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od prezesa

Lublin, marzec 2016 r.

koleżanki i koledzy,
Na skutek pojawiających się wątpliwości odnośnie sposobu wysta-

wiania i realizacji recept lekarskich na leki złożone zawierające w swo-
im składzie substancję psychotropową fenobarbitalum, przedstawiamy 
w dziale problematyka pracy zawodowej aptekarzy komunikat Mi-
nistra Zdrowia w tej sprawie.

Na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca zakazu reklamy aptek 
i ich działalności. Niepokój naszego samorządu wzbudziło stanowisko 
Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta skierowane do Trybunału 
Konstytucyjnego, kwestionujące konstytucyjność zakazu, a przygoto-
wane na podstawie skargi spółki podważającej słuszność wprowadzo-
nego zakazu. Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w tej sprawie 
przedstawione Ministrowi Zdrowia publikujemy w ww. dziale.

 Przypomnę, że samorząd aptekarski wielokrotnie zwracał się 
do ekip rządzących z prośbą o podjęcie stosownych działań w zakre-
sie eliminacji patologii z rynku farmaceutycznego, uchwalenia ustawy 
o zawodzie farmaceuty, dającej farmaceucie możliwość wykonywania 
zawodu zgodnie z zasadami etyki i deontologii czy utworzenia mapy 
usług farmaceutycznych.

Konsekwentnie przedstawialiśmy szczegółowe uwarunkowania 
proponowanych przez samorząd rozwiązań z korzyścią dla społeczeń-
stwa i budżetu Państwa.

Aktualnie słyszymy wiele zapewnień, również ze strony rządo-
wej, o zrozumieniu sytuacji, ale też i o konkretnych rozwiązaniach już 
procedowanych na poziomie resortowym i sejmowym. Chęci i zapew-
nienia na pewno są pocieszające, ale potrzebujemy konkretnych i sku-
tecznych rozwiązań już natychmiast.  

Informuję, że została uwzględniona przez Ministra Zdrowia proś-
ba NRA o wydłużenie terminu wejścia w życie rozporządzenia w spra-
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Prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

mgr farm. Tomasz Barszcz

wie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Obecny termin wejścia 
w życie DPD to 20 czerwiec 2016 r.

W dziale problematyka... publikujemy pismo Prezes NRA mgr 
farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej skierowane do Pani Premier 
Beaty Szydło z prośbą o spotkanie z przedstawicielami NRA w celu 
przedstawienia i przyśpieszenia rozwiązań istotnych problemów doty-
czących aptekarzy i pacjentów. 

koleżanki i koledzy,
Zdarzają się przypadki niezgodnego z prawem pełnienia dyżu-

rów w aptekach ogólnodostępnych przez techników farmaceutycznych. 
Proszę mieć na uwadze, że ochrona wizerunku farmaceuty oraz utrzy-
manie wysokiego poziomu zaufania do naszego zawodu, bezwzględnie 
wymaga egzekwowania przez kierownika apteki obowiązku zapewnie-
nia obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki.

W związku z pytaniami pacjentów w aptekach o możliwości ko-
rzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w dziale 
wiadomości przedstawiamy informację Lubelskiego Wojewódzkie-
go NFZ ww. temacie.

W tym samym dziale informujemy o zmianach, które wprowa-
dzono w portalu e-dukacja. Zmiany dotyczą obowiązku podania nu-
meru prawa wykonywania zawodu przy zakładaniu konta. 

Zwracam też uwagę Koleżankom i Kolegom na terminowe opła-
canie składek członkowskich. 

Przypominam, że każdy farmaceuta wpisany na listę członków 
LOIA ma obowiązek opłacania składki członkowskiej. Wysokość skład-
ki wynika z Uchwały Rady i obejmuje m.in. składkę na rzecz Naczel-
nej Izby Aptekarskiej oraz koszty ubezpieczenia przez LOIA każdego 
członka od odpowiedzialności cywilnej.
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zawoDoweJ aptekarzY

komunikat

w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia 
dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu oraz warunków 
wystawiania recept i zapotrzebowań oraz warunków wydawania 
z aptek leków złożonych o kategorii dostępności „rp” zawierają-
cych substancje kontrolowane np. fenobarbitalum w produktach 
leczniczych takich jak: 

•	 Milocardin (ethyli a-bromoisovaleras + phenobarbitalum 
natricum; 300 mg 
+ 300 mg/15g; krople doustne, roztwór, opakowanie zawie-
rające 15 ml) 

•	 bellergot (ergotamini tartras + atropinum + phenobarbita-
lum; 0,3 mg + 0,1 mg 
+ 20,0 mg; tabletki drażowane).

Na skutek pojawiających się wątpliwości odnośnie sposobu wysta-
wiania i realizacji recept lekarskich na leki złożone zawierające w swoim 
składzie substancję psychotropową fenobarbitalum, Minister Zdrowia 
przypomina, że substancja czynna zawarta w składzie m. in. leków 
Milocardin i Bellergot należy do substancji kontrolowanych określonych 
w  załączniku nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

KomuniKat W spraWie leKóW złożonych  
o Kategorii dostępności „rp” 

zaWierających substancje KontroloWane 
nP. fenOBaRBItalUm
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narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) określającego wykaz 
substancji psychotropowych grupy IV-P pod pozycją 24, tj.: fenobar-
bital; luminalum; kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy oraz jego sole.

Minister Zdrowia wskazuje na konieczność stosowania literalnej 
wykładni przepisów prawa przy wystawianiu i realizacji recept oraz 
w obrocie złożonymi produktami leczniczymi.

Warunki dotyczące wystawiania i realizacji recept na środki 
odurzające i substancje psychotropowe regulują przepisy rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 
i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2015 r. 
poz.1889).

Przepisy tego rozporządzenia określają szczegółowe warunki 
przechowywania przez apteki środków odurzających, substancji psy-
chotropowych, prekursorów kategorii 1  i preparatów zawierających 
te środki lub substancje oraz sposób prowadzenia dokumentacji w za-
kresie ich posiadania i obrotu oraz szczegółowe warunki wystawiania 
recept i zapotrzebowań na preparaty zawierające środki odurzające 
lub substancje psychotropowe, wzory tych dokumentów oraz warunki 
wydawania tych preparatów z aptek.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy te nie wskazują, że dotyczą 
wyłącznie leków jednoskładnikowych. Zatem szczegółowe warunki 
określone w ww. rozporządzeniu będą obowiązujące dla wszystkich 
preparatów zawierających środki odurzające grupy I-N i II-N lub sub-
stancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, w tym dla produktów 
leczniczych złożonych.

Środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawiera-
jące te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 przechowywane 
są w aptece w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą, podmianą 
oraz zniszczeniem. Środki odurzające grup I-N i II-N, substancje 
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psychotropowe grupy II-P oraz preparaty zawierające te środki lub 
substancje należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych 
pomieszczeniach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach 
przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia, 
w miejscu niedostępnym dla pacjentów (zgodnie z § 2 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 
i preparatów zawierających te środki lub substancje).

Apteka prowadząca obrót środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi, preparatami zawierającymi te środki lub substancje 
oraz prekursorami kategorii 1 jest obowiązana do prowadzenia ewi-
dencji przychodu i rozchodu tych środków, substancji, preparatów oraz 
prekursorów kategorii 1 (zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji 
psychotropowych, prekursorów kategorii 1 preparatów zawierających 
te środki lub substancje).

Recepty na leki zawierające środki odurzające, substancje psy-
chotropowe lub prekursory kategorii 1 wystawiane są, podobnie jak 
recepty na inne leki, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 62).

Recepta wystawiona na leki zawierające środki odurzające 
lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych 
w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2015 
r. w sprawie recept lekarskich, sumaryczną ilość środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odu-
rzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą 
ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki. Na jednej recepcie 
można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające 
lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać 
innych produktów leczniczych (zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra 
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Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawierających te środki lub substancje).

Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odu-
rzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może 
dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza 
zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania. 
Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje 
psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące 
po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania. 
Na tej recepcie podaje się sposób dawkowania przepisanych środków 
odurzających lub substancji psychotropowych (zgodnie z § 7 ust. 1-3 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w spra-
wie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów 
kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje).

Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki 
odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są reali-
zowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia (zgodnie 
z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. 
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekur-
sorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje).

Z apteki na podstawie recept innych niż specjalnie oznakowa-
ne albo zapotrzebowań mogą być wydawane preparaty zawierające 
środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grup III-P 
i IV-P (zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psy-
chotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te 
środki lub substancje).

I tak w przypadku kiedy na recepcie zostanie przepisany lek zło-
żony zawierający w swoim składzie substancję psychotropową z grupy 
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IV-P, na przykład Milocardin lub Bellergot, oraz inne leki, taka recepta 
będzie wystawiona nieprawidłowo w zakresie leków zawierających 
substancję psychotropową z grupy IV-P, gdyż nie będzie spełniała prze-
pisu § 6 ust 2 ww. rozporządzenia, który stanowi, że na jednej recepcie 
można przepisać tylko jeden preparat zawierający środki odurzające 
lub substancje psychotropowe; na recepcie tej nie można przepisywać 
innych produktów leczniczych.

Natomiast przepisanie na recepcie leku zawierającego substancję 
psychotropową z grupy IV-P wraz z innymi lekami, nie będzie stanowić 
przesłanki do odmowy realizacji recepty w zakresie pozostałych leków 
prawidłowo przepisanych na tej recepcie, w tym z uwzględnieniem 
refundacji tych leków, jeżeli dotyczy.

Należy jednocześnie podkreślić, że powyższe stanowisko Mini-
stra Zdrowia ma swoje konsekwencje również dla obrotu hurtowego 
lekami złożonymi zawierającymi w swoim składzie środki odurzające 
grupy II-N lub substancje psychotropowe grup III-P i IV-P takimi jak 
Milocardin i Bellergot, w zakresie właściwego sposobu ich przechowy-
wania i transportu oraz gromadzenia i przekazywania danych o obro-
cie substancjami kontrolowanymi. Dla obrotu hurtowego właściwe są 
przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania 
zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami 
psychotropowymi (Dz.U. Nr 288, poz. 1698).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
krzysztof Łanda

Żródło: mz.gov.pl (dostęp 7.04.16)
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                                    Warszawa, dn. 15 marca 2016 r.

  
pan konstanty raDziwiŁŁ
Minister zdrowia
  
Szanowny Panie Ministrze,

 W związku z próbą ponownego rozpoczęcia dyskusji na temat 
zakazu reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności, 
podjętą w ostatnich dniach w kontekście stanowiska Prokuratora Ge-
neralnego w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod 
sygn. SK 23/15, kwestionującego konstytucyjność zakazu, uprzejmie 
informuję,  że środowisko aptekarskie, reprezentowane przez Naczel-
ną Radę Aptekarska, stanowczo sprzeciwia się wszelkim działaniom 
zmierzającym do złagodzenia zakazu zawartego w art. 94a ust. 1 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Zakaz reklamowania aptek (punktów aptecznych) oraz ich 
działalności, o którym mowa w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farma-
ceutyczne, stanowi – zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej – jedną 
z najważniejszych podstaw i gwarancji prawidłowego funkcjonowania 
aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, jako 
przedstawicieli medycznego zawodu zaufania publicznego.

Podstawą zakwestionowania zgodności art. 94a ust. 1 ustawy 
– Prawo farmaceutyczne z przepisami Konstytucji RP Prokurator 
Generalny uczynił brak proporcjonalności przyjętych w art. 94a  
ust. 1 rozwiązań (całkowity zakaz reklamy) z zasadami ich przydatności, 
niezbędności i proporcjonalności sensu stricto.

dyskUsja na temat zakazU Reklamy aPtek, 
punKtóW aptecznych oraz ich działalności
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Zdaniem Naczelnej Rady  Aptekarskiej opinia Prokuratora 
Generalnego jest nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia skom-
plikowanego kontekstu faktycznego i prawnego zagadnienia, a przede 
wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie całkowitego 
zakazu reklamy aptek.

wskazać należy, że Naczelny sąd administracyjny wielo-
krotnie podkreślał, że przepisy ustawy – prawo farmaceutyczne, 
zakazujące reklamy aptek są przepisami, które ograniczają swo-
bodę działalności gospodarczej w dopuszczalnej przez konstytucję 
rp formie i zakresie.

