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Sejm przyjął ustawę
o zawodzie farmaceuty

mgr farm. Ireneusz Nesterowicz
redaktor naczelny

W ostatnich miesiącach nad ustawą o zawodzie
farmaceuty proceduralnie się pochylaliśmy, nad
ustawą, na którą przeszło trzy dekady czekaliśmy.
W bólach się rodzi to co oczywiste, co dawno
powinno być z nami obecne, funkcjonować, a przez
sito legislacyjne tak trudno jest to procedować.
W sejmie nad projektem ustawy 441 posłow
głosowało wprawdzie tylko, ale aż 174 się wstrzymało.
W senacie 95 senatorów projekt poparło, 3 się
wstrzymało, jednak to co to gremium legislacyjne
zaproponowało, optymizmem nie napawało. Dwa
główne aspekty się przewijały: kwestii uporczywości
w kontekście naruszania samodzielności zawodowej
farmaceuty i możliwości na tej podstawie cofnięcia
zezwolenia na prowadzenie apteki oraz zasady
czasowego unieruchomienia apteki lub hurtowni
przez inspekcję farmaceutyczną, jeśli zostanie
stwierdzone naruszanie tej samodzielności. Przez
dodanie jednego słowa tylko pozory tej niezależności
tak przyjęty zapis stwarzał. Na szczęście przy
głosowaniu nad poprawkami Senatu udało się
te niekorzystne poprawki odrzucić i pozostała
wersja popierana przez środowisko aptekarskie.

Nie ma wprawdzie w niej zawartego prawnego
umocowania farmaceutów do szczepień ochronnych
w aptekach oraz obowiązkowego OC, jednak to
co najbardziej istotne zostało: kary i to dotkliwe
za naruszanie niezależności farmaceuty i uniemożliwienia wykonywania zadań zawodowych.
17 grudnia Prezydent ustawę podpisał.
15 stycznia 2021 roku opublikowano ustawę
o zawodzie farmaceuty w Dzienniku Ustaw.
Większość zawartych w niej zapisów zacznie obowiązywać od 16 kwietnia 2021 roku i wreszcie
dołączymy do pozostałych zawodów  zaufania
publicznego mających ustawę o zawodzie.
Są tacy, którzy oceniają że mogły w niej jescze
takie czy inne zapisy się znależć, zapewne tak i czas
to pokaże, ale podpisana ustawa stanowi kamień
milowy, wyznacza punkt zwrotny dla polskiego
aptekarstwa.
Korzystając z okazji Prezez GORA i Gdańska
Okręgowa Rada Aptekarskia składa farmaceutom
i ich rodzinom wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2021 roku.
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Wykaz państw członkowskich UE i EFTA
nierealizujących recept transgranicznych
wystawianych w postaci elektronicznej
w innym państwie członkowskim UE lub EFTA

Prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

06.10. Posiedzenie GORA

07.12. Posiedzenie Prezydium GORA

08.10. Inauguracja roku akademickiego
Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego (transmisja)

09.12. Spotkanie grupy roboczej NRA (zdalne)

13.10. Spotkanie grupy roboczej NRA (zdalne)

09.12. Posiedzenie Zespołu Zarządzania
Kryzysowego przy Wojewodzie
Pomorskim (zdalne)

15.10. Posiedzenie Zespołu Zarządzania
Kryzysowego przy Wojewodzie
Pomorskim (zdalne)

14.12. Ślubowanie farmaceuty

22.10. Posiedzenie Prezydium GORA

15.12. Posiedzenie NRA (zdalne)

23.10. Posiedzenie Rady POW NFZ (zdalne)

16.12. Posiedzenie Zespołu Zarządzania
Kryzysowego przy Wojewodzie
Pomorskim (zdalne)

27.10. Posiedzenie NRA (zdalne)
27.10. Spotkanie Polskiej Komisji
Akredytacyjnej (zdalne)
04.11. Posiedzenie Zespołu Zarządzania
Kryzysowego przy Wojewodzie
Pomorskim (zdalne)
05.11. Posiedzenie GORA (zdalne)
23.11. Posiedzenie Prezydium GORA
23.11. Posiedzenie Zespołu Zarządzania
Kryzysowego przy Wojewodzie
Pomorskim (zdalne)

Realizowane są wyłącznie recepty
transgraniczne w postaci elektronicznej
wystawione w Finlandii i Chorwacji.

17.12. Posiedzenie GORA (zdalne)

Realizowane są wyłącznie recepty
transgraniczne w postaci elektronicznej
wystawione w Finlandii i Portugalii.

18.12. Spotkanie z członkami Polskiego
Towarzystwa Studentów Farmacji (zdalne)
21.12. Telekonferencja NRA w sprawie
ankiety dotyczącej specjalizacji
23.12. Posiedzenie Zespołu Zarządzania
Kryzysowego przy Wojewodzie
Pomorskim (zdalne)
29.12. Posiedzenie Prezydium GORA
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Realizowane są wyłącznie recepty
transgraniczne w postaci elektronicznej
wystawione w Estonii, Chorwacji
i Portugalii.

14.12. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe
kierowników aptek szpitalnych (zdalne)

02.12. Posiedzenie Zespołu Zarządzania
Kryzysowego przy Wojewodzie
Pomorskim (zdalne)
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Na podstawie art. 95b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 944 z późn. zm.) niniejszym zamieszcza się wykaz państw realizacji, które nie realizują recept
transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stanowiący załącznik do komunikatu.

Realizowane są wyłącznie recepty
transgraniczne w postaci elektronicznej
wystawione w Estonii, Finlandii
i Chorwacji.

G or ący temat

Senacka Komisja Zdrowia
przyjęła projekt ustawy
o zawodzie farmaceuty
Sejm przyjął projekt ustawy
o zawodzie farmaceuty
28 października 2020 r. podczas 20. posiedzenia Sejmu, posłowie zagłosowali
za przyjęciem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Za głosowało
254 posłów, przeciw było 13, a 174 wstrzymało się od głosu. Projekt trafił
następnie pod obrady Senatu, który zajał się jego dalszym procedowaniem.

Wyniki głosowania skomentowała Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta PiotrowskaRutkowska:
– W imieniu farmaceutów serdecznie dziękuję
wszystkim parlamentarzystom, którzy dziś poparli
projekt tej ustawy. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że
uchwalenie tej regulacji przyniesie wiele korzyści
dla pacjentów, farmaceutów, jak i całego systemu
opieki zdrowotnej. Pierwsza fala pandemii koronawirusa jednoznacznie pokazała, że apteki oraz
pracujący w nich farmaceuci są jednym z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia,
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dlatego tak ważne jest utworzenie ram prawnych
umożliwiających świadczenie dodatkowych usług
na rzecz pacjentów – podkreśliła Prezes NRA.
Procedowana ustawa ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz
pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe,
obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia
drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji ma być także efektywniejsze wykorzystanie
potencjału 30 tys. farmaceutów oraz aptek, jako
placówek ochrony zdrowia.

P rzegl ą d F arma c e u t y c zn y
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17 listopada 2020 r. senatorowie komisji zdrowia rozpatrzyli projekt
ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem regulacji głosowało
8 senatorów. Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu,
który zajmie się jego dalszym procedowaniem. W spotkaniu wzięli
udział Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wraz z radcą
prawnym Krzysztofem Baką, a także Marcin Wiśniewski reprezentujący
Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA).
Procedowany projekt ustawy tworzy ramy
prawne do prowadzenia przez farmaceutów usług
z zakresu opieki farmaceutycznej na rzecz pacjentów. Jego celem jest również wykorzystanie dużego
potencjału polskich aptek. Podczas posiedzenia
komisji, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podziękowała za dotychczasowe prace nad projektem
wyrażając nadzieję, że jego dalsze procedowanie umożliwi wykonywanie zawodu farmaceuty
w sposób niezależny.
W swojej wypowiedzi Elżbieta Piotrowska
Rutkowska odniosła się do działań prowadzonych

przez część organizacji zrzeszających pracodawców, którzy w przestrzeni publicznej od wielu
miesięcy podejmują próby dyskredytacji projektu
tej ustawy.
W toku dalszych prac, senatorowie poparli
regulację umożliwiającą farmaceutom wykonywanie szczepień ochronnych przeciw grypie
w aptekach. Za przyjęciem poprawki głosowało
5 senatorów, przeciw było 3.
Teraz regulacja trafi na posiedzenie plenarne Senatu, który zajmie się jej dalszym
procedowaniem.

η Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem:
www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/senacka-komisja-zdrowia-przyjela-projekt-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty/

G orą c y temat

G or ący temat

Konwent Dziekanów
Wydziałów Farmaceutycznych
Uczelni Medycznych zwraca się
do Marszałka Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych KRAUM stanowczo popiera konieczność zachowania w ustawie
o zawodzie farmaceuty zapisów gwarantujących
pełną niezależność zawodową farmaceutów.
Obecna treść ustawy gwarantuje bezpieczeństwo
pacjentów oraz jakość świadczeń zdrowotnych
realizowanych na ich rzecz. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie zapisów umożliwiających komukolwiek wpływanie na decyzje farmaceutów dotyczące
zdrowia i życia pacjentów. Magistrowie farmacji po ukończeniu studiów ślubują, że w pracy
zawodowej „kierować się będą zawsze zasadami
uczciwości i sumienności” a „zdrowie pacjenta
będzie najwyższym przykazem”. Zatem żaden
przedsiębiorca nie może nakazywać farmaceucie
nieetycznej promocji leków, suplementów diety
przez narzucone cele sprzedażowe, realizację
recept niezgodnie z przepisami, zmuszanie do
fałszowania dokumentacji medycznej pacjenta
w przypadku recept wydawanych w zagrożeniu
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zdrowia lub życia pacjenta, realizację recept przez
osoby nieuprawnione, nielegalny wywóz leków,
nieuprawniony dostęp do danych medycznych
pacjenta oraz innych działań stanowiących zagrożenie dla pacjenta i jego terapii.
Zmiany zapisów ustawy znacząco utrudnią
farmaceutom realizację planowanej opieki farmaceutycznej. W Polsce około 10% hospitalizacji
jest skutkiem powikłań polekowych zagrażających
zdrowiu lub życiu pacjentów, spowodowanych
nieprawidłowym zażywaniem leków. Ponad 30%
pacjentów w podeszłym wieku przyjmuje dziennie
wiele różnych leków, będąc pod opieką niekiedy
ponad pięciu różnych specjalistów. Aby realizować
założenia opieki farmaceutycznej niezbędna jest
samodzielność farmaceuty w podejmowaniu decyzji. Skutki zmiany zapisów ustawy ponieśliby przede
wszystkim pacjenci, którym ograniczony zostanie
dostęp do usług farmaceutycznych bezpośrednio
wpływających na stan ich zdrowia. Należy podkreślić, że farmaceuta to zawód zaufania publicznego.
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Ustawa o zawodzie farmaceuty powinna to zaufanie wzmacniać. Zatem jedynym kryterium podjęcia
decyzji dotyczącej przyjęcia poprawki forsowanej
przez organizacje reprezentujące pracodawców
powinna być troska o bezpieczeństwo zdrowotne
społeczeństwa.
W imieniu farmaceutycznego środowiska akademickiego zwracam się do Pana Marszałka Senatu
i Państwa Senatorów z apelem o zachowanie
w ustawie zapisów gwarantujących pełną niezależność zawodową farmaceutów.

Dziękuję Państwu Senatorom za przywrócenie
usługi szczepień do zapisów ustawy o zawodzie
farmaceuty. Zapis ten znajdował się w pierwotnym
projekcie. Usługa wybranych szczepień wykonywanych przez farmaceutów funkcjonuje od lat
w wielu krajach. Analizy wskazują na duże znaczenie takich działań dla zwiększenia bezpieczeństwa
epidemicznego społeczeństwa.
Łączę wyrazy szacunku,
prof. dr hab. Wojciech Miltyk
Przewodniczący Konwentu Dziekanów
Wydziałów Farmaceutycznych 
Uczelni Medycznych
Konferencji Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych

G orą c y temat

G or ący temat

UOZF: Sejmowa Komisja
Zdrowia wydała rekomendacje
dla senackich poprawek
8 grudnia br. Sejmowa Komisja Zdrowia wydała rekomendacje dotyczące
poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty wniesionych przez Senat
podczas 18. posiedzenia plenarnego. Kolejnym krokiem w kierunku
przyjęcia ustawy jest przekazanie jej z powrotem pod obrady Sejmu.
Przed rozpatrzeniem poprawki dotyczącej
ograniczenia sankcji za naruszenie niezależności
zawodowej farmaceuty poprzez dodanie warunku
„uporczywości”, głos zabrała Prezes NRA Elżbieta
Piotrowska-Rutkowska – Proszę szanowną komisję
o odrzucenie tej poprawki. Ustawa o zawodzie
farmaceuty nie pozbawia podmiotu prowadzącego
aptekę prawa do podejmowania decyzji w sprawie
prowadzonej działalności, wyłącza natomiast
samodzielność farmaceuty podczas wykonywania
zadań zawodowych. (…) Dodanie słowa „uporczywy” powoduje, że w konsekwencji przepis
będzie martwy – zaapelowała Prezes NRA.
Za pozytywną rekomendacją poprawki opowiedziało się 12 posłów, przeciw było 20, troje
wstrzymało się od głosu.
W toku dalszych głosowań komisja wydała
negatywną rekomendację również dla poprawek dotyczących nadania farmaceutom szerszych uprawnień zawodowych umożliwiających
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wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach
i obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Odnosząc się do poprawki dotyczącej wprowadzenia „okresu naprawczego” przed podjęciem
przez właściwy organ decyzji o unieruchomieniu
apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
w przypadku uniemożliwienia kierownikowi lub
osobie odpowiedzialnej realizacji zadań zawodowych, głos zabrał wiceprezes NRA Marek Tomków.
Wiceprezes podkreślił, że decyzja o unieruchomieniu podmiotu ma charakter administracyjny,
dlatego zawsze przysługuje od niej odwołanie,
a narracja przyjęta przez jej zwolenników, strasząca „widmem zamykania tysięc aptek”, jest
nieprawdziwa. W toku prac komisji, poprawka
uzyskała negatywną rekomendację.
Pod koniec posiedzenia, sprawozdawcą z obrad
Komisji Zdrowia został wybrany poseł Paweł Rychlik.
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Ustawa o zawodzie farmaceuty

– najważniejsze informacje o projekcie
Cele projektu
\\ Wykorzystanie potencjału farmaceutów
i aptek, które w przyszłości mają stać się
lokalnymi centrami zdrowotnymi –
odciążenie systemu ochrony zdrowia;
\\ Stworzenie możliwości prawnych, które
pozwolą aptekom na prowadzenie
dodatkowych usług na rzecz pacjentów
(m.in. przeglądów lekowych, obsługi
inhalatora czy pomiaru ciśnienia);
\\ Zapewnienie niezależności farmaceutów
w wykonywaniu ich obowiązków
zawodowych;
\\ Zdefiniowanie opieki farmaceutycznej
jako świadczenia zdrowotnego.

Dlaczego zmiany systemowe
są koniecznością?
\\ Nawet 6–13 proc. hospitalizacji to skutek
interakcji lub powikłań polekowych
zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów,
spowodowanych nieprawidłowych
zażywaniem leków;
\\ Rosnąca liczba pacjentów w wieku
senioralnym oraz stopniowo malejąca
liczba lekarzy i pielęgniarek.

Opieka farmaceutyczna
europejskie i światowe trendy
\\ Podobne rozwiązania funkcjonują m.in
we Włoszech, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii
czy Kanadzie, gdzie w ramach przeglądów
lekowych dedykowanych pacjentom
z chorobami przewlekłymi m.in astmą,
farmaceuta przyczynia się do znacznej
poprawy zaleceń lekarskich oraz
efektywności kosztowej farmakoterapii.

\\ ok. 600 mln £ – tyle oszczędzili pacjenci
korzystający z porad farmaceutów
\\ 3 mld £ – tyle zaoszczędził NHS dzięki
realizacji dodatkowych usług przez apteki
Źródło: dane brytyjskiego NHS z 2015 r.

