W dniu 10 grudnia 2015 roku odbyło się trzecie posiedzenie Podkarpackiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzenie otwarła Prezes PORA p. dr Lucyna Samborska. Na posiedzeniu
obecni byli wszyscy członkowie Rady, oraz zaproszeni goście:






p. mgr Witold Prokopiak - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
p. mgr Maria Wójcik - Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego,
p. mgr Anna Pliś-Grymanowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
p. mgr Bogusława Szybisz - prawnik POIA,
p. mgr Elżbieta Zwolińska - Dyrektor Biura POIA,

W poszczególnych częściach posiedzenia uczestniczyli ponadto:






p. mgr Jacek Kozaczuk - powołany na Przewodniczącego Komisji ds. Aptek Szpitalnych
p. dr Natasza Staniak - powołana na Przewodniczącą Komisji ds. Szkoleń
p. dr Grzegorz Kucharewicz - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
p. dr Marek Jędrzejczak - Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
p. red. Wiktor Szukiel - Redaktor Naczelny "Czasopisma Aptekarskiego"

Przyjęto porządek obrad, oraz omówiono kolejne zagadnienia.
1. Powołanie Komisji ds. Aptek Szpitalnych
Przeprowadzono dyskusję i powołano Komisję do spraw Aptek Szpitalnych.
W skład Komisji weszli:
mgr farm. Jacek Kozaczuk - Przewodniczący Komisji
mgr farm. Henryka Paszko - Zastępca Przewodniczącego
mgr farm. Anna Dudek - Sekretarz
mgr farm. Przemysław Szybkowski - Członek Komisji
2. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty.
Podjęto uchwałę zmieniającą skład Komisji. Z uczestnictwa w pracach Komisji zrezygnowała pani mgr
farm. Aneta Korzeniowska-Wszołek. Skład Komisji uzupełnili nowo powołani członkowie: mgr farm.
Agnieszka Ochał, oraz p. mgr Piotr Bartoszek.
Komisja wypracowała zasady postępowania, w tym m.in. tryb zwoływania obrad. W związku z tym
faktem, na stronie www.poia.pl opublikowana zostanie informacja dla farmaceutów opisująca zasady
pracy Komisji.
3. Powołanie Komisji Nauki i Szkolenia.

Przeprowadzono dyskusję na temat roli i zadań Komisji Nauki i Szkolenia. Swoją koncepcję pracy
Komisji przedstawiła p. dr Natasza Staniak - kandydatka na przewodniczącą Komisji. Celem powołania
Komisji Nauki i Szkolenia ma być szeroko rozumiana edukacja i integracja środowiska podkarpackich

aptekarzy. Główną ideą jest określenie zapotrzebowania farmaceutów zgromadzonych w POIA w
zakresie tematyki, formy, miejsca i czasu realizacji szkoleń, tak aby w jak największym stopniu
spełniały ich oczekiwania. Istotna jest także aktywizacja farmaceutów i zachęcanie do włączenia się w
proces tworzenia posiedzeń i publikacji szkoleniowych. Na nowej stronie www Izby planowane jest
miejsce przeznaczone na publikację opracowań przygotowanych przez członków samorządu, a w
miarę możliwości i ilości tekstów - planowana jest również reaktywacja Biuletynu Naukowo Szkoleniowego. Zachętą do przygotowania publikacji będzie m.in. możliwość uzyskania 5 punktów
edukacyjnych, zgodnie z przepisami prawa. Planowane są wydarzenia łączące naukę z rozrywką - np.
rodzinny wyjazd farmaceutów do Muzeum Farmacji w Krakowie czy Bieczu. Komisja chciałaby również
zachęcić farmaceutów do prowadzenia szkoleń dla pacjentów, oferując równocześnie pomoc w ich
realizacji. W ramach tych działań planowane jest nawiązanie współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej
z Uniwersytetami "Trzeciego Wieku".
Pierwszym i niezbędnym krokiem dla przygotowania interesujących szkoleń musi być poznanie
Państwa opinii i oczekiwań. Z tego powodu w pierwszym kwartale roku 2016 zostanie przygotowana i
przedstawiona Państwu ankieta poruszająca problematykę szkoleń ciągłych. Już dziś prosimy o
aktywne włączenie się w te działania i wypełnienie ankiety.
Po zakończeniu dyskusji, pani Prezes zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały powołującej
Komisję Nauki i Szkolenia. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę, powołując Komisję w
składzie:
dr Natasza Staniak - Przewodnicząca Komisji
Członkowie:
mgr Lidia Czyż
mgr Przemysław Szybkowski
mgr Marcin Bochniarz
Jako Komisja Nauki i Szkolenia jesteśmy otwarci na współpracę i już dziś zapraszamy wszystkich
chętnych aptekarzy do podjęcia wspólnej pracy w tematyce szkoleń. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt z Biurem Izby.
4. Część Uroczysta - wręczenie odznaczeń przyznanych przez NRA. Omówienie przez
Wiceprezesa NRA doktora Marka Jędrzejczaka stanu prac nad Ustawą o zawodzie
farmaceuty i izbach aptekarskich.
Na posiedzenie PORA przybyli goście reprezentujący NRA. Obecni byli p. dr Grzegorz Kucharewicz Prezes NRA, p. dr Marek Jędrzejczak - Wiceprezes NRA, oraz redaktor naczelny Czasopisma
Aptekarskiego - Wiktor Szukiel.
Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia przyznanych przez NRA wyróżnień. Pani mgr Halina Sikorska
odznaczona została Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Pan mgr Witold Prokopiak
uhonorowany został tytułem "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego". Pani mgr
Bogusława Szybisz otrzymała wyróżnienie "Mecenas Samorządu Aptekarskiego".

