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

Jak co roku tak i tym razem zorganizowaliÊmy spo-
tkanie kierowników aptek z Podkarpackim Wojewódzkim
Inspektorem Farmaceutycznym mgr farm. Monikà Urbaniak
oraz Naczelnikiem Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ,
które odby∏o si´ w sali konferencyjnej hotelu Ostoya
w Jasionce ko∏o Rzeszowa w dniu 17 czerwca br.

W cz´Êci szkoleniowej, bardzo liczne ok.300 osobowe
grono kierowników, wys∏ucha∏o:
q wyk∏adu dyrektora OZOS z Przedsi´biorstwa Informatycznego KAMSOFT

SA – Rafa∏a Kozio∏a „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia – OSOZ –
w trosce o zdrowsze spo∏eczeƒstwo”, który przekaza∏ ciekawe informacje
dotyczàce mo˝liwoÊci szerszego wykorzystania systemów informatycznych
w pracy apteki oraz szybszego przep∏ywu informacji na „trasie” lekarz-
pacjent-apteka-NFZ;

q wyk∏adu z zakresu szkolenia ciàg∏ego: „Niep∏odnoÊç – problem pary. Czy
istnieje „dieta p∏odnoÊci”?, który wyg∏osi∏a dr Jadwiga Choma.

W cz´Êci informacyjnej:
q przekaza∏em wraz z przewodniczàcà Komisji Nauki i Szkolenia informacj´

o tym czym zajmowa∏ si´ samorzàd w ostatnim czasie a tak˝e jak jest
realizowany obowiàzek szkoleƒ ciàg∏ych przez naszych cz∏onków, a  nasz
radca prawny omówi∏ problemy organizacyjno- prawne biura POIA;

q mgr farm. Monika Urbaniak przedstawi∏a bie˝àce problemy w pracy aptek,
w tym najcz´stsze uchybienia jakie inspektorzy WIF stwierdzajà w trakcie
kontroli dzia∏alnoÊci aptek ogólnodost´pnych (w Biuletynie),omówi∏a te˝
problem tzw.„mapowania”urzàdzeƒ ch∏odniczych znajdujàcych si´ na
wyposa˝eniu aptek,w zwiàzku z odpowiednim Komunikatem GIF (w za-
∏àczeniu);

q mgr farm. Anna Gut - naczelnik POW NFZ omówi∏a zagadnienia wynikajàce
z dzia∏alnoÊci aptek oraz przypomnia∏a szczegó∏owe zasady realizacji recept
refundowanych (informacja w Biuletynie).

  Du˝a frekwencja na spotkaniu oraz ˝ywa dyskusja wskazujà na potrzeb´
organizowania takich dorocznych spotkaƒ.

*   *  *
Nie koƒczy si´ sprawa egzekwowania przez inspekcj´ sanitarnà regulacji

prawnych wynikajàcych z ustawy o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia
a dotyczàcych zabezpieczenia w obrocie te˝ suplementów diety w aptekach.
Wymagania dotyczà oprócz obowiàzku rejestracji, równie˝ wdra˝ania tzw.
systemu HACCP z j.ang. Hazard Analysis Critical Control Point czyli Analiza
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Zagro˝eƒ Krytyczny Punkt Kontroli. Jest to system, który opracowano w celu
rozpoznania i kontroli zagro˝eƒ, które mogà pojawiç si´ w jakimkolwiek
momencie procesu produkowania i sk∏adowania ˝ywnoÊci. Wynika z tego
obowiàzek szkoleƒ oraz opracowania i prowadzenia specjalnej dokumentacji.

Poniewa˝ uwa˝amy, ˝e apteki obowiàzuje szczególny rygor dotyczàcy
obrotu Êrodkami leczniczymi, który w swym zakresie jest szerszy od HACCP
zwróciliÊmy si´ do NRA z wnioskiem o podj´cie natychmiastowych dzia∏aƒ
majàcych na celu zwolnienie aptek z obowiàzku wdra˝ania HACCP. NRA
podzieli∏a nasz poglàd i wystàpi∏a ze stosownym wnioskiem do GIS. W od-
powiedzi G∏ówny Inspektor Sanitarny stwierdzi∏, ˝e „...mo˝liwym wydaje si´
ograniczenie wdra˝ania systemu HACCP w aptekach ogólnodost´pnych,
punktach aptecznych oraz hurtowniach farmaceutycznych poprzez wdro˝enie
i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wymagaƒ wst´p-
nych”.

Dla szczegó∏owego okreÊlenia tych zasad zamierzamy spotkaç si´ z przed-
stawicielami WIS, aby wreszcie zakoƒczyç ten temat.

*   *  *
Jak ju˝ wczeÊniej pisa∏em, prace legislacyjne nad nowelizacjà ustaw

farmaceutycznych utkn´∏y i nawet przygotowywana ostatnio tzw.ustawa
refundacyjna, która mia∏a porzàdkowaç ceny i mar˝e, nie opuÊci∏a urz´dniczych
biurek. Brak reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia, mimo wielokrotnych
monitów samorzàdu aptekarskiego spowodowa∏ skierowanie przez NRA pism
interwencyjnych do Premiera i Marsza∏ka Sejmu RP z podaniem ca∏ego ka-
lendarium staraƒ samorzàdu aptekarskiego o pilnà potrzeb´ zmian regulu-
jàcych, zarówno obrót lekami jak i wykonywanie zawodu aptekarza.

Dramatyczny apel skierowano do Premiera z pytaniem: „Czy i ewentualnieCzy i ewentualnieCzy i ewentualnieCzy i ewentualnieCzy i ewentualnie
kiedy Pana Rzàd zamierza zajàç si´ sytuacjà polskich aptek i pracujàcych w nichkiedy Pana Rzàd zamierza zajàç si´ sytuacjà polskich aptek i pracujàcych w nichkiedy Pana Rzàd zamierza zajàç si´ sytuacjà polskich aptek i pracujàcych w nichkiedy Pana Rzàd zamierza zajàç si´ sytuacjà polskich aptek i pracujàcych w nichkiedy Pana Rzàd zamierza zajàç si´ sytuacjà polskich aptek i pracujàcych w nich
farmaceutów,czy przez kolejne miesiàce b´dziemy zwodzeni, aby pod koniecfarmaceutów,czy przez kolejne miesiàce b´dziemy zwodzeni, aby pod koniecfarmaceutów,czy przez kolejne miesiàce b´dziemy zwodzeni, aby pod koniecfarmaceutów,czy przez kolejne miesiàce b´dziemy zwodzeni, aby pod koniecfarmaceutów,czy przez kolejne miesiàce b´dziemy zwodzeni, aby pod koniec
kadencji dowiedzieç si´ od Pana lub Ministra Zdrowia, ˝e „chcieliÊmy ale niekadencji dowiedzieç si´ od Pana lub Ministra Zdrowia, ˝e „chcieliÊmy ale niekadencji dowiedzieç si´ od Pana lub Ministra Zdrowia, ˝e „chcieliÊmy ale niekadencji dowiedzieç si´ od Pana lub Ministra Zdrowia, ˝e „chcieliÊmy ale niekadencji dowiedzieç si´ od Pana lub Ministra Zdrowia, ˝e „chcieliÊmy ale nie
zdà˝yliÊmy.”zdà˝yliÊmy.”zdà˝yliÊmy.”zdà˝yliÊmy.”zdà˝yliÊmy.” (szczegó∏y w Biuletynie).

Na ostatnim posiedzeniu w dniu 30 czerwca Naczelna Rada Aptekarska
postanowi∏a, by przy braku dalszego dzia∏ania w∏adz w tej sprawie przygo-
towaç ogólnopolskà akcj´ protestacyjnà aptekarzy.
Fina∏ sprawy winien rozegraç si´ na jesieni tego roku.

*   *  *
Problem prawid∏owego roz∏o˝enia sieci aptek, o co zabiega∏ od dawna

samorzàd aptekarski,ciàgle by∏ blokowany ze wzgl´du na rzekome zagro˝enie
wolnoÊci gospodarczej. Ostatnio jednak Trybuna∏ SprawiedliwoÊci Unii Euro-
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pejskiej wywiód∏, ˝e przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zaludnienia i minimalnej
odleg∏oÊci mi´dzy aptekami, nie sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊci,
o ile podstawowe zasady nie uniemo˝liwiajà, w jakimkolwiek rejonie o szcze-
gólnych cechach demograficznych, utworzenia wystarczajàcej liczby aptek
mogàcych zapewniç odpowiednià opiek´ farmaceutycznà, a zadanie spraw-
dzenia, czy tak jest, nale˝y do sàdu krajowego.

Dlatego NRA wystosowa∏a odpowiednie pismo do Ministra Zdrowia, by
w toku prac nad nowelizacjà Prawa Farmaceutycznego w zapisie dotyczàcym
uruchamiania nowych aptek umieÊciç kryteria demograficzne i geograficzne
(pismo w Biuletynie).

Czekamy wi´c do jesieni na reakcj´ „w∏adzy centralnej”.

*   *  *
A teraz lepiej wybierzmy si´ na urlop, po emocjach sportowych i wybor-

czych majàc ciàgle nadziej´, ˝e nas i nasze problemy zostanà wreszcie zau-
wa˝one i za∏atwione. Bo jak nie to wojna – O PRAWA NASZYCH PACJENTÓWwojna – O PRAWA NASZYCH PACJENTÓWwojna – O PRAWA NASZYCH PACJENTÓWwojna – O PRAWA NASZYCH PACJENTÓWwojna – O PRAWA NASZYCH PACJENTÓW
I ZAWODU APTEKARZAI ZAWODU APTEKARZAI ZAWODU APTEKARZAI ZAWODU APTEKARZAI ZAWODU APTEKARZA.
W koƒcu nied∏ugo nast´pne wybory!

˚ycz´˚ycz´˚ycz´˚ycz´˚ycz´ udanego wypoczynku (komu si´ uda) po ci´˝kiej, ca∏orocznej pracy.
Du˝o s∏oƒcaDu˝o s∏oƒcaDu˝o s∏oƒcaDu˝o s∏oƒcaDu˝o s∏oƒca, na∏adowania akumulatorów zdrowiana∏adowania akumulatorów zdrowiana∏adowania akumulatorów zdrowiana∏adowania akumulatorów zdrowiana∏adowania akumulatorów zdrowia- byÊmy mogli pe∏ni uÊmie-
chu powróciç do naszych obowiàzków.

   Prezes
      Podkarpackiej Okr´gowej
            Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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Warszawa, dnia 2 czerwca 2010 r.

Pani Ewa KOPACZPani Ewa KOPACZPani Ewa KOPACZPani Ewa KOPACZPani Ewa KOPACZ
 Minister Zdrowia Minister Zdrowia Minister Zdrowia Minister Zdrowia Minister Zdrowia

Wobec braku reakcji Pani Minister na nasze dotychczasowe wystàpienia
dotyczàce prac nad projektami ustaw dotyczàcych systemu refundacji leków
i wyrobów medycznych ze Êrodków publicznych oraz nowelizujàcych Prawo
farmaceutyczne, a tak˝e w zwiàzku z ostatnim wa˝nym wydarzeniem, jakim
jest wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 1 czerwca 2010 r.wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 1 czerwca 2010 r.wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 1 czerwca 2010 r.wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 1 czerwca 2010 r.wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 1 czerwca 2010 r.
(sprawy o sygn. C-570/07 i C-571/07)(sprawy o sygn. C-570/07 i C-571/07)(sprawy o sygn. C-570/07 i C-571/07)(sprawy o sygn. C-570/07 i C-571/07)(sprawy o sygn. C-570/07 i C-571/07), po raz kolejny zwracam si´ do Pani
Minister z proÊbà o realizacj´ postulatów konsekwentnie zg∏aszanych przez
samorzàd aptekarski.

Ostatnie wyroki organów wspólnotowych wskazujà, ̋ e zg∏aszane od wielug∏aszane od wielug∏aszane od wielug∏aszane od wielug∏aszane od wielu
lat wnioski samorzàdu aptekarskiego sà zgodne z prawem Unii Europejskiejlat wnioski samorzàdu aptekarskiego sà zgodne z prawem Unii Europejskiejlat wnioski samorzàdu aptekarskiego sà zgodne z prawem Unii Europejskiejlat wnioski samorzàdu aptekarskiego sà zgodne z prawem Unii Europejskiejlat wnioski samorzàdu aptekarskiego sà zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Podnoszony przez przeciwników refom argument, ˝e proponowane zmiany,
w tym zmierzajàce do ograniczenia zak∏adania nowych aptek poprzez
wprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przy
wydawaniu zezwoleƒ na prowadzenie apteki oraz wprowadzenia zasady, ˝e
wy∏àcznie farmaceuta mo˝e prowadziç aptek´ (tzw. zasada „apteki dla
aptekarza”), naruszajà swobody chronione traktami mi´dzynarodowymi, jest
chybiony.

W piÊmie Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 31 marca 20010 r., którego
kopi´ przesy∏am w za∏àczeniu, przedstawione zosta∏o Pani Minister szersze
uzasadnienie propozycji wprowadzenia normy, zgodnie z którà wy∏àcznie
farmaceuta mo˝e prowadziç aptek´. ZasadnoÊç merytorycznà oraz dopuszczal-
noÊç prawnà takiego rozwiàzania potwierdzi∏ Europejski Trybuna∏ Sprawie-Europejski Trybuna∏ Sprawie-Europejski Trybuna∏ Sprawie-Europejski Trybuna∏ Sprawie-Europejski Trybuna∏ Sprawie-
dliwoÊci w wyroku z dnia 19 maja 2009 rdliwoÊci w wyroku z dnia 19 maja 2009 rdliwoÊci w wyroku z dnia 19 maja 2009 rdliwoÊci w wyroku z dnia 19 maja 2009 rdliwoÊci w wyroku z dnia 19 maja 2009 r. Uzna∏ w nim, ˝e posiadanie
i prowadzenie apteki mo˝e byç zastrze˝one wy∏àcznie dla farmaceutów.
Trybuna∏ wywiód∏, ̋ e zawodowy farmaceuta prowadzi aptek´ nie tylko w celu
osiàgania zysków, ale tak˝e, by realizowaç swe obowiàzki zawodowe. Jego
prywatny interes zwiàzany z osiàganiem zysków jest ograniczany przez jego
wykszta∏cenie, doÊwiadczenie zawodowe i odpowiedzialnoÊç, jaka na nim
cià˝y, zwa˝ywszy ˝e ewentualne naruszenie przepisów prawnych lub zasad
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etyki zawodowej nie tylko obni˝a wartoÊç jego inwestycji, ale tak˝e podwa˝a
jego byt zawodowy. W odró˝nieniu od farmaceutów, nie-farmaceuci z definicji
nie posiadajà takiego wykszta∏cenia i doÊwiadczenia jak farmaceuci, nie
wspominajàc ju˝ o odpowiedzialnoÊci zawodowej. W konsekwencji paƒstwoW konsekwencji paƒstwoW konsekwencji paƒstwoW konsekwencji paƒstwoW konsekwencji paƒstwo
cz∏onkowskie mo˝e w ramach przys∏ugujàcego mu zakresu uznania przyjàç,cz∏onkowskie mo˝e w ramach przys∏ugujàcego mu zakresu uznania przyjàç,cz∏onkowskie mo˝e w ramach przys∏ugujàcego mu zakresu uznania przyjàç,cz∏onkowskie mo˝e w ramach przys∏ugujàcego mu zakresu uznania przyjàç,cz∏onkowskie mo˝e w ramach przys∏ugujàcego mu zakresu uznania przyjàç,
˝e prowadzenie apteki przez nie-farmaceut´ mo˝e stanowiç zagro˝enie dla˝e prowadzenie apteki przez nie-farmaceut´ mo˝e stanowiç zagro˝enie dla˝e prowadzenie apteki przez nie-farmaceut´ mo˝e stanowiç zagro˝enie dla˝e prowadzenie apteki przez nie-farmaceut´ mo˝e stanowiç zagro˝enie dla˝e prowadzenie apteki przez nie-farmaceut´ mo˝e stanowiç zagro˝enie dla
zdrowia publicznego, w szczególnoÊci dla pewnoÊci i jakoÊci detalicznejzdrowia publicznego, w szczególnoÊci dla pewnoÊci i jakoÊci detalicznejzdrowia publicznego, w szczególnoÊci dla pewnoÊci i jakoÊci detalicznejzdrowia publicznego, w szczególnoÊci dla pewnoÊci i jakoÊci detalicznejzdrowia publicznego, w szczególnoÊci dla pewnoÊci i jakoÊci detalicznej
dystrybucji produktów leczniczych.dystrybucji produktów leczniczych.dystrybucji produktów leczniczych.dystrybucji produktów leczniczych.dystrybucji produktów leczniczych.