W pojęciu ważnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 
22 Konstytucji RP mieści się – według Sądu – niewątpliwie ochrona 
zdrowia ludzkiego.  Ta zaś może doznać uszczerbku nie tylko wskutek 
braku dostatecznego dostępu do leków, ale również wtedy, gdy dostęp 
do leków jest zbyt łatwy, prowadzący w rezultacie do ich nadużywania.

w odróżnieniu od prokuratora generalnego, Naczelny sąd 
administracyjny nie ma żadnych wątpliwości co do zgodności zaka-
zu reklamy aptek z konstytucją rp, a tym samym nie widział pod-
staw do zwracania się z zapytaniem do trybunału konstytucyjnego.

W załączeniu przesyłam Panu Ministrowi stanowisko Naczelnej 
Rady Aptekarskiej Nr VI/1/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie 
zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, 
które kompleksowo odnosi się do tematu zakazu reklamy aptek i ich 
działalności.

Proszę Pana Ministra o niepodejmowanie i niepopieranie jakich-
kolwiek zmian przepisu art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. elżbieta piotrowska-rutkowska 
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staNowisko Nr Vi/1/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

NaCzeLNeJ raDY aptekarskieJ

w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz 
ich działalności

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 9, art. 39 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska 
wyraża następujące stanowisko:

1. Zawarty w art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne zakaz reklamo-
wania aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności stanowi 
najważniejszą podstawę i gwarancję prawidłowego funkcjonowania 
aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, 
jako przedstawicieli medycznego zawodu zaufania publicznego.

2. Zakaz reklamy aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności 
stanowi efekt wieloletnich zabiegów samorządu aptekarskiego, 
dlatego też Naczelna Rada Aptekarska podejmie wszelkie, prawem 
przewidziane działania, w celu skutecznego egzekwowania ustano-
wionego zakazu.

3. Naczelna Rada Aptekarska wzywa wszystkie organy administracji 
publicznej, kompetentne w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem 
zakazu reklamy aptek, w szczególności wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych, do podjęcia bezzwłocznych, zdecydowanych 
i skutecznych działań w celu wyłączenia złych precedensów w dzia-
łaniu podmiotów prowadzących apteki, które zawężają lub osłabiają 
wymowę przepisu art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne.

4. Naczelna Rada Aptekarska wzywa wojewódzkich inspektorów far-
maceutycznych do dopuszczenia okręgowych izb aptekarskich, jako 
organizacji społecznych w rozumieniu art. 31 § 1 KPA, do udziału 
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w postępowaniach dotyczących przestrzegania zakazu reklamy aptek 
(punktów aptecznych) i ich działalności.

5. Naczelna Rada Aptekarska, jako najwyższy organ samorządu zawo-
dowego, zobowiązanego do pieczy nad należytym wykonywaniem 
zawodu farmaceuty, za szczególnie naganne uznaje inicjatywy, akcje, 
programy oraz wszelkie podobne przedsięwzięcia, które poprzez 
odwoływanie się do najważniejszych działań zawodowych farma-
ceutów (np. udzielania informacji i porad dotyczących działania 
i stosowania leków oraz opieki farmaceutycznej), stanowiących 
o istocie tego zawodu, prowadzą w rzeczywistości do obejścia zakazu 
reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich działalności.

6. Naczelna Rada Aptekarska informuje wszystkich farmaceutów, 
w tym kierowników aptek, że wszelkie zachowania, które naruszają 
godność zawodu, a w szczególności zachowania aptekarzy, które 
wykraczają poza dobro nadrzędne, jakim jest dobro pacjenta, jako 
sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej, będą zbadane 
i ocenione przez organy odpowiedzialności zawodowej samorządu 
aptekarskiego.

Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że zgodnie z nowym 
KODEKSEM ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ, aptekarz nie może reklamować siebie oraz swoich 
usług. Aptekarz nie może uczestniczyć w reklamie usług farma-
ceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi 
obyczajami.

Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że osoby, które narusza-
ją nakaz zachowania godności i niezależności zawodu farmaceuty 
nie dają rękojmi należytego wykonywania zawodu farmaceuty, 
w szczególności nie dają rękojmi należytego prowadzenia apteki, 
jako jej kierownik.

7. Naczelna Rada Aptekarska wyraża stanowcze i jednoznaczne popar-
cie dla wszystkich prezesów oraz rad okręgowych izb aptekarskich, 
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którzy podjęli działania zmierzające do wyegzekwowania stosowania 
zakazu reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich działalności.

Równocześnie, Naczelna Rada Aptekarska informuje, że 
wszelkie próby zastraszania, szykanowania oraz inne działania zmie-
rzające do ograniczenia przedstawicieli samorządu aptekarskiego 
w wykonywaniu ich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji 
spotkają się ze stosowną i zdecydowaną reakcją organów samorządu 
aptekarskiego.

8. Podmioty, które podważają rolę samorządu aptekarskiego w kształ-
towaniu właściwych postaw zawodowych farmaceutów oraz wkra-
czają w sfery zastrzeżone dla tego samorządu, takie jak nadzór 
nad wykonywaniem usług farmaceutycznych, w tym nad opieką 
farmaceutyczną, muszą liczyć się z analogiczną i adekwatną reakcją 
organów samorządu aptekarskiego.

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRA

dr Tadeusz Bąbelek

Prezes NRA

dr Grzegorz kucharewicz
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W ostatnich dniach pojawiła się informacja dotycząca stanowiska 
wyrażonego przez Prokuratora Generalnego – Pana Andrzeja Seremeta, 
który w swojej opinii, wydanej na podstawie art. 82 ust. 2 w zw. z art. 
56 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, 
zakwestionował zgodność art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. 
– Prawo farmaceutyczne z art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP i z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

zdaniem Naczelnej izby aptekarskiej opinia prokurato-
ra generalnego jest nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia 
skomplikowanego kontekstu faktycznego i prawnego zagadnienia, 
a przede wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie 
całkowitego zakazu reklamy aptek.

 Podstawą zakwestionowania zgodności art. 94a ust. 1 ustawy 
– Prawo farmaceutyczne z przepisami Konstytucji RP Prokurator 
Generalny uczynił brak proporcjonalności przyjętych w art. 94a ust. 
1 rozwiązań (całkowity zakaz reklamy) z zasadami ich przydatności, 
niezbędności i proporcjonalności sensu stricto.