\\ 470 mln zł – tyle mógłby zaoszczędzić NFZ,
wprowadzając dodatkową usługę porady
farmaceutycznej.
Źródło: Raport Deloitte, czerwiec 2018 r. „Jak wprowadzić
w Polsce opiekę farmaceutyczną – rola i wyzwania apteki”.
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Elementy zapewniające
bezpieczeństwo pacjentów
Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej za naruszenie obowiązku
zapewnienia samodzielności zawodowej
aptekarzy

Kiedy?
W sytuacji, gdy podmiot prowadzący aptekę
nie zapewnia aptekarzowi samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie sprawowania opieki
farmaceutycznej, czyli udzielania świadczeń
zdrowotnych polegających na czuwaniu nad
prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii, a także w zakresie udzielania usług
farmaceutycznych
\\ (np. udzielania porad farmaceutycznych)
oraz wykonywania zadań zawodowych
\\ (np. kierowania apteką lub uczestniczenia
w badaniach klinicznych).

W jakich sytuacjach?
Wszystkie przypadki, gdy aptekarz nie może
samodzielnie, kierując się wyłącznie dobrem
pacjenta, podejmować decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania
usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań
zawodowych, w tym:
\\ narzucanie aptekarzowi celów
sprzedażowych;
\\ ingerowanie w proces informowania
o lekach lub ich wydawanie;
\\ zmuszanie farmaceutów do prowadzenia
niedozwolonej lub nietycznej promocji leków;
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\\ wpływanie na realizację zadań
dotyczących jakości i bezpieczeństwa
wydawanych leków.

Kto decyduje o cofnięciu zezwolenia?
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma
prawo podjąć decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Decyzja ma charakter fakultatywny i poprzedzona
musi być wszechstronnym zbadaniem okoliczności
danego przypadku.

Na jakiej podstawie?
Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej następuje na podstawie decyzji
administracyjnej właściwego wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Główny
Inspektora Farmaceutycznego.

Czym różni się naruszanie
niezależności od „uporczywego”
naruszania niezależności
farmaceuty?
Przyjęcie poprawki sieci aptecznych i dodanie warunku „uporczywości” oznaczałoby, że
przepis nie mógłby być praktycznie stosowany,
a w konsekwencji jego cel nie zostałby osiągnięty.
Rozmycie tego przepisu poprzez dodanie obowiązku wykazania przez inspekcję farmaceutyczną
uporczywości naruszenia groziłoby długoletnimi
bataliami sądowymi i sporami, co do sposobu
rozumienia tego warunku.
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Unieruchomienie apteki, punktu aptecznego
lub hurtowni farmaceutycznej na 3 miesiące.

Kiedy?
W sytuacji, gdy podmiot prowadzący aptekę,
punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną
uniemożliwia realizację zadań przez kierownika
apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej.

W jakich sytuacjach?
Każdy przypadek, gdy kierownik apteki, punktu
aptecznego lub osoba odpowiedzialna w hurtowni
farmaceutycznej nie może wykonywać swoich
ustawowych zadań z uwagi na działania właściciela apteki, punktu aptecznego lub hurtowni.
Przykładowe sytuacje zastosowania
tej normy:
\\ kierownik apteki nie ma wpływu na
asortyment apteki oraz zakup,
przechowywanie i wydawanie leków;
\\ kierownik apteki nie ma wpływu na zasady
wykonywania pracy przez fachowy personel
w aptece (skutek – np. wykonywanie usług
farmaceutycznych przez osoby
nieuprawnione);
\\ kierownik apteki ma ograniczoną możliwość
nadzoru nad bieżącą działalnością apteki
oraz prawidłowym dokumentowaniem
obrotu detalicznego lekami, czego skutkiem
może być tzw. podwójna księgowość;

\\ kierownik apteki nie ma możliwości
weryfikowania, czy nabywane leki pochodzą
wyłącznie od podmiotów posiadających
zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, co może skutkować
tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji
leków i nielegalnym wywozem leków
za granicę.
Unieruchomienie apteki, punktu aptecznego
lub hurtowni farmaceutycznej na 3 miesiące

Kto decyduje o unieruchomieniu?
Właściwy organ, tj. Główny Inspektor Farmaceutyczny albo wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
może nakazać, w drodze decyzji, unieruchomienie
hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki
lub punktu aptecznego. Decyzję wydaje się na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące i nadaje się jej
rygor natychmiastowej wykonalności.

Na jakiej podstawie?
W drodze decyzji administracyjnej na podstawie
zmienionego art. 120 ust. 2a i 2b ustawy – Prawo
farmaceutyczne.

Opiniowanie kandydatów
na kierownika apteki
Opinia o kandydacie na kierownika apteki
wskazuje, czy dany farmaceuta spełnia warunki
wymagane do pełnienia funkcji kierownika,
w tym, czy daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.
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Obowiązuje

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Samorząd aptekarski (OIA) wydaje opinię
o kandydacie na kierownika apteki /hurtowni
farmaceutycznej

Bez zmian

Opinia zawiera informacje, m.in.:
• czy farmaceuta był karany dyscyplinarnie?
• czy brał udział w nielegalnym wywozie leków?
• czy bierze udział w obowiązkowych szkoleniach?

Bez zmian

Opinia sporządzana dla Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego (WIF) – nie jest dla niego wiążąca

Bez zmian

Opinia wydawana jest na podstawie porozumienia
Naczelnej Izby Aptekarskiej z Głównym Inspektorem
Farmaceutycznym

Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej, której farmaceuta
jest członkiem wydaje na wniosek wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego, opinię dotyczącą
spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika
apteki. Brak wydania opinii w terminie 14 dni uznaje
się za brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji
kierownika apteki.

Konkluzja
\\ Samorząd aptekarski prowadzi rejestr farmaceutów – posiada pełne informacje o przebiegu
kariery każdego farmaceuty
\\ Celem tych przepisów jest dbałość o etykę zawodu – eliminacja tzw. „czarnych owiec”

Potencjał polskich aptek
\\ Najłatwiej dostępny element systemu
ochrony zdrowia, bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty.
\\ Pierwsze miejsce, do którego pacjenci często
udają się po poradę.
\\ Przyczyniają się do usprawnienia systemu
opieki zdrowotnej – realny wymiar
ekonomiczny w postaci oszczędności setek
milionów złotych.

Potencjał polskich aptek
w liczbach
\\ 2 mln – tyle fachowych porad dziennie
udzielają farmaceuci
\\ 30 tysięcy farmaceutów
\\ 13,5 tysiąca aptek i punktów aptecznych
\\ 90,4 proc. pacjentów ufa farmaceutom
(raport: „Farmaceuta w Polsce.
Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”)

NIA dementuje fake newsy:
projekt UoZF nie zawiera
przepisów związanych
z tak zwaną klauzulą sumienia
– W związku z pojawiającymi się w mediach
informacjami jakoby w procedowanej przez Parlament RP ustawie o zawodzie farmaceuty znalazły
się zapisy dotyczące klauzuli sumienia farmaceutów, stanowczo dementujemy te nieprawdziwe
informacje i sprzeciwiamy się dalszemu ich rozpowszechnianiu – czytamy w stanowisku Naczelnej
Izby Aptekarskiej w sprawie rozpowszechniania
nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego
wprowadzenia klauzuli sumienia do zapisów
ustawy o zawodzie farmaceuty.
Prawo odmowy wydania z apteki określonych
produktów leczniczych, ściśle reguluje art. 96 ust. 5
ustawy Prawo farmaceutyczne, które jednoznacznie
wskazuje na przesłanki jakie mogą kierować farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym podczas
podejmowania decyzji o odmowie. Należą do nich
m.in. sytuacje, w których wydanie produktu może
skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta
lub gdy istnieje podejrzenie o zastosowaniu danego
preparatu leczniczego w celach pozamedycznych
(np. odurzenie pseudoefedryną).

