Informacja z posiedzenia
Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w dniu 21 stycznia 2016 roku

W dniu 21 stycznia 2016 roku odbyło się czwarte posiedzenie Podkarpackiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzenie otwarła Prezes PORA p. dr Lucyna Samborska. Na posiedzeniu
obecni byli członkowie Rady, oraz zaproszeni goście.
Zebrani na posiedzeniu uchwalili porządek obrad. W następnej kolejności, członkowie Rady po
przeprowadzeniu dyskusji - przyjęli protokół z posiedzenia PORA w dniu 10.12.2015.
Trzeci punkt posiedzenia dotyczył spraw związanych ze szkoleniem ciągłym farmaceutów. Koncepcję
pracy Komisji ds. Nauki i Szkolenia przedstawiła jej Przewodnicząca - p. dr Natasza Staniak.
Jako cel pracy Komisji, pani Przewodnicząca podała organizowanie szkoleń spełniających wymogi
rozporządzenia MZ, tak aby jednocześnie maksymalnie spełniały one potrzeby farmaceutów
zgromadzonych w POIA. Szkolenia powinny stwarzać możliwość integracji środowiska zawodowego.
Chcemy aktywizować farmaceutów do współpracy z Biurem Izby w zakresie publikowania,
wygłaszania referatów, a także podjąć współpracę z uniwersytetami 3 wieku i mediami w zakresie
edukacji pacjentów, w celu budowania pozytywnego wizerunku zawodu farmaceuty.
Aby zrealizować plan działania, pani Przewodnicząca stworzyła plan działania Komisji na najbliższe
miesiące. Plan ten składa się z trzech etapów:
1. Zebranie informacji (research)
 Zapoznanie się z funkcjonującymi procedurami w zakresie organizacji pracy biura dotyczącym
szkoleń.
 Określenie problemów wymagających wypracowania i wdrożenia nowych procedur.
 Opracowanie ankiety dotyczącej oczekiwań farmaceutów w zakresie organizacji szkoleń przez
POIA i skierowanie ankiety do farmaceutów.
2. Prace koncepcyjne
 Analiza statystyczna uzyskanych wyników z ankiety wraz z opracowaniem wniosków.
 Wypracowanie standardów pracy biura dotyczących organizacji szkoleń, tak by były one
przejrzyste dla jednostek szkoleniowych, firm, osób fizycznych, sponsorów podejmujących
współpracę z biurem POIA, w zakresie organizacji szkoleń.
 Wypracowanie procedur w zakresie komunikacji z farmaceutami w celu informowania ich o
planowanych szkoleniach organizowanych przez POIA (np. formy komunikacji,
ustalania/komunikowania harmonogramu szkoleń na dany miesiąc/rok, z jakim
wyprzedzeniem mają być informowani farmaceuci o szkoleniach)
 Wypracowanie koncepcji działań motywujących farmaceutów do współpracy z komisją ds
szkoleń oraz opracowanie zasad przyjmowania do druku publikacji farmaceutów i
kwalifikacji referatów.
 Określenie zasad na jakich POIA miałaby partycypować w kosztach organizacji szkoleń,
publikacji tekstów w biuletynach POIA, na stronie internetowej POIA.
 Raport z dotychczasowej działalności pracy biura/specjalisty ds szkoleń przedstawiony przez
komisję ds szkoleń dla rady PORA oraz wydanie opinii dla PORA na temat ewentualnej
reorganizacji zakresu prac prowadzonych przez biuro POIA i zakresu czynności w celu
sprawnego zarządzania organizacją szkoleń, certyfikacją szkoleń i prowadzeniem ewidencji
szkoleń ciągłych.

3. Prace wdrożeniowe
W dalszej kolejności Rada omówiła projekt uchwały skierowanej przez członków PORA w sprawie
przekazywania do wiadomości PORA comiesięcznego wyciągu bankowego z konta POIA. W wyniku
przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż projekt ten zostanie skierowany do analizy prawnej,
ostateczna zaś jego wersja poddana zostanie pod głosowanie na następnym posiedzeniu PORA.
Piąty punkt posiedzenia Rady dotyczył spraw różnych. Członkowie PORA:





zapoznali się z aktualnymi sprawami prowadzonymi przez Komisję do spraw wykonywania
zawodu farmaceuty,
podjęli uchwałę w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu farmaceuty dwojgu
absolwentom wydziałów farmaceutycznych,
podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia okresów szkoleniowych dla trójki farmaceutów,
ustalili, iż najbliższe posiedzenie Rady powinno dotyczyć spraw budżetowych Izby.

Szóstym i ostatnim punktem obrad było spotkanie z panią mgr farm. Elżbietą Piotrowską Rutkowską –
V-ce Prezesem ORA w Łodzi, kandydatką na Prezesa NRA. Spotkanie zostało zorganizowane na
wniosek członków PORA. Na spotkanie zostali również zaproszeni podkarpaccy delegaci na Krajowy
Zjazd Aptekarzy.
Pani mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przybyła na spotkanie wraz z Prezesem OIA w Warszawie panem magistrem Michałem Byliniakiem.
Pani mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zadeklarowała oficjalnie, iż będzie startować w wyborach na
Prezesa NRA. Przedstawiła swoją sylwetkę, dokonania i sukcesy jako Prezes OIA w Łodzi. Następnie
przybliżyła zebranym swój program wyborczy, oraz poglądy na sprawy związane z samorządem
zawodowym.
Najważniejsze punkty programowe przedstawione zebranym:











pogłębienie współpracy pomiędzy okręgowymi izbami aptekarskimi, wymiana doświadczeń i
wiedzy,
organizacja modelu pracy NRA w oparciu o aktywnie działające zespoły zadaniowe,
polepszenie komunikacji pomiędzy NIA i członkami samorządu,
ograniczenie obrotu pozaaptecznego,
dążenie do egzekwowania prawa w zakresie przepisów antykoncentracyjnych (1%),
dążenie do zapewnienia niezależności zawodowej farmaceuty,
współpraca z politykami, mediami,
współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną,
dążenie do zapewnienia pełnej dostępności leków,
współpraca z lekarzami, m.in. w zakresie receptury aptecznej.

W trakcie prezentacji postulatów, członkowie POIA aktywnie brali udział w dyskusji, zadawali pytania
i dzielili się swoimi opiniami i doświadczeniami. Na zakończenie spotkania zebrani podziękowali
gościom za przybycie.

Po wyczerpaniu wszystkich tematów, pani Prezes dr Lucyna Samborska zamknęła czwarte
posiedzenie Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Jak okazało się na VII Krajowym Zjeździe Aptekarzy, w dniu 30.01.2016 pani mgr Elżbieta PiotrowskaRutkowska wybrana została Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Delegaci na KZA pogratulowali
pani Prezes wyboru, oraz zadeklarowali pełną chęć współpracy w działaniach na rzecz polskich
farmaceutów.