 Uznając, że zakaz reklamy in abstracto jawi się jako przydatny 
dla osiągnięcia założonego celu, którym jest ograniczenie spożycia 
leków, Prokurator Generalny nie uznaje tego zakazu jako niezbędnego 
środka służącego zmniejszeniu konsumpcji leków, zwłaszcza w sytu-
acji, gdy jednocześnie dopuszczalne są, choć w ograniczonym zakresie 
działania marketingowe dotyczące samych leków. Zdaniem Prokura-

stanOwIskO 
naczelnej IzBy aPtekaRskIej w sPRawIe 

OPInII PROkURatORa GeneRalneGO na temat 
zakazU Reklamy aPtek
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tora Generalnego „wprowadzając zakaz reklamy aptek i ich działal-
ności, ustawodawca w niedostatecznym stopniu rozważał możliwość 
zastosowania środków alternatywnych i określenia ich skuteczności”. 
Jak stwierdził Pan Seremet w swojej opinii: „Możliwe było przecież 
wprowadzenie zakazu prowadzenia przez apteki określonych form 
działalności marketingowej czy też używanie danego rodzaju środków 
przekazu, ograniczeń kwoty środków finansowych przeznaczonych na 
działania marketingowe itp.”.

 Formułując ten zarzut i wywodząc na jego podstawie, że art. 
94a ust. 1 ustawy – Prawa farmaceutycznego nie spełnia kryterium 
niezbędności ustanowionego nim ograniczenia praw i wolności, Pan 
Prokurator całkowicie pomija historyczne brzmienia przepisu art. 94a 
ustawy Prawo farmaceutyczne. Wydając tak jednoznaczne stanowisko 
w zakresie proporcjonalności przyjętych rozwiązań pamiętać należy, 
że do przedmiotowej zmiany art. 94a ust. 1 ustawy – Prawa farma-
ceutycznego dochodzono stopniowo. Jako pierwszy wprowadzono 
zakaz reklamy działalności aptek (punktów aptecznych) kierowanej 
do publicznej wiadomości, która w sposób bezpośredni odnosi się do 
refundowanych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 
Właśnie z uwagi na fakt, że wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2007 
r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, ograniczony zakaz reklamy nie odniósł zamierzonego 
skutku, jako kolejny wprowadzony został całkowity zakaz reklamy 
aptek i ich działalności.

 Całkowity zakaz reklamy aptek wprowadzony został dopiero 
po pięciu latach obowiązywania ograniczonego zakazu. Nie jest więc 
prawdziwe twierdzenie, że przed wprowadzeniem przepisu, który cał-
kowicie zakazuje reklamy, ustawodawca w niedostatecznym stopniu 
rozważył możliwość zastosowania środków alternatywnych i określenia 
ich skuteczności. Te rozwiązania, zastosowane ww. ustawą z 2007 roku, 
okazały się niewystarczające, co wymusiło wprowadzenie generalnego 
zakazu reklamy aptek.
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 Uznając, na podstawie testu proporcjonalności, że art. 94a ust. 1 
ustawy Prawo farmaceutyczne jest niezgodny z art. 20, 22 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP Prokuratur Generalny przyjął stanowisko skrajnie 
odmienne od treści wyroków, jakie w tym zakresie wydał Naczelny 
Sąd Administracyjny.

 Naczelny sąd administracyjny wielokrotnie podkreślał, że 
przepisy ustawy – prawo farmaceutyczne, zakazujące reklamy 
aptek są przepisami, które ograniczają swobodę działalności gospo-
darczej w dopuszczalnej przez konstytucję rp formie i zakresie.

W pojęciu ważnego interesu publicznego , o którym mowa w art. 
22 Konstytucji RP mieści się – według Sądu – niewątpliwie ochrona 
zdrowia ludzkiego. Ta zaś może doznać uszczerbku nie tylko wskutek 
braku dostatecznego dostępu do leków, ale również wtedy, gdy dostęp 
do leków jest zbyt łatwy, prowadzący w rezultacie do ich nadużywania.

 w odróżnieniu od prokuratora generalnego, Naczelny sąd 
administracyjny nie ma żadnych wątpliwości co do zgodności 
zakazu reklamy aptek z konstytucją rp a tym samym nie widział 
podstaw do zwracania się z zapytaniem do trybunału konstytu-
cyjnego.

Przyjmując stanowisko pana Andrzeja Seremeta, zakładające 
nadrzędność zbyt szeroko rozumianej „wolności gospodarczej” nad 
ochroną zdrowia polskich pacjentów, pada pytanie, czy za niezgodny 
z Konstytucją należałoby uznać również zakaz reklamy podmiotów 
leczniczych i usług wykonywanych przez przedstawicieli innych za-
wodów zaufania publicznego.

 Nie podzielając stanowiska Prokuratora Generalnego, Naczelna 
Izba Aptekarska nie ma wątpliwości, że wprowadzony zakaz reklamy 
był niezbędny dla ograniczenia ilości leków spożywanych przez pol-
skich pacjentów. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej wprowadzenie 
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całkowitego zakazu reklamy aptek było również niezbędne z uwagi na 
obowiązujące przepisy unijne, w tym dotyczące dozwolonej prawem 
reklamy leków. Obowiązujący do 2012r. ograniczony zakaz reklamy 
działalności aptek nie osiągnął zamierzonych rezultatów, a dodatko-
wo służył do omijania ograniczeń w reklamie produktów leczniczych 
wynikających z dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

 Naczelna Rada Aptekarska wielokrotnie podkreślała, że zawarty 
w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne zakaz reklamowania 
aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności stanowi najważniejszą 
podstawę i gwarancję prawidłowego funkcjonowania aptek, jako placó-
wek ochrony zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, jako przedstawicieli 
medycznego zawodu zaufania publicznego.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. elżbieta piotrowska-rutkowska
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Warszawa, dn. 15 marca 2016 r.

pan konstanty raDziwiŁŁ 
Minister zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z brakiem spójności pomiędzy aktami prawnymi dotyczą-
cymi obrotu hurtowego i obrotu detalicznego, w szczególności rozbieżno-
ściami pomiędzy rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. 
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015 
r., poz. 381), a przepisami regulującymi obrót na poziomie detalu, 
uniemożliwiającymi hurtowniom farmaceutycznym realizację i egze-
kwowanie od innych podmiotów uczestniczących w obrocie wymagań 
wynikających z ww. rozporządzenia, uprzejmie proszę Pana Ministra 
o wydłużenie terminu na dostosowanie się do wymagań określonych 
w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystry-
bucyjnej.

