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Kole˝anki i Koledzy!
Wyjàtkowo dynamiczne zmiany pogody tegorocznego lata – niestety nie wszystkim pozwoli∏y na radosny urlopowy wypoczynek. Przewalajàce si´ przez nasz kraj i nie
tylko, kataklizmy w postaci nadmiernych opadów,
zatopieƒ czy huraganów-niepami´tnych w swoim nasileniu od lat – szokowa∏y mentalnie wszystkich a dotyczy∏y
wielu. Ruszy∏y wi´c,oprócz dzia∏aƒ centralnych, spo∏eczne
akcje m.in. pomocy powodzianom do których do∏àczy∏a
si´ akcja zorganizowana przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà, która otrzyma∏a
stosowne pozwolenie na przeprowadzenie do 30 wrzeÊnia 2010 r. zbiórki
publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zebrane Êrodki b´dà przeznaczone na pomoc aptekarzom oraz ich rodzinom poszkodowanym podczas
tegorocznej powodzi.
Ka˝da forma pomocy, ka˝da wp∏acona z∏otówka b´dzie nie tylko przejawem solidarnoÊci, ale równie˝ wyrazem realnego wsparcia dla ludzi ci´˝ko
doÊwiadczonych przez los (szczegó∏y w Biuletynie i na stronie internetowej
POIA).
Niestety, nie koƒczy si´ temat wdra˝ania HACCP w aptekach, mimo naszych interwencji, o czym pisa∏em w poprzednim Biuletynie. Nadal brak szczegó∏owych okreÊleƒ czego dotyczy obowiàzek wymieniany w piÊmie GIS „stosowania w aptekach zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wymagaƒ
wst´pnych”, co nasz WIS nadal interpretuje jako potrzeb´ prowadzenia przez
apteki stosownej dokumentacji oraz szkoleƒ. Ponownie zwróciliÊmy si´ do
NRA a ta do GIS celem sprecyzowania tych zasad, które nie mogà byç przecie˝
bardziej rygorystyczne przy obrocie tzw.„suplementami diety”, ni˝ lekami.
Czekamy na efekty negocjacji.
W zwiàzku z nadchodzàcym XX-leciem samorzàdu aptekarskiego PORA
postanowi∏a wydawaç seri´ wydawnictw historycznych – zarejestrowanych
jako „Thesaurus Apotecarii” – Skarbiec Aptekarski ,w którym b´dà zamieszczane prace dotyczàce historii aptekarstwa i samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu. Zamierzamy te˝ og∏osiç konkurs wspomnieniowy przeznaczony dla
wszystkich aptekarzy zrzeszonych w Podkarpackiej Okr´gowej Izbie
Aptekarskiej a teksty nagrodzone w nim stanowiç b´dà integralnà cz´Êç wydawnictwa jubileuszowego z okazji XX-lecia samorzàdu aptekarskiego na
Podkarpaciu.
Szczegó∏y podamy w nast´pnym Biuletynie.
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Po raz kolejny historycy farmacji z ca∏ej Polski, dzi´ki organizatorskim
talentom naszej Kole˝anki a równoczeÊnie Przewodniczàcej Oddz.PTFarm
w Rzeszowie, mgr farm.Lidii Czy˝ – wybrali Podkarpacie na zorganizowanie
XIX Sympozjum Historii Farmacji SANOK 2010.
GoÊciliÊmy wi´c ich m.in. w Sanoku ,gdzie jako Prezes PORA przywita∏em
goÊci w towarzystwie Burmistrza Królewskiego Miasta Sanoka, wr´czajàc im
równoczeÊnie naszà publikacj´ w postaci Biuletynu specjalnego POIA pt.
„Apteki sanockie 1839-1939” autorstwa sanockiego historyka Edwarda Zajàca.
Z zainteresowaniem zebrani przyj´li mojà informacj´, ˝e POIA zamierza wydawaç Biuletyn o charakterze historycznym.
Informacja o Sympozjum w Biuletynie.
Poza tym:
– bardzo wa˝ne wystàpienie NIA do minister E. Kopacz w sprawie zbadania
zgodnoÊci z obowiàzujàcym prawem akcji promocyjnych prowadzonych
przez firmy farmaceutyczne i wielu przedsi´biorców oraz podj´cie skutecznych dzia∏aƒ w celu wyeliminowania takich praktyk;
– kolejne pismo NRA do Ministra Zdrowia w sprawie pilnej potrzeby zmian
legislacyjnych w farmacji i z tym zwiàzany artyku∏ w GF „Czy b´dzie protest”;
– NIA do WIF w sprawie sta˝u pracy w aptece;
– mapowanie /walidacja/ lodówek – oferta;
– artyku∏y prasowe, a w nich:
q o procesach wytaczanych przez farmaceutów Narodowemu Funduszowi
Zdrowia, z dr. Grzegorzem Kucharewiczem, prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, rozmawia Lilianna Bartowska-Lewicka;
q nasz cz∏owiek w Sejmie;
q fa∏szowane leki.

