Informacja z 2-go posiedzenia PORA VII kadencji w dniu 19.11.2015
W dniu 19 listopada 2015 roku odbyło się drugie 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 farm. Witold Prokopiak - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
p. mgr farm. Maria Wójcik - Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego,
p. mgr farm. Monika Urbaniak - Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
p. mgr Bogusława Szybisz - prawnik POIA,
p. mgr Elżbieta Zwolińska - Dyrektor Biura POIA.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia informacji bieżących:
• Pani Prezes dr Lucyna Samborska poinformowała o:
• wyrażeniu zgody przez p. doktora Aleksandra Czarniawego na wejście w skład
Komisji Legislacyjnej,
• wyrażeniu zgody przez p. mgr Marzenę Moskwa-Jacek na pełnienie funkcji
koordynatora ds. Działów Farmacji Szpitalnej
• fakcie ukonstytuowania się w dniu 04.11.2015 Komisji Rewizyjnej, w której skład
weszli: mgr Anna Pliś-Grymanowska (Przewodnicząca), mgr Tomasz Michniowski
(zastępca Przewodniczącej), mgr Jacek Jaszewski (Sekretarz Komisji).
• obecności na posiedzeniu Rady Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej, oraz Przewodniczącej Sądu Aptekarskiego. Ze względu na obowiązki
zawodowe w posiedzeniu nie mogła uczestniczyć Pani mgr Anna Pliś-Grymanowska
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
• planowanej obecności p. mgr Moniki Urbaniak, która jako Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny chciała poznać nowych członków Rady, jak również przedstawić
aktualne problemy i informacje związane z zawodem farmaceuty i funkcjonowaniem
aptek.
• Pani Wiceprezes Lidia Czyż poinformowała zebranych o śmierci Pani magister Anny Gut.
Obecni na posiedzeniu Rady uczcili Zmarłą minutą ciszy.
• Omówione zostały przesłane przez członków Rady propozycje zmian w porządku obrad.
Wywiązała się dyskusja na temat organizacji pracy Komisji ds. wykonywania zawodu
farmaceuty, w wyniku której ustalono iż zostanie ustanowiony regulamin Komisji. Do prac
nad regulaminem oddelegowani zostali członkowie Komisji wraz z prawnikiem Izby - panią
mgr Bogusławą Szybisz.
Po omówieniu spraw bieżących rozpoczęło się spotkanie z panią magister Moniką Urbaniak Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym.
Omówiono szereg spraw związanych z działalnością Inspektoratu w kontekście współpracy z
członkami samorządu aptekarskiego. Do najważniejszych należy zaliczyć:
• Rolę poprawnej komunikacji pomiędzy Inspektoratem a podkarpackimi aptekarzami. W
związku z zasygnalizowanym przez panią Inspektor problemem z terminowością i
regularnością przesyłania odpowiedzi na pisma i monity kierowane przez WIF, członkowie
Rady apelują do Szanownych Koleżanek i Kolegów o możliwie szybkie i wyczerpujące
przesyłanie odpowiedzi do WIF. W szczególności, prosimy o odesłanie przygotowanej przez
Inspektorat ankiety kierowanej do aptek otwartych, aptek szpitalnych, punktów aptecznych i
działów farmacji szpitalnej, oraz podanie w niej aktualnych adresów poczty elektronicznej.
W przypadku braku dostępu do Internetu, prosimy o poinformowanie o tym fakcie w
ankiecie.