Brak spójności oraz nieprecyzyjność poszczególnych przepisów 
powodują, że po dniu 20 marca br., procedury, które mają zagwarantować 
jednolitość zasad stosowanych przy reklamacji leku oraz jego zwrocie, 
a także przy wstrzymywaniu i wycofywaniu leku z obrotu, doprowadzą 
do chaosu i zablokowania działania podmiotów, które są niezbędne do 
prawidłowego obrotu produktem leczniczym.

Niemożliwe jest bowiem realizowanie przepisów rozporządze-
nia, kiedy dopuszczają one całkowitą dobrowolność i uznaniowość po 
stronie hurtowni w zakresie udowadniania okoliczności koniecznych 
do realizacji tego rozporządzenia. Skutkuje to oczywistą niepewnością 
po stronie innych uczestników obrotu produktami leczniczymi oraz 

wymaGanIa dOBRej PRaktykI 
dystRyBUcyjnej
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doprowadza do sytuacji,że to hurtownia a nie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia doprecyzowuje obowiązki innych przedsiębiorców wynikające 
z tego rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (rozdział 6 pkt 3) zwrot 
produktu leczniczego do sprzedaży lub zbycia, uzależniony jest m.in. 
od stwierdzenia przez hurtownię, że:

1)    produkty lecznicze „są w dobrym stanie” – rozporządzenie nie 
określa, co termin ten oznacza (ust. 6.3 pkt 2 lit. a);

2)    „odbiorca wykazał, że transport produktów leczniczych, ich przecho-
wywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi 
wymogami dotyczącymi ich przechowywania” (ust. 6.3 pkt 2 lit. b) 
–  rozporządzenie nie określa, jakie dokumenty będą potwierdzać 
powyższe okoliczności;

3)    „dystrybutor posiada dokumentację (np. kopie oryginalnych specyfi-
kacji wysyłkowych lub kopię faktur) na to, że produkt leczniczy został 
dostarczony odbiorcy oraz ma pewność, że produkt leczniczy nie 
został sfałszowany” (ust. 6.3 pkt 2 lit. d) – rozporządzenie nie określa 
zamkniętego katalogu dokumentów potwierdzających fakt dostarcze-
nia produktu odbiorcy oraz nie precyzuje, jakie okoliczności świadczą 
o pewności, że produkt nie został sfałszowany;

4)     w odniesieniu do produktów leczniczych wymagających spe-
cjalnych warunków przechowywania (…) „przedstawione zostaną 
dokumenty poświadczające, że warunki te były zapewnione przez 
cały czas przechowania; jeżeli doszło do odstępstwa należy wykazać 
integralność produktu leczniczego po przeprowadzeniu oceny ryzyka, 
obejmującej takie elementy jak: 
a) dokumenty dostawy,
b) wyniki oceny produktu leczniczego,
c)  dokumenty poświadczające otwarcie opakowania zbiorczego 

zewnętrznego,
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d) dokumenty poświadczające ponowne umieszczenie produktu 
leczniczego w opakowaniu zbiorczym zewnętrznym,

e)  dokumenty w zakresie pobrania produktu leczniczego i jego zwrot 
do dystrybutora,

f)   powrót produktu leczniczego do lodówki w miejscu dystrybucji,

g) czas przechowywania, jeżeli do niego doszło.”.

Brak precyzji w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz nie-
jednoznaczność wymagań, powodują, że postępowanie, które z uwagi 
na konieczność jego weryfikacji dokonywane powinno być na podstawie 
jednakowych procedur, dozwala każdej z hurtowni na wprowadzenie, 
w zakresie wymaganych dokumentów, własnych zasad. Skutkiem tak 
ukształtowanego prawa jest również to, że to hurtownia nakłada w tym 
zakresie obowiązki na innych przedsiębiorców.

Ponadto, brak umocowania stosownych obowiązków spoczywa-
jących na hurtownikach w przepisach dotyczących innych przedsiębior-
ców uczestniczących w obrocie produktem leczniczym powoduje, że 
obowiązkom hurtowni nie odpowiadają obowiązki innych podmiotów, 
z którymi obowiązki te nierozerwalnie się wiążą.

Przedstawiając powyższe jeszcze raz proszę Pana Ministra o wy-
dłużenie terminu na dostosowanie się do wymagań określonych w ww. 
rozporządzeniu w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
o okres niezbędny do wypracowania dobrych zasad dystrybucji, gwa-
rantujących prawidłowość działania wszystkich uczestników obrotu 
produktami leczniczym na poszczególnych jego poziomach.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. elżbieta piotrowska-rutkowska
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Warszawa, dn. 15 marca 2016 r.

 

pani beata szYDŁo 
prezes rady Ministrów 
rzeczypospolitej polskiej

 
Szanowna Pani Premier,

W imieniu samorządu aptekarskiego oraz zrzeszonych w nim 
polskich farmaceutów, kierując się troską o naszych pacjentów, w tym 
przede wszystkim o prawidłowe zaopatrzenie ich w leki ratujące zdro-
wie i życie, uznając równocześnie naszą współodpowiedzialność za 
przyszłość polskiego aptekarstwa i zawodu farmaceuty, proszę Panią 
Premier o spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Na podstawie art. 17 Konstytucji RP i ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1429) zada-
niem samorządu jest m.in. reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona 
jego interesów, troska o zachowanie godności i niezależności zawodu 
oraz współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach 
związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, 
a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego,

Stale pogarszająca się sytuacja ekonomiczna polskich aptek, 
grożąca destabilizacją systemu dystrybucji aptecznej, wywóz leków 

pismo do pani premier beaty szydło  
z prośbą o spotKanie z przedstaWicielami 

naczelnej Rady aPtekaRskIej
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za granicę, który pozbawia polskich pacjentów dostępu do leków ra-
tujących zdrowie i życie, limitowanie ich dostaw do aptek w związku 
z prowadzeniem przez niektóre firmy farmaceutyczne tzw. sprzedaży 
bezpośredniej, rozszerzający się obrót pozaapteczny produktami lecz-
niczymi, nad którym państwo nie ma praktycznie żadnej kontroli, brak 
w polskim Prawie farmaceutycznym istotnych regulacji, obowiązują-
cych od lat w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które 
mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku aptek – to problemy 
wymagające pilnych działań rządu i Pani Premier. 

