Protokół nr 3/VII/2016
z posiedzenia VII kadencji
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
z dnia 8 lutego 2016 roku
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie mgr farm. Przemysława Orlikowskiego.
2. Powitanie gości.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad posiedzenia ORA dla ważności podejmowanych uchwał,
na podstawie listy obecności Członków Rady.
W dniu obrad ORA obecnych było 6 z 11 Członków Rady. Z zaproszonych - obecny Radca Prawny
Izby dr Michał Kobylarz
4. Zaproponowanie porządku obrad przez Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie mgr farm. Przemysława Orlikowskiego.
5. Przyjęcie porządku obrad przez Członków ORA.
6. Odczytanie protokołu nr 2/VII/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku przez członka Rady
mgr farm. Katarzynę

Podwysocką-Goszczyńską. Członkowie ORA jednogłośnie przyjęli

odczytany protokół.
7. Sprawy organizacyjne:
a) Analiza szkoleń ciągłych członków Naszej Izby – omówił Wiceprezes mgr farm. Janusz
Chmielewski. Szkolenia są ewidencjonowane w programie FARR, na którym pracuje nasza Izba.
Farmaceuci

którzy

mieli

obowiązek

ukończenia

szkoleń

za

lata

2011-2015

na 66 osób, które w tych latach powinny zaliczyć szkolenia 60% nie dopełniło
formalności z tym związanych.
Wyjaśnił Radzie jak wygląda procedura zaliczania szkoleń ciągłych:

przedkładanie certyfikatów

z odbytych szkoleń przez członków Izby, złożenie wypełnionej książeczki szkoleń
za dany okres edukacyjny. Zaliczenie przez Prezesa CzOIA.
Finalnie zwrot podpisanej książeczki szkoleń po uprzednim jej skserowaniu i odnotowaniu
zaliczenia w programie FARR.
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b) Wiceprezes w skrócie przedstawił projekt ustawy dotyczącej opieki farmaceutycznej i uwagi
CzOIA jakie zostały wysłane do NIA
- sprzeciw wobec umowy z NFZ w tym względzie zdaniem Rady mogłoby to doprowadzić
do niesłusznego wyróżnienia, a dalej do naruszenia ustawowego zakazu reklamy;
- obowiązek noszenia identyfikatorów dla wszystkich pracowników apteki pozwoliłoby
to na ograniczenie ryzyka związanego z udzielaniem świadczeń w zakresie opieki
farmaceutycznej przez osoby do tego nieuprawnione np. techników farmacji.
8. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej
przystąpili do opiniowania złożonych do Izby Aptekarskiej wniosków w sprawie:
a) wydania opinii o udzielenie rękojmi na kierowanie apteką ogólnodostępną o nazwie …
zlokalizowaną w Kłobucku przez mgr farm. ….. Pierwszy raz ma pełnić tę funkcję, został
poproszony na posiedzenie Rady na godz. 18.
Po rozmowie z wnioskodawcą, dyskusji i

analizie wniosku Rada Aptekarska postanowiła

jednogłośnie wydać zgodę na udzielenie rękojmi z uwagi na opłacanie w terminie składek
członkowskich, zbieranie punktów w szkoleniach ciągłych farmaceutów oraz niekaralności
zawodowej, które są przesłanką do wydania pozytywnej opinii.
b) wydania opinii o udzielenie rękojmi na kierowanie apteką ogólnodostępną zlokalizowaną w
Truskolasach ….... – przez mgr farm. …...
Po

