znanych zasadach, jak: posiadanie zawsze aktualnego antywirusa, nie podawanie hase∏ osobom postronnym, nie instalowanie nieznanych programów komputerowych.
Przewodniczàcy Komisji
dr n. farm. Lucyna Samborska
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Uchwa∏a nr 3
XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VI Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 3 paêdziernika 2011 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium organom Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za okres V kadencji – lata 2007 r. do 2011 r.
Na podstawie art.27 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich ( tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 136, poz. 856 z póên.
zm.) XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA - VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co
nast´puje:
§1
Zjazd udziela absolutorium organom Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za okres V kadencji.:
1. Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej,
2. Okr´gowej Komisji Rewizyjnej,
3. Okr´gowemu Sàdowi Aptekarskiemu,
4. Okr´gowemu Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
mgr farm. Maria Wójcik
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Uchwa∏a nr 4
XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VI Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 3 paêdziernika 2011 roku
w sprawie: ustalenia liczby cz∏onków organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie.
Na podstawie art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz.856 z póên.
zm.) XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA – VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co
nast´puje:
§1
1. Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska liczy 15 cz∏onków, w tym Prezes
i 6 cz∏onków Prezydium.
2. Okr´gowa Komisja Rewizyjna liczy 3 cz∏onków.
3. Okr´gowy Sàd Aptekarski liczy 9 cz∏onków.
4. Zast´pcy Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej liczà
3 cz∏onków.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
mgr farm. Maria Wójcik
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Uchwa∏a nr 11
XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VI Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 3 paêdziernika 2011 roku
w sprawie: przyj´cia Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej
Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz.856 z póên.
zm.) XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA – VI Zjazd Sprawozdawczo
Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala
co nast´puje:
§1
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska przyjmuje jako podstaw´ dzia∏ania
Regulamin Okr´gowej Rady Aptekarskiej stanowiàcy za∏àcznik do niniejszej
uchwa∏y.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
mgr farm. Maria Wójcik
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REGULAMIN
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
§1
Regulamin Okr´gowej Rady Aptekarskiej okreÊla zasady i tryb jej dzia∏ania
§2
1. Rada jest najwy˝szym organem Samorzàdu mi´dzy Zjazdami.
2. Rada realizuje swoje funkcje wynikajàce z ustawy o izbach aptekarskich
oraz uchwa∏ Krajowego i Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy na posiedzeniach,
w pracach Prezydium Rady, komisji Rady i przez wykonywanie czynnoÊci
kontrolno –- nadzorczych.
§3
Rada Aptekarska kieruje dzia∏alnoÊcià Izby w okresie mi´dzy okr´gowymi
zjazdami aptekarzy, a w szczególnoÊci przez:
– stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza,
– prowadzenie rejestru farmaceutów,
– powo∏ywanie komisji do wydania orzeczenia o stanie zdrowia farmaceuty,
– udzia∏ w komisjach konkursowych na stanowiska okreÊlone w odr´bnych
przepisach,
– opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczàcych produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz wyst´powanie z wnioskiem o podj´cie inicjatywy ustawodawczej,
– opiniowanie – ocen´ osób nadzorujàcych odbywanie praktyki zawodowej
w aptece pod kàtem prowadzonego procesu dydaktycznego,
– wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleƒ na prowadzenie aptek lub hurtowni,
– opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kszta∏cenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych,
– przeprowadzanie badaƒ dotyczàcych s∏u˝b farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza,
– wyst´powanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych cz∏onków
izb aptekarskich,
– prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, wydawniczej i zarzàdzanie majàtkiem izby,
– wspó∏dzia∏anie w sprawach specjalizacji zawodowej,
– zwo∏ywanie corocznie Zjazdu sprawozdawczego, a co 4 lata Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego, a w wypadkach wskazanych w ustawie – Zjazdu
nadzwyczajnego,
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– okreÊlanie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej,
– sk∏adanie przez Zjazdem sprawozdania z dzia∏alnoÊci i wykonania bud˝etu,
– wspó∏dzia∏anie z samorzàdem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek,
– prowadzenie bie˝àcych spraw izby,
– wykonywanie zadaƒ zleconych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà,
– podzia∏ izby na rejony cz∏onkowskie dla potrzeb wybory delegatów,
– zatwierdzanie przez przedstawieniem Okr´gowemu Zjazdowi sprawozdania
z rocznej i kadencyjnej dzia∏alnoÊci Rady, sprawozdania z wykonania bud˝ety
izby, projektów roboczych bud˝etu oraz projektów uchwa∏ Zjazdu,
– uchwalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz regulaminu
pracy biura,
– uchwalanie regulaminów dla poszczególnych cia∏ kolegialnych Okr´gowej
Izby Aptekarskiej o ile nie jest to zastrze˝one dla wy∏àcznej kompetencji
Zjazdu Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
– dzia∏anie na rzecz integracji Êrodowiska aptekarskiego,
– organizowanie pomocy finansowej i prawnej dla swoich cz∏onków zgodnie
z przepisami ustawy.
§4
1. Rada oraz Prezydium podejmujà swoje decyzje kolegialnie w formie uchwa∏.
2. Uchwa∏y w sprawach:
a. stwierdzenia prawa samodzielnego wykonywania zawody aptekarza,
b. pozbawienia i zawieszenia prawa samodzielnego wykonywania zawodu
aptekarza,
– sà decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego.
3. Uchwa∏y w sprawie wyra˝enia opinii dotyczàcych zezwoleƒ i innych okreÊlonych odr´bnymi przepisami sà postanowieniami w rozumieniu przepisów
Kodeksu post´powania administracyjnego. Uchwa∏y w niniejszych sprawach
mogà byç podejmowane pisemnie w okresach pomi´dzy posiedzeniami
Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
4. Uchwa∏y, o których mowa w ust. 2 i 3 podpisywane sà odpowiednio przez
wszystkich bioràcych udzia∏ w ich podj´ciu, cz∏onków Rady lub Prezydium.