• Podpisanie przez Prezydenta RP Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone tą ustawą dotyczą również
codziennej pracy aptekarzy. Komisja Legislacyjna działająca przy POIA opracuje dla
Państwa skrót najważniejszych zmian.
• W odpowiedzi na pytanie członków Rady o to jak interpretować zakaz wydawania
jednorazowo więcej niż jednego opakowania produktu leczniczego zawierającego substancje
psychoaktywne, pani Inspektor wyjaśniła, iż:
• ograniczenie to dotyczy również leków zarejestrowanych jako OTC lecz
przepisanych na recepcie lekarskiej. Oznacza to, iż farmaceuta nie może wydać
więcej niż jednego opakowania leku OTC zawierającego substancję
psychoaktywną nawet jeżeli jest on zapisany na recepcie! Ograniczenie to nie
dotyczy leków zarejestrowanych jako dostępne na receptę lekarską.
• ograniczenie to dotyczy również preparatów OTC o różnej nazwie handlowej
zawierających w swoim składzie tą samą substancję czynną.
• Zwracamy się również z prośbą do Szanownych Koleżanek i Kolegów o poprawne
wypełnianie formularza zgłoszenia braku dostępności produktów leczniczych. Bardzo
prosimy o rzetelne sprawdzenie czy dany lek nie jest dostępny w kilku hurtowniach
farmaceutycznych. Poprawne wypełnienie formularza usprawni pracę WIF i pozwoli na
szybszą reakcję w przypadku rzeczywistego braku leku.
• Pani Inspektor wystosowała apel o jedność w środowisku aptekarskim, zwłaszcza w zakresie
zwalczania zachowań i zjawisk patologicznych. Wywiązała się dyskusja na temat kar
stosowanych w postępowaniach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
• Pozostałe poruszane tematy dotyczyły wprowadzenia zintegrowanego systemu obrotu
lekiem, recepty elektronicznej, problemu przekraczania przez przedsiębiorców 1% ilości
aptek w województwie, problemu reklamy aptek - również w kontekście nadawanych im
nazw, oraz kwestie związane działalnością działów farmacji szpitalnej.
Po zakończeniu spotkania z panią mgr Moniką Urbaniak, Prezes Rady - p. dr Lucyna Samborska
zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia. Członkowie Rady jednogłośnie
zatwierdzili następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie porządku posiedzenia PORA.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia PORA.
Informacja z posiedzenia NRA.
Powołanie Komisji problemowych PORA (komisja legislacyjna, ds. aptek szpitalnych, ds.
szkoleń), oraz koordynatora ds. działów farmacji szpitalnej.
5. Omówienie spraw związanych z opiniowaniem dyżurów aptek.
6. Dyskusja o kształcie witryny www.poia.pl.
7. Dyskusja w kwestii umieszczaniem ogłoszeń na stronie internetowej POIA.
8. Dyskusja o działalności wydawniczej Izby i efektywnym terminie zgłaszania uwag do
publikacji przez członków PORA.
9. Dyskusja o możliwości wydłużenia czasu pracy Biura w jeden dzień w tygodniu.
10.Sprawy różne.
Ad. 2 - Członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego
posiedzenia PORA.
Ad. 3 - Pani Wiceprezes Lidia Czyż przedstawiła tematy wiodące na ostatnim posiedzeniu
Naczelnej Rady Aptekarskiej. Posiedzenie to skupiło się na przygotowaniach do Krajowego Zjazdu
Aptekarzy w styczniu 2016 roku. Poruszono również tematy dotyczące Centralnego Rejestru
Farmaceutów, oraz systemu weryfikacji leków. Rozmawiano również o finansowaniu portali

edukacyjnych prowadzących kursy z zakresu szkolenia ciągłego farmaceutów.
Ad. 4
W sprawie powołania komisji problemowych członkowie Rady postanowili:
Powołać Komisję Legislacyjną w składzie:
•
•
•
•

mgr Marcin Bochniarz - przewodniczący Komisji
mgr Jacek Brodziński - zastępca przewodniczącego Komisji
mgr Przemysław Szybkowski - Sekretarz Komisji
dr Aleksander Czarniawy - członek Komisji