W drugiej części spotkania dr Marek Jędrzejczak przedstawił działania samorządu aptekarskiego na
szczeblu centralnym, oraz omówił poszczególne zagadnienia:
 W związku z niedawną zmianą rządu samorząd aptekarski musi przedstawić nowej władzy
swoje plany. W tym celu przygotowano dokument "Mapa potrzeb usług farmaceutycznych",
która porusza problemy związane z ilością aptek w Polsce, proponując wprowadzenie
mechanizmu ograniczającego ilość nowo otwieranych aptek, m.in. poprzez wprowadzenie
czasowego moratorium na wydawanie pozwoleń na prowadzenie apteki. Jako kryterium
otwarcia apteki proponuje się wprowadzenie ograniczeń demograficznych (ilość
mieszkańców na 1 aptekę) oraz geograficznych (położenie apteki). Wzięto również pod
uwagę problem dyżurów aptek.
 Prowadzono rozmowy w Ministerstwie Zdrowia mające na celu zwrócenie uwagi na problem
poza aptecznego obrotu lekiem. Koncepcja ograniczenia sprzedaży leków poza apteką jest
omawiana i wypracowywany jest model rozwiązań prawnych w tym zakresie.
 Pan Wiceprezes dr Marek Jędrzejczak poinformował zebranych, iż jako osoba inicjująca wiele
z działań Naczelnej Izby, będzie kandydował na stanowisko Prezesa NRA podczas
styczniowego Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
 Pan Wiceprezes podkreślił rolę niezależności zawodowej farmaceutów, złej konstrukcji
sposobu obliczania marż (marże liczone są od limitu leku, a nie od jego ceny), zwrócił uwagę
na konieczność zmiany przepisów antywywozowych tak, aby były skuteczne. Kolejnym
problemem, który należy rozwiązać jest kwestia cofania aptekom po kilku latach refundacji z
powodu błędów formalnych.
 Poruszono również problem opieki farmaceutycznej. Aktualna koncepcja ma zawierać na
początek dwie usługi farmaceutyczne, będące częścią refundowanej opieki farmaceutycznej:
przegląd leków, oraz naukę korzystania z postaci leków. Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz
w pełnym emocji wystąpieniu przedstawił zebranym wydarzenia, które rozegrały się wokół
koncepcji opieki farmaceutycznej przygotowanej przez ŚIA.
Ponadto, w przebiegu wizyty:








głos zabrał redaktor W. Szukiel przedstawiając swoją diagnozę "5 minut samorządu
aptekarskiego", która m.in. propagowała ideę wyjścia farmaceutów do pacjentów w ramach
prowadzonej opieki farmaceutycznej.
mgr Arkadiusz Mandryk poruszył zagadnienie potrzebnych działań samorządu tak, aby
poprawić sytuację polskich farmaceutów. Pan Prezes Kucharewicz oznajmił, iż celem
pierwszym powinna być jedność środowiska tak, aby stanowić realną siłę w rozmowach z
rządzącymi.
poruszono ponownie problem sprzedaży poza aptecznej, również w kontekście konieczności
kontroli sklepów przez Inspekcję Farmaceutyczną. Jednym z pomysłów było wprowadzenie
opłat pobieranych od sklepów prowadzących sprzedaż leków (w analogii do handlu
alkoholem). Mgr Halina Sikorska zwróciła uwagę, iż bardzo wiele preparatów jest obecnie
zarejestrowanych jako suplementy diety i nadzór nad nimi prowadzi Inspekcja Sanitarna.
poruszono również kwestię projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty i Izb Aptekarskich.
Dyskutowano o niektórych jego zapisach, oraz o porządku redakcyjnym. Dr Marek
Jędrzejczak poinformował o fakcie złożenia projektu na ręce Ministra Zdrowia celem
wprowadzenia go do polskiego prawa.