W interesie naszego państwa i jego obywateli jest stworzenie 
aptekom, które są placówkami ochrony zdrowia publicznego, stabil-
nych warunków działalności. Tylko apteka silna ekonomicznie będzie 
mocnym ogniwem systemu ochrony zdrowia i zagwarantuje pacjentom 
prawidłowe zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne. Tymczasem od 
wielu lat sytuacja ekonomiczna aptek stale się pogarsza, a wydawanie 
przez nie leków refundowanych przynosi coraz większe straty. 

W imieniu samorządu aptekarskiego jeszcze raz proszą Panią 
Premier o spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Jestem głęboko przekonana, że przyjmie Pani propozycję rozmowy 
o istotnych sprawach dotyczących nie tylko aptekarzy, ale przede 
wszystkim naszych pacjentów.

 
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. elżbieta piotrowska-rutkowska
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wiaDoMoŚCi

z POsIedzenIa  
oKręgoWej rady apteKarsKiej 

w lUBlInIe 

W trakcie posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, 
które odbyło się w dniu 14 marca 2016 r. podjęto uchwały w sprawach 
wydania prawa wykonywania zawodu, wpisania oraz skreślenia z listy 
członków LOIA, przedłużenia okresu edukacyjnego oraz stwierdzenia 
rękojmi należytego prowadzenia apteki dla kandydatów na kierowników 
aptek. Wydano opinie dotyczące otrzymania zezwolenia na prowadzenie 
apteki przez:
• Grabscy Sp. j. w Lublinie, ul. Jagiełły 16,
• Apteka Gemini Hunter w Lubartowie, ul. Lubelska 5,
• Piotra Chmielewskiego, Małgorzatę Malec s.c. w Bodaczowie,  

ul. ZOR 4,
• mgr farm. Krzysztofa Och w Lublinie, ul. Popiełuszki 35A,
• mgr farm. Edytę Hofman w Bełżycach, ul. Fabryczna 6 lok. 14,
• Vital Centrum Bis Sp. z o.o. w Kocku, przy ul. Joselewicza 6.

Członkowie Rady dyskutowali na temat zakresu zmian legisla-
cyjnych dotyczących ustawy o zawodzie farmaceuty oraz aktualnych 
problemach naszego środowiska zawodowego. 

red.
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kaLeNDariUM 
praC prezesa oraz CzŁoNkÓw 

okrĘgoweJ raDY aptekarskieJ w  LUbLiNie

MarzeC  2016 r.

01.03 – Prezes Rady mgr farm. tomasz barszcz uczestniczył w po-
siedzeniu NRA.

02.03 – w siedzibie Izby odbyło się spotkanie z Panem Posłem Syl-
westrem Tułajewem. W spotkaniu Izbę reprezentowali: Prezes 
Rady mgr farm. tomasz barszcz, V-ce Prezesi Rady mgr farm. 
krzysztof przystupa i dr n. farm. tomasz baj, członkowie Rady 
mgr farm. teresa Florek-Nazar, mgr farm. artur grossmann 
oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. lu-
cyna więcierzewska. Tematem spotkanie było przedstawienie 
najważniejszych problemów naszego zawodu.

03.03 – Prezes Rady mgr farm. tomasz barszcz spotkał się z Wo-
jewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem, przedstawiając 
najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem aptek oraz 
z wykonywaniem zawodu aptekarza.

05.03 – odbył się kurs i konferencja naukowo-szkoleniowa dla farma-
ceutów w Hotelu Mercure w Lublinie. Organizatorami konferencji 
byli: Edukacja i Medycyna Sp. z o.o., UM w Lublinie i LOIA. 
Radę reprezentowali Prezes mgr farm. tomasz barszcz i V-ce 
Prezes dr n. farm. tomasz baj.

12.03 – odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa wykonywania zawodu 
i rękojmi. W posiedzeniu udział wzięli: dr n. farm. tomasz baj 
– przewodniczący oraz mgr farm. Łukasz Dziwulski – członek. 
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Przygotowała
mgr anna knieć 

Dyrektor Biura LOIA

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami, pozytywnie zaopi-
niowała 11 wniosków kandydatów na kierowników aptek.

14.03 – odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lu-
blinie, w trakcie którego dokonano uroczystego wręczenia prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty oraz rozpatrzono:
• 4 wnioski o wydanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
• 4 wnioski o wpisanie na listę członków LOIA,
• 9 wniosków o skreślenie z listy członków LOIA,
• 9 wniosków o przedłużenie okresu szkoleniowego,
• 13 wniosków o stwierdzenie dla kandydatów na kierowników 

apteki rękojmi należytego prowadzenia  apteki,
• 6 wniosków o wydanie opinii w sprawie otrzymania 

zezwolenia na prowadzenie apteki.
15.03 – Prezes Rady mgr farm. tomasz barszcz oraz Wiceprezes dr 

n. farm. tomasz baj wzięli udział w spotkaniu ze studentami 
z cyklu Przyszłość farmaceuty "Plany Naczelnej Rady Aptekar-
skiej". Głównymi tematami spotkania były: aktualna sytuacja na 
rynku aptekarskim oraz wprowadzenie opieki farmaceutycznej. 

17.03 – Prezes Rady mgr farm. tomasz barszcz wziął udział w XXXII 
Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

19.03 – Prezes Rady mgr farm. tomasz barszcz wziął udział w XXXVI 
Okręgowym Zjeździe Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Le-
karskiej.

