Uchwała Nr 8
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
Z DNIA 15 KWIETNIA 2010r.

w sprawie: zagroŜeń dla funkcjonowania aptek i aptekarzy płynących z coraz
powszechniejszych praktyk monopolistycznych w dystrybucji leków w Polsce.
XXV Okręgowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie działając na podstawie art.27 pkt. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. z 2008r. Nr 136, poz. 856 ze zm.) podejmuje
uchwałę:
§1
W ostatnim czasie na rynku leków nasilają się zjawiska noszące znamiona
dzikiej, niekontrolowanej konkurencji, będącej odwzorowaniem sprzedaŜy
sklepów wielko- powierzchniowych, co zmusza apteki do twardej gry rynkowej.
Coraz częściej pojawiają się propozycje przystępowania aptek do róŜnych
programów i akcji, udostępniania moŜliwości korzystania z portali
internetowych i serwisów, a takŜe udostępnianie specjalistycznego
oprogramowania w powiązaniu z programami lojalnościowymi.
Zadaniem naszego samorządu jest dbanie o dobro członków, a takŜe
ostrzeganie przed wszelkimi działaniami godzącymi w interesy zawodu
aptekarza oraz naszych pacjentów.
W związku z powyŜszym wzywamy do:
1/ zachowania rozwagi przy podejmowaniu decyzji o przystępowaniu do
programów i akcji oferowanych przez firmy farmaceutyczne,
2/ szczegółowego zapoznawania się z regulaminami, warunkami zapłaty,
czasem trwania umowy oraz moŜliwościami rezygnacji z w/w propozycji,
3/ przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i nie ujawnianie takich
danych osobom trzecim,
4/ dokładnego czytania informacji zapisanych „ drobnym drukiem” lub
w formie odsyłaczy do szczegółowych warunków i regulaminów.
Rozwaga i zastanowienie się przed podjęciem decyzji pozwoli na
uniknięcie w przyszłości negatywnych skutków, często finansowych,
wynikających z nieznajomości zasad na jakich przystąpiło się do programu czy
skorzystało z super oferty.
§2
XXV Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie zwraca się do władz Naczelnej Rady Aptekarskiej o zadbanie o to

aby w przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia projektach nowelizacji
ustaw farmaceutycznych znalazły się uregulowania dotyczące powyŜszych
problemów.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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