5. Uchwa∏y w sprawach indywidualnych aptekarzy dor´cza si´ zainteresowanemu za poÊwiadczeniem odbioru, z pouczeniem o trybie, formie i terminie
przys∏ugujàcego odwo∏ania.
6. Wykonywanie uchwa∏ nale˝y do osób odpowiedzialnych za ich realizacj´
w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà, jednak˝e organ wymieniony w ust. 1 mo˝e
powierzyç wykonanie uchwa∏y innej osobie.
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§5
W celu wykonania swoich zadaƒ Rada mo˝e ˝àdaç od Prezydium, Komisji,
cz∏onków Izby i pracowników biura wszelkich sprawozdaƒ i wyjaÊnieƒ, przeglàdaç ksi´gi i dokumenty, sprawdzaç bezpoÊrednio stan majàtku Izby oraz
korzystaç z us∏ug bieg∏ych i rzeczoznawców.
§6
1. Rada powo∏uje komisje sta∏e i wybiera przewodniczàcego, zast´pc´ i sekretarza komisji.
2. Rada powo∏uje w zale˝noÊci od potrzeb inne komisje w tym komisje
doraêne, ustalajàc ich zakres dzia∏ania oraz powo∏uje i odwo∏uje ich przewodniczàcych.
3. W sk∏ad komisji oprócz cz∏onków Rady mogà byç powo∏ywani cz∏onkowie
Izby.
4. LiczebnoÊç poszczególnych komisji ustala Rada. Rada mo˝e powo∏aç w ich
sk∏ad z g∏osem doradczym równie˝ osoby nie b´dàce cz∏onkami Izby.
5. Komisje realizujà zadania okreÊlone w uchwa∏ach Rady i sk∏adajà Radzie
okresowe sprawozdania z ich wykonania wraz z ewentualnymi wnioskami.
W sprawach pilnych Komisje mogà sk∏adaç wnioski bezpoÊrednio Prezydium
Rady.
6. Komisje mogà uchwaliç w zakresie w∏asnym okresowe plany prac, z których
realizacji b´dà sk∏adaç sprawozdanie Radzie.
7. Rada mo˝e uchwaliç regulaminy dzia∏ania Komisji.
§7
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwo∏uje Prezes Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w terminie 14 dni od dnia wyboru. Posiedzenie to odbywa si´
w obecnoÊci co najmniej 1/2 liczby cz∏onków Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywajà si´ w zale˝noÊci od potrzeb, ale nie rzadziej
ni˝ raz w kwartale.
3. Posiedzenia Rady zwo∏uje Prezes z w∏asnej inicjatywy, na wniosek Prezydium
lub przynajmniej 1/5 cz∏onków Rady.
4. Posiedzeniu Rady przewodniczy Prezes lub upowa˝niony przez niego
zast´pca.
5. O terminie posiedzenia Rady powiadamia jej cz∏onków Biuro Izby, dor´czajàc
zawiadomienie o terminie, miejscu i porzàdku obrad.
6. Posiedzeniami kieruje Prezes lub jego zast´pca, który otwiera posiedzenie,
uzgadnia przàdek obrad i stwierdza wymaganà obecnoÊç cz∏onków, co
uprawnia Rad´ do podejmowania wa˝nych uchwa∏ (quorum).
7. Cz∏onkowie Rady mogà zg∏aszaç dodatkowe sprawy do porzàdku obrad.
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O w∏àczeniu sprawy decyduje Rada. Cz∏onkowie Rady mogà zmieniç porzàdek obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreÊliç z porzàdku obrad
proponowane lub przyj´te punkty w drodze g∏osowania.
8. Cz∏onkowie Rady obowiàzani sà braç udzia∏ osobiÊcie w posiedzeniach
i pracach Rady. Cz∏onek obowiàzany jest usprawiedliwiç swojà nieobecnoÊç
na posiedzeniu.
§8
1. Uchwa∏y Rady sà wa˝ne, je˝eli zosta∏y podj´te przy obecnoÊci co najmniej
po∏owy ogólnej liczby jej cz∏onków.
2. Uchwa∏y zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w g∏osowaniu jawnym.
G∏osowanie tajne przeprowadza si´ na wniosek cz∏onka Rady obecnego
na posiedzeniu.
3. Uchwa∏y o charakterze ogólnym, nie b´dàce indywidualnymi aktami administracyjnymi, od których przys∏uguje stronie odwo∏anie, sà przesy∏ane
Naczelnej Radzie Aptekarskiej w terminie 14 dn od ich podj´cia.
§9
1. Posiedzenia Rady sà protoko∏owane.
2. Protokó∏ powinien zawieraç:
a) kolejny numer (liczàc od poczàtku kadencji Rady) oraz miejsce i dat´
posiedzenia,
b) imiona i nazwiska cz∏onków Rady i innych osób, które bra∏y udzia∏
w posiedzeniu,
c) porzàdek obrad,
d) zwi´z∏e streszczenie kolejnych spraw obj´tych porzàdkiem obrad, przebieg i wypowiedzi w dyskusji, treÊç podj´tych uchwa∏ oraz sposób i wyniki
g∏osowania,
e) terminy wykonania poszczególnych uchwa∏, osoby odpowiedzialne za
ich wykonanie,
f) wnioski cz∏onków, które po zg∏oszeniu nie zosta∏y uwzgl´dnione o ile
wnioskodawca tego za˝àda oraz ewentualne sprzeciwy cz∏onków zg∏oszone do protoko∏u przeciw podj´tym uchwa∏om.
§ 10
1. W obradach Rady uczestniczà z g∏osem stanowiàcym jej cz∏onkowie.
2. W posiedzeniach Rady majà prawo uczestniczyç z g∏osem doradczym:
– Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej;
– Przewodniczàcy Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego;
– Przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.