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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APTEKARZE ROZMAWIALI Z PRZEWODNICZÑCYM SEJMOWEJ
KOMISJI ZDROWIA BOLES¸AWEM PIECHÑ
q Przedstawiciele Êrodowiska aptekarskiego, w tym prezes Naczelnej Rady
Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Krzysztof Przystupa,
Maria Kuciak z Dobrego Miasta, Lucyna Ka∏u˝a z Janowa Lubelskiego i Piotr
Korzeniowski z Piotrkowa Trybunalskiego, 28 lipca 2010 r. spotkali si´ w
gmachu Kancelarii Sejmu RP z pos∏em Boles∏awem Piechà, przewodniczàcym
sejmowej Komisji Zdrowia.
Aptekarze przedstawili najwa˝niejsze postulaty samorzàdu aptekarskiego,
majàce zagwarantowaç wszystkim aptekom, tak˝e tym ma∏ym, rodzinnym,
ekonomicznà stabilnoÊç, a pacjentom równy dost´p do taƒszych leków. Wskazano argumenty przemawiajàce za koniecznoÊcià wprowadzenia sztywnych
cen na produkty lecznicze i wyroby medyczne refundowane ze Êrodków
publicznych na wszystkich poziomach obrotu. Sztywne ceny, obowiàzujàce
niemal we wszystkich paƒstwach Unii Europejskiej, wyeliminujà sztuczny popyt
na leki i umo˝liwià racjonalne gospodarowanie sk∏adkà na ubezpieczenie
zdrowotne – przekonywali farmaceuci. Przedstawiciele aptekarzy mówili te˝
o patologiach na rynku farmaceutycznym, przytaczajàc liczne przyk∏ady dzia∏aƒ

NACZELNA IZBA APTEKARSKA

17

niszczàcych polskie aptekarstwo. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej powo∏a∏
si´ na wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z 1 czerwca 2010 r.
w sprawach po∏àczonych C-570/07 i C-571/07. Przypomnia∏, ˝e zarówno
wspomniane wy˝ej orzeczenie, jak i wyrok Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
Wspólnot Europejskich z 19 maja 2009 r. Êwiadczà o tym, i˝ zg∏aszane od
wielu lat postulaty Êrodowiska aptekarskiego, dotyczàce mi´dzy innymi
wprowadzenia w ustawie kryteriów demograficznych i geograficznych przy
wydawaniu zezwoleƒ na prowadzenie apteki oraz tzw. zasady „apteka dla
aptekarza”, zgodne sà z prawem Unii Europejskiej.
Farmaceuci wyrazili zaniepokojenie przeciàgajàcymi si´ pracami
w Ministerstwie Zdrowia nad projektem ustawy o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycznych ze Êrodków publicznych, a tak˝e nad nowelizacjà ustawy Prawo farmaceutyczne. Pierwsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych ustaw zosta∏a przekazana do konsultacji
spo∏ecznych 4 listopada 2008 r. W kwietniu 2009 r. minister zdrowia powo∏a∏
specjalny zespó∏ do spraw opracowania nowego projektu ustawy Prawo
farmaceutyczne. Do dziÊ nie wiadomo, jaki jest rezultat prac tego zespo∏u.
Do tej pory nie przekazano te˝ do konsultacji spo∏ecznych projektu tzw. ustawy
o cenach.
Wielu polityków deklaruje wol´ uporzàdkowania rynku aptekarskiego,
cz´sto jednak na deklaracjach i obietnicach si´ koƒczy. Aptekarze poprosili
przewodniczàcego sejmowej Komisji Zdrowia Boles∏awa Piech´ o wsparcie
wieloletnich staraƒ Êrodowiska aptekarskiego o realizacj´ jego postulatów.
Rozmowy w Sejmie b´dà kontynuowane. Farmaceuci zaproponowali mi´dzy
innymi spotkanie z cz∏onkami sejmowej Komisji Zdrowia. (ej)

Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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POSIEDZENIE PREZYDIUM
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ
W dniu 19 sierpnia br. odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej prowadzone przez Prezesa PORA
doktora Aleksandra Czarniawego. Przed rozpocz´ciem obrad, Prezes PORA
przyjà∏ Êlubowanie m∏odych aptekarzy i wr´czy∏ prawa wykonywania zawodu
16 magistrom farmacji (foto).
Po przyj´ciu porzàdku obrad i zatwierdzeniu protoko∏u, zgromadzeni
przeszli do omawiania problemów bie˝àcych.
Pierwszym tematem by∏o dofinansowanie Sympozjum „Âwi´ci Kosma
i Damian, patroni aptekarzy i lekarzy”, organizowanego przez Ko∏o Rzeszowskie Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Dzia∏alnoÊç Ko∏a
i program sympozjum przedstawi∏a Przewodniczàca, mgr farm. D. MularzKaêmieruk.
Kolejnym tematem, b´dàcym kontynuacjà przedstawionego ju˝ uprzednio
na spotkaniu kierowników aptek (zagadnienia ∏àcznoÊci Biura POIA i aptekarzy
i aptek województwa podkarpackiego), by∏o przedstawienie szczegó∏ów przez
przedstawiciela firmy MERIDO. Po dyskusji postanowiono, ˝e na posiedzenie
wrzeÊniowe PORA zostanà zaproszeni operatorzy wszystkich programów
komputerowych dzia∏ajàcych w aptekach Podkarpacia.
W dalszym ciagu posiedzenia zgromadzeni cz∏onkowie prezydium przyj´li
sposób dzia∏ania zwiàzany ze szkoleniem przedstawicieli aptek w zakresie
HACCP - po piÊmie NIA skierowanym do G∏ównego Inspektora Sanitarnego
przed∏u˝ony zostaje termin nawiàzania kontaktu w zakresie szkolenia z organami nadzoru sanitarnego do czasu uzyskania odpowiedzi z GIS.
Tematem do rozwiàzania jest równie˝, pod egidà POIA, opracowanie
wytycznych w zakresie prowadzenia ochrony przeciwpo˝arowej i pierwszej
pomocy przedmedycznej w aptekach.
Przedyskutowano te˝ ostatecznie sprawy wydawnicze POIA – zasadniczà
ró˝nicà wydawanych materia∏ów informacyjnych dla aptekarzy jest przejÊcie
z wydawanego miesi´cznika „Biuletyn Informacyjny” na cykl dwumiesi´czny.
Zwiàzane jest to z coraz bardziej rozbudowanà stronà internetowà, na której
umieszczane sà wiadomoÊci aktualne, konieczne do w∏aÊciwej, codziennej
pracy apteki. Biuletyn b´dzie zawiera∏ treÊci o wartoÊci trwa∏ej, koniecznej
dla zachowania w terminie wieloletnim. Prezydium postanowi∏o te˝ o utrwaleniu wybranych zagadnieƒ z historii aptek podkarpackich w formie wydawnictwa seryjnego pod ogólnym tytu∏em „Thesaurus Apothecarii” – b´dà to
opracowania w zmniejszonym w stosunku do „Biuletynu Informacyjnego”
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nak∏adzie, przeznaczone przede wszystkim dla osób zainteresowanych dziejami aptek, nie tylko z kr´gu zawodowego.
W sprawach bie˝àcych poruszono spraw´ odbioru prawa wykonywania
zawodu jako dokumentu niezb´dnego do pracy w aptece – koniecznoÊç odbioru osobistego przez aptekarza, który czyni to po raz pierwszy, jest niezb´dna
z uwagi na sk∏adane przed odbiorem Êlubowanie aptekarskie. Zdarzajà si´
niestety przypadki odmowy przyjazdu na posiedzenia Prezydium lub Rady
Aptekarskiej, uzasadniane m.in. koniecznoÊcià pracy. Dopiero po wyjaÊnieniu
sytuacji przez pracowników Biura POIA, magister farmacji zg∏asza si´ w terminach posiedzeƒ.
Rolà kierownika apteki jest te˝ przekazanie m∏odemu adeptowi zawodu
wiedzy na temat jego obowiàzków zawodowych, wÊród których jest równie˝
posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów urz´dowych zwiàzanych z
wykonywaniem zawodu.
Innym zagadnieniem zwiàzanym z wykonywaniem zawodu jest odpowiednie usytuowanie magistra farmacji wykonujàcego zawód w aptece
i przynale˝noÊç jego do Izby Aptekarskiej wià˝àcej si´ z op∏acaniem odpowiedniej sk∏adki cz∏onkowskiej. Bez wzgl´du na pobierane Êwiadczenia emerytalne, magister farmacji pracujàcy w aptece wed∏ug wszystkich form zatrudnienia jest cz∏onkiem Izby Aptekarskiej, wykonujàcym zawód i op∏aca pe∏nà
sk∏adk´ cz∏onkowskà.
W zwiàzku z planowanà przez PZL „Cezal” w Rzeszowie organizacjà XIII
Mi´dzynarodowych Targów Biznes-˚ywnoÊç-Medycyna, Prezydium postanowi∏o przyjàç funkcj´ Honorowego Patrona przez Podkarpackà Okr´gowà
Izb´ Aptekarskà.
Przyj´to te˝ kierunki dzia∏ania zwiàzane z organizacjà uroczystoÊci
XX-lecia dzia∏ania reaktywowanych Izb Aptekarskich, przypadajàcych w roku 2011.

Sekretarz PORA
mgr farm. Lidia Czy˝
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Prawo wykonywania zawodu z ràk prezesa POIA dr. A. Czarniawego
odebrali:Anna Ozimek,Ewelina Kulig, Paulina Trala, Joanna
Prokopiak,Monika Sepio∏, Iwona Ostrowska, Aleksandra Kwarta,
Agnieszka KubiÊ, Marta Niewiadomska, Magdalena Gazda, Ma∏gorzata
¸ojek, Katarzyna Wo∏oszyn, Piotr Wiercioch, Bart∏omiej
Malinowski,Damian Rysz (foto).
GRATULUJEMY!