We wskazanym we wst´pie wyroku z dnia 1 czerwca 2010 r. (sprawy
o sygn. C-570/07 i C-571/07) Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci potwierdzi∏Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci potwierdzi∏Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci potwierdzi∏Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci potwierdzi∏Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci potwierdzi∏
zgodnoÊç z prawem wspólnotowym kolejnego postulatu samorzàduzgodnoÊç z prawem wspólnotowym kolejnego postulatu samorzàduzgodnoÊç z prawem wspólnotowym kolejnego postulatu samorzàduzgodnoÊç z prawem wspólnotowym kolejnego postulatu samorzàduzgodnoÊç z prawem wspólnotowym kolejnego postulatu samorzàdu
aptekarskiego, tj. wniosku o ograniczenie zak∏adania nowych aptek poprzezaptekarskiego, tj. wniosku o ograniczenie zak∏adania nowych aptek poprzezaptekarskiego, tj. wniosku o ograniczenie zak∏adania nowych aptek poprzezaptekarskiego, tj. wniosku o ograniczenie zak∏adania nowych aptek poprzezaptekarskiego, tj. wniosku o ograniczenie zak∏adania nowych aptek poprzez
wprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przywprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przywprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przywprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przywprowadzenie w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przy
wydawaniu zezwoleƒ na prowadzenie aptekiwydawaniu zezwoleƒ na prowadzenie aptekiwydawaniu zezwoleƒ na prowadzenie aptekiwydawaniu zezwoleƒ na prowadzenie aptekiwydawaniu zezwoleƒ na prowadzenie apteki. Trybuna∏ jednoznacznie
stwierdzi∏, ˝e limity o charakterze demograficznym i geograficznym przewi-
dziane w przepisach Asturii w odniesieniu do zak∏adania nowych aptek,
pomimo ˝e stanowià ograniczenie swobody przedsi´biorczoÊci, sà zgodne
z prawem Unii, je˝eli mogà zostaç dostosowane w taki sposób, by nie sta∏y
na przeszkodzie - w rejonach o szczególnych cechach demograficznych -
tworzeniu wystarczajàcej liczby aptek mogàcych zapewniç odpowiednià
opiek´ farmaceutycznà.

Wyrok zosta∏ wydany w zwiàzku z uregulowaniami prawnymi obowiàzu-
jàcymi w Hiszpanii. W paƒstwie tym prawo krajowe uzale˝nia utworzenie
nowej apteki od wydania uprzedniego zezwolenia administracyjnego. Przepisy
te podlegajà wykonaniu przez autonomiczne regiony, które okreÊlajà
szczegó∏owe kryteria udzielenia zezwolenia na za∏o˝enie aptek. W 2002 r.
autonomiczny region Asturii (Hiszpania) postanowi∏ przeprowadziç post´po-
wanie konkursowe w sprawie wydania zezwoleƒ na za∏o˝enie nowych aptek.
Decyzja ta zosta∏a wydana na podstawie asturyjskiego dekretu w sprawie
aptek i punktów aptecznych. Wspomniany dekret ustanowi∏ system zezwoleƒ,
regulujàcy liczb´ aptek w danym rejonie stosownie do jego populacji
(w ka˝dym rejonie na jednostk´ zaludnienia wynoszàcà 2 800 mieszkaƒców
mo˝na utworzyç co do zasady jednà aptek´, a dodatkowà aptek´ mo˝na
otworzyç dopiero wtedy, gdy ten stosunek jest wy˝szy, dla grupy ludnoÊci
powy˝ej 2 000 mieszkaƒców). Ponadto omawiany system zakazuje utworzenia
apteki w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 250 m od apteki ju˝ istniejàcej. Wreszcie,
dekret okreÊla równie˝ kryteria wyboru konkurujàcych ze sobà farmaceutów,
zgodnie z którymi przyznaje si´ punkty w oparciu o doÊwiadczenie zawodowe
oraz akademickie kandydatów.
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W swoim wyroku Trybuna∏ uzna∏, ̋ e ustanowione w asturyjskim dekrecie
przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zaludnienia i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy
aptekami (tzn. wymóg minimalnej liczby 2800 lub 2000 mieszkaƒców na
aptek´ i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami wynoszàcej 250 m) stanowià
ograniczenie swobody przedsi´biorczoÊci. Niemniej jednak Trybuna∏
przypomnia∏, ˝e tego rodzaju Êrodki mogà byç usprawiedliwione, je˝eli spe∏-
niajà cztery wymogi: sà stosowane w sposób niedyskryminacyjny, sà
uzasadnione nadrz´dnymi wzgl´dami interesu ogólnego, sà odpowiednie do
zagwarantowania realizacji zamierzonego celu i nie wykraczajà poza to, co
niezb´dne dla osiàgni´cia tego celu.

Trybuna∏ stwierdzi∏, po pierwsze, ˝e przes∏anki dotyczàce g´stoÊci
zaludnienia i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami w rejonie stosowane sà
z wy∏àczeniem dyskryminacji ze wzgl´du na przynale˝noÊç paƒstwowà.

Po drugie, Trybuna∏ doszed∏ do wniosku, ̋ e celem ograniczeƒ o charakterze
demograficznym i geograficznym przewidzianych w asturyjskim dekrecie jest
zapewnienie pewnego i nale˝ytej jakoÊci zaopatrzenia ludnoÊci w produkty
lecznicze. Co za tym idzie, ten nadrz´dny cel mo˝e uzasadniaç przepisy
krajowe, takie jak przepisy b´dàce przedmiotem sporu przed sàdem krajowym.

Ponadto Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e przepisy asturyjskie sà odpowiednie do
zapewnienia osiàgni´cia tego celu. Trybuna∏ uzna∏ bowiem, ˝e nie mo˝na
wykluczyç, i˝ w braku jakichkolwiek uregulowaƒ farmaceuci skupiliby si´
w miejscowoÊciach uwa˝anych za atrakcyjne, tak ˝e niektóre inne, mniej
atrakcyjne miejscowoÊci, ucierpia∏yby z powodu zbyt ma∏ej liczby farmaceutów
mogàcych zapewniç pewnà i nale˝ytej jakoÊci opiek´ farmaceutycznà.

Niezale˝nie do powy˝szego, w imieniu samorzàdu aptekarskiego
podtrzymuj´ nasze dotychczasowe postulaty i propozycje oraz podkreÊlam,
˝e prace nad projektem ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz nad ustawami
reformujàcymi system refundacji leków ze Êrodków publicznych muszà do-
prowadziç do:
1) ustalenia sztywnych cen na produkty lecznicze i wyroby medyczne refun-

dowane ze Êrodków publicznych na wszystkich poziomach obrotu, przy
równoczesnym zakazie rezygnacji przez apteki z pobierania ustalonych
op∏at;

2) wprowadzenia w ustawie ca∏kowitego zakazu reklamowania aptek ogólno-
dost´pnych i punktów aptecznych;

3) ograniczenia zak∏adania nowych aptek poprzez wprowadzenie w ustawie
kryteriów demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleƒ na
prowadzenie apteki;
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4) ustawowego ograniczenia obrotu lekami w placówkach obrotu pozaaptecz-

nego oraz w punktach aptecznych;
5) precyzyjnego uregulowania statusu apteki szpitalnej oraz roli farmaceuty

w stacjonarnym zak∏adzie opieki zdrowotnej;
6) doprecyzowania i uszczelnienia regulacji dotyczàcych ∏àczenia obrotu

hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek
powiàzanych;

7) wprowadzenia zakazu sprzeda˝y produktów leczniczych z automatów oraz
w innej formie samoobs∏ugowej;

8) zniesienia mo˝liwoÊci tworzenia nowych punktów aptecznych;
9) wzmocnienia pozycji samorzàdu aptekarskiego w doskonaleniu zawo-

dowym farmaceutów;
10) wprowadzenia zasady, ˝e wy∏àcznie farmaceuta mo˝e prowadziç aptek´

(tzw. zasada „apteki dla aptekarza”).

     Uzasadnienie powy˝szych postulatów wraz z propozycjami konkretnych
norm prawnych by∏y wielokrotnie przesy∏ane do Ministerstwa Zdrowia.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
      Prezes

Naczelnej Rady Aptekarskiej
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q 6 maja 2010 r. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz6 maja 2010 r. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz6 maja 2010 r. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz6 maja 2010 r. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz6 maja 2010 r. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz
wystosowa∏ pisma do prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska i marsza∏kawystosowa∏ pisma do prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska i marsza∏kawystosowa∏ pisma do prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska i marsza∏kawystosowa∏ pisma do prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska i marsza∏kawystosowa∏ pisma do prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska i marsza∏ka
Sejmu RP Bronis∏awa Komorowskiego, pe∏niàcego obowiàzki Prezydenta RP,Sejmu RP Bronis∏awa Komorowskiego, pe∏niàcego obowiàzki Prezydenta RP,Sejmu RP Bronis∏awa Komorowskiego, pe∏niàcego obowiàzki Prezydenta RP,Sejmu RP Bronis∏awa Komorowskiego, pe∏niàcego obowiàzki Prezydenta RP,Sejmu RP Bronis∏awa Komorowskiego, pe∏niàcego obowiàzki Prezydenta RP,
w których wyra˝a zaniepokojenie przebiegiem prac nad projektami wa˝nychw których wyra˝a zaniepokojenie przebiegiem prac nad projektami wa˝nychw których wyra˝a zaniepokojenie przebiegiem prac nad projektami wa˝nychw których wyra˝a zaniepokojenie przebiegiem prac nad projektami wa˝nychw których wyra˝a zaniepokojenie przebiegiem prac nad projektami wa˝nych
ustaw, majàcych zreformowaç zasady refundacji leków i wyrobów medycznychustaw, majàcych zreformowaç zasady refundacji leków i wyrobów medycznychustaw, majàcych zreformowaç zasady refundacji leków i wyrobów medycznychustaw, majàcych zreformowaç zasady refundacji leków i wyrobów medycznychustaw, majàcych zreformowaç zasady refundacji leków i wyrobów medycznych
oraz warunki funkcjonowania polskich aptek.oraz warunki funkcjonowania polskich aptek.oraz warunki funkcjonowania polskich aptek.oraz warunki funkcjonowania polskich aptek.oraz warunki funkcjonowania polskich aptek.

Aptekarze od lat czekajà na nowe Prawo farmaceutyczne i tzw. ustaw´
o cenach, wierzàc w dobre intencje polityków deklarujàcych wol´ komplekso-
wego uporzàdkowania rynku aptekarskiego i wprowadzenia regu∏ gwarantu-
jàcych wszystkim aptekom ekonomicznà stabilnoÊç. Deklaracje uporzàdkowa-
nia rynku aptekarskiego i przyj´cia regulacji prawnych, które obowiàzujà ju˝
od wielu lat w innych paƒstwach Unii Europejskiej, sk∏adali zarówno politycy
Prawa i SprawiedliwoÊci w czasie rzàdów poprzedniej koalicji, jak i cz∏onkowie
obecnego rzàdu. Deklaracje rozmijajà si´ jednak z czynami. Sprzeciw samo-
rzàdu aptekarskiego budzi zw∏aszcza przewlek∏oÊç prac nad wspomnianymi
wy˝ej projektami ustaw w Ministerstwie Zdrowia.

W pismach, przes∏anych równie˝ do pos∏ów i senatorów zasiadajàcych
w sejmowej i senackiej komisji zdrowia, prezes NRA przypomnia∏ mi´dzy
innymi obszernà korespondencj´ prowadzonà z Ministerstwem Zdrowia
w latach 2008-2010, która dotyczy∏a najwa˝niejszych postulatów Êrodowiska
aptekarskiego, sk∏adane deklaracje i niedotrzymane obietnice przekazania
projektów ustaw do uzgodnieƒ mi´dzyresortowych i konsultacji spo∏ecznych.
Prezes NRA przypomina, ˝e przez kilkanaÊcie miesi´cy ca∏e Êrodowisko
aptekarskie cierpliwie czeka∏o na rezultaty prac ministra zdrowia, wspieranego
przez liczne grono ekspertów. Nie mniej istotne sà pytania, jakie prezes NRA
sformu∏owa∏ we wspomnianych pismach do premiera i marsza∏ka Sejmu RP:
Czy i kiedy rzàd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza zajàç si´ sytuacjà polskich
aptek i pracujàcych w nich farmaceutów? Kto i w jakim trybie opracowuje
projekty ustaw dla rzàdu? Czy tak wa˝ny dokumenty, jakimi sà Prawo
farmaceutyczne oraz ustawa refundacyjna, o której mówi si´ ju˝ od roku, nie
powinny byç przygotowane przez urz´dników Ministerstwa Zdrowia zgodnie
z przyj´tym i og∏oszonym publicznie harmonogramem.

         Biuro Prasowe
       Naczelnej Izby Aptekarskiej
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Trybuna∏ SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej uzna∏, ˝e ustanowione w asturyj-
skim dekrecie przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zaludnienia i minimalnej odleg∏oÊci
mi´dzy aptekami... mogà byç usprawiedliwione.

Trybuna∏ SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 49/10KOMUNIKAT PRASOWY nr 49/10KOMUNIKAT PRASOWY nr 49/10KOMUNIKAT PRASOWY nr 49/10KOMUNIKAT PRASOWY nr 49/10

Luksemburg, 1 czerwca 2010 r.
Kontakty z Mediami i Informacja
Wyrok w sprawach po∏àczonych

C-570/07 i C-571/07
José Manuel Blanco Pérez i María del Pilar Chao Gómez /

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
Principado de Asturias

Limity o charakterze demograficznym i geograficznym przewidziane w prze-Limity o charakterze demograficznym i geograficznym przewidziane w prze-Limity o charakterze demograficznym i geograficznym przewidziane w prze-Limity o charakterze demograficznym i geograficznym przewidziane w prze-Limity o charakterze demograficznym i geograficznym przewidziane w prze-
pisach Asturii w odniesieniu do zak∏adania nowych aptek stanowià ograni-pisach Asturii w odniesieniu do zak∏adania nowych aptek stanowià ograni-pisach Asturii w odniesieniu do zak∏adania nowych aptek stanowià ograni-pisach Asturii w odniesieniu do zak∏adania nowych aptek stanowià ograni-pisach Asturii w odniesieniu do zak∏adania nowych aptek stanowià ograni-
czenie swobody przedsi´biorczoÊciczenie swobody przedsi´biorczoÊciczenie swobody przedsi´biorczoÊciczenie swobody przedsi´biorczoÊciczenie swobody przedsi´biorczoÊci
Sà one jednak˝e zgodne z prawem Unii, je˝eli mogà zostaç dostosowane w
taki sposób, by nie sta∏y na przeszkodzie - w rejonach o szczególnych cechach
demograficznych - tworzeniu wystarczajàcej liczby aptek mogàcych zapewniç
odpowiednià opiek´ farmaceutycznà

W Hiszpanii prawo krajowe uzale˝nia utworzenie nowej apteki od wydania
uprzedniego zezwolenia administracyjnego. Przepisy te podlegajà wykonaniu
przez autonomiczne regiony, które okreÊlajà szczegó∏owe kryteria udzielenia
zezwolenia na za∏o˝enie aptek.