5. Omówienie zasad zwrotów kosztów za dojazdy dla członków PORA i Komisji działających
przy PORA, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, oraz
przewodniczącej Sądu Aptekarskiego i jego członków wraz z podjęciem uchwały w tej
sprawie.
Członkowie Rady podjęli uchwałę regulującą zasady zwrotu kosztów za dojazdy na posiedzenia
komisji problemowych, Sądu Aptekarskiego, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, oraz członków Rady. Zwrot kosztów podróży przy wykorzystaniu
środków komunikacji publicznej przysługuje na podstawie zakupionego biletu. Zwrot kosztów
przejazdu samochodem, motocyklem, motorowerem odbywa się według stawki za jeden kilometr
przebiegu pojazdu w wysokości ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zwrot
kosztów podróży wypłacany jest na wniosek zainteresowanego.
6. Przyjęcie protokołu z drugiego posiedzenia PORA, które odbyło się w dniu 19.11.2015.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
7. Udzielenie rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki, oraz podjęcie decyzji w sprawie
przedłużenia okresu edukacyjnego o 24 miesiące.
Po wysłuchaniu stanowiska Przewodniczącej Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty,
członkowie Rady jednogłośnie udzielili rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki dwóm
kandydatkom na stanowisko kierownika apteki, oraz kandydatce na stanowisko kierownika działu
farmacji szpitalnej. Rada zaakceptowała również wniosek jednej magister farmacji o przedłużenie
okresu edukacyjnego o 24 miesiące.
8. Omówienie spraw związanych z planowanymi zmianami na stronie www.poia.pl.
Członkowie Rady uważają za niezbędne wprowadzenie zmian w wyglądzie i funkcjonalności strony
www.poia.pl. Obecnie trwają dyskusje nad koncepcją nowej strony, równocześnie zbierane są oferty
na wykonanie witryny. Dotychczasowe ustalenia stanowią, iż nowa strona www POIA będzie
zawierała m.in. dział "Aktualności" z możliwością komentowania, dział przeznaczony dla Komisji
Nauki i Szkolenia, dział zawierający porady z zakresu praktyki aptecznej, wprowadzona zostanie
możliwość przeprowadzania ankiet w sprawach dotyczących działań Izby, uruchomione zostanie
forum internetowe dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Zostanie zmieniona grafika
portalu, wprowadzone zostaną rozwiązania zwiększające funkcjonalność i atrakcyjność witryny.
Ustalono również osoby odpowiedzialne za umieszczanie materiałów na aktualnej stronie Izby. Do
osób tych należą: pani Wiceprezes Lidia Czyż, pan Wiceprezes Jacek Brodziński, oraz pan mgr Michał
Dobrowolski.
9. Omówienie możliwości publikowania informacji o ukaraniu przez Okręgowy Sąd Aptekarski
po zakończeniu prowadzonych postępowań.

Wnioskodawcą publikowania krótkich informacji o ukaraniu farmaceutów przez Sąd Aptekarski był
mgr Przemysław Szybkowski. Publikacja takich informacji miałaby mieć charakter prewencyjny.
Wywiązała się dyskusja w sprawie informacji o ukaraniu, w wyniku której obecna na posiedzeniu pani
Przewodnicząca Sądu mgr Maria Wójcik wyraziła zgodę na publikowanie krótkich informacji o fakcie
ukarania przez sąd prawomocnym wyrokiem za konkretne przewinienie. Informacje zawarte w notce
będą pozbawione danych osobowych.

10. Omówienie dwóch skarg skierowanych do Prezes PORA.
Pani Prezes przedstawiła skargi, które na jej ręce wpłynęły do Biura POIA. Pierwsza skarga pochodziła
od pacjentki i dotyczyła nieuprzejmego potraktowania przez personel w jednej z rzeszowskich aptek.
Druga skarga pochodziła od apteki i dotyczyła reklamy apteki należącej do farmaceuty, będącego
jednak członkiem Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
W zarządzonym przez panią Prezes głosowaniu jawnym, członkowie Rady jednogłośnie zdecydowali o
przekazaniu pierwszej sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, sprawę
reklamy kierując zaś do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
11. Omówienie tematu związanego ze szkoleniem pielęgniarek i położnych z zakresu zasad
poprawnego wypisywania recept.
Wnioskodawcą poruszenia tematu był mgr Przemysław Szybkowski. Pani Dyrektor Biura mgr Elżbieta
Zwolińska przedstawiła sytuację formalno-prawną dotyczącą możliwości wypisywania recept przez
pielęgniarki.
Do wypisywania recept uprawnione będą wyłacznie pielęgniarki i położne, które ukończą określony
przepisami kurs przygotowujący. Uprawnionymi do prowadzenia kursów są akademie medyczne,
oraz podmioty zarejestrowane do szkoleń. Sam kurs trwa 100 godzin dydaktycznych i podzielony jest
na 2 części. W chwili obecnej trwa proces rejestracji podmiotów, który ma się zakończyć około 10.01.
2016. Najprawdopodobniej, ze względu na powolny przebieg prac w połączeniu z wysokimi
wymogami formalnymi, jak również kontrowersjami wokół tematu wśród pielęgniarek i położnych,
pierwsze recepty wystawione przez pielęgniarki lub położne zaczną się pojawiać w aptekach
najwcześniej w marcu 2016 roku.
12. Sprawy różne.
W części dotyczącej spraw różnych omówiono zagadnienia organizacyjne związane z wyjazdem
Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy, zaakceptowano świąteczny harmonogram pracy Biura Izby,
zaakceptowano harmonogram pracy aptek powiatów jasielskiego i niżańskiego, oraz podjęto decyzję
o objęciu patronatem Izby Opłatka dla farmaceutów organizowanego w dniu 10.01.2016 roku przez
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski.

Protokołował
Sekretarz PORA
mgr Marcin Bochniarz