Procedowany obecnie w Parlamencie RP projekt ustawy o zawodzie farmaceuty rozszerza prawo
do odmowy wydania produktu o wyroby medyczne,
jednak wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy
mogą one zostać użyte w celach pozamedycznych.
Na rynku dostępnych jest dziś wiele produktów
o statusie wyrobów medycznych, które jeszcze do
niedawna były zarejestrowane jako leki.
Omawiany projekt ustawy nie zawiera przepisów
związanych z tzw. klauzulą sumienia, od wielu lat
obowiązującą choćby w ustawie o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty. Przypisywanie obecnie procedowanym przepisom podobnych rozwiązań jest
manipulacją i próbą dyskredytacji projektu ustawy.
Zwracamy się więc z prośbą o zaprzestanie publikowania nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji.
Wcześniej wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków, odniósł się do dzisiejszych
doniesień mediów pisząc: Głupszej rzeczy, niż
informacja, że Farmaceuta będzie mógł odmówić wydania prezerwatywy na podstawie Ustawy
o zawodzie farmaceuty, dzisiaj nie przeczytacie.
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Warszawa, 20 listopada 2020 r.

Studenci farmacji:
niezależność farmaceuty
nie powinna podlegać dyskusji
– Żaden z aspektów ekonomicznych czy biznesowych wynikających z relacji
farmaceuta – pracodawca nie powinien mieć wpływu na decyzyjność
farmaceuty. Nie zgadzamy się na ograniczenia samodzielności naszego
przyszłego zawodu – podkreśla Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.
– Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
popiera procedowane zmiany dotyczące naszego
przyszłego zawodu. Apelujemy zarówno o zachowanie niezależności farmaceutów, jak i o wspieranie dalszego rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce – czytamy w stanowisku. – Nie
możemy przekładać dobra biznesowego czy
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ekonomicznego ponad pacjenta. Niezależnie
od tego w jaki sposób próbuje ograniczyć się
niezależność zawodu farmaceuty, te działania
pozostają dla nas niezrozumiałe, z uwagi na
to, że podobne próby nie dotyczą pozostałych
zawodów medycznych. I nie powinny mieć one
miejsca – dodają studenci farmacji.
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Stanowisko Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji w sprawie
procedowanych zmian dotyczących zawodu farmaceuty i wprowadzenia
opieki farmaceutycznej
Na przestrzeni ostatnich kilku lat, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2019–2020, prowadzone są działania mające na celu wprowadzenie
zmian dotyczących zawodu farmaceuty oraz implementację i regulację prawną opieki farmaceutycznej w Polsce. Jako społeczność akademicka skupiająca ponad 1400 studentów farmacji i młodych
farmaceutów w całym kraju, chcielibyśmy odnieść
się do kluczowych zmian dotyczących naszego
przyszłego środowiska zawodowego.
Klasyfikacja zawodu farmaceuty w dotychczasowych aktach prawnych pozostawała niejasna
odnośnie tego, czy zawód farmaceuty jest zawodem
medycznym, z uwagi na aspekt udzielania świadczeń
zdrowotnych. Zgodnie z art. 2. ust. 1. pkt 2. ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1 osoba wykonująca zawód medyczny – osobę
uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów
do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę
legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji
do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
Dopiero ustawa z dnia 28 października 2020 r.
o zawodzie farmaceuty2 (zwana w tym stanowisku
dalej „ustawą o zawodzie farmaceuty”) jasno klaruje
status prawny zawodu farmaceuty, jako zawodu
medycznego, zgodnie z art. 2. ust. 1. Zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym.

Określenie zawodu farmaceuty zawodem
medycznym jest podwaliną opieki farmaceutycznej. Umożliwia zarówno jej funkcjonowanie,
ustalenie czynności wchodzących w ten proces oraz
ich późniejszego rozliczania, jak i dalsze możliwości
ich modyfikacji. Dokument ten stanowi klucz do
wykonywania zawodu farmaceuty na poziomie
krajów z wysoko rozwiniętym systemem ochrony
zdrowia, którego nieodłączną częścią jest opieka
farmaceutyczna.
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji opowiada się za inicjatywami, które prowadzą do rozwoju farmacji w Polsce. Naszym zdaniem ustawa
o zawodzie farmaceuty jest szansą na rozwiązanie
części problemów, z którymi boryka się system
ochrony zdrowia naszego kraju.
Poniżej przedstawiamy argumentację w oparciu o najważniejsze czynniki dotyczące aspektów
społecznych, zawodowych i ekonomicznych.

Aspekt społeczny
Wprowadzenie ustawy o zawodzie farmaceuty
jest kluczowe nie tylko z perspektywy farmaceutów, ale przede wszystkim niesie korzyści dla
pacjentów.
Farmaceuta jest zawodem zaufania publicznego. Według danych GUS3 w Polsce mamy około
26,1 tys. aktywnych zawodowo farmaceutów,
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co wraz z dostępnością aptek (12,3 tys.), tworzy
pacjentom łatwo osiągalny kontakt ze specjalista
medycznym. Raport przygotowany przez firmę
Deloitte przedstawia sytuację systemu ochrony
zdrowia w Polsce na tle Europy, co pozwala zidentyfikować obszary, w których zastosowanie znajdą
kompetencje farmaceutów4:
\\ farmaceuci cieszą się poziomem zaufania
wynoszącym 87%, jest to wynik o 7 punktów
procentowych wyższy od uzyskanego przez
lekarzy,
\\ w kwestii produktów leczniczych z kategorii
OTC, 53% pacjentów wskazuje farmaceutę
jako główne źródło informacji, lekarze w tym
przypadku uzyskują wynik niższy
o 6 punktów procentowych; oba zawody
łącznie cieszą się poziomem zaufania
w wysokości 70%,
\\ według raportu OECD5 spośród zawodów
medycznych jedynie liczba farmaceutów
w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców jest
zbliżona do średniej europejskiej – 0,7
wobec średniej 0,8; w przypadku dostępności
lekarzy jest to odpowiednio 2,5 lekarza na
1 tys. mieszkańców, wobec średniej europejskiej wynoszącej 3,5,
\\ poziom health literacy (poziom wiedzy
medycznejj w Polsce jest niższy niż średnia
europejska; jedynie 42% Polaków nie ma
problemu z odpowiednim przyjęciem produktu leczniczego bądź dostosowaniem się
do zaleceń lekarskich, 32% miałoby w tej
sytuacji poważny problem, co wskazuje na
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wysokie zapotrzebowanie na usługi
farmaceutyczne,
\\ aż 55% pacjentów w przypadku najczęstszych
dolegliwości stosuje samodzielnie produkty
lecznicze z grupy OTC bądź ogranicza się do
stosowania domowych metod, dodatkowo
25% pacjentów w ciągu roku nie odbywa
żadnej wizyty lekarskiej,
\\ raport wskazuje, że stosowanie ww. produktów leczniczych w prawidłowy sposób obniżyłoby koszty systemu ochrony zdrowia o 5%
w skali roku.
Podczas pierwszej fali pandemii SARS-CoV-2 aż
72% Polaków odwiedziło aptekę. Ponad 80% z nich
to pacjenci w wieku powyżej 50 r.ż.6
Raport firmy IQVIA prognozuje, że do 2035 r.
liczba osób powyżej 65 r.ż. wzrośnie o 35%7. Może
spowodować to wydłużenie czasu oczekiwania
na wizytę zarówno do lekarzy POZ, jak i specjalistów. Jak pokazują dane przytoczone wcześniej,
znaczny udział w gronie pacjentów najczęściej
odwiedzających apteki mają seniorzy. Odciążenie
podstawowej opieki zdrowotnej przez przeniesienie części świadczeń medycznych na farmaceutów
posiadających w tym zakresie odpowiednie kompetencje oraz wiedzę jest krokiem, który pomoże
zapewnić wymaganą i konieczną opiekę medyczną
seniorom.
W powyższej grupie wiekowej bardzo istotnym
problemem, który może zostać ograniczony przez
implementację opieki farmaceutycznej, jest kwestia
wielolekowości i polipragmazji, które prowadzą
do działań niepożądanych na skutek interakcji
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międzylekowych. Jak wskazuje raport przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, powyższy
problem dotyczy 33,8% pacjentów powyżej 65 r.ż.
– przyjmują oni ponad 5 leków jednocześnie. Biorąc
pod uwagę okres 6 miesięcy od daty wykupienia
pierwszej recepty w 2018 r. ponad 4,5 min osób
wykupiło recepty na co najmniej 5 substancji czynnych, co stanowiło 23,6% osób realizujących recepty
na wybrane substancje, 19,6% osób realizujących
wszystkie recepty oraz 11,7% mieszkańców Polski.
Według informacji pochodzących ze Stimulating
Innovation Management ofPolypharmacy and
Adhérence in The Elderiy, w ciągu roku w Europie
mamy do czynienia z 8,6 min nagłych hospitalizacji
spowodowanych działaniem niepożądanym po
przyjęciu substancji leczniczej. Połowa z nich jest
możliwa do uniknięcia8.
Raport firmy IQVIA dot. opieki farmaceutycznej9
wskazuje, że niewątpliwym problem jest również
kwestia braku odpowiedniego poziomu profilaktyki. Budżet 2010–2020 NFZ zakłada wydatki na
profilaktykę na poziomie 0,3% całych wydatków
NFZ. Jest to najniższy wynik w całej Europie. Co
więcej, środki wydane na profilaktykę w latach
2017–2018 były niższe o 7,85% od planowanych
wydatków.
Średnia długość życia mężczyzn za rok 2018
w Polsce to 73,8 lat, kobiet – 81,7 lat10. Są to
wyniki niższe niż średnia europejska. W przypadku mężczyzn o około 5 lat, w przypadku kobiet
o 2 lata11 15. Wskaźnik ten według Głównego Urzędu
Statystycznego od 2017 r. utrzymuje tendencję
spadkową10.