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3. W posiedzeniach Rady mogà uczestniczyç zaproszeni goÊcie.
4. Cz∏onkowie Izby majà prawo wglàdu do podj´tych uchwa∏ Rady.
5. Uchwa∏y podpisujà Prezes i Sekretarz. Uchwa∏y skutkujàce wydatkowaniem
Êrodków pieni´˝nych podpisuje tak˝e Skarbnik.
§ 11
1. Rada na pierwszym posiedzeniu na wniosek Prezesa ORA wybiera spoÊród
swoich cz∏onków zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów:
1). dwóch Zast´pców Prezesa;
2). sekretarza;
3). skarbnika;
4). pozosta∏ych cz∏onków Prezydium;
5). w miar´ potrzeby zast´pców sekretarza.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1) - 5) wraz z Prezesem stanowià Prezydium
Rady.
3. Rada uchwala kompetencje Prezydium oraz zatwierdza jego regulamin.
4. W razie potrzeby Rada na wniosek Prezesa ORA zmienia lub uzupe∏nia
sk∏ad osobowy Prezydium.
5. Pracami Prezydium kieruje Prezes ORA, który zwo∏uje je i przewodniczy
jego posiedzeniom. W razie przeszkody Prezes ORA mo˝e wyznaczyç do
tego jednego z Zast´pców.
6. Prezydium zwo∏ywane jest na posiedzenie w razie potrzeby, nie rzadziej
jednak ni˝ co dwa miesiàce. Przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego w zakresie wià˝àcych Prezydium terminów sà zachowane.
7. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Prezydium wraz z porzàdkiem
obrad i niezb´dnymi materia∏ami przesy∏ane jest przynajmniej na tydzieƒ
wczeÊniej. W razie koniecznoÊci termin ten mo˝e byç skrócony.
8. W sprawach nie cierpiàcych zw∏oki Prezydium mo˝e byç zwo∏ane przez
Prezesa ORA w trybie nag∏ym. W takich samych przypadkach Prezes lub
Zast´pca ORA zobowiàzany jest zwo∏aç posiedzenie Prezydium na pisemny
wniosek przynajmniej po∏owy sk∏adu Prezydium.
9. Prezydium dzia∏a w imieniu Okr´gowej Rady Aptekarskiej w sprawach
okreÊlonych jej uchwa∏à.
10. Okr´gowa Rada Aptekarska mo˝e w ka˝dym czasie upowa˝niç Prezydium
do zaj´cia si´ w jej imieniu konkretnà sprawà.
§ 12
Okr´gowa Rada Aptekarska wykonuje swoje kompetencje od pierwszego
swego posiedzenia po dokonaniu wyborów zgodnie z § 11 ust. 1 i 2.
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§ 13
1. Okr´gowa Rada Aptekarska swoje decyzje podejmuje w formie uchwa∏.
JeÊli akty przez nià stanowione nie wymagajà tej formy, wtedy podejmowane sà postanowienia.
2. Poza uchwa∏ami i postanowieniami ORA mo˝e podejmowaç bàdê przyjmowaç:
1) rezolucje – zawierajàce wezwanie skierowane do okreÊlonego adresata
o podj´cie wskazanego w rezolucji dzia∏ania,
2) stanowiska – wyra˝ajàce poglàd lub wol´ ORA w okreÊlonej sprawie,
3) deklaracje – zawierajàce wol´ okreÊlonego post´powania,
4) apele – zawierajàce wezwanie do okreÊlonego zachowania si´, podj´cia
inicjatywy lub zadania.
3. Uchwa∏y i inne akty stanowione przez ORA podlegajà opublikowaniu
w sposób okreÊlony przez ORA.
§ 14
1. Okr´gowa Rada Aptekarska mo˝e uchwaliç co roku do dnia 31 grudnia
plan pracy na rok nast´pny.
2. W terminie do 31 marca ORA przygotowuje sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
i wykonania bud˝etu za rok ubieg∏y.
3. Okr´gowa Rada Aptekarska ocenia tak˝e stan realizacji uchwa∏ Krajowego
Zjazdu Aptekarzy.
4. Uchwalenie przez ORA bud˝etu Okr´gowej Izby Aptekarskiej powinno
nastàpiç najpóêniej do dnia 31 marca roku bud˝etowego.
§ 15
1. Prezes reprezentuje Rad´ i kieruje jej pracami.
2. Do kompetencji Prezesa nale˝y w szczególnoÊci:
– zwo∏ywanie posiedzeƒ Rady oraz Prezydium Rady i kierowanie ich pracami,
– podpisywanie zaÊwiadczeƒ stwierdzajàcych prawo wykonywania zawodu
farmaceuty oraz innych prawem przewidzianych dokumentów,
– podpisywanie korespondencji urz´dowej,
– dekretowanie przychodzàcej korespondencji,
– wykonywanie funkcji pracodawcy dla pracowników Biura Izby oraz zawieranie umów cywilnoprawnych,
– zarzàdzanie Êrodkami finansowymi OIA,
– nadzór nad dzia∏alnoÊcià Biura Izby.
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§ 16
1. Zast´pcy Prezesa nadzorujà prace poszczególnych Komisji Rady oraz wykonujà inne czynnoÊci zlecone przez Rad´ lub Prezesa.
2. Zast´pca Prezesa wskazany wczeÊniej przez Prezesa podpisuje korespondencj´ urz´dowà POIA w okresie nieobecnoÊci Prezesa spowodowanej
urlopem, chorobà lub innà usprawiedliwionà nieobecnoÊcià.
§17
1. Sekretarz bàdê Z-ca Sekretarza odpowiadajà za protokó∏ z posiedzeƒ Rady,
opracowujà projekty sprawozdaƒ Rady na Zjazdy oraz wykonujà inne czynnoÊci zlecone prze Rad´ lub Prezesa.