W 2002 r. autonomiczny region Asturii (Hiszpania) postanowi∏
przeprowadziç post´powanie konkursowe w sprawie wydania zezwoleƒ na
za∏o˝enie nowych aptek. Decyzja ta zosta∏a wydana na podstawie asturyjskiego
dekretu w sprawie aptek i punktów aptecznych. Wspomniany dekret ustana-
wia system zezwoleƒ, regulujàcy liczb´ aptek w danym rejonie stosownie do
jego populacji (w ka˝dym rejonie na jednostk´ zaludnienia wynoszàcà 2 800
mieszkaƒców mo˝na utworzyç co do zasady jednà aptek´, a dodatkowà aptek´
mo˝na utworzyç dopiero gdy ten stosunek jest wy˝szy, dla grupy ludnoÊci
powy˝ej 2 000 mieszkaƒców). Ponadto, omawiany system zakazuje utworzenia
apteki w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 250 m od apteki ju˝ istniejàcej. Wreszcie,
dekret okreÊla równie˝ kryteria wyboru konkurujàcych ze sobà farmaceutów,
zgodnie z którymi przyznaje si´ punkty w oparciu o doÊwiadczenie zawodowe
oraz akademickie kandydatów.

José Manuel Blanco Pérez i María del Pilar Chao Gómez, oboje posiadajàcy
dyplom farmaceuty, pragnà otworzyç nowà aptek´ w Comunidad Autónoma



NACZELNA IZBA APTEKARSKA 37
de Asturias, lecz nie chcà podlegaç przy tym systemowi planowania geogra-
ficznego wynikajàcemu z asturyjskiego dekretu. W zwiàzku z tym zaskar˝yli
oni og∏oszenie Comunidad Autónoma de Asturias w sprawie konkursu oraz
wspomniany dekret.

Powziàwszy wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci asturyjskiego dekretu z uznanà
w traktacie zasadà swobody przedsi´biorczoÊci, Tribunal Superior de Justicia
de Asturia (Hiszpania), do którego wniesiono spory, zwróci∏ si´ do Trybuna∏u
SprawiedliwoÊci.

W przedmiocie przes∏anek dotyczàcych g´stoÊci zaludnienia i minimalnej
odleg∏oÊci mi´dzy aptekami

W og∏oszonym w dniu dzisiejszym wyroku Trybuna∏ uzna∏, ̋ e ustanowioneTrybuna∏ uzna∏, ̋ e ustanowioneTrybuna∏ uzna∏, ̋ e ustanowioneTrybuna∏ uzna∏, ̋ e ustanowioneTrybuna∏ uzna∏, ̋ e ustanowione
w asturyjskim dekrecie przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zaludnienia i minimalnejw asturyjskim dekrecie przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zaludnienia i minimalnejw asturyjskim dekrecie przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zaludnienia i minimalnejw asturyjskim dekrecie przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zaludnienia i minimalnejw asturyjskim dekrecie przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zaludnienia i minimalnej
odleg∏oÊci mi´dzy aptekamiodleg∏oÊci mi´dzy aptekamiodleg∏oÊci mi´dzy aptekamiodleg∏oÊci mi´dzy aptekamiodleg∏oÊci mi´dzy aptekami (tzn. wymóg minimalnej liczby 2800 lub 2000
mieszkaƒców na aptek´ i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami wynoszàcej
250 m) stanowià ograniczenie swobody przedsi´biorczoÊcistanowià ograniczenie swobody przedsi´biorczoÊcistanowià ograniczenie swobody przedsi´biorczoÊcistanowià ograniczenie swobody przedsi´biorczoÊcistanowià ograniczenie swobody przedsi´biorczoÊci. Niemniej jednak,
Trybuna∏ przypomnia∏, ˝e tego rodzaju Êrodki mogà byç usprawiedliwione,
je˝eli spe∏niajà cztery wymogi: sà stosowane w sposób niedyskryminacyjny,
sà uzasadnione nadrz´dnymi wzgl´dami interesu ogólnego, sà odpowiednie
do zagwarantowania realizacji zamierzonego celu i nie wykraczajà poza to,
co niezb´dne dla osiàgni´cia tego celu.

Trybuna∏ stwierdzi∏, po pierwsze, ˝e przes∏anki dotyczàce g´stoÊci
zaludnienia i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami w rejonie stosowane sà
z wy∏àczeniem dyskryminacji ze wzgl´du na przynale˝noÊç paƒstwowà

Po drugie, Trybuna∏ doszed∏ do wniosku, ˝e celem ograniczeƒ o charak-celem ograniczeƒ o charak-celem ograniczeƒ o charak-celem ograniczeƒ o charak-celem ograniczeƒ o charak-
terze demograficznym i geograficznym przewidzianych w asturyjskim dekrecieterze demograficznym i geograficznym przewidzianych w asturyjskim dekrecieterze demograficznym i geograficznym przewidzianych w asturyjskim dekrecieterze demograficznym i geograficznym przewidzianych w asturyjskim dekrecieterze demograficznym i geograficznym przewidzianych w asturyjskim dekrecie
jest zapewnienie pewnego i nale˝ytej jakoÊci zaopatrzenia ludnoÊci w produktyjest zapewnienie pewnego i nale˝ytej jakoÊci zaopatrzenia ludnoÊci w produktyjest zapewnienie pewnego i nale˝ytej jakoÊci zaopatrzenia ludnoÊci w produktyjest zapewnienie pewnego i nale˝ytej jakoÊci zaopatrzenia ludnoÊci w produktyjest zapewnienie pewnego i nale˝ytej jakoÊci zaopatrzenia ludnoÊci w produkty
lecznicze. Co za tym idzie, cel ten stanowi nadrz´dny wzglàd interesu ogól-lecznicze. Co za tym idzie, cel ten stanowi nadrz´dny wzglàd interesu ogól-lecznicze. Co za tym idzie, cel ten stanowi nadrz´dny wzglàd interesu ogól-lecznicze. Co za tym idzie, cel ten stanowi nadrz´dny wzglàd interesu ogól-lecznicze. Co za tym idzie, cel ten stanowi nadrz´dny wzglàd interesu ogól-
nego, który mo˝e uzasadniaç przepisy, takie jak przepisy b´dàce przedmiotemnego, który mo˝e uzasadniaç przepisy, takie jak przepisy b´dàce przedmiotemnego, który mo˝e uzasadniaç przepisy, takie jak przepisy b´dàce przedmiotemnego, który mo˝e uzasadniaç przepisy, takie jak przepisy b´dàce przedmiotemnego, który mo˝e uzasadniaç przepisy, takie jak przepisy b´dàce przedmiotem
sporu przed sàdem krajowymsporu przed sàdem krajowymsporu przed sàdem krajowymsporu przed sàdem krajowymsporu przed sàdem krajowym.

Ponadto, Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e przepisy asturyjskie sà odpowiednie do
zapewnienia osiàgni´cia tego celu. Trybuna∏ uzna∏ bowiem, ˝e nie mo˝na
wykluczyç, i˝ w braku jakichkolwiek uregulowaƒ farmaceuci skupiliby si´
w miejscowoÊciach uwa˝anych za atrakcyjne, tak ˝e niektóre inne, mniej
atrakcyjne miejscowoÊci, ucierpia∏yby z powodu zbyt ma∏ej liczby farmaceutów
mogàcych zapewniç pewnà i nale˝ytej jakoÊci opiek´ farmaceutycznà.

Niemniej jednak, Trybuna∏ dokona∏ analizy spójnoÊci asturyjskich prze-Trybuna∏ dokona∏ analizy spójnoÊci asturyjskich prze-Trybuna∏ dokona∏ analizy spójnoÊci asturyjskich prze-Trybuna∏ dokona∏ analizy spójnoÊci asturyjskich prze-Trybuna∏ dokona∏ analizy spójnoÊci asturyjskich prze-
pisów w Êwietle celu polegajàcego na zapewnieniu pewnego i nale˝ytej jakoÊcipisów w Êwietle celu polegajàcego na zapewnieniu pewnego i nale˝ytej jakoÊcipisów w Êwietle celu polegajàcego na zapewnieniu pewnego i nale˝ytej jakoÊcipisów w Êwietle celu polegajàcego na zapewnieniu pewnego i nale˝ytej jakoÊcipisów w Êwietle celu polegajàcego na zapewnieniu pewnego i nale˝ytej jakoÊci
zaopatrzenia ludnoÊci w produkty leczniczezaopatrzenia ludnoÊci w produkty leczniczezaopatrzenia ludnoÊci w produkty leczniczezaopatrzenia ludnoÊci w produkty leczniczezaopatrzenia ludnoÊci w produkty lecznicze. W tym wzgl´dzie Trybuna∏ zau-
wa˝y∏, ˝e jednolite stosowanie narzuconych przez asturyjski dekret podsta-
wowych wymogów – a mianowicie liczby 2800 mieszkaƒców i odleg∏oÊci
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250 m mi´dzy aptekami – grozi tym, ˝e nie zapewni si´ odpowiedniego
dost´pu do opieki farmaceutycznej w rejonach posiadajàcych okreÊlone
szczególne cechy demograficzne.

Z jednej strony bowiem, jednolite stosowanie przes∏anki minimalnej liczby
2800 mieszkaƒców na niektórych obszarach wiejskich, w których ludnoÊç
jest zazwyczaj rozproszona i mniej liczna mo˝e prowadziç do tego, ̋ e niektórzy
zainteresowani mieszkaƒcy znajdà si´ poza rozsàdnym zasi´giem lokalnym
apteki i zostanà tym samym pozbawieni odpowiedniego dost´pu do opieki
farmaceutycznej.

Z drugiej strony, w niektórych silnie zag´szczonych skupiskach ludnoÊci
Êcis∏e stosowanie wymogu minimalnej odleg∏oÊci 250 m mi´dzy aptekami
mo˝e doprowadziç to sytuacji, w której przewidziany dla pojedynczej apteki
rewir obejmowa∏by ponad 2 800 mieszkaƒców.

Trybuna∏ przypomnia∏ przy tym, ˝e asturyjski dekret wdra˝a przepisy
krajowe. Tymczasem, Trybuna∏ zwróci∏ uwag´, ̋ e przepisy krajowe przewidujà
okreÊlone Êrodki dostosowawcze, pozwalajàce z∏agodziç konsekwencje
stosowania podstawowej zasady 2 800 mieszkaƒców.

Zgodnie z tymi przepisami regiony autonomiczne mogà bowiem usta-
nawiaç jednostki zaludnienia poni˝ej 2800 mieszkaƒców dla obszarów,
w których z racji ich specyfiki stosowanie ogólnych zasad nie pozwala uczyniç
apteki znajdujàcej si´ w tego rodzaju szczególnym rejonie ∏atwiej dost´pnà
dla otaczajàcej jà cz´Êci populacji. Co wi´cej, przepisy krajowe stanowià, ˝e
regiony autonomiczne, w zale˝noÊci od g´stoÊci zaludnienia, mogà zezwoliç
na zmniejszenie wymaganej odleg∏oÊci 250 m mi´dzy aptekami, a w ten
sposób zwi´kszyç liczb´ aptek dost´pnych w bardzo silnie zag´szczonych
skupiskach ludnoÊci. W tych okolicznoÊciach Trybuna∏ orzek∏, ˝e rolà sàduW tych okolicznoÊciach Trybuna∏ orzek∏, ˝e rolà sàduW tych okolicznoÊciach Trybuna∏ orzek∏, ˝e rolà sàduW tych okolicznoÊciach Trybuna∏ orzek∏, ˝e rolà sàduW tych okolicznoÊciach Trybuna∏ orzek∏, ˝e rolà sàdu
krajowego jest sprawdzenie, czy w∏aÊciwe w∏adze korzystajà z upowa˝nienia,krajowego jest sprawdzenie, czy w∏aÊciwe w∏adze korzystajà z upowa˝nienia,krajowego jest sprawdzenie, czy w∏aÊciwe w∏adze korzystajà z upowa˝nienia,krajowego jest sprawdzenie, czy w∏aÊciwe w∏adze korzystajà z upowa˝nienia,krajowego jest sprawdzenie, czy w∏aÊciwe w∏adze korzystajà z upowa˝nienia,
które zawierajà przepisy krajowe, w ka˝dym rejonie o szczególnych cechachktóre zawierajà przepisy krajowe, w ka˝dym rejonie o szczególnych cechachktóre zawierajà przepisy krajowe, w ka˝dym rejonie o szczególnych cechachktóre zawierajà przepisy krajowe, w ka˝dym rejonie o szczególnych cechachktóre zawierajà przepisy krajowe, w ka˝dym rejonie o szczególnych cechach
demograficznychdemograficznychdemograficznychdemograficznychdemograficznych.

Trybuna∏ uzna∏ wreszcie, ˝e asturyjskie przepisy nie wykraczajà poza to,
co niezb´dne do osiàgni´cia zamierzonego celu, jakim jest zapewnienie
pewnego i nale˝ytej jakoÊci zaopatrzenia ludnoÊci w produkty lecznicze.

Z powy˝szego Trybuna∏ wywiód∏, ̋ e przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zalud-Z powy˝szego Trybuna∏ wywiód∏, ̋ e przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zalud-Z powy˝szego Trybuna∏ wywiód∏, ̋ e przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zalud-Z powy˝szego Trybuna∏ wywiód∏, ̋ e przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zalud-Z powy˝szego Trybuna∏ wywiód∏, ̋ e przes∏anki dotyczàce g´stoÊci zalud-
nienia i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami ustanowione przez asturyjskinienia i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami ustanowione przez asturyjskinienia i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami ustanowione przez asturyjskinienia i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami ustanowione przez asturyjskinienia i minimalnej odleg∏oÊci mi´dzy aptekami ustanowione przez asturyjski
dekret nie sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊci, o ile podstawowedekret nie sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊci, o ile podstawowedekret nie sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊci, o ile podstawowedekret nie sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊci, o ile podstawowedekret nie sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊci, o ile podstawowe
zasady 2 800 mieszkaƒców lub 250 m nie uniemo˝liwiajà, w jakimkolwiekzasady 2 800 mieszkaƒców lub 250 m nie uniemo˝liwiajà, w jakimkolwiekzasady 2 800 mieszkaƒców lub 250 m nie uniemo˝liwiajà, w jakimkolwiekzasady 2 800 mieszkaƒców lub 250 m nie uniemo˝liwiajà, w jakimkolwiekzasady 2 800 mieszkaƒców lub 250 m nie uniemo˝liwiajà, w jakimkolwiek
rejonie o szczególnych cechach demograficznych, utworzenia wystarczajàcejrejonie o szczególnych cechach demograficznych, utworzenia wystarczajàcejrejonie o szczególnych cechach demograficznych, utworzenia wystarczajàcejrejonie o szczególnych cechach demograficznych, utworzenia wystarczajàcejrejonie o szczególnych cechach demograficznych, utworzenia wystarczajàcej
liczby aptek mogàcych zapewniç odpowiednià opiek´ farmaceutycznà, a za-liczby aptek mogàcych zapewniç odpowiednià opiek´ farmaceutycznà, a za-liczby aptek mogàcych zapewniç odpowiednià opiek´ farmaceutycznà, a za-liczby aptek mogàcych zapewniç odpowiednià opiek´ farmaceutycznà, a za-liczby aptek mogàcych zapewniç odpowiednià opiek´ farmaceutycznà, a za-
daniedaniedaniedaniedanie sprawdzenia, czy tak jest, nale˝y do sàd sprawdzenia, czy tak jest, nale˝y do sàd sprawdzenia, czy tak jest, nale˝y do sàd sprawdzenia, czy tak jest, nale˝y do sàd sprawdzenia, czy tak jest, nale˝y do sàdu krajowego.u krajowego.u krajowego.u krajowego.u krajowego.
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W przedmiocie okreÊlonych przez asturyjski dekret kryteriów wyboru osób
uprawnionych do prowadzenia nowych aptek

Tytu∏em wst´pu Trybuna∏ przypomnia∏, ˝e swoboda przedsi´biorczoÊci
wymaga, by kryteria majàce zastosowanie w ramach systemu udzielania
zezwoleƒ administracyjnych nie by∏y dyskryminacyjne.