XIX SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI
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XIX Sympozjum Historii Farmacji SANOK 2010
Jak co roku, farmaceuci zainteresowani
dziejami swego zawodu spotkali si´ na
kolejnym historycznym sympozjum. Tym
razem by∏o to spotkanie w Królewskim
Wolnym MieÊcie Sanoku, gdzie z wysokiego brzegu Sanu napatrzeç mo˝na si´
by∏o do syta na histori´ „wolnym nurtem”
przep∏ywajàcà.
By∏o to ju˝ piàte na Podkarpaciu spotkanie historyków farmacji –
profesjonalistów i amatorów, którym nieoboj´tne jest to, ˝e gromadzony
z takim trudem dorobek potrafi zostaç dos∏ownie umieszczony na Êmietniku.
Tym razem by∏o 56 uczestników zgromadzenia – zdawa∏oby si´ w skali ca∏ego
kraju niedu˝o, ale byli to reprezentanci wszystkich liczàcych si´ Êrodowisk –
przede wszystkim najstarszego Muzeum Farmacji CM UJ, Muzeum Farmacji
w Warszawie, Poznaniu, a tak˝e w Kownie (Litwa), w Stargardzie Szczeciƒskim,
w Âwidnicy, w Ciechanowcu. Byli uczestnicy prawie wszystkich
dotychczasowych osiemnastu spotkaƒ i tacy, którzy pierwszy raz us∏yszeli,
w jak ciekawy sposób mo˝na prezentowaç dzieje nawet jednego przedmiotu.
Uczestników sympozjum przywita∏: Burmistrz Miasta – mgr Wojciech
Blecharczyk, który podczas otwarcia w Sali Herbowej Ratusza pi´knie przedstawi∏ miasto i jego dzieje, doktor Aleksander Czarniawy – Prezes Podkarpackiej
Rady Aptekarskiej, który zapozna∏ uczestników z dzia∏alnoÊcià samorzàdu
aptekarskiego na Podkarpaciu, mgr Leszek Pucha∏a – dyrektor biblioteki imienia
Grzegorza z Sanoka, przybli˝y∏ prac´ biblioteki jako instytucji nie tylko gromadzàcej zbiory w formie ksià˝ki czy najnowszych noÊników s∏owa.
Z du˝ym zainteresowaniem uczestnicy wys∏uchali wprowadzajàcego
referatu magistra historii, emerytowanego dyrektora Muzeum Historycznego,
Edwarda Zajàca pod tytu∏em „Apteki sanockie 1839 - 1939”.
W ciàgu trzech sesji wyg∏oszono w sumie 31 referatów, zaprezentowano
plakat a dyskusjom plenerowym te˝ mo˝na by∏o si´ z korzyÊcià i nie mniejszà
przyjemnoÊcià przys∏uchiwaç.
Uczestnicy przypomnieli sylwetki wybitnych aptekarzy – wyjàtkowo obszerne zestawienie przygotowane przez profesora S. Kucharskiego z Poznania
(„Wk∏ad farmaceutów francuskich w rozwój farmacji i innych nauk”);
wybitnego uczonego, przedstawionego przez doktora Taurasa Antanasa
Mekasa („Odnaleziony album zdj´ciowy prof. J. Muszyƒskiego”) czy badacza
syberyjskiej flory przypomnianego przez Iwon´ Arabas („Aptekarz wojskowy
Ferdynand Karo i jego syberyjskie peregrynacje”). Przedstawieni zostali te˝ ci,
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którzy pozornie nie wyró˝nili si´ spoÊród swych kolegów – ale czy na pewno?
Czy nieciekawe mieli ˝ycie Wac∏aw Grochowski (J. Brzeziƒska „Wac∏aw
Wincenty Grochowski – farmaceuta botanik”), Sylwester Âwita∏a (M. Pajàk,
E. Koch „Mgr Sylwester Âwita∏a – nestor opolskich aptekarzy”), Anna Kulinicz
(B. Nowak „Wspomnienie sylwetki mgr Anny Kulinicz”) czy Jan Andrzejewski
(J. Po∏ajdowicz „Aptekarz ostatniej carowej”) ? A ci, którzy zgin´li niewinnie
i tragicznie w Katyniu ?
Jak pi´knie prezentujà si´ dawne naczynia, nie tylko ceramiczne, którymi
pos∏ugiwali si´ dawni aptekarze (Z. Bela „Naczynie apteczne z MF UJ na
wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie”; I. Dymarczyk, A. Pusocka
„Ceramiczne naczynia apteczne i ich konserwacja”); w jakim otoczeniu pracowali (M. Urbanik, K. Jaworska „Meble z apteki „pod Z∏otym S∏oniem”
w krakowskim Muzeum Farmacji”; U. Kosela „Muzealna aran˝acja apteki
w muzeum dawnego kupiectwa w Âwidnicy”); jakimi pos∏ugiwali si´ ksi´gami
(W. Giermaziak „GBL – zbiory specjalne. Ocalmy od zapomnienia”).
Nie sposób jest omówiç wszystkich przedstawionych w trakcie obrad
treÊci zawartych w opracowaniach. Przedstawiono te˝ losy farmaceutów,
studentów w Dorpacie czy Lipsku; dzieje aptek w Poznaniu, ¸odzi, Ciechanowcu czy organizacje aptekarskie.
Jak zwykle, dr Piotr Gorski z Dinslaken (Niemcy) przedstawi∏ temat nieco
inny aczkolwiek niezwykle ciekawy – „Syndromologia genetyczna Marfana
w ˝yciu i twórczoÊci F. Chopina”, czy geniusz pianisty zwiàzany by∏ z tà w∏aÊnie
cechà ?
Jednymi z ciekawszych by∏y te˝ opracowania dotyczàce innych obszarów
– M. Wi´cek „Materia∏y z archeologicznych badaƒ wykopaliskowych – êród∏o
do poznania historii szk∏a aptecznego” czy doznaƒ po zastosowaniu Êrodków,
które trudno nazwaç leczniczymi – S. Pic „Czarownice i ich czarodziejskie
maÊci”; M. Âledzianowska„“Sztuczne raje i „cudowne wizje po siedmiu pigu∏kach” w twórczoÊci S.I. Witkiewicza”.
Niech ˝a∏uje ten, kto nie uczestniczy∏ w tym spotkaniu aptekarskim.
Podczas sympozjum uczestnicy mieli te˝ mo˝noÊç spotkaç si´ na jubileuszu
farmaceuty-naukowca-artysty, doktora Krzysztofa Kmiecia z Krakowa i obejrzeç
wybrane prace na wystawie ekslibrisu w Sali Biblioteki Miejskiej.
I na zakoƒczenie spotkanie z wznios∏à, tragicznà – historià Ziem Pogranicza, kolonizowanych przez ludy ró˝nych nacji: polskiej, ruskiej, w´gierskiej,
niemieckiej, wo∏oskiej ... Wszystko to w jednym z najwi´kszych i najpi´kniejszych muzeów na otwartym powietrzu, w Muzeum Budownictwa Ludowego.
A w pami´ci pozostanà te˝ g∏´bokie oczy postaci z ikon, patrzàcych ju˝
tylko na odwiedzajàcych sanocki Zamek ...
LMC
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RZESZOWSKI ODDZIA¸ PTFarm.