Tutaj warto przytoczyć wypowiedź radcy prawnego Tomasza Kaczyńskiego z raportu Opieka farmaceutyczna – aspekty prawne, kancelarii DZP12:
Skuteczne wdrożenie opieki farmaceutycznej do
polskiego systemu ochrony zdrowia jest jednym
z kluczowych sposobów przeciwdziałania niewydolności systemu ochrony zdrowia.

Zakres opieki farmaceutycznej
O tym, jak istotnym ogniwem łańcucha systemu
ochrony zdrowia są farmaceuci oraz wdrożenie
opieki farmaceutycznej, świadczy wynik zmian
wprowadzonych przez ustawę z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
zmieniającą zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne, w art. 96 ust. 4 na: Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu
może wystawić receptę dla osoby, o której mowa
w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną
– w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, do
których stosuje się następujące zasady: (...).
Dzięki ww. zmianie zapisów ustawy, farmaceuci
tylko od kwietnia do września 2020 r. wystawili ponad 420 000 recept farmaceutycznych13.
Wskazuje to, jak istotna jest rola farmaceuty we
wspieraniu procesu leczenia pacjentów, szczególnie w przypadku kiedy zapotrzebowanie na takie
usługi przekracza obecne możliwości systemu
ochrony zdrowia.
Procedowana ustawa o zawodzie farmaceuty będzie wprowadzać następujące
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świadczenia zdrowotne oferowane w ramach
opieki farmaceutycznej2:
\\ prowadzenie konsultacji farmaceutycznych –
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta
w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego;
\\ wykonywanie przeglądów lekowych wraz
z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem
problemów lekowych pacjenta – w celu
wykrywania i rozwiązywania problemów
lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa
w procesie farmakoterapii;
\\ opracowywanie indywidualnego planu
opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem
problemów lekowych pacjenta – w celu
określenia cełów terapeutycznych możliwych
do osiągnięcia przez pacjenta stosującego
farmakoterapię oraz wskazania sposobów
rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki
zdrowotnej;
\\ wykonywanie badań diagnostycznych (...)
w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa
stosowanej przez pacjenta farmakoterapii
oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania
metod i badań diagnostycznych;
\\ wystawianie recept w ramach kontynuacji
zlecenia lekarskiego.
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Ustanowienie powyższych jako elementy świadczenia klasyfikuje je jako działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające
z procesu leczenia.

Niezależność zawodu
Bardzo ważnym aspektem w ustawie o zawodzie
farmaceuty, którego nie sposób pominąć, jest określenie zawodu farmaceuty jako niezależnego2:
Art. 35. ust. 1.
Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje
w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej,
udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie
dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie
poleceniem służbowym.
oraz Art. 35. ust. 2.
Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny
lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie
decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych
lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie,
w jakim są one związane z prowadzoną przez ten
podmiot działalnością.
W naszej opinii, niezależność farmaceuty
nie powinna podlegać dyskusji.
Żaden z aspektów ekonomicznych czy biznesowych wynikających z relacji farmaceuta-pracodawca nie powinien mieć wpływu na decyzyjność
farmaceuty. Nie zgadzamy się na ograniczenia
samodzielności naszego przyszłego zawodu.
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Zgodnie ze ślubowaniem, które będziemy składać: Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty
sumiennie, gorliwie i z należytą starannością
wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na
uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej
i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę
zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować
się zasadami godności, uczciwości i słuszności.
Zgodnie ze słowami Hipokratesa: Salus aegroti
suprema lex est (Dobro chorego najwyższym prawem). Nie możemy przekładać dobra biznesowego
czy ekonomicznego ponad pacjenta. Niezależnie
od tego w jaki sposób próbuje ograniczyć się
niezależność zawodu farmaceuty, te działania
pozostają dla nas niezrozumiałe, z uwagi na to, że
podobne próby nie dotyczą pozostałych zawodów
medycznych. I nie powinny mieć one miejsca.

Aspekt ekonomiczny opieki
farmaceutycznej
Przytoczony wcześniej raport przygotowany
przez firmę Deloitte, prognozuje trzy modele
ekonomiczne wprowadzenia opieki farmaceutycznej4, wskazując na oszczędności wynikające
z tego procesu:
\\ model pierwszy – wprowadzenie programu
profilaktycznego w całym kraju, bez konieczności istotnych zmian legislacyjnych. Roczny
koszt wynosiłby ok. 3,5 mld zł w 2020 r., przy
zyskach zdrowotnych redukujących wydatki
NFZ o 3,85 mld zł,
\\ model drugi – świadczenia zdrowotne oferowane przez farmaceutów jako jeden

z elementów podstawowej opieki zdrowotnej
– tutaj osiągane są takie same wyniki
finansowe,
\\ model trzeci – współpłacenie przez pacjentów za owe świadczenia w formie niskiej
opłaty ryczałtowej (15%) – zysk NFZ wynosiłby 468 min zł.
Korzyści płynące z wprowadzenia opieki farmaceutycznej w krajach europejskich
Raport przygotowany przez firmę IQVIA wskazuje również jakie korzyści niesie ze sobą wprowadzenie opieki farmaceutycznej, w poszczególnych
aspektach9.
Wielka Brytania:
\\ Poprawę w adherence przy wsparciu farmaceuty w nowej terapii stwierdzono u 10%
pacjentów,
\\ 21% przebadanych pacjentów przyznało, że
nie udałoby się po pomoc do innego podmiotu systemu opieki zdrowotnej, gdyby nie
dostęp do Healthy Living Pharmacy
\\ 87% przebadanych pacjentów stwierdziło
lepsze zrozumienie swoich leków po przeglądzie lekowym. 1/3 interwencji została
zaimplementowana,
\\ 79% badanych przyznało, że konsultacje farmaceutyczne zastępują im wizyty u lekarza POZ,
\\ Koszt konsultacji u farmaceuty jest dla płatnika niższy o ok. 50%> niż analogiczna
usługa świadczona przez lekarza ,
\\ Udział farmaceuty w terapii zwiększa szansę
na przezwyciężenie uzależnienia nikotynowego o 160%,
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\\ Ponad 500 000 szczepień przeciwko grypie
wykonywane jest w aptekach zarejestrowanych do świadczenia tej usługi
(ok. 70% wszystkich aptek),
\\ Według danych brytyjskiego NHS w 2015 r.
pacjenci korzystający z porady farmaceutów
zaoszczędzili ok. 600 min funtów, a realizowane przez apteki usługi pozwoliły zaoszczędzić tej instytucji 3 mld funtów14,
Niemcy:
\\ 11% leków odstawianych jest bezpiecznie
dzięki wsparciu farmaceuty,
\\ Przeglądy lekowe pozwalają uniknąć
16% hospitalizacji,
\\ Do 160 min EUR rocznie może być oszczędzanych dzięki uniknięciu powtórnych
hospitalizacji,
\\ 190 EUR przypada średnio na pacjenta dzięki
redukcji leków będącej wynikiem przeglądów lekowych,
\\ Do 200 min EUR może być zaoszczędzonych
przez system opieki zdrowotnej dzięki mniejszej sprzedaży refundowanych leków oraz
liczbie hospitalizacji, będących wynikiem
regularnych przeglądów lekowych.