Zwróci∏ w tym wzgl´dzie uwag´, ˝e na mocy asturyjskiego dekretu kwa-
lifikacje zawodowe w zakresie wykonywania zawodu uzyskane na obszarze
autonomicznego regionu Asturii powi´ksza si´ o 20%. Ponadto, zgodnie
z omawianym dekretem, je˝eli wi´ksza liczba kandydatów uzyska takà samà
liczb´ punktów, zezwoleƒ udziela si´ w kolejnoÊci dajàcej pierwszeƒstwo
okreÊlonym kategoriom kandydatów. Do tych kategorii nale˝à, na trzecim
miejscu, farmaceuci, którzy wykonywali zawód na obszarze Comunidad
Autónoma de Asturias. Trybuna∏ jest zdania, ˝e oba te kryteria sà ∏atwiejsze
do spe∏nienia przez farmaceutów krajowych, którzy wykonujà dzia∏alnoÊç
gospodarczà najcz´Êciej na terytorium krajowym, ni˝ przez farmaceutów
b´dàcych obywatelami innych paƒstw cz∏onkowskich, którzy cz´Êciej wykonujà
t´ dzia∏alnoÊç w innym paƒstwie cz∏onkowskim. W konsekwencji Trybuna∏W konsekwencji Trybuna∏W konsekwencji Trybuna∏W konsekwencji Trybuna∏W konsekwencji Trybuna∏
orzek∏, ˝e obydwa wymienione kryteria wyboru majà charakter dyskrymina-orzek∏, ˝e obydwa wymienione kryteria wyboru majà charakter dyskrymina-orzek∏, ˝e obydwa wymienione kryteria wyboru majà charakter dyskrymina-orzek∏, ˝e obydwa wymienione kryteria wyboru majà charakter dyskrymina-orzek∏, ˝e obydwa wymienione kryteria wyboru majà charakter dyskrymina-
cyjny, a co za tym idzie - sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊcicyjny, a co za tym idzie - sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊcicyjny, a co za tym idzie - sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊcicyjny, a co za tym idzie - sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊcicyjny, a co za tym idzie - sà sprzeczne ze swobodà przedsi´biorczoÊci.

PRZYPOMNIENIE : Odes∏anie prejudycjalne pozwala sàdom paƒstw cz∏onko-
wskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwróciç si´ do Trybuna∏u
z pytaniem o wyk∏adni´ prawa wspólnotowego lub o wa˝noÊç aktu wspólno-
towego. Trybuna∏ nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sàdu krajowego nale˝y
rozstrzygni´cie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybuna∏u. Orzeczenie to wià˝e
w ten sam sposób inne sàdy krajowe, które spotkajà si´ z identycznym pro-
blemem.
Dokument nieoficjalny, sporzàdzony na u˝ytek mediów, który nie wià˝e
Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.
Pe∏ny tekst wyroku znajduje si´ na stronie internetowej CURIA w dniu
og∏oszenia.
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WICEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W ZESPOLEWICEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W ZESPOLEWICEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W ZESPOLEWICEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W ZESPOLEWICEPREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W ZESPOLE
DS. PRZYGOTOWANIA ZASAD STA¸EJ WSPÓ¸PRACYDS. PRZYGOTOWANIA ZASAD STA¸EJ WSPÓ¸PRACYDS. PRZYGOTOWANIA ZASAD STA¸EJ WSPÓ¸PRACYDS. PRZYGOTOWANIA ZASAD STA¸EJ WSPÓ¸PRACYDS. PRZYGOTOWANIA ZASAD STA¸EJ WSPÓ¸PRACY

SAMORZÑDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGOSAMORZÑDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGOSAMORZÑDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGOSAMORZÑDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGOSAMORZÑDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

q Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek J´drzejczak reprezentujeWiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek J´drzejczak reprezentujeWiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek J´drzejczak reprezentujeWiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek J´drzejczak reprezentujeWiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek J´drzejczak reprezentuje
samorzàd aptekarski w zespole ds. przygotowania zasad sta∏ej wspó∏pracysamorzàd aptekarski w zespole ds. przygotowania zasad sta∏ej wspó∏pracysamorzàd aptekarski w zespole ds. przygotowania zasad sta∏ej wspó∏pracysamorzàd aptekarski w zespole ds. przygotowania zasad sta∏ej wspó∏pracysamorzàd aptekarski w zespole ds. przygotowania zasad sta∏ej wspó∏pracy
samorzàdów zawodów zaufania publicznego, którego pierwsze spotkaniesamorzàdów zawodów zaufania publicznego, którego pierwsze spotkaniesamorzàdów zawodów zaufania publicznego, którego pierwsze spotkaniesamorzàdów zawodów zaufania publicznego, którego pierwsze spotkaniesamorzàdów zawodów zaufania publicznego, którego pierwsze spotkanie
odby∏o si´ 6 lipca 2010 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w War-odby∏o si´ 6 lipca 2010 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w War-odby∏o si´ 6 lipca 2010 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w War-odby∏o si´ 6 lipca 2010 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w War-odby∏o si´ 6 lipca 2010 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w War-
szawie.szawie.szawie.szawie.szawie.

Zespó∏ powo∏any zosta∏ 31 maja 2010 r. przez Sta∏à Konferencj´ Prezesów
Samorzàdów Zawodów Zaufania Publicznego. W spotkaniu tym wzià∏ udzia∏
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz. Uznano wówczas,
˝e we wspó∏czesnym paƒstwie prawa musi byç zagwarantowane miejsce dla
silnego samorzàdu zawodu zaufania publicznego. O istnieniu i kszta∏cie tego
samorzàdu powinien wspó∏decydowaç sam samorzàd. Wynika to z artyku∏u
17 Konstytucji RP, który przyznaje prawo tworzenia samorzàdów zawodowych,
zajmujàcych si´ ca∏oÊciowo organizacjà funkcjonowania tych zawodów.
Niedopuszczalne jest wi´c zaw∏aszczanie przez w∏adz´ wykonawczà kon-
stytucyjnie zagwarantowanych obszarów samorzàdnoÊci. Zespó∏ ds. przygo-
towania zasad sta∏ej wspó∏pracy samorzàdów zawodów zaufania publicznego
móg∏by w przysz∏oÊci staç si´ cz∏onkiem Komisji Trójstronnej, dzia∏ajàc w niej
na zasadach podobnych do organizacji pracodawców i zwiàzków zawodo-
wych.

Samorzàdy zawodów zaufania publicznego reprezentujà interesy oko∏o
600 tysi´cy cz∏onków (mi´dzy innymi adwokatów, radców prawnych,
komorników, rzeczników patentowych, architektów, aptekarzy, lekarzy,
piel´gniarek i po∏o˝nych). Postanowi∏y one si´ zjednoczyç, by wspólnie broniç
swoich praw i przeciwdzia∏aç próbom ograniczania samorzàdnoÊci zawo-
dowej, zmierzajàcych w istocie do przejmowania przez paƒstwo zadaƒ w∏aÊci-
wych tym samorzàdom.

           Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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Spotkanie G∏ównego Inspektora FarmaceutycznegoSpotkanie G∏ównego Inspektora FarmaceutycznegoSpotkanie G∏ównego Inspektora FarmaceutycznegoSpotkanie G∏ównego Inspektora FarmaceutycznegoSpotkanie G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego
z przedstawicielami Okr´gowych Izb Aptekarskichz przedstawicielami Okr´gowych Izb Aptekarskichz przedstawicielami Okr´gowych Izb Aptekarskichz przedstawicielami Okr´gowych Izb Aptekarskichz przedstawicielami Okr´gowych Izb Aptekarskich

    W dniu 13 czerwca br., w Piechowicach ko∏o Jeleniej Góry odby∏a si´ wspólna
konferencja G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego, Wojewódzkich
Inspektorów Farmaceutycznych i przedstawicieli Okr´gowych Rad
Aptekarskich. Podczas spotkania poruszono przede wszystkim sprawy wspólne
samorzàdu aptekarskiego oraz inspekcji farmaceutycznej. Do najwa˝niejszych
tematów nale˝a∏y: treÊç porozumienia w sprawie personelu fachowego
w aptece; ujednolicenie post´powania w zakresie wydawania opinii dla
magistrów farmacji - kandydatów przewidzianych do obj´cia funkcji kiero-
wnika hurtowni farmaceutycznej; rozszerzajàcy si´ sposób sprzeda˝y bezpo-
Êredniej leków produkowanych przez ró˝ne w chwili obecnej wytwórnie
farmaceutyczne; szczepionki i inne preparaty w obrocie pozaaptecznym;
konferencje regionalne dotyczàce roli i dzia∏alnoÊci apteki szpitalnej; udzia∏
okr´gowych izb aptekarskich w przygotowaniach do EURO 2012.

     W pierwszym kwartale br. poszczególne okr´gowe rady aptekarskie
podpisywa∏y z w∏aÊciwymi sobie terenowo wojewódzkimi inspektoratami
farmaceutycznymi porozumienia zawierajàce treÊci dotyczàce prawid∏owej
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fachowej obsady personalnej w aptekach, dokumentów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe oraz tryb przeprowadzania kontroli w aptece (PORA
podpisa∏a takie porozumienie w dniu 5 stycznia 2010 roku, vide Biuletyn
Informacyjno-Szkoleniowy nr 1,2/2010 str. 20). Porozumienia takie by∏y
przedmiotem dyskusji obecnych na konferencji prezesów ora i inspektorów
wojewódzkich - ze wzgl´du na specyfik´ poszczególnych izb i terenu obj´tego
nadzorem farmaceutycznym, G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny nie
przewiduje tworzenia porozumienia o jednolitej treÊci na obszarze ca∏ego
kraju niemniej jednak wszystkie inspektoraty b´dà jednolicie interpretowa∏y
podstawowe uzgodnienia.

Wszyscy obecni zgodzili si´, ̋ e mimo braku przepisów prawnych konieczne
jest obj´cie r´kojmià oprócz kierownika apteki ogólnodost´pnej i szpitalnej
równie˝ kierownika hurtowni farmaceutycznej. W takim przypadku o opini´
na temat sprawowania funkcji b´dzie wyst´powa∏ GIF do w∏aÊciwej ORA.
Jest to wa˝ne zagadnienie, poniewa˝ w najbli˝szym czasie zostanà opubliko-
wane Zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Te dwa zagadnienia spowodowa∏y, ̋ e zebrani przedyskutowali podstawy,
które decydujà o wydawaniu przez okr´gowe rady aptekarskie decyzji nega-
tywnych dla starajàcych si´ o stanowisko kierownika cz∏onków samorzàdu.
Mi´dzy innymi brak prawid∏owej regulacji sk∏adek cz∏onkowskich albo  nie
przystàpienie lub nie zaliczenie okresów edukacyjnych daje podstaw´ skiero-
wania sprawy do rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej a wtedy inspektor
farmaceutyczny ma podstaw´ odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie
apteki do czasu zmiany osoby przewidzianej do pe∏nienia w niej funkcji
kierownika.

O˝ywionà dyskusj´ wywo∏a∏ temat sprzeda˝y bezpoÊredniej. Prowadzàce
ten sposób dystrybucji firmy farmaceutyczne uzasadniajà go przede wszystkim
lepszym i pe∏niejszym nadzorem nad swoimi produktami leczniczymi w sy-
tuacji zwi´kszajàcej si´ iloÊci leków sfa∏szowanych, które pojawiajà si´
w obrocie. Aptekarze jednak zg∏aszajà coraz bardziej widoczne, nierówne
traktowanie odbiorców poszczególnych leków. Niejednokrotnie odbiorca
zamawiajàcy iloÊç opakowaƒ mniejszà ni˝ przewidziana przez producenta
zmuszony jest do oczekiwania na dostaw´ lub przekazywana ona jest za
dodatkowà op∏atà przez kuriera. A nale˝y wiedzieç, ̋ e nie jest us∏uga hurtowni
farmaceutycznej dowóz leków, za transport mogà byç doliczane kwoty
dostarczenia przesy∏ki. W dalszym ciàgu GIF, poprzez OIA, prosi  o dostarczanie
udokumentowanych przyk∏adów dotyczàcych takich dzia∏aƒ wytwórców
Êrodków leczniczych.

Poruszono te˝ problem obrotu preparatami immunologicznymi poza
aptekami i wykonywania szczepieƒ profilaktycznych bezpoÊrednio po do-
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starczeniu szczepionki przez gabinety zabiegowe. Jest to zagadnienie zwià-
zane równie˝ z zaopatrywaniem gabinetów lekarskich  w niezb´dne preparaty
lecznicze, jak równie˝ rozliczanie Êwiadczeƒ leczniczych przez NFZ. Wià˝e si´
z tym tak˝e dost´pnoÊç poszczególnych preparatów - firmy wytwórcze  oferujà
i dostarczajà do przychodni du˝e opakowania wielodawkowe.

Przyk∏ad udanej konferencji szkoleniowej dyrektorów szpitali i kierowników
aptek szpitalnych województwa mazowieckiego „Rola apteki szpitalnej
w zarzàdzaniu Zespo∏em Opieki Zdrowotnej” daje podstaw´ do zainicjowania
podobnych spotkaƒ w ca∏ej Polsce.    Najwa˝niejszymi tematami a jednoczeÊnie
konkluzjami by∏oby w∏aÊciwe usytuowanie kierownika apteki szpitalnej, który
nie powinien zajmowaç si´ jedynie „pilnowaniem” przetargów, jest to przede
wszystkim osoba odpowiedzialna za farmaceutyczne czynnoÊci fachowe
w aptece i na terenie ca∏ego szpitala.

Na spotkaniu poruszono te˝ temat podejmowanych prac w zakresie
nowelizacji Prawa Farmaceutycznego i w tym kontekÊcie ustawy o zawodzie;
dyskutowano o ustawie o cenach i mar˝ach na Êrodki farmaceutyczne;
o zmianach w prawie europejskim na poziomie hurtu a tak˝e o coraz bardziej
konsolidujàcych si´ tzw. „sieciach” aptek. Wszyscy obecni zgodzili si´, ̋ e tylko
wspólnie i zgodnie podejmowane inicjatywy mogà przynieÊç pozytywny
skutek.