Kole˝anki i Koledzy,
specyficzne warunki pracy wszelkich
organizacji aptekarskich i farmaceutycznych
na terenie województwa podkarpackiego
sprawiajà, ˝e nie oddzielamy ich w codziennej dzia∏alnoÊci i nie dzielimy na naukowe,
zawodowe czy inne, majàce Êcis∏y zwiàzek
z wykonywaniem codziennych czynnoÊci
w naszych placówkach.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, organizacja której uroczysta
inauguracja dzia∏alnoÊci odby∏a si´ 30 listopada 1947 roku, a wi´c ju˝ 63 lata
temu, w bie˝àcej sytuacji zawodu aptekarskiego w dalszym ciàgu potwierdza
logicznoÊç powiàzania praktyki z teorià. Dla wykonywania czynnoÊci profesjonalnych w profesjonalny sposób konieczny jest rozwój podstaw naukowych,
dla nadania kierunku badaƒ koniecznoÊç rozwiàzywania problemów praktycznych w sposób teoretyczny. Szkolenie specjalizacyjne i ciàg∏e wykonujàcych
zawód aptekarza codziennie przynosi potwierdzenie takiego poglàdu.
Oddzia∏ Rzeszowski PTFarm. si´ga swà dzia∏alnoÊcià roku 1948 i ÊciÊle
wià˝e si´ z pracà Izby Aptekarskiej. Prezes Okr´gowej Izby Aptekarskie w Rzeszowie – mgr farm. Ferdynand Lipczyƒski i cz∏onek rady aptekarskiej mgr
farm. Edward Rachwa∏ 18 wrzeÊnia 1948 roku zostali wybrani do zarzàdu
Oddzia∏u Krakowskiego.
Swà samodzielnà dzia∏alnoÊç oddzia∏ podjà∏ 10 marca 1953 roku, ju˝ na
terenie województwa rzeszowskiego. Dzieje oddzia∏u to praca takich aptekarzy
jak mgr mgr Tadeusz Olszanowski, wtedy z PrzemyÊla, Zygfryd Kumor z D´bicy,
Jerzy Wajdowicz czy Zofia Chamielec z Rzeszowa. Wszyscy ci Aptekarze byli
praktykami zawodu ale zdajàcymi sobie spraw´ ze Êcis∏ego powiàzania post´pu nauki z problemami wynikajàcymi w codziennej pracy w najmniejszych
nawet placówkach zaopatrzenia farmaceutycznego jak to urz´dowo okreÊlano
w tamtych czasach, a czasy by∏y inne ni˝ dziÊ. Towarzystwo by∏o te˝ czynnikiem
∏àczàcym wszystkich magistrów farmacji pracujàcych w ró˝nych miejscach
województwa. Tak jak dziÊ, nie by∏o na terenie Rzeszowskiego oparcia o w∏asne
uczelnie medyczne, wyk∏adowcy zapraszani byli i zapraszani sà z wielu uczelni
w kraju.
Od momentu powstania reaktywowanych izb aptekarskich ∏àcznoÊç
mi´dzy wykonujàcymi zawód pog∏´bi∏a si´ na p∏aszczyênie organizacji zawodowej, która przej´∏a swe zadania poprzez prac´ tych samych aptekarzy, którzy
czynnie dzia∏ali do tej pory w towarzystwie. Nie zosta∏a ani na chwil´ zerwana
wi´ê Êrodowiskowa, a wr´cz dzia∏alnoÊç statutowa towarzystwa rozszerzona
zosta∏a poprzez powinnoÊci Izby Aptekarskiej. I tak to by∏o i jest postrzegane
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wÊród farmaceutów wykonujàcych zawód na terenie naszego, podkarpackiego
województwa.
Niemniej jednak, Oddzia∏ Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego nie zawiesi∏ swej dzia∏alnoÊci z chwilà powstania Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej. I chocia˝ pod jego szyldem odbywajà si´ nieliczne
spotkania, sà to zwykle zgromadzenia o randze ogólnokrajowej, przypomnijmy
sympozja historii farmacji w ¸aƒcucie (2002 r.), Horyƒcu-Zdroju (2004 r.),
Krasiczynie (2007 r.) czy Sanoku (2010 r.); sympozja wyjazdowe (W´gry, S∏owacja, Ukraina, kraje nadba∏tyckie). Wiele spotkaƒ zwiàzanych z wybitnym
farmaceutà Ignacym ¸ukasiewiczem.
Szkolenie ciàg∏e prowadzone jest w Êcis∏ej wspó∏pracy z Izbà Aptekarskà
a komunikaty o kursach i posiedzeniach naukowo-szkoleniowych umieszczane
sà na stronie internetowej POIA, na tej samej stronie zamieszczany jest te˝
wykaz spotkaƒ, które odby∏y si´ na przestrzeni ostatnich lat.
W ostatniej kadencji Zarzàd Oddzia∏u nie przypomina∏ farmaceutom
o obowiàzku uiszczania sk∏adek cz∏onkowskich uznajàc, ˝e nie sk∏adka wskazuje na przynale˝noÊç lecz praca dla Towarzystwa. Niemniej jednak, chocia˝by
dla wykazania swej wi´zi z zawodem i jego obowiàzkami, apelujemy do
wszystkich poczuwajàcych si´ do cz∏onkostwa w Polskim Towarzystwie
Farmaceutycznym i uto˝samiajàcymi si´ z jego za∏o˝eniami o potwierdzenie
uczestnictwa w pracy poprzez wp∏acanie sk∏adek cz∏onkowskich na konto:
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddzia∏ Rzeszowski
ul. Jagielloƒska 23/5
35-025 Rzeszów
PKO BP IO/Rzeszów