2. Sekretarz i Z-ca Sekretarza odpowiadajà za realizacj´ uchwa∏, do wykonania
których nie zosta∏a wyznaczona inna osoba.
§ 18
Skarbnik wspó∏uczestniczy w prowadzeniu gospodarki finansowej Izby
a w szczególnoÊci:
– przygotowuje projekt bud˝etu, opracowuje sprawozdania z wykonania
bud˝etu i referuje je na posiedzeniach Rady,
– nadzoruje ksi´gowoÊç i sprawozdawczoÊç finansowà Izby,
– bie˝àco analizuje regulowanie sk∏adek cz∏onkowskich oraz wydatki Izby.
§ 19
1. Obs∏ug´ administracyjnà i organizacyjnà Rady, Prezydium i Komisji sta∏ych
i doraênych prowadzi Biuro Izby.
2. Organizacj´ Biura oraz zakres czynnoÊci pracowników Biura ustala Rada.
§ 20
Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem jego uchwalenia przez Zjazd Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.
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Uchwa∏a nr 12
XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VI Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 3 paêdziernika 2011 roku
w sprawie: wyboru kandydatów na VI Krajowy Zjazd
Na podstawie art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz.856 z póên.
zm.) XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA – VI Zjazd Sprawozdawczo
Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala
co nast´puje:
§1
Delegatami na VI Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali wybrani:
Bilska Ewa
Czarniawy Aleksander
Czy˝ Lidia
Go∏´biewska Stanis∏awa
Janocha Robert
Kapa∏ka Dorota
Olech Renata
Paszko Henryka
Prokopiak Witold
Samborska Lucyna
Urbaniak Monika
Wójcik Maria
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu:
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
mgr farm. Maria Wójcik
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Informacja o wynikach wyborów
VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Na XXVII Okr´gowym Zjeêdzie Delegatów POIA – VI Zjeêdzie Sprawozdawczo-Wyborczym, w dniu 3 paêdziernika 2011 roku w g∏osowaniu tajnym
Prezesem PORA wybrano doktor nauk farmaceutycznych Lucyn´ Samborskà
Samborskà.
Okr´gowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej zosta∏ mgr farm.
Witold Prokopiak
W sk∏ad Podkarpackiej Okr´gowe Rady Aptekarskiej weszli:
k Lidia Czy˝
k Marek Chojnacki
k Ewa Bilska
k Stanis∏awa Go∏´biewska
k Aleksander Czarniawy
k Jerzy Skiba
k Robert Janocha
k Jacek Brodziƒski
k Maria Wójcik
k Ma∏gorzata Wawrzyszko
k Henryka Paszko
k Artur Komski
k Jacek Kozaczuk
k Anna Stamirska
W sk∏ad Komisji Rewizyjnej weszli:
k Dorota Kapa∏ka
k Gabriela Filar-Matuszewska
k Jacek Jaszewski
W sk∏ad Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego weszli:
k Teresa Kielar
k Jan Mrozek
k Marta Piekie∏ek
k Marek Sieros∏awski
k Renata Olech
k Marzena Moskwa-Jacek
k Lidia Mazur
k Ma∏gorzata Wróbel
k El˝bieta Kluz
Na Zast´pców Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wybrano:
k Tadeusz Biernat
k Aleksandra Pyrka
k Ma∏gorzata Misiura
Delegatami na VI Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali:
k Lucyna Samborska
k Renata Olech
k Lidia Czy˝
k Maria Wójcik
k Ewa Bilska
k Robert Janocha
k Aleksander Czarniawy
k Witold Prokopiak
k Dorota Kapa∏ka
k Stanis∏awa Go∏´biewska
k Monika Urbaniak
k Henryka Paszko
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Posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 7 paêdziernika 2011 roku
W dniu 7 paêdziernika 2011 roku, odby∏o si´ pierwsze, inaugurujàce
VI Kadencj´ Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej posiedzenie PORA.
Posiedzeniu przewodniczy∏a Prezes PORA, dr n. farm. Lucyna Samborska,
wybrana na VI Zjeêdzie Sprawozdawczo-Wyborczym 3.X.2011 roku.
W posiedzeniu brali udzia∏ cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej, którzy równie˝ swoje funkcje otrzymali decyzjà Delegatów POIA
na Zjeêdzie. Cz∏onkowie PORA podj´li uchwa∏y w sprawie sk∏adu Prezydium
Rady, powo∏ania sta∏ych Komisji Problemowych i ich Przewodniczàcych oraz
upowa˝nienia Prezydium PORA do podejmowania dzia∏aƒ w imieniu Rady.
Omówiono te˝ przebieg obrad VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego,
problemów poruszanych podczas jego obrad i wniosku, który wp∏ynà∏ do
Komisji Uchwa∏ i Wniosków a dotyczy∏ staraƒ PORA dla reaktywacji wa˝nej
dla Êrodowiska medycznego in gremio, Oddzia∏u G∏ównej Biblioteki Lekarskiej
w Rzeszowie. Omówiono te˝ dzia∏ania Rady w zakresie w∏àczenia si´ aptekarzy,
wzorem roku ubieg∏ego, w akcj´ „Szlachetna Paczka” prowadzonej przez
Stowarzyszenie „Wiosna”.
Omówiono równie˝ sprawy bie˝àce dotyczàce dzia∏alnoÊci wydawniczej
PORA (zmniejszenie cz´stotliwoÊci druku wydaƒ „papierowych” Biuletynu
Informacyjno-Szkoleniowego do czterech w roku ze wzgl´du na coraz wi´kszà
liczb´ cz∏onków POIA korzystajàcych ze strony internetowej www.poia.pl oraz
przewidywane wydania materia∏ów o charakterze utrwalajàcym dzia∏alnoÊç
farmaceutycznà terenu Podkarpacia), dzia∏alnoÊci informacyjnej dla potrzeb
mediów podkarpackich i ogólnopolskich a tak˝e tematów zwiàzanych z ∏àcznoÊcià bie˝àcà z pokrewnymi samorzàdami w obszarze ochrony zdrowia jak
równie˝ kontrolnymi, co w zamiarze wprowadzenia w ˝ycie rozporzàdzeƒ
wykonawczych do ustawy „refundacyjnej” z dnia 12 maja 2011 roku b´dzie
priorytetem dzia∏ania PORA.