  Sekretarz
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

     mgr farm. Lidia Czy˝
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Glówny Inspektor FarmaceutycznyGlówny Inspektor FarmaceutycznyGlówny Inspektor FarmaceutycznyGlówny Inspektor FarmaceutycznyGlówny Inspektor Farmaceutyczny
        Zofia U/zZofia U/zZofia U/zZofia U/zZofia U/z Warszawa, dnia 18 maja 2010 r.

KOMUNIKAT NR 1KOMUNIKAT NR 1KOMUNIKAT NR 1KOMUNIKAT NR 1KOMUNIKAT NR 1
w sprawie obowiàzku przechowywania produktów leczniczychw sprawie obowiàzku przechowywania produktów leczniczychw sprawie obowiàzku przechowywania produktów leczniczychw sprawie obowiàzku przechowywania produktów leczniczychw sprawie obowiàzku przechowywania produktów leczniczych

termolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami okreÊlonymi przeztermolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami okreÊlonymi przeztermolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami okreÊlonymi przeztermolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami okreÊlonymi przeztermolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami okreÊlonymi przez
wytwórc´ lub podmiot odpowiedzialnywytwórc´ lub podmiot odpowiedzialnywytwórc´ lub podmiot odpowiedzialnywytwórc´ lub podmiot odpowiedzialnywytwórc´ lub podmiot odpowiedzialny

W zwiàzku z kierowanymi do G∏ównego Inspektoratu Farmaceutycznego
pytaniami dotyczàcymi obowiàzków zwiàzanych z przechowywaniem pro-
duktów leczniczych termolabilnych, G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny zajmuje
w przedmiotowej sprawie nast´pujàce stanowisko:

1. Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271, z pózn. zm.) nie zawiera przepisów, z których wynika∏by dla
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obrotu
detalicznego produktami leczniczymi obowiàzek tzw. mapowania urzàdzeƒ
ch∏odniczych znajdujàcych si´ na wyposa˝eniu aptek i punktów aptecznych.
Przepisy powy˝szej ustawy nie uprawniajà organów Paƒstwowej Inspekcji
Farmaceutycznej do zadania od przedsi´biorców prowadzàcych apteki i punkty
apteczne mapowania urzàdzeƒ ch∏odniczych znajdujàcych si´ na wyposa˝eniu
tych placówek.
2. Zgodnie z § 2 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 paêdziernika
2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr
187, poz. 1565) „Produkty lecznicze i wyroby medyczne musza byç przechowy-
wane w aptece w sposób gwarantujàcy zachowanie ustalonych dla produktu
leczniczego lub wyrobu medycznego wymagaƒ jakoÊciowych i bezpieczeƒstwo
przechowywania”. Produkty lecznicze termolabilne przechowywane sà w lo-
dówce lub szafie ch∏odniczej, które przepis § 8 ust. 1 pkt 5 rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych
wymogów, jakim powinien odpowiadaç lokal apteki (Dz. U. Nr 171, poz.
1395) zalicza do podstawowego wyposa˝enia apteki ogólnodostepnej.
3. Inspektorzy farmaceutyczni w toku kontroli przeprowadzanej w aptece
lub punkcie aptecznym sprawdzaja m. in. warunki przechowywania produk-
tów leczniczych w urzàdzeniu ch∏odniczym b´dàcym na wyposa˝eniu danej
placówki. Kontrolà w powy˝szym zakresie ma na celu sprawdzenie czy zakres
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temperatur jest w∏aÊciwy we wszystkich miejscach urzàdzenia, gdzie przecho-
wywane sà produkty lecznicze (np. na wszystkich jego pó∏kach).

Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obrotu
detalicznego odpowiada bowiem za przechowywanie produktów leczniczych
termolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami okreÊlonymi przez
wytwórc´ lub podmiot odpowiedzialny. Zapewnienie zgodnoÊci warunków
przechowywania z powy˝szymi wymaganiami stanowi gwarancj´ bezpie-
czeƒstwa stosowania produktów leczniczych.
4. KoniecznoÊç tzw. mapowania urzadzeƒ ch∏odniczych wynika z wymagaƒ
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP - Good Manufacture Practice) i dotyczy
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania produktów leczniczych
i importu produktów leczniczych; nie odnosi si´ do dziala∏noÊci gospodarczej
w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi.

Jakiekolwiek wymagania odnoÊnie przedsiebiorców prowadzàcych,
dzialalnoÊç gospodarczà mogà wynikaç jedynie z obowiàzujacych przepisów.
Przepisy te - jak wynika z pkt 1 Komunikatu - nie zawierajà jednak -
w odniesieniu do przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi - wymogu tzw.
mapowania urzàdzeƒ ch∏odniczych znajdujàcych si´ na wyposa˝eniu aptek
ogólnodost´pnych i punktów aptecznych.
5. Z przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne nie wynika dla przedsiebiorców
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obrotu detalicznego pro-
duktami leczniczymi obowiàzek posiadania certyfikatów walidacji urzàdzeƒ
ch∏odniczych znajdujàcych si´ na wyposa˝eniu apteki lub punktu aptecznego.
Brak jest podstaw do zadania przez inspektorów farmaceutycznych przepro-
wadzajàcych kontrole w aptece lub punkcie aptecznym okazania powy˝szego
dokumentu przez przedsiebiorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà.
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

Kolejne w tym roku posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej odby∏o si´
w Warszawie, w dniu 30 czerwca 2010 roku.

NRA podj´∏a podczas obrad kilka wa˝nych tematów majàcych wp∏yw na
funkcjonowanie aptek w obecnej sytuacji. Pierwszym z nich by∏a pomoc dla
farmaceutów z terenów dotkni´tych majowà i czerwcowà  powodzià – wszy-
stkie stwierdzone przypadki poniesienia strat w aptekach powinny byç jak
najszybciej zg∏oszone w Biurze NRA, bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem izb
okr´gowych. Wszystkie Êrodki finansowe gromadzone na specjalnym koncie
(numer konta na stronie internetowej NIA a tak˝e na stronie POIA) muszà byç
rozdzielone do koƒca wrzeÊnia br.

Innym tematem by∏y dzia∏ania niektórych sieci aptecznych wprowadzajà-
cych do obrotu tzw. „karty” dotyczàce wybranych grup klientów – w tej
sprawie, jako nierównie traktujàcych wszystkich, którzy korzystajà z us∏ug
aptecznych podjà∏ post´powanie wyjaÊniajàce Urzàd Ochrony Konkurencji
i Konsumenta.

Kolejnym przedmiotem dyskusji by∏y prowadzone dy˝ury nocne przez
apteki w kontekÊcie nieograniczonego dost´pu pacjenta do leku w czasie
ca∏ej doby. Od momentu przej´cia decyzji o rozk∏adzie dy˝urów przez rady
powiatu, trafne obcià˝enie poszczególnych aptek jest nie tylko trudne ale te˝
niezdefiniowane - dost´pnoÊç do leku mo˝na zapewniç w ró˝ny sposób, nie
tylko poprzez fizycznà obecnoÊç aptekarza w lokalu apteki.
   Wróci∏ temat obrotu preparatami immunologicznymi przez placówki inne
ni˝ apteki - oprócz przypadków nag∏ych, wymagajàcych podania takiego
preparatu w trakcie rzeczywistego udzielania pomocy medycznej, wszystkie
pozosta∏e przypadki wydajà si´ nadu˝ywaniem has∏a szczególnej pieczy nad
Êrodkiem wymagajàcym specjalnego przechowywania. Tematyka wià˝e si´
jeszcze z wielkoÊciami opakowaƒ preparatów przez wytwórc´, niejednokrotnie
sà to opakowania wielodawkowe, niemo˝liwe do wykorzystania przez jednego
pacjenta.

Przedyskutowano te˝ spraw´ uporzàdkowania przepisów prawnych doty-
czàcych ca∏okszta∏tu funkcjonowania aptekarstwa w Polsce. W chwili obecnej
brak spójnoÊci w kodyfikacji poszczególnych dzia∏ów pracy apteki i aptekarza
prowadzi do takich paradoksów jak chocia˝by okreÊlanie mianem „aptekarza”
równie˝ w∏aÊciciela apteki. A dzia∏ania z dziedziny ÊciÊle gospodarczej czy
marketingowej nie mogà podrywaç zaufania do farmaceuty majàcego
sprawowaç opiek´ nad pacjentem i dbaç o dobra praktyk´ dotyczàcà
wydawania poszczególnych Êrodków leczniczych. „Szum medialny” na temat
protestów czy nawet strajków aptekarskich powsta∏ na skutek podniesienia
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tego tematu na jednym z du˝ych spotkaƒ kierowników aptek, nie jest to
jednak priorytet pracy NRA. JeÊli jednak wszelkie prace w zakresie normowania
pracy nie b´dà kontynuowane lub wszelkie projekty w tym wzgl´dzie nie
b´dà konsultowane z bezpoÊrednio zainteresowanymi, NRA wróci do tematu,
dyskutujàc jak mo˝na skutecznie zwróciç uwag´ na ten problem.

Zebrani poruszyli te˝ zagadnienie równoÊci sk∏adek p∏aconych przez
cz∏onków samorzàdu aptekarskiego. Coraz wi´ksza liczba aptekarzy sk∏ania
si´ do poglàdu, ̋ e sk∏adka zale˝na byç powinna od mo˝liwoÊci wykonywania
zawodu a nie pe∏nionej w nim funkcji, tak, jak funkcjonuje to w innych
samorzàdach zawodowych. Cz∏onkowie NRA przedyskutowali te˝ projekt
porozumienia z G∏ównym Inspektorem Farmaceutycznym w zakresie
wydawania specjalnych opinii na temat pe∏nienia funkcji kierowniczych
w aptekach ogólnodost´pnych, aptekach szpitalnych a tak˝e hurtowniach
farmaceutycznych.

Na zakoƒczenie podj´to decyzje o przyznaniu wyró˝nieƒ samorzàdowych
dla zas∏u˝onych cz∏onków izb aptekarskich - Medalu im. B. Koskowskiego
oraz tytu∏ów „Mecenasa Aptekarstwa” i „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci”. Nagrody
te zostanà wr´czone  na ogólnopolskim Êwi´cie aptekarskim, które planowane
jest w Warszawie, w dniu 25 wrzeÊnia br.

                                                              Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej

                                                                            mgr farm. Lidia Czy˝
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Kolejne obrady Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, poprzedzone
posiedzeniem Prezydium PORA, odby∏y si´ w dniu 14 maja br. Obydwa
spotkania prowadzi∏ Prezes PORA, dr Aleksander Czarniawy.

Po rozpocz´ciu posiedzenia i przyj´ciu porzàdku obrad, Prezydium przede
wszystkim przygotowa∏o spotkanie cz∏onków Podkarpackiej Rady.

Najwa˝niejszymi punktami obrad PORA by∏y: informacja dotyczàca sy-
stemu HACCP czyli Analizy Zagro˝eƒ- Krytycznego Punktu Kontroli. Ze wzgl´du
na wag´ tego tematu, sprawa wraz z kompletem opracowaƒ zosta∏a przes∏ana
do wiadomoÊci Naczelnej Rady Aptekarskiej. Z informacji przekazanej cz∏on-
kom Prezydium PORA na spotkaniu w siedzibie izby, przedstawiciele nadzoru
sanitarnego poinformowali o koniecznoÊci wprowadzenia tego systemu
w ka˝dej placówce aptecznej ze wzgl´du na obrót suplementami diety czyli
˝ywnoÊcià.

Rada Aptekarska przyj´∏a, zgodnie z decyzjà XIX Zjazdu Delegatów POIA,
ostatecznà treÊç „Apelu w sprawie przestrzegania przez farmaceutów
zrzeszonych w izbie aptekarskiej w∏aÊciwych procedur obiegu korespondencji
s∏u˝bowej”.

Niestety zapowiadane i przygotowane spotkanie z panià Pose∏ na Sejm
RP Krystynà Skowroƒskà nie dosz∏o do skutku z przyczyn niezale˝nych od
staraƒ izby.

Cz∏onkowie Rady przyj´li uchwa∏y w sprawie przyznania praw wykony-
wania zawodu dla osób, które w ostatnim czasie uzyska∏y dyplomy magistrów
farmacji i zg∏osi∏y swà przynale˝noÊç do izby podkarpackiej; uchwa∏y w sprawie
przed∏u˝enia okresu edukacyjnego oraz uchwa∏´ w sprawie zasad dzia∏ania
komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki. Poruszono te˝
zagadnienie zg∏oszone przez przewodniczàcego Komisji do spraw aptek
szpitalnych, a dotyczàce spotkania z Koordynatorem Departamentu Aptek
Szpitalnych NRA w sprawie unormowania obiegu dokumentacji ewidencji
próbek lekarskich w szpitalach – zebrani zdecydowali, ˝e zagadnienie to
powinno zostaç poruszone w komunikacie wewn´trznym przygotowanym
przez Komisj´ i przekazanym wszystkim zainteresowanym na terenie dzia∏ania
POIA.

Cz∏onkowie Rady mieli te˝ mo˝liwoÊç zwiedzenia wystawy „Apteczne
reminiscencje” w Muzeum Okr´gowym przy ulicy 3-go Maja w Rzeszowie,
która zosta∏a otwarta w dniu 21 kwietnia br. Wystawie towarzyszy, wydana
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przy pomocy POIA, ksià˝ka pod tym samym tytu∏em, której wspó∏autorem
jest sekretarz Izby.

Pozosta∏ymi sprawami omówionymi przez Prezydium PORA by∏o te˝
zagadnienie „mapowania” urzàdzeƒ ch∏odniczych w aptekach, w wojewódz-
twie podkarpackim jest niewielu przedsi´biorców zajmujàcych si´ tym tema-
tem; sposoby przekazywania orygina∏ów dokumentów dla osób, które z ró˝-
nych wzgl´dów nie mogà ich odebraç osobiÊcie, podj´to tak˝e decyzj´ o ter-
minie i miejscu dorocznego spotkania kierowników aptek – zaproszenia
zostanà rozes∏ane do aptek poczàtkiem czerwca br.

Sekretarz PORA

                                                                            mgr farm. Lidia Czy˝

POSIEDZENIE PREZYDIUMPOSIEDZENIE PREZYDIUMPOSIEDZENIE PREZYDIUMPOSIEDZENIE PREZYDIUMPOSIEDZENIE PREZYDIUM
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

Przed rozpocz´ciem dorocznego spotkania kierowników aptek ogólno-
dost´pnych  w dniu 17 czerwca br. odby∏o si´ krótkie posiedzenie Prezydium
PORA prowadzone przez Prezesa, doktora A. Czarniawego. W posiedzeniu
uczestniczy∏y: Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ mgr Anna
Gut oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr Monika
Urbaniak a tak˝e Inspektor WIF mgr Barbara Kurian-S∏awek.