Komisja została powołana jednogłośnie.
Na stanowisko Koordynatora POIA ds. Działów Farmacji Szpitalnej powołać panią mgr Marzenę
Moskwa-Jacek. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie.
W zakresie Komisji do spraw aptek szpitalnych, oraz Komisji nauki i szkolenia, Rada ponownie
postanowiła przenieść dyskusję na najbliższe następne posiedzenie.
Ad. 5
Dyskutowano o opiniowaniu przez samorząd aptekarski wniosków starostów poszczególnych
powiatów dotyczących godzin otwarcia aptek i harmonogramu dyżurów. W większości z powiatów
województwa współpraca pomiędzy organami samorządu lokalnego i aptekarzami układa się
dobrze. Godziny otwarcia aptek proponowane przez apteki są akceptowane przez władze lokalne,
zaś podczas konstruowania harmonogramu dyżurów brany jest pod uwagę głos aptekarzy. W
kilkunastu powiatach województwa rolę apteki dyżurnej przejęły na własne życzenie apteki
całodobowe. Rada zaakceptowała również wnioski Starosty powiatu krośnieńskiego w sprawie
harmonogramu pełnienia dyżurów nocnych aptek, oraz starosty powiatu miasta Rzeszów w sprawie
godzin otwarcia dwóch aptek ogólnodostępnych.
Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania z sytuacji dyżurowej w powiecie ropczycko sędziszowskim. W związku z niejasną sytuacją w tym powiecie i brakiem współpracy na linii
samorząd lokalny - aptekarze, Rada zaopiniowała negatywnie harmonogram dyżurów aptek
ogólnodostępnych przesłany przez Starostę powiatu ropczycko - sędziszowskiego. Równocześnie,
członkowie Rady wystosowali pismo do Starosty, Przewodniczącego Rady Powiatu, oraz
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, zawierające apel o wzięcie pod uwagę głosu miejscowych
aptekarzy podczas ustalania harmonogramu dyżurów, jak również zawierające propozycje
rozwiązań mogących pomóc w naprawie sytuacji.
W związku ze spotkaniem aptekarzy i przedstawicieli władz lokalnych powiatu ropczyckosędziszowskiego w dniu 23.11.2015, a mającego na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w
sprawie harmonogramu dyżurów, postanowiono iż z ramienia POIA aptekarzy reprezentował będzie
Wiceprezes mgr Jacek Brodziński.
Ad. 6
Członkowie Rady postanowili, iż koniecznym jest odświeżenie i uatrakcyjnienie witryny
www.poia.pl W najbliższym czasie dyskutowane będą możliwości zmian, oraz analizowane oferty
prowadzenia nowej zmienionej strony Izby.
Ad. 7
W sprawie ogłoszeń zamieszczanych na stronie www.poia.pl, Rada postanowiła wydzielić grupy
tematyczne ogłoszeń: Szukam pracy, Dam pracę, Kupię-sprzedam. Zamieszczane ogłoszenia mogą
dotyczyć wyłącznie aspektów merytorycznych związanych z pracą aptek. Ustalono, iż Biuro Izby

nie będzie ingerować w treść ogłoszeń, zaznaczając jednocześnie że Izba nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść. Zdecydowano, że ogłoszenia o treści obraźliwej nie będą
publikowane.
Równocześnie Izba pracuje nad wprowadzeniem opłat za umieszczanie ogłoszeń dla osób lub
podmiotów nie będących członkami POIA. Dla wszystkich magistrów farmacji zrzeszonych w
podkarpackim samorządzie ogłoszenia pozostaną darmowe.
Ad. 8
Ustalono, iż każdy członek PORA będzie miał minimum 24 godziny na zgłoszenie uwag do
projektów publikacji wydawanych przez Izbę.
Ad. 9
Podjęto decyzję, iż od 1 grudnia 2015 roku Biuro Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w
każdy czwartek będzie otwarte dla interesantów do godziny 16:00.
Ad. 10
W części dotyczącej spraw różnych omówiono sprawę prenumerat zamawianych przez Biuro Izby,
procedowano również sprawy farmaceutów członków POIA: prośbę o rozłożenie zaległych składek
na raty, oraz prośbę o wydłużenie okresu edukacyjnego. W obu przypadkach członkowie Rady
jednogłośnie zaakceptowali przesłane wnioski. Rozpatrywano również sprawę zgłoszoną przez
jednego z farmaceutów, a dotyczącą wyboru rodzaju wazeliny w przypadku nie określenia przez
lekarza czy chodzi o wazelinę białą czy żółtą. Rada zdecydowała o skierowaniu zapytania w tej
sprawie do Konsultanta Wojewódzkiego ds. Farmacji Aptecznej - pana magistra Tomasza
Kasprzyka. Po uzyskaniu stanowiska, Rada podejmie działania mające na celu określenie
jednolitego sposobu postępowania w porozumieniu z NFZ.
Po omówieniu wszystkich punktów programu obrad, pani Prezes dr Lucyna Samborska dokonała
zamknięcia obrad drugiego posiedzenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej siódmej
kadencji.
Sekretarz PORA
mgr farm. Marcin Bochniarz

