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Kierownicy
Aptek og6lnodostgpnych
i szpitalnych
dzial6w farmacji szpitalnej
na tereniewoj. podkarpackiego

- wszYscY-

Przypominatn,Ze zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z 6 wrzeflnia200I r. Prawo
musi
(Dz.lJ. 22008r. rr 45,poz.27l zp62n.zm.)w apteceog6lnodostqpnej
farmaceutyczne
byi

ustanowiony farmaceuta, odpowiedzialny za prowadzenie apteki; molna byi

kt6ry ma co
kierownikiemtylko jednej apteki.Kierownikiemaptekimozebyi l'armaceuta,
najmniej5-letni stu|pracyw aptecelub 3-letnistaZpracyw aptece,w przypadkugdy posiada
z zakresularmacji aptecznej.W mySl art. 88 ust. 4 ww. ustawy, kierownik
specjalizacjE
farmaceutg,o kt6rym mowa w ust. 1, do jego
fia czasswojejnieobecnoSci,
aptekivqvznacza,
w art.95 ust.4 pkt 5.
zastgpowania,
w trybieokre$lonym
Ministra Zdrowia z 18 puldziernika2002r. w sprawie
Przepis$ 11 rozporzqdzenia
podstawowychwarunk6w prowadzeniaapteki (Dz. U. nr 187, p,oz. 1565) stanowi, ze
powierzenie zastgpstwa kierownika apteki na okres dlulszy niz 30 dni wymaga
i okrggowej
powiadomienia
w formie pisemnejwojew6dzkiegoinspektorafarmaceutycznego
izby aptekarskiej.
zawiera:
Powiadomienie
1) imig i nazwiskokierownikaapteki;
kierownikaapteki;
2) imig i nazwiskoosobyzastgpuj4cej
aptekiwymagariokreSlonych
3) informacjeo spelnieniuprzezosobgzastEpujqcqkierownika
w art. 88 ust.2 ww. ustawy;
4) okres,na kt6ry powierzonozastgpstwo;
o wyrazeniuzgodyna objgciezastgpstwa;
5) oSwiadczenie

6) przyczyng powierzeniazastqpstwa;
7) datgi podpiskierownikaapteki.
Uprzejmieinformujg, Ze na stronieWojew6dzkiegoInspektoratuFarmaceutycznego
ZGODY I ZEZWOLENIA>DOKUMENTY>ZMIANA
WRZESZOWiEW ZAITJAdCE
KIEROWNIKA APTEKI/PI.]NKTU APTECZNEGO/DZIAN,UFARMACJI SZPITALNEJ'
powier zeniai ptzyj gciazastgpstwa'
znajduje sig formularz o Swiadczenia

Do wiadomoSci:
1- N*"dowy FunduszZdtowiaOddzialw Rzeszowie;
Okrqgowalzba Aptekarska'
2. Podkarpacka

KomunikatyPWIF publikowanes4na stroniewww.rzeszow.wif.goy.pl

oSwrADczENIE

Janihejpodpisana/y
mgr farm. .
legrtymuj4ca/y
sigprawemwykonywaniazawodunr ....
..
w pracy spowodowan4
w zrvi4zkuz mojq nieobecnoSci4
powierzampelnienieobowi4zk6wkierownikaaptekimieszcz4cej
sigw

Pani/Panu mgr farm.
legitymujqca/y sig prawem wykonywania zawodunr ....
oddnia

...... dodnia

(miejscowoit i data)

(podpisp owierzajqcegoobowiqzki)

Janihejpodpisana/y
mgr farm.
legitymuj4ca/ysigprawemwykonywaniazawodunr ....
sigw .
podejmujgsigpelnieniaobowi4zk6wkierownikaaptekimieszcz4cej

od dnia

..... do dnia

.....
w rwiqzkuz nieobecno5ci4
w pracy spowodowan1

kierownika apteki mgr farm.
legitymuj4ca/y sig prawem wykonylvania zawodu nl ....

(miejscowoil i data)

(podpis p odejmujacego obowi qzki)