Sekretarz PORA
mgr farm. Maria Wójcik
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Uchwa∏a Nr 1 /VI/2011
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z dnia 7 paêdziernika 2011 r.
w sprawie: sk∏adu Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie.
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 z póên. zm.) oraz § 11
Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada
Aptekarska postanawia:
§1
W sk∏ad Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej wchodzà:
dr n. farm. Lucyna Samborska

- Prezes

1. dr n. farm. Aleksander Czarniawy
2. mgr farm. Lidia Czy˝
3. mgr farm. Maria Wójcik
4. mgr farm. Ewa Bilska
5. mgr farm. Robert Janocha
6. mgr farm. Henryka Paszko

- I Zast´pca Prezesa
- II Zast´pca Prezesa
- Sekretarz
- Skarbnik
- cz∏onek
- cz∏onek

§2
Cz∏onkowie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej wskazani
w §1 pkt. 1-6 zostali wybrani jednog∏oÊnie w glosowaniu jawnym.
§3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Sekretarz PORA
mgr farm. Maria Wójcik

Prezes PORA
dr n. farm. Lucyna Samborska
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Uchwa∏a Nr 2 /VI/2011
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z dnia 7 paêdziernika 2011 r.
w sprawie: powo∏ania komisji problemowych Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w Rzeszowie.
Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie, Podkarpacka Okr´gowajIzba Aptekarska postanawia co nast´puje:
§1
Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie powo∏uje sta∏e komisje
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej:
1. Komisj´ Legislacyjnà,
2. Komisj´ ds. wykonywania zawodu,
3. Komisj´ ds. kontaktów POW NFZ i WIF,
4. Komisj´ ds. aptek szpitalnych.
§2
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska wybiera na Przewodniczàcych sta∏ych
komisji nast´pujàce osoby:
1. Przewodniczàcy Komisji Legislacyjnej – dr n. farm. Aleksander Czarniawy,
2. Przewodniczàca Komisji ds. wykonywania zawodu – mgr farm. Maria Wójcik,
3. Przewodniczàcy Komisji ds. kontaktów z POW NFZ i WIF – mgr farm. Robert
Janocha.
§3
Komisje ze swego sk∏adu wybierajà zast´pc´ Przewodniczàcego i sekretarza
komisji.
§4
Posiedzenia Komisji zwo∏ywane sà wg potrzeb przez Przewodniczàcego lub
Zast´pc´ nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏.
§5
Komisje realizujà zadania okreÊlone w uchwa∏ach Rady, a tak˝e z w∏asnej
inicjatywy i sk∏adajà Radzie okresowe sprawozdania z ich wykonywania wraz
z ewentualnymi wnioskami. W sprawach pilnych Komisje mogà sk∏adaç
wnioski bezpoÊrednio do Prezydium Rady.
§6
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Sekretarz PORA
mgr farm. Maria Wójcik

Prezes PORA
dr n. farm. Lucyna Samborska
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NON OMNIS MORIAR...
Magister farmacji Wies∏aw

FUSEK

W dniu 3 wrzeÊnia 2011 roku zmar∏ nestor
farmaceutów podkarpackich, mgr farm. Wies∏aw
Fusek, aptekarz w Bieczu.
By∏ to Cz∏owiek wielu talentów, zas∏u˝ony dla Êrodowiska swego miejsca zamieszkania ale równie˝
znany przez farmaceutów w ca∏ym kraju a z racji
swych losów wojennych równie˝ wÊród swych kolegów wojskowych, na ca∏ym Êwiecie.
Urodzi∏ si´ w Bieczu 27 kwietnia 1912 roku, by∏ w trzecim pokoleniu
aptekarzem w tym mieÊcie, w rodzinie bieckich aptekarzy. Jego dziadek,
Wilhelm Fusek, by∏ powstaƒcem styczniowym; ojciec, Witold Fusek by∏
twórcà dru˝yny harcerskiej ziemi bieckiej; wszyscy trzej pracowali w bieckiej aptece przez kilkadziesiàt lat.
Utalentowany plastycznie Wies∏aw Fusek ukoƒczy∏ studia farmaceutyczne w roku 1938, w Poznaniu, równolegle studiowa∏ malarstwo.
Czynnego ˝o∏nierza, wybuch II wojny Êwiatowej zasta∏ na praktyce w 5.
Okr´gowym Szpitalu Wojskowym w Krakowie. Po ewakuacji armii polskiej, poprzez W´gry i Francj´, znalaz∏ si´ w Syrii, gdzie zosta∏ wcielony
do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Wraz z brygadà przeszed∏
ca∏y jej szlak bojowy, walczy∏ m.in. w obronie twierdzy w Tobruku, jak
równie˝ we W∏oszech, przez ca∏y czas nie zaniedbujàc utrwalania swych
wra˝eƒ artystycznych w akwarelach. Wspomnienia swe zawar∏ w pe∏nej
wielu faktów utrwalajàcych nieznane wydarzenia lat wojny, ksià˝ce „Przez
piaski pustyƒ”.
Mimo wielu propozycji osiedlenia si´ w ró˝nych krajach Êwiata, wróci∏ wraz z poÊlubionà we W∏oszech ˝onà, do Polski, do Biecza, do swojej
apteki. Przez lata wojny apteka by∏a dzier˝awiona, jego ojciec, aresztowany przez niemieckiego okupanta, zginà∏ w obozie koncentracyjnym
w Auschwitz. Przejà∏ rodzinnà placówk´ na bardzo krótko, 8 stycznia
1951 roku sta∏ si´ kierownikiem paƒstwowej apteki we Frysztaku,

NON OMNIS MORIAR...