Najwa˝niejszym tematem obrad by∏o przygotowanie tematów wiodàcych
spotkania kierowników aptek, w tym wystàpienia osób pe∏niàcych funkcje
i zadania w Podkarpackiej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej. Omówiono te˝
szczegó∏owo spotkanie G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego z przedstawi-
cielami okr´gowych rad aptekarskich, w którym uczestniczy∏a mgr farm. Lidia
Czy˝- sekretarz PORA . Korzystajàc z obecnoÊci przedstawicieli Wojewódzkiego
Inspektoratu Farmaceutycznego poruszono najwa˝niejsze tematy dotyczàce
pracy aptek, w tym kwesti´ obsady fachowej (dokumenty zawodowe magistra
farmacji i technika farmaceutycznego); wydawanie tzw. „r´kojmi” dla
kandydatów na stanowiska kierowników; zagadnienie „mapowania” urzàdzeƒ
ch∏odniczych i obserwowania wymaganych parametrów za pomocà wzor-
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cowanych przyrzàdów pomiarowych czyli odpowiednio wyskalowanych i le-
galizowanych termometrów; omówiono te˝ zagadnienia zwiàzane ze szko-
leniami BHP, p.po˝arowymi i dotyczàcymi wprowadzanym do aptek systemem
HACCP. To ostatnie zagadnienie, jak poinformowa∏ Prezes PORA, zosta∏o
przekazane do Naczelnej Rady Aptekarskiej ze wzgl´du na wag´ zagadnienia.
Cz∏onkowie Prezydium PORA przyj´li te˝ tryb przekazywania dokumentów
dotyczàcych praw wykonywania zawodu i innych, zwiàzanych z jego wykony-
waniem, dla zainteresowanych cz∏onków POIA; podsumowano te˝ zakoƒczony
remont siedziby Podkarpackiej Izby Aptekarskiej.

Sekretarz PORA

                                                                            mgr farm. Lidia Czy˝
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Posiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie PrezydiumPosiedzenie Prezydium
i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

Pod przewodnictwem Prezesa, doktora Aleksandra Czarniawego, w dniu
9 lipca 2010 roku odby∏o si´ kolejne posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej.

W posiedzeniu uczestniczy∏a przedstawicielka Wojewódzkiego
Inspektoratu Sanitarnego, pani Alina Woênica. W jej obecnoÊci omówiono
treÊç odpowiedzi G∏ównego Inspektora Sanitarnego na wystàpienie Prezesa
Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wprowadzania w aptekach,
prowadzàcych obrót suplementami diety, zasad HACCP.

Wspólnie przyj´to zasadnicze ustalenia tej problematyki, wÊród nich
kontakt z osobami bezpoÊrednio zwiàzanymi z kontrolami przeprowadzanymi
w tym zakresie. O koniecznych dzia∏aniach aptek na tym polu dzia∏alnoÊci
gospodarczej Rada b´dzie informowa∏a na bie˝àco.

Cz∏onkowie Rady zostali zapoznani z dzia∏alnoÊcià cz∏onków prezydium
w ostatnich dwóch miesiàcach, w tym ze sprawozdaniem ze spotkania
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inspektorów farmaceutycznych z przedstawicielami rad aptekarskich (Pie-
chowice, 13.VI); posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej (Warszawa, 30.VI)
oraz XIX Sympozjum Historii Farmacji Sanok 2010. Podsumowano te˝
tegoroczne spotkanie kierowników aptek ogólnodost´pnych (Jasionka, 17.VI).
Omówienia wszystkich tych spotkaƒ (z wyjàtkiem Sympozjum Historii Farmacji)
znajdujà si´ w bie˝àcym numerze naszego Biuletynu.

Komisja Nauki i Szkolenia podsumowa∏a przeprowadzone w I pó∏roczu
br. kursy, konferencje naukowe i posiedzenia szkoleniowe jakie odby∏y si´ na
terenie dzia∏ania POIA - w ich wyniku mo˝na by∏o uzyskaç znaczàcà w szkoleniu
ciàg∏ym liczb´ punktów edukacyjnych.

Podsumowanie to znajduje si´ na stronie internetowej POIA w dziale
„szkolenia” wraz z dodatkowà informacjà na temat szkoleƒ tzw. „interne-
towych”.

W dalszym ciàgu jednak problemem dla niektórych kolegów, w tym
pe∏niàcych funkcj´ kierownika apteki, jest zamkni´cie pierwszego okresu
szkoleniowego (2004 - 2008), komisja przypomnia∏a, ˝e maksymalny okres
przed∏u˝enia koƒczy si´ 31 grudnia 2010 roku.

Omówiono sprawy wydawnicze POIA. Cz∏onkowie Rady, na wniosek
Prezydium zdecydowali, ̋ e Biuletyn Informacyjny b´dzie ukazywa∏ si´ co dwa
miesiàce ze wzgl´du na coraz bardziej popularnà stron´ internetowà.
Zakoƒczono te˝ wydawanie osobnego Biuletynu Szkoleniowego. TreÊci
z zakresu prac specjalizacyjnych i innych opracowaƒ naukowych cz∏onków
Izby b´dà sukcesywnie zamieszczane na ∏amach Biuletynu Informacyjnego.
W zamian za to Rada zdecydowa∏a o wprowadzeniu nowego periodyku
ukazujàcego histori´ szeroko poj´tej farmacji na terenie Podkarpacia. Pierwszy
z numerów „historycznych” jako „Biuletyn-wydanie specjalne” zwiàzany by∏
z aptekami w Sanoku i zosta∏ mi´dzy innymi przekazany uczestnikom
sympozjum historii farmacji. Nast´pne, ju˝ z serii wydawniczej pod tytu∏em
„Thesaurus Apothecarii” b´dà omawia∏y dzieje poszczególnych oÊrodków
aptekarskich z  terenu pracy Izby.

W zwiàzku z dwudziestoleciem pracy reaktywowanych izb aptekarskich,
przypadajàcym w roku 2011, Rada podj´∏a wst´pne decyzje dotyczàce dzia∏aƒ
z tà rocznicà zwiàzanych, tym bardziej, ˝e rok 2011 jest rokiem zakoƒczenia
piàtej kadencji w∏adz Izby. Szczegó∏owe plany ma przyjàç Prezydium PORA
na swym sierpniowym posiedzeniu.

Ponadto PORA przyj´∏a uchwa∏y w sprawie przyznania 17 praw wykony-
wania zawodu dla m∏odych aptekarzy.

BezpoÊrednio przed posiedzeniem PORA odby∏o si´ spotkanie Prezydium.
W tym gronie omówiono przede wszystkim sprawy bie˝àce pracy cz∏onków
prezydium i zagadnienia wynikajàce z pracy biura.
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*   *  *
Mi∏ym akcentem w posiedzeniu Rady by∏o z∏o˝enie przez prezesa dr.

A. Czarniawego serdecznych ˝yczeƒ, z okazji uzyskania tytu∏u naukowego
doktora nauka farmaceutycznych, pani mgr farm. Lucynie Samborskiej,
przewodniczàcej Komisji Informatycznej POIA.

Sekretarz PORA

                                                                            mgr farm. Lidia Czy˝
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Bie˝àce problemy aptek- wydawanie tzw. r´kojmi,„mapowanie”,szkolenie BHP,
wprowadzenie do aptek systemu HACCP, a tak˝e  uwagi inspekcji farmaceu-
tycznej do pracy aptekarzy to tylko niektóre tematy ,które zdominowa∏y

COROCZNE SPOTKANIE Z KIEROWNIKAMI APTEKCOROCZNE SPOTKANIE Z KIEROWNIKAMI APTEKCOROCZNE SPOTKANIE Z KIEROWNIKAMI APTEKCOROCZNE SPOTKANIE Z KIEROWNIKAMI APTEKCOROCZNE SPOTKANIE Z KIEROWNIKAMI APTEK
17.06. 2010 r.17.06. 2010 r.17.06. 2010 r.17.06. 2010 r.17.06. 2010 r.

Z udzia∏em cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej oraz
zaproszonych goÊci w osobach : mgr Moniki Urbaniak – Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, mgr Anny Gut – Naczelnika
Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ oraz mgr Barbary Kurian-S∏awek –
Inspektora WIF odby∏o si´ kolejne coroczne spotkanie z Kierownikami aptek
naszego województwa. Spotkanie prowadzi∏ dr farm. Aleksander Czarniawy-
prezes POIA. Sala konferencyjna oÊrodka Ostoya w Jasionce pod Rzeszowem
„p´ka∏a w szwach” od licznie zgromadzonych tam kierowników aptek Pod-
karpacia.
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Migawki ze spotkania

Spotkanie prowadzi∏ prezes POIA dr Aleksander Czarniawy
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M∏odzi adepci zawodu farmaceuty otrzymali
Prawo Wykonywania Zawodu
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Najcz´stsze uchybienia jakie inspektorzy WIF stwierdzajàNajcz´stsze uchybienia jakie inspektorzy WIF stwierdzajàNajcz´stsze uchybienia jakie inspektorzy WIF stwierdzajàNajcz´stsze uchybienia jakie inspektorzy WIF stwierdzajàNajcz´stsze uchybienia jakie inspektorzy WIF stwierdzajà
w trakcie kontroli dzia∏alnoÊci aptek ogólnodost´pnych.w trakcie kontroli dzia∏alnoÊci aptek ogólnodost´pnych.w trakcie kontroli dzia∏alnoÊci aptek ogólnodost´pnych.w trakcie kontroli dzia∏alnoÊci aptek ogólnodost´pnych.w trakcie kontroli dzia∏alnoÊci aptek ogólnodost´pnych.

(uwagi przekazane na naradzie kierowników aptek)

, Niedope∏nienie obowiàzku zg∏oszenia do PWIF w Rzeszowie zmian danych
okreÊlonych w zezwoleniu na prowadzenie apteki.
, Brak znajomoÊci trybu post´powania oraz wymaganych dokumentów przy

zmianie kierownika apteki.
, Brak zaÊwiadczeƒ o odbytej praktyce w aptece przez technika farmaceu-

tycznego.
, U˝ytkowanie pomieszczeƒ aptecznych niezgodnie z ich przeznaczeniem

okreÊlonych w opinii o lokalu wydanej przez inspektora farmaceutycznego.
, Brak  udokumentowanego   monitoringu   temperatury   w pomieszczeniach,

a zw∏aszcza w urzàdzeniach ch∏odniczych, w których przechowywane sà
produkty lecznicze.
, Niesprawne urzàdzenia do pomiaru temperatury i wilgotnoÊci.
, Brak wydzielenia zgodnie z FP VIII produktów leczniczych z grupy bardzo

silnie dzia∏ajàcych.
, Niewydzielony asortyment okreÊlony w art.72 ust.5 ustawy Prawo farma-

ceutyczne.
, Brak kopii raportów o podj´tych dzia∏aniach zabezpieczajàcych w przypadku

wstrzymania/wycofania produktu leczniczego z obrotu.

Ponadto PWIF w Rzeszowie wskaza∏ na mapowanie temperatur
w urzàdzeniach ch∏odniczych jako jednà z metod zapewnienia prawid∏owych
warunków przechowywania produktów leczniczych termolabilnych.

W zwiàzku z okresem  letnim i wysokich temperatur  przypomnia∏wysokich temperatur  przypomnia∏wysokich temperatur  przypomnia∏wysokich temperatur  przypomnia∏wysokich temperatur  przypomnia∏
o koniecznoÊci wydawania z aptek termolabilnych leków pacjentom w opa-o koniecznoÊci wydawania z aptek termolabilnych leków pacjentom w opa-o koniecznoÊci wydawania z aptek termolabilnych leków pacjentom w opa-o koniecznoÊci wydawania z aptek termolabilnych leków pacjentom w opa-o koniecznoÊci wydawania z aptek termolabilnych leków pacjentom w opa-
kowaniach termoizolacyjnychkowaniach termoizolacyjnychkowaniach termoizolacyjnychkowaniach termoizolacyjnychkowaniach termoizolacyjnych.

Zwróci∏ równie˝ uwag´ na kontrole legalizacji wag prowadzone przez
Urzàd Miar w aptekach i konsekwencje jakie ponosi w∏aÊciciel apteki w przy-
padku stwierdzenia przez Urzàd Miar braku aktualnej legalizacji.

    Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
        Farmaceutyczny w Rzeszowie
        mgr farm. Monika URBANIAK
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WA˚NE!WA˚NE!WA˚NE!WA˚NE!WA˚NE!

Informacja dotyczàca:Informacja dotyczàca:Informacja dotyczàca:Informacja dotyczàca:Informacja dotyczàca:

zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne przys∏ugujàce Âwiadczeniobiorcy nazaopatrzenia w leki i wyroby medyczne przys∏ugujàce Âwiadczeniobiorcy nazaopatrzenia w leki i wyroby medyczne przys∏ugujàce Âwiadczeniobiorcy nazaopatrzenia w leki i wyroby medyczne przys∏ugujàce Âwiadczeniobiorcy nazaopatrzenia w leki i wyroby medyczne przys∏ugujàce Âwiadczeniobiorcy na
podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnegopodstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnegopodstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnegopodstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnegopodstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
lub lekarza nieb´dàcego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który posiadalub lekarza nieb´dàcego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który posiadalub lekarza nieb´dàcego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który posiadalub lekarza nieb´dàcego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który posiadalub lekarza nieb´dàcego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada
prawo wykonywania zawodu oraz zawar∏ z oddzia∏em wojewódzkim NFZprawo wykonywania zawodu oraz zawar∏ z oddzia∏em wojewódzkim NFZprawo wykonywania zawodu oraz zawar∏ z oddzia∏em wojewódzkim NFZprawo wykonywania zawodu oraz zawar∏ z oddzia∏em wojewódzkim NFZprawo wykonywania zawodu oraz zawar∏ z oddzia∏em wojewódzkim NFZ
umow´ upowa˝niajàcà go do wystawiania takich recept.umow´ upowa˝niajàcà go do wystawiania takich recept.umow´ upowa˝niajàcà go do wystawiania takich recept.umow´ upowa˝niajàcà go do wystawiania takich recept.umow´ upowa˝niajàcà go do wystawiania takich recept.

Zgodnie z Ustawà z dnia 27 sierpnia 2004r o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135
z póên. zm.) minister w∏aÊciwy ds. zdrowia  okreÊla w drodze rozporzàdzeƒ,
m.in.:
- wykazy leków i wyrobów medycznych refundowanych,
- wysokoÊç op∏aty rycza∏towej oraz innych odp∏atnoÊci za leki i wyroby me-
dyczne refundowane,

- wykaz leków, które mogà byç traktowane jako surowce farmaceutyczne.
Zgodnie z art. 34a powo∏anej wy˝ej ustawy leki i wyroby medyczne okre-

Êlone w wykazach leków refundowanych sà Êwiadczeniami gwarantowanymi.
Leki nieposiadajàce pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium

RP sprowadzane z zagranicy na warunkach i w trybie okreÊlonym w art. 4
ustawy Prawo Farmaceutyczne mogà byç równie˝ refundowane pod warun-
kiem wydania zgody na refundacj´ leku przez Prezesa NFZ.

Szczegó∏owe przepisy dotyczàce trybu sprowadzania z zagranicy pro-
duktów leczniczych nieposiadajàcych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
niezb´dnych dla ratowania ̋ ycia lub zdrowia pacjenta okreÊla Rozporzàdzenieozporzàdzenieozporzàdzenieozporzàdzenieozporzàdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r (Dz. U. Nr 70, poz. 636 z póên.Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r (Dz. U. Nr 70, poz. 636 z póên.Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r (Dz. U. Nr 70, poz. 636 z póên.Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r (Dz. U. Nr 70, poz. 636 z póên.Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r (Dz. U. Nr 70, poz. 636 z póên.
zm.)zm.)zm.)zm.)zm.).
W/w rozporzàdzenie okreÊla m.in.:
1) wzór zapotrzebowania ,
2) szczegó∏owy sposób i tryb sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego,

o którym mowa wy˝ej,
3) sposób potwierdzenia przez Ministra Zdrowia okolicznoÊci, o których mowa

w art. 4, ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne,
4) sposób potwierdzenia przez Prezesa NFZ okolicznoÊci, o których mowa

w art. 36, ust. 4 ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych.
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Je˝eli do apteki trafia „Zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy
produktu leczniczego nieposiadajàcego pozwolenia na dopuszczenie do obro-
tu, niezb´dnego dla ratowania ˝ycia lub zdrowia pacjenta” z niewype∏nionà
cz´Êcià C apteka ma bezwzgl´dny obowiàzek poinformowania pacjentaapteka ma bezwzgl´dny obowiàzek poinformowania pacjentaapteka ma bezwzgl´dny obowiàzek poinformowania pacjentaapteka ma bezwzgl´dny obowiàzek poinformowania pacjentaapteka ma bezwzgl´dny obowiàzek poinformowania pacjenta
o mo˝liwoÊci uzyskania refundacjio mo˝liwoÊci uzyskania refundacjio mo˝liwoÊci uzyskania refundacjio mo˝liwoÊci uzyskania refundacjio mo˝liwoÊci uzyskania refundacji.

q
Sposób i tryb wystawiania recept lekarskich okreÊla na podstawie art. 45

ust.3 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r  o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. Nr 28, poz. 152 z póên. zm.) Rozporzàdzenie ministra w∏aÊciwego ds.
zdrowia.