73 1020 4391 0000 6802 0057 0838

WysokoÊç sk∏adki miesi´cznie w dalszym ciàgu wynosi 3 (trzy) z∏ote,
czyli sk∏adka roczna to 36 z∏otych
z∏otych.
Nie jest to du˝o dla jednego farmaceuty, tak aptekarza jak i magistra farmacji
pracujàcego poza aptekà. Kwoty tej oddzia∏ nie odprowadza poza swoje
potrzeby, ale ˝eby mo˝na by∏o zorganizowaç coÊ poza dzia∏alnoÊcià codziennà,
trzeba wiedzieç, ˝e jest i widzieç poparcie cz∏onków organizacji – w∏aÊnie
poprzez regulowanie sk∏adki.
Prezes Zarzàdu
Oddzia∏u Rzeszowskiego
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
mgr farm. Lidia Czy˝
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POMÓ˚MY POWODZIANOM !
Minister spraw wewn´trznych i administracji na podstawie wniosku z 25 maja 2010 r. wyda∏ Naczelnej Izbie
Aptekarskiej pozwolenie na przeprowadzenie do 30 wrzeÊnia 2010 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Zebrane Êrodki b´dà przeznaczone na pomoc
aptekarzom oraz ich rodzinom poszkodowanym podczas
tegorocznej powodzi.
Apeluj´ do cz∏onków samorzàdu aptekarskiego o dokonywanie wp∏at na specjalne konto w Banku Przemys∏owoHandlowym SA w Warszawie o numerze:
31 1060 0076 0000 3300 0067 2793
Ka˝da forma pomocy, ka˝da wp∏acona z∏otówka
b´dzie nie tylko przejawem solidarnoÊci, ale równie˝ wyrazem realnego wsparcia dla ludzi ci´˝ko doÊwiadczonych przez los. JednoczeÊnie ponownie zwracam si´ do
prezesów okr´gowych rad aptekarskich o pilne przekazanie do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacji na temat
strat poniesionych przez aptekarzy. OkreÊlenie najpilniejszych potrzeb umo˝liwi udzielenie im skutecznej pomocy.
GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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Mapowanie (walidacja) lodówek
Oferta skierowana jest przede wszystkim do w∏aÊcicieli
aptek i punktów aptecznych poszukujàcych taniego rozwiàzania – mapowania (walidacji) ch∏odziarek do przechowywania preparatów leczniczych.
Stosujemy procedury spe∏niajàce wymagania Inspekcji
Farmaceutycznej. Pomiary wykonujemy korzystajàc z nowoczesnych urzàdzeƒ, które posiadajà atest paƒstwowego zak∏adu higieny oraz sà wzorcowane w zakresie akredytacji
mierzonych temperatur.
Opracowujemy wyniki i wystawiamy Êwiadectwo walidacji urzàdzenia, wa˝ne w przypadku nowszych lodówek
– 2 lata. W przypadku starszych – 1 rok.
Wykonywanie pomiaru nie zak∏óca normalnej pracy
w aptece oraz korzystania z urzàdzenia. Po opracowaniu
wyników otrzymujà Paƒstwo certyfikat walidacji.
Cena: 200 z∏ netto
W przypadku dwóch lub wi´cej ch∏odziarek 150 z∏ netto
od sztuki.
Poza terenem Rzeszowa i okolic doliczamy niewielkie koszty dojazdu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Firma Elba
¸ukasz Mita∏
tel. 608325747
Lukasz.Mital@gmail.com
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Czy b´dzie protest?
Jeden z punktów czerwcowego posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej: przedstawienie propozycji protestu aptekarzy. Powód? Prawie dwa lata bezowocnych prac Ministerstwa Zdrowia nad projektem ustawy refundacyjnej i nowelizacjà prawa farmaceutycznego.
Decyzja o proteÊcie ma byç poprzedzona konsultacjami z prezesami okr´gowych rad aptekarskich.
Grzegorz Kucharewicz
Kucharewicz, prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej, mówi,
˝e od aptekarzy z ca∏ej Polski otrzymuje sugestie, i˝ jedynà formà
zwrócenia uwagi na sytuacj´
aptekarstwa polskiego jest protest.
Có˝ bowiem robiç, kiedy ministerstwo zapowiada, ˝e wkrótce b´dzie reforma systemu refundacji
i nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, a to obiecanki cacanki.
Leki sà wa˝nym - jeÊli nie najwa˝niejszym - elementem obni˝ania
kosztów opieki zdrowotnej, a dop∏aty pacjentów do leków sà miernikiem bezpieczeƒstwa zdrowotnego obywateli. Tymczasem od lat
mamy najwy˝sze w Europie
wspó∏p∏acenie pacjenta za leki,
„turystyk´ lekowà” uprawianà
w poszukiwaniu taƒszych leków
i wojny cenowe aptek. Naczelna
Rada Aptekarska domaga si´
wprowadzenia sztywnych cen na
leki refundowane. Domaga si´
tak˝e stworzenia stabilnej struktury
dla rozwoju aptek opartej o prawo.
Stàd postulat wprowadzenia w ustawie kryteriów demograficznych
i geograficznych przy wydawaniu
zezwoleƒ na prowadzenie apteki.
W Naczelnej Radzie Aptekarskiej
mówi si´: przez kilkanaÊcie miesi´cy ca∏e Êrodowisko aptekarskie
cierpliwie czeka∏o na rezultaty prac
ministerialnych; teraz wi´c pyta kiedy rzàd zamierza zajàç si´ sytuacjà polskich aptek, jaka i kiedy
b´dzie ustawa refundacyjna?