Polityka Lekowa Państwa 2018–2022
Polityka Lekowa Państwa 2018–202216 zawiera
następujące zapisy odnośnie roli farmaceutów
i opieki farmaceutycznej:
Diagnoza stanu obecnego:
\\ Nie funkcjonuje również opieka farmaceutyczna, sprawowana we współpracy
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z lekarzem, która powinna stanowić standardową praktykę.
Wyznaczone cele, na podstawie diagnoz:
\\ Wzmocnienie roli farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia. (...) Optymalizacja
współpracy lekarzy i farmaceutów na poziomie komitetów terapeutycznych.
\\ Optymalizacja procesu zmiany kategorii
dostępności produktów leczniczych w kontekście bezpieczeństwa farmakoterapii
poprzez wzmocnienie opieki farmaceutycznej, nadzór fachowego personelu medycznego nad pacjentami przyjmującymi produkty bez przepisywania recepty (produkty
OTC), działania edukacyjne mające na celu
podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.
Wzmocnienie roli farmaceuty w polskim systemie nastąpi poprzez:
\\ Rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych
przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli
brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją
zdrowia i farmakoterapią.
\\ Stworzenie warunków do systemowego funkcjonowania farmaceuty klinicznego
w oddziale szpitalnym jako koordynatora
bezpiecznej terapii personalizowanej
w ramach programów lekowych.
W naszej opinii dopiero aktualne zapisy ustawy
o zawodzie farmaceuty pozwalają na realizację
zapisów Polityki Lekowej Państwa.

P rzegl ą d F arma c e u t y c zn y
październik 2020 – styczeń 2021

Co więcej, w Polsce mamy najniższy wskaźnik
dostępności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Europie środkowo-wschodniej. Jest
to wartość o 40% niższa od średniej. Aktualnie
w kraju brakuje około 12 tys. lekarzy POZ6.
Według danych OECD6 średni czas oczekiwania na wizytę lekarską bądź zabieg jest
ponad trzykrotnie dłuższy – wynosi 363 dni, przy
średniej krajów OECD wynoszącej 113 dni. OECD
wskazuje również, że Polska jest trzecia od końca
pod względem liczby hospitalizacji z powodu
chorób, które mogłyby być leczone w podstawowej opiece zdrowotnej (z 900 hospitalizacjami
przypadającymi na 100 tys. mieszkańców).
Tę niszę są w stanie częściowo zapełnić farmaceuci. Będzie to jednak możliwe tylko po pozytywnym przeprocesowaniu legislacyjnym ustawy
o zawodzie farmaceuty.

Podsumowanie
W oparciu o przytoczone powyżej argumenty,
dalsze procedowanie ustawy o zawodzie farmaceuty
jest kluczowe dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Przeprowadzenie skutecznych reform mających na
celu uniknięcie pogorszenia się obecnego stanu, jest
niemożliwe bez zwiększania roli farmaceutów w łańcuchu opieki nad pacjentem. Takie działanie niesie
korzyść nie tylko dla pacjentów, a wiąże się również
z oszczędnościami, w każdym z proponowanych
modeli funkcjonowania opieki farmaceutycznej.

Natomiast my jako przyszli farmaceuci, chcielibyśmy
móc ją świadczyć w takim samym zakresie, jak nasi
europejscy koledzy i koleżanki.
Jednocześnie, jako przedstawiciele organizacji
zajmującej się działaniami na rzecz podniesienia
jakości kształcenia studentów farmacji i farmaceutów, pragniemy zauważyć, że w proponowanej
treści ustawy o zawodzie farmaceuty brakuje zmian
systemu specjalizacji farmaceutycznych, który      w
naszej opinii odpowiadałby współczesnym wymaganiom i możliwościom farmacji oraz medycyny.
Uważamy, że aby sprostać potrzebom dzisiejszej
opieki zdrowotnej, niezbędna jest specjalizacja
w kierunku dziedzin takich jak farmacja psychiatryczna, onkologiczna, pediatryczna, kardiologiczna
czy geriatryczna, przy jednoczesnej gwarancji
uzyskania przez specjalistów niezbędnych umiejętności praktycznych związanych z opieką nad
poszczególnymi populacjami pacjentów. Obecnie
specjalizacje takie jak farmacja apteczna, szpitalna
czy kliniczna wydają się nam obejmować zbyt
szeroki zakres dziedzin farmacji, aby możliwe było
zdobycie w ten sposób kompetencji eksperckich
dotyczących tak rozległych zagadnień.
Reasumując, Polskie Towarzystwo Studentów
Farmacji popiera procedowane zmiany dotyczące
naszego przyszłego zawodu. Apelujemy zarówno
o zachowanie niezależności farmaceutów, jak
i o wspieranie dalszego rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce.
Karol Zakrzewski
Rzecznik 
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji
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Wcześniej Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych poparli konieczność zachowania
w ustawie o zawodzie farmaceuty zapisów gwarantujących pełną niezależność zawodową farmaceutów.
W piśmie do Marszałka Senatu podkreślili, że „niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisów umożliwiających komukolwiek wpływanie na decyzje farmaceutów dotyczące zdrowia i życia pacjentów”.
Michał Gondek
redaktor naczelny „Aptekarza Polskiego”

Sejm przyjął ustawę
o zawodzie farmaceuty
Marszałek Sejmu przekaże teraz ustawę do podpisu Prezydentowi RP.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie przychylili się do rekomendacji sejmowej
komisji zdrowia, odrzucając część poprawek Senatu
zaproponowanych kilka dni temu. Dzisiejsze głosowanie kończy procedowanie ustawy – teraz trafi

ona na biurko Prezydenta RP. – Farmaceuci to
jedyna grupa wśród zawodów zaufania publicznego, która nie ma ustawy o swoim zawodzie –
mówił Paweł Rychlik, poseł sprawozdawca.
Michał Gondek
redaktor naczelny Aptekarza Polskiego
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Prezydent podpisał ustawę
o zawodzie farmaceuty
17 grudnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę
o zawodzie farmaceuty. Ustawa wchodzi w życie, co do zasady,
po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
W celu umożliwienia farmaceutom aktywnego
i znaczącego udziału w działaniach związanych z
profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią,
przyznano im uprawnienia w zakresie doradztwa
farmaceutycznego, w szczególności:
\\ prowadzenia konsultacji farmaceutycznych –
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta
w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego,
\\ wykonywania przeglądów lekowych wraz z
oceną farmakoterapii – w celu wykrywania i
rozwiązywania problemów lekowych oraz
zapewnienia bezpieczeństwa w procesie
farmakoterapii,
\\ opracowywania indywidualnego planu
opieki farmaceutycznej – w celu określenia

celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze
szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu
życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
\\ wykonywania prostych badań diagnostycznych – w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych
występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych,
\\ wystawiania recept w ramach kontynuacji
zlecenia lekarskiego.
Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po
upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Michał Gondek
redaktor naczelny Aptekarza Polskiego

η Tekst ustawy dostępny jest pod adresem:
https://www.aptekarzpolski.pl/prawo/prezydent-podpisal-ustawe-o-zawodzie-farmaceuty/

