Pierwsze posiedzenie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej VII kadencji
W dniu 15 października 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Podkarpackiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzenie otworzyła Prezes PORA dr Lucyna Samborska. Na
posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Rady. Posiedzenie Rady zwołane zostało w
regulaminowym terminie 14 dni od dnia wyboru. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono
kworum, oraz fakt ukonstytuowania się nowej Rady.
Na posiedzeniu Prezes zaproponowała skład Prezydium Rady. Po wyrażeniu zgody na
kandydowanie, w głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie wybrała skład Prezydium:
- mgr Jacek Brodziński - zastępca Prezesa
- mgr Lidia Czyż - zastępca Prezesa
- mgr Robert Janocha - Skarbnik
- mgr Marcin Bochniarz - Sekretarz
- mgr Marzanna Domka - członek
- mgr Przemysław Szybkowski - członek
W dalszej kolejności ustalony został skład Komisji ds. wykonywania zawodu, oraz Komisji
legislacyjnej. Pozostałe komisje powołane zostaną na najbliższym posiedzeniu Rady.
W skład Komisji do spraw wykonywania zawodu weszli:
- mgr Iza Aleksandrowicz-Gorczyca - przewodniczący Komisji
- mgr Lidia Czyż - zastępca przewodniczącego
- mgr Aneta Korzeniowska-Wszołek - sekretarz Komisji
- mgr Michał Dobrowolski - członek Komisji
- mgr Arkadiusz Mandryk - członek Komisji
W skład Komisji legislacyjnej weszli:
- Dr Aleksander Czarniawy
- mgr Jacek Brodziński
- mgr Marcin Bochniarz
Pełnomocnikiem do spraw kontaktów z NFZ i WIF wybrany został mgr Robert Janocha.
W dalszej kolejności Rada zaakceptowała trzy wnioski o zmianę na stanowisku kierownika apteki,
wyraziła pozytywną opinię w sprawie otwarcia nowej apteki ogólnodostępnej, oraz pozytywnie
zaopiniowała wnioski starostów powiatu stalowowolskiego i lubaczowskiego w sprawie
harmonogramu nocnych dyżurów aptek.
W części ogólnej posiedzenia poruszane były tematy działalności wydawniczej Izby: Biuletynu
Informacyjnego, Thesaurusa Apothecarii oraz kalendarza na rok 2016. Zgodnie z decyzją Rady
najbliższe dwa wydania Biuletynu przyjmą formę drukowaną i zostaną dostarczone wszystkim
członkom Izby. Kolejne wydania Biuletynu będą udostępniane jedynie w wersji elektronicznej na
stronie internetowej Izby, jednak do osób zainteresowanych otrzymywaniem wersji drukowanej
kierujemy prośbę o poinformowanie Biura Izby o takiej potrzebie. Wszystkim osobom, które
wyrażą chęć otrzymywania drukowanej wersji Biuletynu, będzie on rozsyłany pocztą.
W dyskusji poruszane były również następujące tematy:
- Aktualny stan prac nad Centralnym Rejestrem Farmaceutów.
- Zmiany na stronie www Izby, zwłaszcza w kontekście publikowanych ogłoszeń. Dostrzegając
narastający problem z treścią ogłoszeń przesyłanych do Izby, Rada postanowiła powrócić do
zasady, iż publikowane będą jedynie ogłoszenia przesyłane przez farmaceutów.
- Organizacji zbliżających się obchodów XXV-lecia Izby.
- Szkolenia dla członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
- Objęcia patronatem POIA wydarzenia "Targi Biznes - Żywność - Medycyna".
- Utworzeniem profilu Izby na portalu Facebook.
- Powołaniem Komisji ds. szkoleń oraz powrotem do wydawania Biuletynu Szkoleniowego.

- Formami pomocy jakiej może udzielić Izba członkom w przypadku ich trudnej sytuacji
materialnej.
- Możliwości zorganizowania wraz z firmą Mylan konferencji szkoleniowej o tematyce dotyczącej
aspektów ekonomicznych prowadzenia apteki.
- Planowanym spotkaniu Kierowników Aptek, które zorganizowane zostanie w pierwszym kwartale
2016 roku.
- Mgr Jacek Brodziński podjął temat farmaceutów, którzy zmuszani są przez pracodawców do
sprzątania w aptekach. Jest to trudne zagadnienie pod względem prawnym, z uwagi na brak
obowiązku pracodawców do wręczania pracownikom zakresu obowiązków służbowych. Jak
zauważyła p. mgr Lidia Czyż, interwencja Izby jest jeszcze trudniejsza, ze względu na to, iż
farmaceuci nie zgłaszają przypadków naruszania godności zawodowej do Izby. W związku z tym,
Rada zwraca się do wszystkich członków POIA z prośbą o informowanie Biura POIA o takich
sytuacjach, aby możliwa była skuteczna interwencja Izby w obronie godności farmaceutów.
- Mgr Lidia Czyż poinformowała o większej ilości trudnych tematów związanych z pracą
farmaceutów, podając przykład problemu pracy w aptece z logowaniem się na cudzym haśle
(najczęściej technik farmacji na haśle i loginie farmaceuty). Wywiązała się dyskusja o dzisiejszej
pozycji farmaceuty w aptece, oraz konieczności podjęcia akcji edukacyjnej wśród członków
samorządu. Jednocześnie akcja edukacyjna uświadamiająca pacjentom, iż apteka nie jest sklepem
powinna być skierowana do ogółu społeczeństwa.
- Rada wyraziła akceptację dla objęcia patronatem tegorocznego dyplomatorium na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie, przyznając równocześnie środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody
dla najlepszych absolwentów.
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