20.03 – prezes rady wziął udział w III Zjeździe Sprawozdawczym 
Lekarzy Weterynarii VI kadencji Lubelskiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej.
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Warszawa, dnia 11 marca 2016 r.
prezesi
rad okręgowych izb aptekarskich
/wszyscy/

W związku z docierającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej in-
formacjami, że dyżury, do których zobowiązane są apteki na podstawie 
art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. 

dyżury W apteKach

koleżanki i koledzy,

przypominam, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Lublinie składka  członkowska na rzecz Izby winna być opłacana do 
dnia 10-go każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Każdy farmaceuta wpisany na listę członków LOIA ma obowiązek 
opłacania składki członkowskiej. Wysokość składki wynika z Uchwały 
Rady i obejmuje m.in. składkę na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, 
koszty ubezpieczenia przez LOIA każdego członka od odpowiedzialno-
ści cywilnej. Ponadto informuję, że nieopłacone składki członkowskie 
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji.

  Prezes ORA w Lublinie
mgr farm. Tomasz Barszcz

PRzyPOmInamy O teRmInOwym 
opłacaniu sKładeK członKoWsKich
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U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) pełnione są przez techników 
farmaceutycznych, proszę o przypomnienie farmaceutom będącym 
członkami Państwa Izby o obowiązkach wynikających z ww. ustawy 
oraz o konsekwencjach, jakie mogą wynikać dla farmaceutów oraz osób 
prowadzących apteki ogólnodostępne w przypadku ich nie dopełniania.

Przypominam, że zgodnie z art. 45 ustawy o izbach aptekarskich 
„Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności 
zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne 
z zasadami etyki i deontologii oraz przepisami prawnymi dotyczącymi 
wykonywania zawodu aptekarza”.

Ponadto, zwracam uwagę, że z art. 99 ust. 4a ww. Prawa farma-
ceutycznego, „Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić 
osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 
ust. 2 dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki.”.

Ochrona wizerunku farmaceuty oraz utrzymanie wysokiego 
poziomu zaufania do naszego zawodu, wymaga egzekwowania obo-
wiązków określonych przepisami. W związku z powyższym, przypo-
minając o wynikających z przepisów prawa obowiązkach, proszę o in-
formowanie na bieżąco, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 
o każdym podejrzeniu przypadku pełnienia dyżuru przez osobę do tego 
nie uprawnioną.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. elżbieta piotrowska-rutkowska
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informacja W spraWie zaWartości  
sUPlementU 8.7  

dO ósmeGO wydanIa faRmakOPeI eUROPejskIej

Informuje się, że Suplement 8.7 do Farmakopei Europejskiej 
(Ph. Eur.) wydanie ósme wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. 
Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę 
Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 kwietnia 2016r., 
na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European 
Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) 
AP-CPH (15) 1.

Pełna informacja: http://www.urpl.gov.pl

KomuniKat Ws. zasad udzielania śWiadczeń 
poza Kolejnością osobom szczególnie 

UPRawnIOnym

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o zasadach udzie-
lania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.581 z późn. zm.):

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdro-
wotnej (na podstawie art. 24-24c i 47c) mają:

•	 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

•	 Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

•	 inwalidzi wojenni i wojskowi,
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•	 kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiara-
mi represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa 
w art.1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),

•	 żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób 
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

•	 weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób 
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Poniżej pełne brzmienie art. 47 c ust. 1-5 ww. ustawy.

1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i woj-
skowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością 
ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych 
udzielanych w aptekach.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w za-
kresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjali-
stycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadcze-
niodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą 
z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 
20 ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których 
mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu 
zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejno-
ścią przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekują-
cych. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia.

5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki 



31WIADOMOŚCI

zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo 
kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach 
określonych w ust. 1-4.

Zastępca Dyrektora 
ds. Medycznych 

Lubelskiego OW NFZ 
dorota Blechar

źródło: http://www.nfz-lublin.pl/komunikat/2490

Uprzejmie informuję, że w związku z modyfikacją portalu e-du-
kacja.pl wprowadziliśmy obowiązek podania numeru prawa wykony-
wania zawodu przy zakładaniu konta na portalu.

Bez tej informacji, konto nie będzie mogło być założone.

Osoby, które mają już konta, proszone są o uzupełnienie tej in-
formacji do końca bieżącego roku.

Zmiany dokonuje się w opcji „Moje konto” i w polu opisanym 
jako „Numer prawa wykonywania zawodu” należy podać aktualny 
numer.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczasowe konta 
pozostaną aktywne, nawet bez tej informacji, i nie będzie to miało 
wpływu na korzystanie ze szkoleń.

Wiceprezes  
Okręgowej Rady Aptekarskiej  

w Krakowie

mgr farm. elżbieta rząsa-duran

zmIany w PORtalU e-dUkacja
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HIstORIa faRmacjI

spraWozdanie z działalności  
W aptece-muzeum pzf „cefarm- lublin” s.a.,  
w OkResIe 15 GRUdnIa 2014 R. - 5 GRUdnIa 2015 R.

Dnia 16 grudnia 2014 r. Rada Programowa przy wyżej wymienio-
nej placówce odbyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 11 spośród 
jej dzięwiętnastoosobowego składu. Przedmiotem tego zebrania było 
zasadniczo podsumowanie podanego okresu i zarysowanie przedsię-
wzięć na kolejny czas, obejmujący rok 2015.

Następne posiedzenie – sześćdziesiąte szóste – Rada miała 18 
września 2015 r., w gronie 8 osób. Rozmawiano głównie o bieżących 
przedsięwzięciach w placówce oraz niepokojących zdarzeniach w ap-
tekarstwie.
l. Liczebność odwiedzających Aptekę-Muzeum w podanym okresie 

wyniosła nie mniej niż 1080 osób. W tym zwiedzało placówkę: 
grupowo – 482 osoby, cudzoziemców było 62 (między nimi pani 
z Nowej Zelandii, obywatelka hiszpańskich Wysp Kanaryjskich oraz 
sześcioro młodych ludzi z Chin), a farmaceutów 16 (wśród nich kilka 
pracownic półmuzealnej apteki we Lwowie).