Obecnie obowiàzuje Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja
2007r w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 z póên. zm.).

q
Zgodnie z w/w rozporzàdzeniem wystawienie recepty polega na czytelnym

oraz trwa∏ym naniesieniu na awersie recepty treÊci obejmujàce dane okreÊlone
w rozporzàdzeniu oraz z∏o˝eniu w∏asnor´cznego podpisu przez osob´ upraw-
nionà do wystawiania recept.
Na recepcie mogà byç dokonywane poprawki wy∏àcznie przez osob´Na recepcie mogà byç dokonywane poprawki wy∏àcznie przez osob´Na recepcie mogà byç dokonywane poprawki wy∏àcznie przez osob´Na recepcie mogà byç dokonywane poprawki wy∏àcznie przez osob´Na recepcie mogà byç dokonywane poprawki wy∏àcznie przez osob´
wystawiajàcà recept´, z zastrze˝eniem:wystawiajàcà recept´, z zastrze˝eniem:wystawiajàcà recept´, z zastrze˝eniem:wystawiajàcà recept´, z zastrze˝eniem:wystawiajàcà recept´, z zastrze˝eniem:
- § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a - je˝eli na recepcie nie wpisano, wpisano  w sposób
nieczytelny lub niezgodny z rozporzàdzeniem identyfikator oddzia∏u woje-
wódzkiego Funduszu lub kod uprawnieƒ dodatkowych pacjenta osoba
wydajàca lek mo˝e okreÊliç te dane na podstawie odpowiednich dokumentów
dotyczàcych pacjenta przedstawionych przez osob´ okazujàcà recept´ lub
po ich uzyskaniu z Funduszu. Osoba wydajàca lek umieszcza na recepcie
odpowiednià adnotacj´ oraz swój podpis.
- § 16 ust. 1 pkt. 1 lit. f -  je˝eli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób
nieczytelny lub niezgodny z rozporzàdzeniem numer poÊwiadczenia o prawie
do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej lub numer identyfikacyjny znajdujàcy si´ na
dokumencie uprawniajàcym do korzystania ze Êwiadczeƒ na podstawie prze-
pisów o koordynacji oraz symbol paƒstwa, w którym znajduje si´ instytucja
w∏aÊciwa dla osoby korzystajàcej ze Êwiadczeƒ na podstawie przepisów
o koordynacji – osoba wydajàca lek mo˝e ustaliç te dane na podstawie
dokumentów dotyczàcych pacjenta przedstawionych przez osob´ okazujàcà
recept´ lub po uzyskaniu ich z Funduszu. Osoba wydajàca lek umieszcza
wówczas na recepcie odpowiednià adnotacj´ oraz swój podpis.
- § 16 ust. 1 pkt 3 – je˝eli na recepcie wpisano mylnie lub w sposób nieczytelny
numernumernumernumernumer PESELPESELPESELPESELPESEL osoba wydajàca lek mo˝e go skorygowaç na podstawie doku-
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mentów przedstawionych przez osob´ okazujàcà recept´. Osoba wydajàca
lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednià adnotacj´ oraz swój podpis.
- § 16 ust. 1 pkt 4 – je˝eli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub
niepe∏ny adres pacjenta osoba wydajàca lek mo˝e go skorygowaç na pod-
stawie dokumentów przedstawionych przez osob´ okazujàcà recept´. Osoba
wydajàca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednià adnotacj´ oraz
swój podpis.

Osoba wydajàca lek nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie ̋ adnych innychOsoba wydajàca lek nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie ̋ adnych innychOsoba wydajàca lek nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie ̋ adnych innychOsoba wydajàca lek nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie ̋ adnych innychOsoba wydajàca lek nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie ̋ adnych innych
danych niezb´dnych do wystawienia recepty.danych niezb´dnych do wystawienia recepty.danych niezb´dnych do wystawienia recepty.danych niezb´dnych do wystawienia recepty.danych niezb´dnych do wystawienia recepty.

W przypadku realizowania recept dla osób posiadajàcych dodatkowe
uprawnienia  PO, ZK, IB, IW osoba wydajàca lek ma obowiàzek ustawowyobowiàzek ustawowyobowiàzek ustawowyobowiàzek ustawowyobowiàzek ustawowy
odnotowania na rewersie recepty numeru   i rodzaju dokumentu
potwierdzajàcego uprawnienia.
W przypadku:
- uprawnieƒ PO  jest to Ksià˝eczka Wojskowa,
- uprawnieƒ ZK jest to  Legitymacja Zas∏u˝onego Honorowego Dawcy Krwi
lub Zas∏u˝onego Dawcy Przeszczepu,

- uprawnieƒ IW,
- Ksià˝ka Inwalidy Wojskowego, koloru zielonego z symbolikà Êwiadczeƒ ZIWS.
Inne osoby ni˝ inwalida (˝ona, wdowa) nie majà uprawnieƒ do korzystania
do tego typu Êwiadczeƒ,

- Ksià˝eczka cywilnej niewidomej ofiary dzia∏aƒ wojennych,
- uprawnieƒ IB,
- Ksià˝ka Inwalidy Wojennego z symbolikà WZIW, koloru zielonego lub
- Legitymacja Osoby Represjonowanej z symbolikà Êwiadczeƒ OZIW, koloru
bràzowego. Uprawnienia posiadajà równie˝ ma∏˝onkowie pozostajàcy na
wy∏àcznym utrzymaniu inwalidy wojennego lub osoby represjonowanej
(osoby uprawnione okazujà akt zawarcia ma∏˝eƒstwa oraz zaÊwiadczenie,
˝e nie sà p∏atnikami podatku dochodowego), wdowy lub wdowcy po in-
walidzie wojennym lub osobie represjonowanej. PoÊwiadczeniem
uprawnienia mo˝e byç wa˝na legitymacja emeryta z symbolikà Êwiadczeƒ
WZR lub OZR wzgl´dnie zaÊwiadczenie z Zak∏adu Ubezpieczeƒ z symbolikà
Êwiadczeƒ WZR lub OZR.

UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!
Dokument poÊwiadczajàcy uprawnienie wydawany jest przez organ rentowyDokument poÊwiadczajàcy uprawnienie wydawany jest przez organ rentowyDokument poÊwiadczajàcy uprawnienie wydawany jest przez organ rentowyDokument poÊwiadczajàcy uprawnienie wydawany jest przez organ rentowyDokument poÊwiadczajàcy uprawnienie wydawany jest przez organ rentowy
inne legitymacje czy ksià˝eczki nie uprawniajà do Êwiadczeƒ IBinne legitymacje czy ksià˝eczki nie uprawniajà do Êwiadczeƒ IBinne legitymacje czy ksià˝eczki nie uprawniajà do Êwiadczeƒ IBinne legitymacje czy ksià˝eczki nie uprawniajà do Êwiadczeƒ IBinne legitymacje czy ksià˝eczki nie uprawniajà do Êwiadczeƒ IB.....
Zgodnie z art. 38 Ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych apteka mo˝e wydaç inny lek dopuszczony do obrotu
niezamieszczony w wykazach leków refundowanych o tej samej nazwie mi´-
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dzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, postaci farmaceutycznej
zbli˝onej, która nie powoduje powstania ró˝nic terapeutycznych, o tym samym
wskazaniu terapeutycznym, tej samej wielkoÊci opakowania pod warunkiem,
˝e jego cena nie jest wy˝sza od limitu ceny leku.
UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!
Art. 38 w/w ustawy nale˝y czytaç jako ca∏oÊçArt. 38 w/w ustawy nale˝y czytaç jako ca∏oÊçArt. 38 w/w ustawy nale˝y czytaç jako ca∏oÊçArt. 38 w/w ustawy nale˝y czytaç jako ca∏oÊçArt. 38 w/w ustawy nale˝y czytaç jako ca∏oÊç, a wi´c ust. 5 z uwzgl´dnieniem
ust. 4 - postaç farmaceutyczna musi byç zbli˝ona, ale nie powodujàca po-
wstawania ró˝nic terapeutycznych. Ponadto wskazania terapeutyczne do
stosowania leku wynikajàce z CHPL muszà byç zgodne. Przyk∏adem mogà
byç obecnie preparaty, które wchodzà do aptek jako odpowiedniki preparatów
o nazwie mi´dzynarodowej Clopidogre l.
Odpowiednikami Odpowiednikami Odpowiednikami Odpowiednikami Odpowiednikami leków z listy mogà byç tylko te, które w CHPL majà wskazanie
do stosowania u pacjentów z ostrym zespo∏em wieƒcowym:
-  bez uniesienia odcinka ST (niestabilna d∏awica piersiowa lub zawa∏ mi´Ênia
sercowego bez za∏amka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia si´ stent
w czasie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieƒcowej, w skojarzeniu z ASA,

- ostry zawa∏ mi´Ênia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu
z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo, kwalifikujàcych si´ do leczenia
trombolitycznego.

         Naczelnik Wydzia∏u
Gospodarki Lekami POW NFZ

                                                                            mgr farm. Anna Gut

Uchwa∏a Nr 34/V/2010Uchwa∏a Nr 34/V/2010Uchwa∏a Nr 34/V/2010Uchwa∏a Nr 34/V/2010Uchwa∏a Nr 34/V/2010
Podkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej
z dnia 9  marca 2010 rokuz dnia 9  marca 2010 rokuz dnia 9  marca 2010 rokuz dnia 9  marca 2010 rokuz dnia 9  marca 2010 roku

w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkar-w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkar-w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkar-w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkar-w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiejpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiejpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiejpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiejpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

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

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

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

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

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

             Sekretarz    Prezes

Podkarpackiej Okr´gowej Podkarpackiej Okr´gowej
      Rady Aptekarskiej        Rady Aptekarskiej

Uchwa∏a Nr 35/V/2010Uchwa∏a Nr 35/V/2010Uchwa∏a Nr 35/V/2010Uchwa∏a Nr 35/V/2010Uchwa∏a Nr 35/V/2010
Podkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej
z dnia 14 maja 2010 r.z dnia 14 maja 2010 r.z dnia 14 maja 2010 r.z dnia 14 maja 2010 r.z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie: zasad dzia∏ania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniuw sprawie: zasad dzia∏ania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniuw sprawie: zasad dzia∏ania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniuw sprawie: zasad dzia∏ania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniuw sprawie: zasad dzia∏ania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowiskor´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowiskor´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowiskor´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowiskor´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko
kierownikakierownikakierownikakierownikakierownika

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz. 856)  w celu wyko-
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nania Uchwa∏y Nr IV/125/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie trybu post´powania przy stwierdzaniu r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika
apteki, Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska postanawia co nast´puje:

§ 1

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska ustala zasady dzia∏ania Komisji ds.
wykonywania zawodu farmaceuty oraz Prezesa PORA i Prezydium PORA przy
stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na
stanowisko kierownika:

1.Wydanie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki nast´puje na wniosek:
a. dla nowo otwieranej apteki - Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceu-

tycznego,
b. dla dzia∏ajàcej apteki - podmiotu prowadzàcego aptek´ lub farmaceuty,

przes∏anego bezpoÊrednio do PORA lub za poÊrednictwem innej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej.

2. Wniosek sk∏adany przez podmiot prowadzàcy aptek´ lub farmaceut´ do
biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej powinien zawieraç
wskazanie z imienia i nazwiska kandydata na kierownika apteki, jego adres
zamieszkania, adres apteki  w jakiej  ma byç zatrudniony  kierownik. Do
wniosku nale˝y do∏àczyç wype∏niony kwestionariusz stanowiàcy za∏àcznik
Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.

3. W przypadku nowo-otwieranej apteki kandydat na kierownika powinien
przes∏aç bezpoÊrednio do biura POIA wype∏niony kwestionariusz stanowiàcy
za∏àcznik Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.

4. Po wp∏yni´ciu wniosku o wydanie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
wraz z wype∏nionym przez kandydata na kierownika apteki kwestionar-
iuszem, Przewodniczàcy lub Zast´pca zwo∏uje Komisj´ ds. wykonywania
zawodu farmaceuty w sk∏adzie co najmniej trzyosobowym.

5. W przypadku farmaceuty ubiegajàcego si´ o stanowisko kierownika apteki
po raz pierwszy, Komisja przeprowadza z nim rozmow´.

6. Komisja  bada czy kandydat na kierownika apteki:
1. spe∏nia wymogi formalne zakreÊlone w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo

farmaceutyczne,
2. by∏ karany prawomocnie przez Sàd Aptekarski za post´powanie obj´te

odpowiedzialnoÊcià farmaceuty,
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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

7. Komisja przeprowadzajàc post´powanie wyjaÊniajàce korzysta z informacji
zawartych w rejestrze farmaceutów, dokumentów znajdujàcych si´ w aktach
farmaceutów w biurze POIA podejmuje inne niezb´dne dzia∏ania konieczne
do rozstrzygni´cia konkretnej sprawy.

8. Po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego Komisja sporzàdza
protokó∏ i o jego treÊci zawiadamia  Prezydium PORA w celu podj´cia sto-
sownej uchwa∏y.

9. Uchwa∏´ o zaj´ciu stanowiska przez Prezydium PORA w sprawie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki podpisanà przez cz∏onków Prezydium
dor´cza si´ podmiotowi, który zwróci∏ si´ o wydanie r´kojmi oraz kandy-
datowi na kierownika  z pouczeniem o odwo∏aniu.

§ 2

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

§ 3

Uchyla si´ Uchwa∏´ Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad dzia∏ania Komisji oraz organów
PORA przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kan-
dydata na stanowisko kierownika.

      Sekretarz    Prezes

Podkarpackiej Okr´gowej Podkarpackiej Okr´gowej
        Rady Aptekarskiej        Rady Aptekarskiej
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Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...
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„APTECZNE REMINISCENCJE”„APTECZNE REMINISCENCJE”„APTECZNE REMINISCENCJE”„APTECZNE REMINISCENCJE”„APTECZNE REMINISCENCJE”
- WYSTAWA W MUZEUM OKR¢GOWYM- WYSTAWA W MUZEUM OKR¢GOWYM- WYSTAWA W MUZEUM OKR¢GOWYM- WYSTAWA W MUZEUM OKR¢GOWYM- WYSTAWA W MUZEUM OKR¢GOWYM

W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

W Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie, jak w ka˝dym muzeum, jest
mnóstwo eksponatów przedstawiajàcych rzeczywistoÊç minionà, czasy odleg∏e
i wydarzenia, które ledwie co „za nami”. Do tej pory nigdy natomiast nie by∏o
w nim apteki. A przecie˝ ten „przybytek Hygiei” tak bardzo bogaty jest
w przedmioty wyjàtkowej urody, które aptekarze uznajà za wielce u˝yteczne
i pos∏ugujà si´ nimi na co dzieƒ.

