Uchwała Nr 7
XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
Z DNIA 15 KWIETNIA 2010r.
w sprawie: pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych

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
XXV Okręgowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie wyraŜa zaniepokojenie z powodu przedłuŜających się prac nad
ustawami dotyczącymi środowiska aptekarskiego.
Obecnie mamy 2010r., a proces legislacyjny nad nowelizacją ustaw rozpoczął
się w 2001r. Przez cały ten czas trwają prace nad kolejnymi wersjami zmian i
jak do tej pory najistotniejsze dla samorządu zawodowego aptekarzy nie trafiły
na tzw. ścieŜkę legislacyjną.
Niekontrolowany wzrost liczby aptek ogólnodostępnych, łączenie wszystkich
poziomów obrotu lekami w ramach jednego podmiotu, agresywna reklama aptek
i produktów leczniczych, stosowanie cen maksymalnych na refundowane
produkty lecznicze i wyroby medyczne powodują, Ŝe ochrona zdrowia
publicznego dysponuje coraz mniejszymi środkami z kasy publicznej przy
zachowaniu składki zdrowotnej w tej samej wysokości. Apteki zmuszone są do
twardej gry rynkowej co powoduje, Ŝe nie koncentrują się na potrzebach swoich
pacjentów a na przetrwaniu ekonomicznym. Nie byłoby w tym zjawisku
zagroŜeń dla zdrowia publicznego, gdyby owa gra rynkowa nie drenowała
pieniędzy publicznego płatnika.
W związku z powyŜszym Delegaci na XXV Okręgowy Zjazd Podkarpackiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej zwracają się do władz Naczelnej Rady
Aptekarskiej o spowodowanie przyspieszenia prac Ministerstwa Zdrowia
w zakresie nowelizacji ustaw regulujących obrót produktów leczniczych
i wyrobów medycznych w tym: ustawy Prawo Farmaceutyczne, Ustawy
o Izbach Aptekarskich oraz ustawy o cenach.
Propozycje i konkretne projekty tych zmian zostały przygotowane przez
samorząd. Dotyczą one funkcjonowania aptek ogólnodostępnych, szpitalnych
oraz waŜnych interesów farmaceutów tj.:
1. radykalnego zakazu łączenia obrotu hurtowego leków z detalicznym,

2. zakazu monopolistycznych praktyk producentów leków, w tym takŜe
zmowy kartelowej
3. zakazu koncentracji obrotu detalicznego w ramach jednego podmiotu,
powrót do hasła „ apteka dla aptekarza”,
4. pozycji i zadań aptek szpitalnych w zakładach opieki zdrowotnej,
5. stałych, urzędowych cen zbytu leków na wszystkich poziomach
dystrybucji oraz urzędowych marŜ na leki podlegające refundacji ze
środków publicznych,
6. całkowitego zakazu reklamy aptek ogólnodostępnych i punktów
aptecznych,
7. zmian legislacyjnych zmierzających do istotnego ograniczenia
moŜliwości dystrybucji leków poza siecią apteczną, w tym przez Internet,
z zachowaniem praw nabytych,
8. ustalenia jasnych zasad odpowiedzialności lekarza i aptekarza
w zakresie wystawiania i realizacji recept lekarskich,
9. nowelizacji ustawy o izbach aptekarskich, do której naleŜy włączyć
elementy ustawy o zawodzie farmaceuty i umocowania prawne
Kodeksu Etyki Aptekarza.
Proponowane zmiany jako zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa
farmakoterapii obywateli przyczynią się wydatnie do przywrócenia równowagi
na rynku leków i wyrównania szans funkcjonowania wszystkich aptek.

§2
XXV Okręgowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Podkarpacką Okręgową
Radę Aptekarską do przekazania niniejszej uchwały do Naczelnej Rady
Aptekarskiej celem podjęcia działań zmierzających do realizacji niniejszej
uchwały

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
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