Koncepcja za koncepcjà
W projekcie ministerialnym,
skierowanym do konsultacji spo∏ecznych, mia∏ byç m.in. ca∏kowity
zakaz reklamy aptek ogólnodost´pnych i punktów aptecznych,
mia∏y byç przepisy uszczelniajàce
∏àczenie obrotu hurtowego z detalicznym i koncentracj´ obrotu

detalicznego w ramach jednego
podmiotu, czyli ograniczenia
w tworzeniu sieci aptek. Nowe
uregulowania dotyczy∏y tak˝e
sztywnych, urz´dowych cen zbytu
oraz sztywnych urz´dowych mar˝
-hurtowych i detalicznych - na leki
refundowane. Naczelna Rada
Aptekarska w terminie przedstawi∏a swojà opini´, po myÊli
aptekarzy by∏y powy˝sze rozwiàzania prawne, do∏àczono tak˝e
w∏asne propozycje. I zacz´∏o si´ to,
co trwa do dziÊ.
Naczelna Rada Aptekarska z determinacjà przystàpi∏a do monitowania ministerstwa w sprawie
projektów ustaw. W oficjalnych
wystàpieniach pytano o przebieg
prac nad zg∏oszonymi przez resort
projektami prawnymi. Do minister
Ewy Kopacz przes∏ano pismo z rozszerzonym uzasadnieniem w kwestii sztywnych cen urz´dowych na
leki refundowane, za∏àczono kopie
listów od aptekarzy nadsy∏anych
do samorzàdu aptekarskiego,
w których zwracano uwag´, ˝e
brak przepisów ograniczajàcych
liczb´ aptek jest powodem wielu
negatywnych zjawisk na rynku
aptecznym. Rada si´gn´∏a wy˝ej:
do premiera. Na adres prezesa
Rady Ministrów skierowano pismo,
opisujàc opóêniajàce si´ prace nad
projektem nowelizacji prawa
farmaceutycznego oraz reformy
systemu refundacji. I oto, prawie
w tym samym czasie, dyrektor
Departamentu Polityki Lekowej i
Farmacji MZ poinformowa∏ Rad´,
˝e ministerstwo wycofa∏o z prac
rzàdu swoje projekty. W konsultacjach spo∏ecznych by∏o du˝o uwag
zas∏ugujàcych na uwzgl´dnienie.
W konsekwencji - zdaniem minister
Ewy Kopacz - nale˝a∏o zmieniç
pierwotnà koncepcj´ ustaw. No
i prosz´! Oto resort zdrowia po raz
pierwszy tak g∏´boko pochyli∏ si´
nad konsultacjami spo∏ecznymi
(musia∏, bo kiepskie by∏o to prawo,

chcia∏, bo partnerom nale˝y si´
szacunek?). Tak czy tak, fakt, ˝e
Êcie˝ka dojÊcia do celu poddana
zosta∏a ponownej obróbce.

Goràco w izbach
Na tegorocznych zjazdach okr´gowych izb aptekarskich w uchwa∏ach i stanowiskach opowiadano
si´ za sztywnymi cenami na leki
refundowane na ka˝dym poziomie
sprzeda˝y oraz podwy˝szeniem
obowiàzujàcych mar˝. Domagano
si´ precyzyjnego przepisu prawnego zakazujàcego obni˝anie czy
te˝ rezygnacj´ przez apteki pobierania ustalonych cen lub op∏at.
Zdaniem aptekarzy nie od dziÊ
okreÊlona ustawowo cena maksymalna zamiast doprowadziç do
ustalania cen leków na jak najni˝szym poziomie, cz´sto staje si´ elementem gry rynkowej. Aptekarze
twierdzà, ˝e firmy farmaceutyczne
negocjujàc cen´ urz´dowà maksymalnà udzielajà nast´pnie ró˝nego
rodzaju rabatów i upustów dla
wybranych, czyli tych, którzy zamawiajà wi´ksze pakiety zakupowe
korzystajàc z efektu skali. Wiele
aptek indywidualnych nie mo˝e
sobie na to pozwoliç, nie ma i nie
b´dzie mia∏o tak˝e takiej potrzeby.
Nie od dziÊ znane sà tak˝e postulaty w kwestii demografii i geografii aptek. Te oczekiwania teraz artyku∏owane sà szczególnie wyraziÊcie.

TransparentnoÊç
To ju˝ magiczne s∏owo. Odmieniane przez przypadki przy niejednym okràg∏ym stole dla zdrowia
i na niejednym bia∏ym szczycie jako
podstawa w tworzeniu prawa
ciàgle pokazuje swoje niedoskona∏oÊci. Teraz te˝. OdnoÊnie systemu
refundacji, w wyk∏adzie na tegorocznym Dniu Polskiej Farmacji Zdzis∏aw J. Sabi∏∏o
Sabi∏∏o, prezes firmy doradczej Pharma Business Administration Consultancy, stwierdzi∏
w podsumowaniu: „Wy∏aniajàcy
si´ obraz proponowanych reform
jest, niestety, bardzo chaotyczny”.
Czy chaos zamieni si´ w porzàdek?
Dotyczy to tak˝e ustawy Prawo farmaceutyczne. Jedno i drugie ma
przecie˝ okreÊliç zmiany systemowe i dostosowaç nas do zasad panujàcych w Europie. A tu w naszej
globalnej wiosce rzeczywistoÊç
skrzeczy.
EWA OSTROWSKA

48

BIULETYN 7,8(175,176/2010)

W PRASIE O NAS...