Fot. 1. - Fragment ekspozycji

Wokó∏ dwóch - jednych z najcenniejszych – zabytków, nie tylko
aptekarskich, „Zielnika Herbarzem z i´zyka ̧ aciƒskiego zowià, To jest Opisanie
w∏asne imion, kszta∏tu, przyrodzenia, skutków, y mocy Zio∏ wszelakich ...”
Szymona Syreƒskiego (Syreniusza) z roku 1613 i „Herbarza Polskiego, To iest
o przyrodzeniu zio∏ y drzew rozmaitych, y innych rzeczy do lekarztw nale-
˝àcych” Marcina z Urz´dowa z roku 1595 powsta∏a w muzeum rzeszowskim
wystawa naczyƒ i utensyliów aptecznych, autentycznych przedmiotów z aptek
podkarpackich, jeszcze niedawno b´dàcych w u˝yciu codziennym. Dzi´ki
pomocy Muzeum Farmacji CM UJ  zyska∏y one nale˝yte t∏o – zabytkowe meble
z krakowskiej apteki „Pod Z∏otà G∏owà”. Czy˝by w Rzeszowie i ca∏ym
województwie nie zachowa∏y si´ te podstawowe elementy wyposa˝enia
apteki? Ano i tak, i nie. Z∏e czasy spowodowa∏y, ̋ e tzw. „modernizacja” aptek



BIULETYN 5,6(173,174/2010)BIULETYN 5,6(173,174/2010)BIULETYN 5,6(173,174/2010)BIULETYN 5,6(173,174/2010)BIULETYN 5,6(173,174/2010)72
w latach pi´çdziesiàtych XX wieku polega∏a na wyrzucaniu z lokali aptecznych
wszystkiego, co kojarzy∏o si´ z tradycyjnym aptekarstwem. Niedostatek
funduszy na owo „unowoczeÊnianie” spowodowa∏, ˝e ocala∏e, pierwotne
wyposa˝enie s∏u˝y∏o a˝ do ca∏kowitego zu˝ycia. Natomiast nieliczne, a rzad-
kiego pi´kna przedmioty, znalaz∏y si´ ju˝ wczeÊniej w ró˝nych zbiorach,
niekoniecznie muzealnych.

Fot. 2. - Na wystawie

 Fot. 3. - Zwiedzanie
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W g∏ównym gmachu Muzeum Okr´gowego w Rzeszowie, przy jednej

z najstarszych ulic rzeszowskiego centrum, ulicy, której nazwa do dzisiaj
wzbudza ciekawoÊç – na Paniadze – odnalaz∏y swe miejsce naczynia szklane
– aptekarskie sztandy – z apteki w Dynowie. Mleczne szk∏o w kolorze jasnego
b∏´kitu przetrwa∏o dwa wieki, s∏u˝àc pomocà czterem pokoleniom aptekarzy.
Natomiast szk∏o kobaltowe to wyposa˝enie apteki w Korczynie ko∏o Krosna.
Z kolei drewniane puszki z XIX wieku pochodzà z apteki w Ustrzykach Dolnych,
Ich losy podobne by∏y ludziom z tego terenu – przetrwa∏y tragiczne dla tych
ziem lata 1939 - 1951 w wilgotnej piwnicy, zapomniane przez wszystkich
z wyjàtkiem aptekarzy w∏aÊnie. Porcelanowe puszki pochodzàce z apteki
w Sieniawie prze˝y∏y, chocia˝ osmalone wielkim ogniem, po˝ar ca∏ego mia-
steczka w poczàtku XX wieku i s∏u˝y∏y d∏ugo jeszcze w aptecznej recepturze.
Metalowe puszki z apteki „Pod Gwiazdà” w Le˝ajsku dawno zapomnia∏y, jaki
zapach mia∏y „zio∏a p∏ucne” w nich przechowywane, bo s∏u˝y∏y te˝ do przecho-
wywania ale... recept aptecznych, najwa˝niejszych, bo „narkotycznych”. Sà
w ekspozycji tak˝e moêdzierze porcelanowe, sà do nich pistle – tak˝e szklane,
a nawet drewniane. Jest wreszcie kasa majàca dwa rejestry: korony i halerze
z czasów cesarsko-królewskich oraz z∏otówki i grosze (brak marki polskiej -
ciekawe, jak wtedy liczono?). Sà tak˝e wszelakie ksi´gi aptekarskie, od farma-
kopei poprzez podr´czniki do nauki zawodu do manua∏ów u∏atwiajàcych
wykonywanie preparatów aptecznych. Jest tak˝e oczywiÊcie mnóstwo innych
„pigulnic”. O ka˝dym niemal naczyniu mo˝na opowiadaç historie weso∏e
i smutne, takie, które samo ˝ycie pisa∏o, a nieliczni ju˝ pami´tajà.

Fot. 4. - Fragment sufitu udekorowanego freskami
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   Ca∏oÊç wystawy mieÊci si´ w sali zwanej ma∏ym refektarzem, gdzie na
sklepieniu znajduje si´ przepi´kna polichromia Êcienna, przedstawiajàca –
mi´dzy innymi – równie˝ sceny konsylium lekarskiego, jako ˝e w obecnym
budynku muzeum pierwotnie znajdowa∏ si´ klasztor Ojców Pijarów, prowa-
dzàcy w siedemnastym wieku, jakbyÊmy to dziÊ okreÊlili – „aptek´ ogólno-
dost´pnà”.

      Wystawie towarzyszy publikacja pod
tytu∏em „Apteczne Reminiscencje” „Apteczne Reminiscencje” „Apteczne Reminiscencje” „Apteczne Reminiscencje” „Apteczne Reminiscencje” trojga
Autorów: Lidii Czy˝, Damiana Dràga i Teresy
Drupki. Jest to wydawnictwo, które pier-
wotnie mia∏o byç jedynie katalogiem wysta-
wy a rozros∏o si´ do bardzo osobistych
refleksji zwiàzanych z nià. Starannie wydane
przez rzeszowskie Wydawnictwo Libra,
opracowane przez rzeszowskiego grafika
Krzysztofa Motyk´, wzbudza du˝e zaintere-
sowanie zwiedzajàcych. Wszak nie ka˝dy
szacowny zawód mo˝e przedstawiç si´

przez tak wysokiej urody przedmioty, s∏u˝àce przede wszystkim jego wy-
konywaniu.

A na koniec kilka s∏ów o Paniadze w kontekÊcie aptekarskim – obecna
ulica Trzeciego Maja to jeden z g∏ównych traktów przecinajàcych miasto ju˝
w wieku XVI, prowadzàcy od Rynku i koÊcio∏a farnego do zamku, siedziby
w∏aÊcicieli Rzeszowa, stàd zwany ulicà Paƒskà. Z czasem galicyjskim przyj´∏a
nazw´ Herrengasse, nast´pnie dla uczczenia Konstytucji swe obecne imi´.
Ale na fali sentymentalnej do dziÊ ulica zwana jest tym zwyczajowym mianem
a nawet, oczywiÊcie 3 maja, obchodzi swoje Êwi´to. Przy tej to ulicy, niemal
naprzeciwko budynku muzeum, mia∏a swà siedzib´ apteka obwodowa
Edwarda Hibla, gdzie z tytu∏em pomocnika aptekarskiego rozpoczà∏ prac´
zawodowà Ignacy ¸ukasiewicz. I jeszcze jedna ciekawostka dotyczàca ulic –
przecznica ulicy 3-go Maja nosi imi´ Romana Fircowskiego, m∏odo zmar∏ego
magistra farmacji, rodowitego rzeszowianina. Swój ca∏y majàtek przeznaczy∏
on na stypendium „dla pilnego, obyczajnego, ubogiego, osieroconego,
zwyczajnego ucznia obrzàdku rzymsko-katolickiego, ucz´szczajàcego do
Gimnazjum Rzeszowskiego” – stypendium to wyp∏acane by∏o od roku 1870
a˝ po kres II Rzeczypospolitej.

Wystawa „Apteczne Reminiscencje”, ze wspó∏udzia∏em Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej, otwarta zosta∏a 21 kwietnia 2010 roku.
Podkarpaccy aptekarze liczà, ˝e b´dzie to ekspozycja trwa∏a – najbli˝szym
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dotychczas miejscem, gdzie mo˝na by∏o zapoznaç m∏odych farmaceutów
z przesz∏oÊcià zawodu by∏y muzea w Bieczu i Krakowie. Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska, której cz∏onkowie mieli przyjemnoÊç zapoznaç
si´ ze zbiorami, liczà, ̋ e miejsce to stanie si´ scenerià nadzwyczajnych spotkaƒ,
a tak˝e,  ̋ e tu w∏aÊnie m∏odzi absolwenci uniwersytetów medycznych sk∏adaç
b´dà swe Êlubowania przed otrzymaniem prawa wykonywania zawodu.

Lidia Czy˝

fot. z archiwum OIA w Rzeszowie
                                                                           Adam J. Czartoryski
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Rady Aptekarskiej.Rady Aptekarskiej.Rady Aptekarskiej.Rady Aptekarskiej.Rady Aptekarskiej.

Naczelna Izba Aptekarska od lat organizuje mi´dzynarodowe konferencje
naukowo-szkoleniowe. Zesz∏oroczna, poÊwi´cona mechanizmom rozwoju
nowotworów, ich szczególnym w∏aÊciwoÊciom biologicznym i patologicznym,
a tak˝e wspó∏czesnym metodom leczenia chorób nowotworowych, zgroma-
dzi∏a we Wroc∏awiu ponad 700 uczestników. Tegoroczna konferencja odb´dzie
si´ w centrum konferencyjno-kongresowym MCC Mazurkas Conference Centre
w bezpoÊrednim sàsiedztwie czterogwiazdkowego hotelu Mazurkas. Jej ucze-
stnicy b´dà mogli wys∏uchaç pi´ciu wyk∏adów plenarnych, wziàç udzia∏
w dwóch z pi´ciu kursów szkoleniowych i sesji plakatowej, co umo˝liwi
uzyskanie 26 punktów edukacyjnych w ramach kszta∏cenia ustawicznego.
Wyk∏ad inauguracyjny w piàtek 26 listopada 2010 r. wyg∏osi prof. dr hab. n.
med. Janusz Limon, kierownik Katedry i Zak∏adu Biologii i Genetyki Gdaƒskiego
Uniwersytetu Medycznego. Do udzia∏u w tym presti˝owym przedsi´wzi´ciu
zaproszeni zostanà farmaceuci z Bia∏orusi, Czech, Estonii, Litwy, ¸otwy,
Niemiec, Rosji, S∏owacji i Ukrainy.

Przewodniczàcym Komitetu Naukowego VI Mi´dzynarodowej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów w Warszawie zosta∏ prof. dr hab. Maciej Maciej Maciej Maciej Maciej
Paw∏owskiPaw∏owskiPaw∏owskiPaw∏owskiPaw∏owski, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej Wydzia∏u Farma-
ceutycznego Uniwersytetu Jagielloƒskiego Collegium Medicum w Krakowie.
W sk∏ad komitetu wesz∏y te˝: prof. dr hab. Barbara FilipekBarbara FilipekBarbara FilipekBarbara FilipekBarbara Filipek, kierownik Katedry
Farmakodynamiki Wydzia∏u Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagielloƒskiego
Collegium Medicum w Krakowie – wiceprzewodniczàca, prof. dr hab. EwaEwaEwaEwaEwa
ChabielskaChabielskaChabielskaChabielskaChabielska, kierownik Samodzielnej Pracowni Biofarmacji Wydzia∏u Farmaceu-
tycznego z Oddzia∏em Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego
w Bia∏ymstoku oraz prof. dr hab. n. farm. Helena El˝bieta Makulska-NowakHelena El˝bieta Makulska-NowakHelena El˝bieta Makulska-NowakHelena El˝bieta Makulska-NowakHelena El˝bieta Makulska-Nowak,
kierownik Zak∏adu Farmakodynamiki Wydzia∏u Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczàca Warszawskiego
Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej



KO¸O STOWARZYSZENIA FARMACEUTÓW KATOLICKICH 77

Ko∏o Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich PolskiKo∏o Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich PolskiKo∏o Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich PolskiKo∏o Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich PolskiKo∏o Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

„Farmaceuta – Katolik, musi byç uwa˝nym doradcà ludzi nabywajàcych
lekarstwo, a tak˝e s∏u˝yç moralnym wsparciem tym wszystkim, którzy kupujàc
rozmaite Êrodki potrzebujà tak˝e rady, s∏ów nadziei, wskazówek na dalsze
˝ycie”. /Jan Pawe∏ II, Rzym 1988/

19 czerwca b.r. wznowi∏o dzia-
∏alnoÊç Ko∏o Stowarzyszenia
Farmaceutów Katolickich Polski
w Rzeszowie. B´dzie skupia∏o
farmaceutów z terenu dzia∏ania
Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej. Przewodniczàcà
naszego ko∏a zosta∏a mgr Dorota
Mularz - Kaêmieruk.
Celem Stowarzyszenia Farma-
ceutów Katolickich Polski jest
przede wszystkim integracja Êro-
dowiska farmaceutycznego
w oparciu o wartoÊci chrzeÊci-
jaƒskie, pog∏´bianie zasad etyki
zawodowej, piel´gnowanie
tradycji zawodu, rozpatrywanie
problemów zwiàzanych z pracà
farmaceutów i wskazywanie
chrzeÊcijaƒskich rozwiàzaƒ, akty-
wizacja udzia∏u cz∏onków stowa-
rzyszenia w ˝yciu spo∏ecznym.

Patronkà stowarzyszenia jest b∏ogos∏awiona Maria Sagrario, karmelitanka
i farmaceutka hiszpaƒska zamordowana przez komunistów w 1936 roku.
W Polsce dzia∏a dotychczas 13 kó∏.

Zapraszamy ch´tnych - Kole˝anki i Kolegów do naszego ko∏a.Zapraszamy ch´tnych - Kole˝anki i Kolegów do naszego ko∏a.Zapraszamy ch´tnych - Kole˝anki i Kolegów do naszego ko∏a.Zapraszamy ch´tnych - Kole˝anki i Kolegów do naszego ko∏a.Zapraszamy ch´tnych - Kole˝anki i Kolegów do naszego ko∏a.

Kontakt: Dorota Mularz - Kaêmieruk, tel.: 17 27 61 525, 504 152 731,
e-mail: DorotaMK@poczta.fm
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Mgr farm. Irena JasiewiczowaIrena JasiewiczowaIrena JasiewiczowaIrena JasiewiczowaIrena Jasiewiczowa
urodzi∏a si´ 17 wrzeÊnia 1929 roku  w Lu-
baczowie.W 1953 roku ukoƒczy∏a studia
na Wydziale Farmacji AM w Lublinie
i rozpocz´∏a prac´ w swym rodzinnym mie-
Êcie.

Od 1954 roku pracowa∏a w aptece nr
61 w PrzemyÊlu a od 1990 roku w Jaros∏a-
wiu – w  aptece przy ul. Lubelskiej  i w ap-
tece przy ul. Kraszewskiego jako kierownik
a˝ do chwili przejÊcia na emerytur´.

Za swojà prac´ zosta∏a wpisana do Ksi´gi zas∏u˝onych pracowników
CEFARM.

Dla swoich wspó∏pracowników by∏a wzorem pracowitoÊci,
rzetelnoÊci, dobroci i ˝yczliwoÊci.

NON OMNIS MORIAR...
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