Farmaceuta zatrudniony
w szpitalu – zakres obowiązków
a przepisy prawa
Śląska Izba Aptekarska zamieściła informację w sprawie przepisów
prawnych obowiązujących farmaceutów pracujących w szpitalach.
Opracowanie jest autorstwa Krystiana Szulca – radcy prawnego ŚIA.
Przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne jasno
precyzują obowiązki kierownika apteki szpitalnej, zgodnie z zawartą umową o pracę – jeżeli
w umowie jest zapisane, że dotyczą one stanowiska „kierownik apteki szpitalnej”. Szczegółowy
zakres czynności może być zawarty w załączniku
do umowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie
możne on dotyczyć czynności, do których magister
farmacji nie posiada zawodowego przygotowania
i wiedzy np. prowadzenie księgowości.
Sporne kwestie dotyczą często udziału kierownika apteki szpitalnej w komisjach przetargowych.
Zdaniem mecenasa Szulca tę kwestię powinno się
rozwiązywać w ten sposób, że farmaceuta merytorycznie (pod względem farmaceutycznym) może brać
udział w przetargach lub przygotować dokumenty.
Nie musi on jednak odpowiadać za formalny
przebieg przetargu lub zgodność przygotowanych
dokumentów z wymogami przetargu, oczywiście
w zakresie swojej wiedzy, a nie np. załączników,
oświadczeń formalnych itp. W pozostałym zakresie,

za sprawy nie związane z wiedzą farmaceuty, winien
odpowiadać inny – fachowy w zakresie przetargów
– pracownik.Mecenas Szulc przypomina ponadto,
że zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca może,
na nie więcej niż 3 miesiące w roku, powierzyć
pracownikowi wykonywanie innej pracy, ale praca
ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.
Natomiast farmaceuta zatrudniony w aptece
szpitalnej, nie będący kierownikiem apteki, ma
podobne obowiązki, jak farmaceuta w aptece
otwartej i odpowiada za te czynności, które osobiście wykonuje, ewentualnie za nadzór na innym
personelem fachowym, jeżeli taki nadzór został
powierzony. Powierzony zakres obowiązków powinien być zgodny z kwalifikacjami właściwymi dla
wykształcenia, jakie posiada magister farmacji.
Wszelkie dodatkowe kwestie mogą być doprecyzowane w regulaminie pracy. W przypadku wątpliwości należy zwracać się w pierwszej kolejności do
obsługi prawnej szpitala. Zaleca się prowadzenie
korespondencji na piśmie.
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Według projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty (UoZF) w każdej aptece
szpitalnej będzie wymagana minimalna norma zatrudnienia farmaceutów.
W zależności od tego, czy jest to apteka szpitalna, czy dział farmacji
szpitalnej liczba łóżek przypadająca na 1 farmaceutę będzie się różnić.
Zapisy prawne UoZF
Artykuł 87a. UoZF konkretnie określa liczbę
etatów, którą farmaceuci powinni obsadzić w placówce prowadzącej działalność leczniczą. Liczba ta
zależy od ilości łóżek w danym miejscu i od tego,
czy funkcjonuje tam apteka szpitalna, czy dział
farmacji szpitalnej.
Art. 87a.
1. Zapewnia się minimalną normę zatrudnienia w:
1) aptece szpitalnej:
a) równoważnik co najmniej 1 etatu
w pełnym wymiarze godzin kierownika tej apteki,
b) równoważnik co najmniej 1 etatu
w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty na każde
rozpoczęte 100 łóżek lub stanowisk
dializacyjnych, zgłoszonych w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, o którym mowa w art. 106
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ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej,
zakładu leczniczego zaopatrywanego
przez tę aptekę;
2) dziale farmacji szpitalnej – równoważnik co
najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin
co najmniej jednego farmaceuty na każde
rozpoczęte 50 łóżek lub stanowisk dializacyjnych, zgłoszonych w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
zakładu leczniczego zaopatrywanego przez
ten dział.
2. W przypadku jednostki organizacyjnej
publicznej służby krwi, o której mowa
w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o publicznej służbie krwi, liczba,
o której mowa w ust. 1, wynosi odpowiednio
100 albo 50 stanowisk do poboru krwi”.
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Więcej etatów dla
farmaceutów szpitalnych
po wprowadzeniu UoZF?

Więcej farmaceutów
w aptekach szpitalnych?
Według danych, w Polsce funkcjonuje 273 aptek
szpitalnych oraz 1238 działów farmacji szpitalnej.
Natomiast średnia liczba łóżek w podmiocie leczniczym posiadającym w swojej strukturze oddział
szpitalny to 129.
„Przyjmując powyższe dane na potrzeby szacowania kosztów wprowadzenia minimalnej normy
zatrudnienia w aptekach szpitalnych, należy wskazać, że wedle projektowanych przepisów przeciętna
liczba etatów farmaceuty w aptece szpitalnej wynosić będzie 3 etaty” – podaje resort. – „Jeżeli założyć,
że odsetek aptek szpitalnych skontrolowanych
przez NIK, w których zatrudniony był wyłącznie

1 farmaceuta (21%) ma charakter globalny, to
wprowadzenie projektowanych rozwiązań spowoduje konieczność obsadzenia około 115 etatów
farmaceuty w aptekach szpitalnych.

Prawie 1000 nowych farmaceutów
w działach farmacji szpitalnej
Na podstawie raportu NIK i uwzględniając
nowe wymagania do działów farmacji szpitalnej
należy wskazać, że obsadzenia wymagać będzie
nie więcej niż 990 etatów farmaceuty w działach
farmacji szpitalnej (przy założeniu, że każdy dział
farmacji szpitalnej obsługuje co najmniej 50 łóżek
i wymagać będzie zatrudnienia więcej niż jednego
farmaceuty, tj. w wariancie pesymistycznym).

P rzegl ą d F arma c e u t y c zn y
październik 2020 – styczeń 2021

31

G or ący temat

Premier: podpisujemy umowę
na dostawę szczepionek
przeciw COVID-19

Przełom w pracach nad
szczepionką przeciwko COVID-19
Amerykańska firma Pfizer oraz niemiecka firma BioNTech
ogłosiły przełom w pracach nad szczepionką przeciwko COVID-19.
Opracowany przez niech preparat jest skuteczny i w 90% chroni
przed zachorowaniem. Produkt przeszedł testy na 43 tysiącach
ochotników. Nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych.
Pfizer zadeklarował, że do końca roku może
wyprodukować nawet 50 milionów dawek. Premier
Mateusz Morawiecki zapewnił, że poprzez umowy,
do których Polska przystąpiła, Polacy będą mieć
równe prawo do korzystania z tych szczepionek.
Nowa szczepionka jest oparta o innowacyjną
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technologię wykorzystującą mRNA. Wyzwaniem jest
formulacja wymagająca przechowywania w bardzo
niskiej temperaturze. Na razie nie wiadomo, czy
uda się z powodzeniem opracować preparaty,
które będą mogły być dystrybuowane w stanie
niezamrożonym.
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– Jesteśmy przy tej umowie, którą Komisja Europejska zawarła z firmą
Pfizer, a w środę planowane jest podpisanie umowy na dostawę
konkretnych szczepionek przeciwko COVID-19 – poinformował Premier
Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.
– Chcę potwierdzić, że poprzez umowy, do
których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy
równe prawo z innymi krajami UE do korzystania

z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej
do wielkości populacji – dodał Morawiecki.
Michał Gondek
redaktor naczelny Aptekarza Polskiego

Premier: Szczepionka przeciw
COVID-19 darmowa i dobrowolna
– Szczepionki będą dobrowolne, darmowe i dwudawkowe. Wiemy już
o jednodawkowych, ale te będą wprowadzane później – powiedział Premier
Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej (2 grudnia) konferencji prasowej.
– Polska podpisała odpowiednie umowy i mamy
już zamówienia na ponad 45 mln dawek. Jesteśmy
gotowi do podpisania kolejnych umów, czekamy
na sygnał ze strony KE. Obecnie opracowujemy bardzo dokładne zasady logistyki systemu szczepień.