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miejscowoÊci, do której doje˝d˝a∏ praktycznie przez ca∏à dob´. Warunki
te spowodowa∏y ci´˝kà chorob´, po której objà∏ kierownictwo apteki
w Gorlicach, gdzie pracowa∏ a˝ do przejÊcia na emerytur´.
Pozosta∏y po nim akwarele – dzie∏a zachwycajàce sposobem odtworzenia miejsca zamieszkania, otoczenia, Êrodowiska. Przedstawia∏y szerokie pejza˝e pi´knego Podkarpacia o ró˝nych porach roku a tak˝e detale
podkarpackiej przyrody – kwiaty, drzewa, roÊliny w pàkach i rozkwicie.
Pozosta∏y s∏owa utrwalone w„Listach z Biecza” publikowanych w wydawnictwach ÊciÊle zawodowych a jednak znanych w Êrodowisku ca∏ej
Polski, nie tylko aptekarskim.
Prawie sto lat ˝ycia Cz∏owieka staje si´ historià, Jego odejÊcie powoduje wyrw´ nie tylko w Jego rodzinie.
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„Szlachetna Paczka to coÊ wi´cej ni˝ akcja charytatywna. To jedyne
takie dzie∏o w Polsce, które w prawdziwy sposób dotyka biedy
ludzkiej i odpowiada na jej konkretne potrzeby. Zawsze chcia∏em pomagaç,
ale to w∏aÊnie dzi´ki Paczce dowiedzia∏em si´ jak pomagaç màdrze. Trzeba
mieç du˝o samozaparcia i woli pomagania, bo tylko wtedy uda si´ naprawd´
otworzyç na ludzi. Czasem jest ci´˝ko, czasami wzruszajàco, ale po wszystkim
czujesz, ˝e ˝yjesz...” – powiedzia∏ jeden z liderów SZLACHETNEJ PACZKI
gólnopolska akcja Êwiàtecznej pomocy - realizowana
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska
od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. G∏ównym jej za∏o˝eniem jest
idea przekazywania bezpoÊredniej pomocy – by by∏a ona skuteczna, konkretna
i sensowna.
SZLACHETNA PACZKA jest organizowana lokalnie – poprzez konkretnych ludzi
w konkretnych miejscowoÊciach, którzy, anga˝ujàc do dzia∏ania swoje
Êrodowiska, docierajà do potrzebujàcych rodzin, czyli takich, które nie majà
postawy roszczeniowej, w szczególnoÊci do rodzin wielodzietnych, rodzin
dotkni´tych chorobà jednego z ich cz∏onków, osób starszych, niepe∏nosprawnych. Rodziny te odwiedzajà wolontariusze, którzy w czasie rozmowy
pytajà o ich konkretne potrzeby, a nast´pnie informacj´ takà umieszczajà
w anonimowej bazie na stronie www.szlachetnapaczka.pl
www.szlachetnapaczka.pl.
Co roku przed Bo˝ym Narodzeniem SZLACHETNA PACZKA dociera w ca∏ej
Polsce do tysi´cy rodzin, ˝yjàcych poni˝ej granicy ubóstwa. Niesie ze sobà
wyjàtkowà pomoc – daje szans´ wyrwania si´ z kr´gu biedy i beznadziei.
Tylko w ubieg∏ym roku dotar∏a ona do 8201 rodzin w ca∏ej Polsce, przy
zaanga˝owaniu 5780 wolontariuszy
Pierwsza edycja SZLACHETNEJ PACZKI odby∏a si´ w Krakowie teraz zna jà ca∏a
Polska. Na Podkarpaciu równie˝ coraz wi´cej osób w∏àcza si´ w jej organizacj´.
W 2008 roku rozpoczynaliÊmy od 10 rejonów i pomogliÊmy 270 rodzinom.
W tym roku uda∏o nam si´ stworzyç 27 rejonów i za poÊrednictwem zaanga˝owanych w nich wolontariuszy chcielibyÊmy dotrzeç z pomocà do oko∏o
550 rodzin. Nie b´dzie to jednak mo˝liwe bez udzia∏u Darczyƒców i Dobroczyƒców.

Kim jest Darczyƒca?
Darczyƒca to ktoÊ, kto do Paczki wk∏ada nie tylko konkretnà pomoc, ale w∏asne
serce. Darczyƒcà mo˝e zostaç ka˝dy, kto w czasie trwania akcji wejdzie na
stron´ www.szlachetnapaczka.pl
www.szlachetnapaczka.pl, w znajdujàcej si´ tam bazie wybierze rodzin´
potrzebujàcà w swojej okolicy i przygotuje dla niej Paczk´, która b´dzie
odpowiedzià na konkretne potrzeby tej rodziny.

SZLACHETNA PACZKA
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O nich darczyƒca dowie si´ z opisu rodziny w bazie. Nast´pnie, w trakcie fina∏u
akcji przygotowanà
przez siebie pomoc
dostarczy do zorganizowanego przez
wolontariuszy magazynu, by oni mogli
przekazaç pomoc wybranej przez darczyƒc´ rodzinie.
Po przekazaniu Paczki rodzinie darczyƒca otrzymuje swój prezent – relacj´
z dostarczenia Paczki oraz z tego, jak na otrzymanà pomoc zareagowa∏a
rodzina.
Darczyƒcy przewa˝nie przygotowujà Paczki w grupach – wraz ze swojà
rodzinà, przyjació∏mi, kolegami z pracy czy ze studiów. Darczyƒcami zostajà
te˝ ca∏e klasy szkolne, firmy i dzia∏y wi´kszych firm. Chodzi o to, aby spe∏niç
jak najwi´cej potrzeb danej rodziny i by pomoc by∏a dobrej jakoÊci. Ârednio
Paczk´ dla jednej rodziny przygotowuje oko∏o 12 osób.