2. Wykonano trzy wystawy okresowe:
„rośliny lecznicze w sztuce religijnej” – wydanie i trwająca 

od 1 września do 1 października, tej samej nazwy wydanie ii – od 7 
października do 15 listopada oraz rozpoczętą 5 grudnia „Wybrane ro-
śliny biblijne” – jako pokłosie poprzedniej. Pierwszą i drugą wykonali 
Państwo Bartoszewscy, stosunkowo niedawno zamieszkali w Lublinie, 
i ja. Dwuczęściowy pamiętnik wystaw jest do wglądu w placówce.
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3. rozliczenie pieniężne. Przychód – przede wszystkim jako datki 
zwiedzających – wyniósł 2247,91 zł., a wydatki 608,07 zł. Na dzień 5 
grudnia stan zasobu to 4483,10 zł. oraz 11 euro.

4. zmiany w rozmiarze zbioru 
a) nabytki

Do księgozbioru: kilka albumów p.t. „apteka pod Lwem 
w inowrocławiu” prof. Aleksandra Drygasa z 2014 r., nadesłanych 
z wydawnictwa „Bez recepty” w Łodzi , książka S. Pronia „Musa-
eum poloniae farmaceuticum”, wydana w 1967 r. – podarowana 
bezimiennie.

apteczna waga techniczna („tarowa”) z pracowni szkolnej– 
kupiona za 40 zł od pana Marka Wąsika.

Niewielki zbiór (kilkanaście sztuk) pojemniczków po lekach, 
przeważnie kartonikowych – darowany bezimiennie.

Ze zbiorów Apteki-Muzeum w Lublinie. Fot. T.Baj
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b) wypożyczenia
Pani mgr z Zakładu Historii Nauk Medycznych tutejszej Uczel-

ni wypożyczała naczynia na leki oraz pudełeczka – w czerwcu i we 
wrześniu na potrzeby wystawowe; 12 okazów pozostało do zwrotu.

Nadal nie zwrócono z Muzeum Farmacji im. prof. Jana Mu-
szyńskiego w Łodzi, „Pamiętnika I Zjazdu Aptekarzy Królestwa 
Polskiego”, wypożyczonego w 2010 r.

W drugiej połowie maja wypożyczyłem 9 okazów do Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, na wystawę „Brudne sprawy 
– rzecz o higienie”, zwrócono je 10 września.

c) sprzedałem zwiedzającym: jedną książeczkę mgr Stefani Irackiej 
„Apteka Muzeum w Lublinie” II wydanie – farmaceucie z W. 
Brytanii, cztery egzemplarze „Oni tworzyli farmację” autorstwa  
dr Andrzeja Wróbla, mgr Stefani Irackiej i Ewy Obel – na rzecz 
lubelskiego Oddziału PTFarm.

5. zajęcia ze studentami
Ostatnie zajęcia w roku akademickim 2014/2015 odbyłem 17 

grudnia (zamiast w styczniu 2015 r.) ze studentami V roku Wydziału 
Farmaceutycznego. 

Od początku bieżącego roku akademickiego odstąpiono od tych 
zajęć, częściowo powtórkowych w zakresie historii farmacji, za to w ra-
mach zajęć z historii aptekarstwa prowadzonych przez pracowników 
Zakładu Historii Nauk Medycznych studenci byli kierowani do Apteki 
Muzeum, aby wykonać zdjęcie wybranego przez siebie eksponatu 
i opisać go. Przybyło 79 osób.

6. inne zajęcia typu oświatowego
Dnia 16 stycznia 2015 r. odbyło się w placówce zebranie szko-

leniowe Koła Przewodników miejskich i terenowych PTT-K w Lu-
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blinie, podczas którego wygłosiłem wykład o aptekarstwie polskim 
i częściowo zachodnioeuropejskim.

Zapewne można uznać za takie zajęcia – uczestniczenie w „nocy 
muzeów”, które nastąpiło z 16 na 17 maja. Naliczono 137 osób odwie-
dzających.

Następnie – 29 września udostępniłem placówkę nieletnim har-
cerzom ZHP Hufca Lublin i Gromady zuchowej ze Świdnika w ra-
mach „gry lubelskiej”.

9 października, po dwukrotnym, znacznie wcześniejszym roz-
mówieniu się ze mną studenta Wydziału Farmaceutycznego nagrano 
jego pogadankę o piciu alkoholu (etylowego) na tle szaf z naczyniami 
aptecznymi, przeznaczoną do umieszczenia na stronicy międzysiecio-
wej „Agencji Produkcji Telewizyjnej i Reklamowej >Big-art<” Toma-
sza Okonia w Lublinie.

Pani mgr farm. Małgorzata Korzeniowska-Bancerowa przedsta-
wiła 20 listopada krótką prezentację/wykład o roślinach biblijnych, 

Ze zbiorów Apteki-Muzeum w Lublinie. Fot. T.Baj
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który obiecała podczas posiedzenia Rady Programowej we wrześniu. 
Przybyło 6 osób, wśród nich P. mgr Henryk Dąbrowski, zacny apte-
karz z Urzędowa. Jestem wdzięczny P. dr hab. Ewie Poleszak, kierow-
nikowi Katedry Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego 
i P. dr Piotrowi Belniakowi z tejże Katedry za wypożyczenie składa-
nego ekranu na to spotkanie.

Zamówiłem w F.H. Probiz Joanny Strękowskiej dwie książki 
dla dzieci ze skierowaniem do biblioteczki Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Lublinie.

7. W podanym okresie więcej osób wykonywało zdjęcia zbiorów 
placówki, niż w latach poprzednich. Między innymi dokonał tego 
przedstawiciel czasopisma „Forum akademickie” (31 stycznia). 

8. ze spraw technicznych 
Względnym postępem wydaje się przygotowanie mieszanin za-

wierających olejki eteryczne celem naśladowania zapachów dawnej 
apteki. Wiosną próbowałem tego z kroplową ilością czystych olejków 
oraz kawałkami naowocni pomarańczy, wskutek uwagi P. Z. Barto-
szewskiego. 22 maja Państwo Bartoszewscy dostarczyli swoją mie-
szaninę, którą rozpyliliśmy w powietrzu. Po wyczerpaniu porcji, 12 
sierpnia przynieśli następną, o innym składzie. Wynik był i jest dość 
wyraźny, co zaświadczyło w księdze honorowej kilka osób zwiedza-
jących Aptekę-Muzeum, nie uprzedzonych o zabiegu (n.p. z 10 wrze-
śnia, 16 maja).

Lublin, 13 lutego 2016 r. 

pracownik muz. (kustosz)
mgr farm. zbigniew rudzki
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