Protokół nr 2/VII/2016
z posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
w dniu 25 stycznia 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 obecności Członków Rady.
W dniu obrad ORA obecnych było 9 z 11 członków Rady.
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 z 1 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej w
Częstochowie w dniu 25 stycznia 2016 przez Sekretarza -mgr farm. Agnieszkę Fenig
Członkowie ORA jednogłośnie przyjęli protokół z 1 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2016 r.
7. Sprawy organizacyjne
a) Przedstawienie realizacji budżetu za miesiąc grudzień 2015 r. - Skarbnik mgr M. Jaszczak.
b) Przedstawienie przez członka Rady mgr Janinę Przedpełską-Szerlowską uchwał i wniosków z
VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy w Częstochowie z dnia 4 grudnia 2015 .
•

Uchwała Nr VII/27/2015 w sprawie wniosku o utworzenie Klubu Seniora przy CzOIA.

•

Uchwała Nr VII/28/2015 w sprawie wniosku o utworzenie na terenie Częstochowy
delegatury ŚWIF.

•

Uchwała Nr VII/29/2015 w sprawie wniosku w zakresie okresów dokonywania zmian na
listach leków refundowanych.

•

Uchwała Nr VII/30/2015 w sprawie wniosku związanego z pracami legislacyjnymi nad
ustawą o zawodzie farmaceuty.

•

Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie informacji dotyczących opieki farmaceutycznej.
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•

Uchwała Nr VII/32/2015 w sprawie stanowiska dotyczącego ewentualnych zmian
terytorialnych w zakresie funkcjonowania samorządu aptekarskiego.

•

Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie stanowiska w zakresie czynności izmierzających do
ograniczenia pozaaptecznej sprzedaży produktów leczniczych.

•

Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie proponowanych zmian w ustawie refundacyjnej.

c) Przedstawienie przez Sekretarza mgr A. Fenig wstępnych informacji dotyczących czasopisma
aptekarskiego.
8. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej
przystąpili do opiniowania wniosków złożonych do Izby Aptekarskiej.
a)Rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia czasu odbywania szkolenia ciągłego przez mgr
farm. .............
Po rozpoznaniu wniosku Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie postanawiła jednogłośnie
przedłużyć czas trwania okresu edukacyjnego ciągłego szkolenia w stosunku do mgr farm. ....... na
okres 19 miesięcy tj. od 1 czerwca 2015r. do dnia 31 grudnia 2016r.;
b) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej
zlokalizowanej w Lublińcu, ul. .......... przez mgr farm. .............. z dniem 1 lutego 2016r.
Po przedstawieniu kandydatury na kierownika apteki ogólnodostępnej, Okręgowa Rada Aptekarska
postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować złożony wniosek;
c)

Rozpatrzenie

wniosku

o

udzielenie

rękojmi

należytego

prowadzenia

apteki

ogólnodostępnej ............. przez mgr farm. .............
Powyższy wniosek został rozpatrzony ponownie przez Okręgową Radę Aptekarską, ponieważ w
dniu 11 stycznia 2016, ORA postanowiła wydać opinię negatywną, z uwagi na fakt niedopełnienia
przez ........... obowiązku szkoleń ciągłych farmaceutów oraz zaległościach w opłacaniu składek
członkowskich. Pismem z dnia 22.01.2016r. mgr farm. ............ zwróciła się z wnioskiem o
ponowne zaopiniowanie jej kandydatury na kierownika opisanej apteki ogólnodostępnej, a także
przedłożyła zebrane punkty edukacyjne oraz zobowiązała się do uzyskania brakujących punktów do
końca br. Dodatkowo ................ uregulowała zaległe składki członkowie.
W związku z powyższym Okręgowa Rada Aptekarska przy 4 głosach za oraz 5 głosach
wstrzymujących się postanowiła wydać opinię pozytywną stwierdzając, iż mgr farm.
..................daje jako kierownik rękojmię należytego prowadzenia apteki opisanej we wniosku ;
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d) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich
9. Sprawy pozostałe
Propozycja przedstawienia na kolejnym posiedzenie Rady tj. 8 lutego 2016 kandydatur osób do
nagrody Władysawa Biegańskiego przyznawanej za zasługi w ochronie zdrowia w częstochowie.
10. Zakończenie obrad.

Sporządził

Sekretarz ORA w Częstochowie
mgr farm. Agnieszka Fenig
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