Kim jest Dobroczyƒca?
Dobroczyƒca to osoba, która inwestuje Êrodki finansowe w SZLACHETNÑ
PACZK¢.Osoba dokonujàca wp∏aty umo˝liwia dzia∏anie ko∏a dobroci. Dzi´ki
ka˝dej z∏otówce zwi´ksza ono skal´ swojego zasi´gu. Jedna zainwestowana
z∏otówka przek∏ada si´ na szeÊç z∏otych realnej pomocy dla potrzebujàcych
ludzi.
1 z∏ dla PACZKI = 6 z∏ bezpoÊredniej pomocy dla potrzebujàcych.
Ju˝ w listopadzie na stronie www.szlachetnapaczka.pl umieszczone zostanà
opisy rodzin potrzebujàcych. Finansowo organizacj´ akcji mo˝na wesprzeç
wp∏acajàc pieniàdze na konto 51 1940 1076 3082 7682 0000 0000 z dopiskiem w tytule wp∏aty: SZLACHETNA PACZKA PODKARPACKIE.
Liczymy na Wasze wra˝liwe i dobre serca.
Katarzyna Brodziƒska
Koordynator Wojewódzki Projektu SZLACHETNA PACZKA w województwie
podkarpackim
tel.: 783 430 145, e-mail: katarzyna.brodzinska@wiosna.org.pl
mgr farm. Jacek Brodziƒski – Cz∏onek Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
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Przeglàd prasy...
Ministerstwo Zdrowia: karty lojalnoÊciowe sà reklamà aptek
Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl
19-09-2011, 00:04
Po wejÊciu w ˝ycie 1 stycznia 2012 roku
ustawy o refundacji leków prowadzenie
programów lojalnoÊciowych przez apteki
b´dzie zakazane jako forma prowadzenia
dzia∏alnoÊci reklamowej.
Programy lojalnoÊciowe rozwijajà si´ w aptekach z powodzeniem od kilku
lat. Ich celem jest przewiàzanie pacjenta do konkretnej apteki lub sieci i przez
to zwi´kszenie jej obrotów. Nie wszystkie opierajà si´ na zbieraniu punktów
i wymianie ich na nagrody. Od pewnego czasu partnerem programów sà
tak˝e instytucje finansowe.
NiegdyÊ opisywaliÊmy ofert´ wprowadzonà przez Bank PKO BP wspólnie
z Aptekà Dbam o Zdrowie, polegajàcà na dofinansowaniu wydatków na leki
wydawane na recept´, tak˝e refundowane.
Innà ofert´ zaproponowa∏ PZU, wprowadzajàc ubezpieczenie z kartà aptecznà,
która s∏u˝y do bezgotówkowego odbioru w aptekach DOZ produktów o okreÊlonej wartoÊci zale˝nej od wysokoÊci sumy ubezpieczenia.
Czy to jest reklama
Pojawi∏o si´ pytanie o legalnoÊç takich programów w Êwietle ustawy
refundacyjnej. Artyku∏ 48 ust. 3 wyraênie zabrania stosowania jakichkolwiek
form zach´t odnoszàcych si´ do leków refundowanych. Prawo wprowadza
równie˝ zakaz reklamy aptek: „zabroniona jest reklama aptek i punktów
aptecznych oraz ich dzia∏alnoÊci. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji
i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego (art. 94a ust. 1).
Jedynym „legalnym” rozwiàzaniem - jak zauwa˝y∏ anonimowy farmaceuta
na jednym z forów - by∏aby zmiana nazwy ulicy, przy której dzia∏a apteka, np.
na ul. Promocyjnych cen leków 35.

PRZEGLÑD PRASY
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WàtpliwoÊci prawników dotyczy∏y kwestii, czy karta lojalnoÊciowa jest reklamà
apteki, a nawet jeÊli za takà zostanie uznana, czy b´dzie mo˝na skutecznie
egzekwowaç przepisy prawa, jeÊli nie ma definicji reklamy apteki.
Ale Ministerstwo Zdrowia poradzi∏o sobie z tym problemem: „W zwiàzku
z brakiem legalnej definicji reklamy dzia∏alnoÊci aptek i punktów aptecznych
w ustawie - Prawo farmaceutyczne, zosta∏a ona zdefiniowana w orzecznictwie
sàdów administracyjnych” - odpowiada resort i podaje przyk∏ady orzeczeƒ.
Wyroki sàdów
W wyroku Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6
marca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1985/07, sàd w celu zdefiniowania
powy˝szego zagadnienia odwo∏a∏ si´ do wyk∏adni j´zykowej: „w definicjach
zawartych w publikacjach s∏ownikowych reklamà jest dzia∏anie majàce na
celu zach´canie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub
do skorzystania z okreÊlonych us∏ug” („Wielki S∏ownik Wyrazów Obcych” pod
red. M. Baƒki, wyd. PWN, Warszawa 2003 r.). Istotnym elementem reklamy
jest zamiar wywo∏ania okreÊlonej reakcji potencjalnych klientów.”
Sàd majàc na uwadze definicj´ reklamy produktu leczniczego (art. 52 wskazanej ustawy) w zestawieniu z definicjà apteki (art. 86 ust. 1 wskazanej ustawy)
stwierdzi∏, i˝: „Reklamà dzia∏alnoÊci apteki jest dzia∏anie polegajàce na zach´caniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu us∏ug farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Ka˝de dzia∏anie, skierowane do publicznej wiadomoÊci, niezale˝nie od sposobu i metody jego
przeprowadzenia oraz Êrodków u˝ytych do jego realizacji, jeÊli jego celem
jest zwi´kszenie sprzeda˝y produktów leczniczych i wyrobów medycznych
oferowanych w danej aptece”.