dyskusji

i

analizie wniosku Rada Aptekarska postanowiła jednogłośnie wydać zgodę

na udzielenie rękojmi z uwagi na opłacanie w terminie składek członkowskich, zbieranie punktów
w szkoleniach ciągłych farmaceutów oraz niekaralności zawodowej, które są przesłanką
do wydania pozytywnej opinii.
c) rozpatrzenie wniosku Starostwa Powiatowego w Kłobucku dot. wydania opinii w zakresie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w roku bieżącym.
Prezes odczytał wniosek i przedstawił stanowisko aptek w Krzepicach - miejscowości oddalonej
12 km. od Kłobucka . W Kłobucku jest SOR, apteki w Krzepicach w przedstawionym projekcie
Starostwa zostały wytypowane do pełnienia dyżurów nocnych równocześnie z Kłobuckiem.
Właściciele aptek z Krzepic w poprzednich latach zostały „zmuszone”do pełnienia dyżurów, ilość
pacjentów była znikoma, a koszty osobowe są niewspółmierne do osiągniętego z tego tytułu
dochodu. Dyskusja, obecni na posiedzeniu Rady jednogłośnie podjęli opinię negatywną.
Prezes zaproponował podjęcie stanowiska, aby nowo powstałe apteki w trakcie roku
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kalendarzowego były zwolnione z pełnienia dyżurów nocnych, wszyscy obecni członkowie Rady
na posiedzeniu – jednogłośnie za podjęciem takiego stanowiska.
d) przedłużenia czasu odbywania szkoleń ciągłych farmaceutów dla mgr farm. …......
Po rozpatrzeniu wniosku Rada Aptekarska jednogłośnie postanowiła przedłużyć czas trwania
okresu edukacyjnego w/w mgr farm. na okres 12 msc. tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r
e) przedłużenia czasu odbywania szkoleń ciągłych farmaceutów dla mgr farm.
Po rozpatrzeniu wniosku Rada Aptekarska jednogłośnie postanowiła przedłużyć czas trwania
okresu edukacyjnego w/w mgr farm. na okres 24 msc. tj. od 1 października 2014 do 30 września
2016r.
9. Wytypowanie osób do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia
im. dr. Wł. Biegańskiego. Rada postanowiła wytypować 1 kandydata do w/w nagrody
mgr farm. Beatę Zarycką
mgr Janina Przedpełska-Szerlowska zaproponowała do wyróżnienia:
- mgr farm. Barbarę Stanior – obecni byli jednogłośnie za.
Złożenie wypełnionych wniosków do 22 lutego 2016r.
10.

Anioły Farmacji – kandydaci wytypowani przez pacjentów z naszego terenu Agnieszka
Stankiewicz (Apteka Częstochowa) mgr farm. Lucyna Kaźmierczak (Apteka „Pod Wagą”
Kamienica Polska) i mgr farm. Lidia Fulko (Apteka prywatna Częstochowa)

11. Odczytanie przez mgr farm. Annę Knop pisma Stowarzyszenia Perspektywa 2030 dotyczącego
szkoleń.
12. Rozpatrzenie skargi - e-maila pacjentki, Pani …........ dot. źle wydanego leku w aptece w ….....,
po

dyskusji

skierowano

sprawę

do

rozpatrzenia

zgodnie

z

właściwością

do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy CzOIA
13. Zaproszenie z OIA Warszawa do udziału w spotkaniu z przedstawicielem Izby Belgijskiej
dotyczącym omówienia zakresu wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej
w Belgii

przez aptekarzy

– wyznaczenie osoby reprezentującej spośród członków Rady – zgłosił

się mgr Mariusz Pikuła.
14. Wniosek mgr farm. …...... o obniżenie składek członkowskich – nieobecność w pracy,
przebywa na urlopie wychowawczym. Dyskusja – zgoda obniżenie na czas nieobecności z
55zł. na 35zł.
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15. Prezes odczytał pismo WIF Katowice dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie podejrzenia prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie „Główna”
zlokalizowanej w Częstochowie, Al. Wolności 10, poprzez zamieszczenie na ścianie budynku,
w którym zlokalizowana jest w/w apteka plakatu o treści: „Apteka Główna najniższe ceny
w mieście market na Czerwonym”. Dyskusja WIF o zakończeniu postępowania poinformuje
odrębnym pismem.
16. Zakończenie obrad.
Sporządziła
Członek ORA w Częstochowie
mgr farm. Katarzyna Podwysocka-Goszczyńska
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