49

50

BIULETYN 7,8(175,176/2010)

KOMUNIKATY

51

52

BIULETYN 7,8(175,176/2010)

53

KOMUNIKATY

Komunikat w sprawie przed∏u˝enia terminów wa˝noÊci pozwoleƒ na obrót
produktem biobójczym
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Zdrowia Publicznego

Warszawa, 20 kwietnia 2010 r.

Komunikat w sprawie przed∏u˝enia terminów wa˝noÊci
pozwoleƒ na obrót produktem biobójczym
Art. 54. ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 2002r. o produktach biobójczych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 252 ze zm.), stanowi, i˝:

„W okresie przejÊciowym do dnia 14 maja 2010 r. przedmiotem obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e byç produkt biobójczy, w którym
zastosowana substancja czynna znajdowa∏a si´ w obrocie przed dniem 14
maja 2000 r. jako substancja czynna produktu biobójczego przeznaczonego
do innych celów ni˝ badania naukowe i rozwojowe oraz badania na potrzeby
rozwoju produkcji.”
Termin zakoƒczenia okresu przejÊciowego zgodnie z dyrektywà Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 wrzeÊnia 2009 r. zmieniajàcà
dyrektyw´ 98/8/WE dotyczàcà wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przed∏u˝enia niektórych terminów (Dz. Urz. UE L 262
z 6.10.2009, str. 40) zosta∏ przed∏u˝ony do dnia 14 maja 2014r.
Oznacza to, ˝e paƒstwa cz∏onkowskie do dnia 14 maja 2014 r. mogà stosowaç
krajowy system pozwoleƒ na obrót produktami biobójczymi na dotychczasowych zasadach.
Dyrektywa nr 2009/107/WE zobowiàzuje paƒstwa cz∏onkowskie do wprowadzenia w ˝ycie odpowiednich zmian ustawowych, wykonawczych i administracyjnych najpóêniej do dnia 14 maja 2010 r. Obecnie trwajà prace legislacyjne
majàce na celu wdro˝enie dyrektywy do prawa krajowego, ale przewiduje
si´, ˝e nie zakoƒczà si´ one przed dniem 14 maja 2010 r. W zwiàzku z tym
znaczàcej iloÊci (1350) pozwoleƒ na obrót produktami biobójczymi grozi utrata
wa˝noÊci ze wzgl´du na up∏yw okreÊlonych w tych pozwoleniach terminów
ich wa˝noÊci.
Taki stan mia∏by realny wp∏yw na powstanie zagro˝enia dla zdrowia ludzkiego,
w szczególnoÊci w zakresie stanu sanitarnego w obiektach s∏u˝by zdrowia,
w przemyÊle spo˝ywczym oraz w gospodarstwach domowych. W konsekwencji tego zaistnia∏oby równie˝ zagro˝enie powstania powa˝nych szkód dla
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gospodarki narodowej z uwagi na ograniczenie albo uniemo˝liwienie dzia∏ania
kilkuset przedsi´biorców produkujàcych lub wprowadzajàcych na rynek produkty biobójcze.
Ponadto do czasu wdro˝enia przepisów dyrektywy dotyczàcych przed∏u˝enia
okresu przejÊciowego do krajowego porzàdku prawnego zastosowanie ma
zasada bezpoÊredniego zastosowania prawa UE, którego konsekwencjà dla
paƒstw cz∏onkowskich jest oparcie swojego dzia∏ania zarówno na normach
prawa krajowego, jaki i normach prawa UE. Poj´cie dzia∏ania obejmuje obok
wydawania aktów generalnych i abstrakcyjnych, tak˝e wydawanie aktów
o charakterze indywidualnym (w tym decyzji administracyjnych). Stosowanie
dyrektyw polega na implementowaniu ich norm do prawa krajowego w odpowiedniej formie, a w przypadku braku prawid∏owej lub nieterminowej implementacji do prawa krajowego paƒstwa cz∏onkowskie zobowiàzane sà do
podejmowania dzia∏aƒ zgodnych z treÊcià norm dyrektyw i zaniechania dzia∏aƒ
z treÊcià norm dyrektyw niezgodnych (Orzeczenie C-431/92 Komisja przeciwko
Niemcom).
W zwiàzku z powy˝szym Minister Zdrowia wyda na podstawie art. 161 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post´powania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póên. zm.) w zw. z art. 26 ustawy z
dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o produktach biobójczych oraz art. 54 ust. 1 i art. 54
ust. 5 ustawy o produktach biobójczych w zwiàzku z art. 16 ust. 1 dyrektywy
98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczàcej
wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. U. UE L 123, s. 1 z póên.
zm.) decyzje dokonujàce zmiany danych obj´tych danym pozwoleniem na
obrót produktem biobójczym w zakresie terminu wa˝noÊci pozwolenia, który
zostanie przed∏u˝ony do dnia 14 maja 2014 r.
Odpowiednie informacje zostanà równie˝ przekazane inspekcjom odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 13 wrzeÊnia
2002 r. o produktach biobójczych.
/-/Piotr Dàbrowski
Zast´pca Dyrektora
Departamentu Zdrowia Publicznego

JUè WKRÓTCE NOWE WYDAWNICTWO POIA

Ok∏adka nowej serii wydawniczej.
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