Równie˝ w wyroku z dnia 20 wrzeÊnia 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 838/10
Wojewódzki Sàd Administracyjny w Warszawie stwierdzi∏, ˝e „za reklam´
apteki nale˝y uznaç wszelkie dzia∏ania polegajàce na informowaniu i zach´caniu do zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w danej
aptece lub punkcie aptecznym majàcym na celu zwi´kszenie ich sprzeda˝”.
Zach´ta do kupna
„Bioràc pod uwag´ powy˝sze zapisy, nale˝y stwierdziç, ˝e programy
lojalnoÊciowe sà rodzajem reklamy dzia∏alnoÊci aptek i punktów aptecznych,
gdy˝ sà konstruowane w celu zach´cenia pacjentów do kupowania jak
najcz´Êciej i jak najwi´cej produktów leczniczych w konkretnej aptece” stwierdza resort.
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Oferowanie przez PZU bàdê banki kart rabatowych do wykorzystania w konkretnych aptekach, równie˝ nale˝y zaliczyç do dzia∏alnoÊci reklamowej aptek,
gdy˝ mimo tego, ˝e sà one rozdawane przez inne podmioty, to stanowià one
zach´t´ do kupna produktów leczniczych wy∏àcznie we wskazanych aptekach
w celu zwi´kszenia ich obrotów.
Dlatego „po wejÊciu w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy o refundacji
leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz
wyrobów medycznych, która wprowadza zmiany do art. 94a ustawy z dnia 6
wrzeÊnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271
z póên. zm.) w postaci zakazu prowadzenia dzia∏alnoÊci reklamowej aptek
i punktów aptecznych, prowadzenie programów lojalnoÊciowych b´dzie
zakazane jako forma prowadzenia dzia∏alnoÊci reklamowej”.
Co si´ stanie z niezrealizowanymi kartami, które otrzymali pacjenci z PZU?
Ubezpieczyciel zawar∏ w warunkach ogólnych dodatkowego ubezpieczenia
z kartà aptecznà, ˝e „w przypadku trwa∏ej niemo˝noÊci bezgotówkowego
odbioru produktów za pomocà karty aptecznej wskutek braku mo˝liwoÊci
realizacji Êwiadczenia z przyczyn le˝àcych po stronie Êwiadczeniodawcy (w tym
jego likwidacji lub upad∏oÊci), ubezpieczony otrzymuje Êrodki pieni´˝ne,
b´dàce równowartoÊcià niewykorzystanego limitu”.
Z historii etyki
Karty lojalnoÊciowe, których stosowania zaka˝e ustawa refundacyjna, by∏y
ju˝ niegdyÊ przedmiotem dyskusji w Êrodowisku aptekarskim. W Kodeksie
Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonego na Nadzwyczajnym
Krajowym Zjeêdzie Aptekarzy w Lublinie 25 kwietnia 1993 roku, zosta∏y
uchylone pkt. 2, 3 oraz 8 art. 33.
Przepis ten mówi∏, ˝e “„a post´powanie naruszajàce obowiàzek przestrzegania
zasad uczciwej konkurencji w prowadzeniu apteki lub hurtowni farmaceutycznej uwa˝a si´ w szczególnoÊci”: stosowanie kart sta∏ego klienta (pkt. 3)
i otwieranie przez aptekarzy w∏asnych aptek w najbli˝szym sàsiedztwie ju˝
istniejàcych, lub przyjmowanie stanowiska kierownika w tak usytuowanej
aptece (pkt 8).
¸atwiej zmieniç dokument, ni˝ si´ do niego stosowaç.
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ZAPRASZA
W dniach 9-10 listopada 2011 roku PPHU Specja∏ i Przedsi´biorstwo
Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal Rzeszów” organizujà „XIV Mi´dzynarodowe
Targi Biznes – ˚ywnoÊç – Medycyna Rzeszów 2011”.
To najbardziej presti˝owa i najwi´ksza na Podkarpaciu impreza, skupiajàca
wystawców z bran˝y medycznej, FMCG i finansowej. Patronujà jej m.in. Wojewoda Podkarpacki, Marsza∏ek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych, Podkarpacka Okr´gowa
Izba Aptekarska, Podkarpacki Oddzia∏ NFZ, Ogólnopolski Przeglàd Medyczny.
W czasie trwania targów planowane sà liczne bezp∏atne badania lekarskie
dla zwiedzajàcych, które wykonajà Centrum Medyczne Medicor i Centrum
Medyczne Medyk.
Planowany program naukowy spotkania
podczas XIV Targów Biznes ˚ywnoÊç Medycyna Rzeszów 2011
odbywajàcego si´
w dniu 9 listopada 2011 od godziny 10.00 w Hali sportowej na Podpromiu.
I. Monika Han: Leczenie ran przewlek∏ych z zastosowaniem specjalistycznych
opatrunków 1000 -1100
II. Monika Han: Kompresjoterapia w leczeniu owrzodeƒ ˝ylnych podudzi
1115-1145
III. Monika Han: Terapia podciÊnieniowego leczenia ran Vivano. 1200- 1230
IV. dr n. med. Miros∏aw Mastej: Rola wczesnego domowego wykrywania
migotania przedsionków serca w zapobieganiu udaru mózgu. 1245- 1315.
Targi odb´dà si´ w centrum Rzeszowa, w Centrum Sportowo Widowiskowym ROSiR przy ulicy Podpromie 10
Ju˝ dzisiaj serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas podczas Targów.
Mamy nadziej´, i˝ tematy konferencji spotkajà si´ z Paƒstwa zainteresowaniem. Prosimy o Êledzenie informacji o Targach, tematyce konferencji na stronie
internetowej P.Z.L. „Cezal” Rzeszów: www.cezal.rzeszow.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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