Proces szczepień będzie zorganizowany w sposób
prosty: rejestracja online, ale możliwość też tradycyjnie, zgłoszenie do punktu szczepień, szczepienie,
powtórzenie po 21 dniach – dodał Premier.
Michał Gondek
redaktor naczelny Aptekarza Polskiego
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Ministerstwo Zdrowia opublikowało dokument „Narodowy Program
Szczepień przeciw COVID-19” i zaprasza do jego konsultacji.
Za poprawność i efektywność dystrybucji
szczepionek odpowiadać będzie Agencja Rezerw
Materiałowych, która skoordynuje proces. Jak
czytamy w dokumencie: W celu zabezpieczenia
profesjonalnego i bezpiecznego procesu logistycznego zidentyfikowano szereg podmiotów –
instytucji publicznych oraz komercyjnych, a także
spółek Skarbu Państwa, które będą realizować
poszczególne zadania logistyczne. Podpisano
umowy z kluczowymi na rynku podmiotami,
w tym hurtowniami medycznymi zajmującymi się
dystrybucją farmaceutyczną dla aptek, przychodni
oraz szpitali. Zabezpieczone zostały zdolności
magazynowe umożliwiające przechowywanie
spodziewanych dostaw szczepionek w warunkach
zimnego łańcucha (2-8°C), jak i ultra niskich temperatur (-75°C). Wybrane zostały centra logistyczne,

które będą stanowiły zaplecze magazynowe oraz
dystrybucyjne. Wszystkie podmioty biorące udział
w procesie mają odpowiednie doświadczenie,
kompetencje i wymagane prawem certyfikaty.
By szczepionka była skuteczna, konieczne jest
przyjęcie dwóch dawek (zastrzyku w mięsień naramienny). Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach
od podania drugiej dawki szczepionki – po upływie 3 lub 4 tygodni, w zależności od wytycznych
producenta. Zakłada się, że również ozdrowieńcy
będą mogli się zaszczepić. Szczepienie przeciw
COVID-19 może być zrealizowane w dowolnym
odstępie czasu po podaniu innej inaktywowanej
szczepionki. Przyjęcie szczepionki będzie wiązać
się z uzyskaniem statusu osoby zaszczepionej, co
będzie się wiązało ze zwolnieniem z niektórych
obostrzeń.

Producent

Typ szczepionki

Liczba dawek

Warunki przechowywania

Droga podania

CureVac

mRNA

2

-70°C±10°C

domięśniowa

Moderna

mRNA

2

-25°C do -15°C

domięśniowa

Pfizer/BioNTech

mRNA

2

-70°C±10°C

domięśniowa

AstraZeneca

wektorowa

2

2-8°C

domięśniowa

Sanofi-GSK
Janssen Pharmaceutica NV/
Johnson&Johnson

podjednostkowa

2

2-8°C

domięśniowa

wektorowa

2

2-8°C

domięśniowa
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Narodowy Program Szczepień
przeciw COVID-19

Informacja URPL o szczepionce
Comirnaty
Prezesa URPL opublikował informację w sprawie komunikatu
Europejskiej Agencji Leków dot. rekomendacji wydania
warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki
Comirnaty wyprodukowanej przez firmę Pfizer BioNTech.
Europejska Agencja Leków (EMA) 21 grudnia 2020
poinformowała o pozytywnej rekomendacji wydanej
przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) dla warunkowego pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko
COVID-19 firmy Pfizer BioNtech pod nazwą Comirnaty.
Druki informacyjne dla szczepionki będą
dostępne we wszystkich językach urzędowych
Unii Europejskiej po wydaniu przez Komisję Europejską, decyzji o pozwoleniu na dopuszczenie
do obrotu.

Jak czytamy w komunikacie: Comirnaty zapewnia wysoki poziom ochrony przed chorobą COVID19, co jest kluczową potrzebą w obecnej pandemii.
Główne badanie kliniczne wykazało, że szczepionka
ma 95% skuteczność. Większość działań niepożądanych ma nasilenie łagodne do umiarkowanego
i ustępuje w ciągu kilku dni.
Comirnaty jest przeznaczona dla osób w wieku
16 lat i starszych, opiera się na technologii mRNA
(informacyjnego mRNA). Jak wyjaśnia komunikat:
Comirnaty nie zawiera samego wirusa i nie może
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powodować COVID-19. Comirnaty działa, przygotowując organizm do obrony przed COVID-19.
Jak wskazano powyżej, zawiera cząsteczkę zwaną
mRNA, która zawiera instrukcje tworzenia białka
„spike”. Jest to białko znajdujące się na powierzchni
wirusa SARS-CoV-2, którego wirus potrzebuje, aby
dostać się do komórek organizmu.
Kiedy dana osoba otrzyma szczepionkę, niektóre jej komórki odczytują instrukcje mRNA
i tymczasowo wytwarzają białko „spike” Układ
odpornościowy osoby zaszczepionej rozpozna
wtedy to białko jako obce i wyprodukuje przeciwciała oraz aktywuje limfocyty T, które mają
za zadania zwalczać wirusa. Jeśli później dana

osoba wejdzie w kontakt z wirusem SARS-CoV-2, jej
układ odpornościowy rozpozna go i będzie gotowy
do obrony. mRNA ze szczepionki nie pozostaje
w organizmie, ale ulega rozpadowi wkrótce po
szczepieniu.
Nie ma na ten moment pewności, czy osoby
zaszczepione będą mogły nadal przenosić wirusa,
pomimo, że same nie zachorują. Nie ma także
pewności, jak długo utrzyma się odporność po
szczepieniu. Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą obserwowane przez dwa lata, aby
zebrać więcej informacji na temat czasu trwania
ochrony.
Redakcja Aptekarza Polskiego

Europejska Agencja Leków
zatwierdziła szczepionkę przeciw
COVID-19
Europejska Agencja Leków pozytywnie zarekomendowała
szczepionkę przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech.
Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że Komisja Europejska
podejmie jeszcze dziś (21 grudnia) decyzję dotyczącą dopuszczenia do obrotu szczepionki firm
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Pfizer i BioNTech na terenie Unii Europejskiej.
Pierwsze szczepienia w Polsce mają rozpocząć się
pod koniec grudnia.
Michał Gondek
redaktor naczelny Aptekarza Polskiego
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Lek na COVID-19 lubelskiego
Biomedu trafi do badań
klinicznych
Jest zgoda na rozpoczęcie badań klinicznych preparatu do
leczenia COVID-19, opracowanego przez spółkę Biomed w Lublinie
na bazie osocza ozdrowieńców. Badania mają rozpocząć się
w najbliższych dniach w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.
„Po 160 dniach od pomysłu mamy wreszcie
zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych” – napisał
we wtorek na Twitterze senator Grzegorz Czelej,
przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, inicjator projektu. Ten
szpital otrzymał z Agencji Badań Medycznych grant
na badania kliniczne preparatu opracowanego
przez Biomed.
Zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych wydał
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych. Pierwsi
za kilka dni dostaną preparat pacjenci Szpitala
Klinicznego nr 1 w Lublinie. W badaniach weźmie
też udział Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie oraz ośrodki w Białymstoku, Bytomiu,
Bydgoszczy i w Rzeszowie – poinformował Czelej.
„Myślę, że w ciągu dwu tygodni preparat dostanie
400 pacjentów, wstępne wyniki będziemy mieli po
dwóch, trzech tygodniach od podania” – powiedział PAP Czelej.

Badania kliniczne mają potwierdzić skuteczność
i bezpieczeństwo preparatu. Po ich przeprowadzeniu może rozpocząć się procedura dopuszczenia leku do szerszego użytku dla większej grupy
pacjentów.
Testowany lek to preparat wyprodukowany
przez lubelską spółkę z osocza ozdrowieńców lub
tych, którzy przeszli COVID-19 bezobjawowo. We
wrześniu Biomed informował, że wyprodukowanych zostało ponad trzy tysiące ampułek preparatu
– immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 – i jest to
pierwsza seria przeznaczona do niekomercyjnych
badań klinicznych.
Szef Kliniki Chorób Zakaźnych w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie prof. Krzysztof Tomasiewicz mówił wtedy, że preparat podany zostanie
pacjentom zakażonym koronawirusem. „Nie
spodziewamy się większych problemów z bezpieczeństwem preparatu, bo my takie preparaty, immunoglobuliny, stosujemy do wielu lat.
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(z Raciborza, Radomia, Bydgoszczy, Kalisza, Lublina,
Szczecina i z Wrocławia). Większość osocza oddali
górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
PAP – Nauka w Polsce, Zbigniew Kopeć

Rusza inicjatywa
„Nauka przeciw pandemii”
„Nauka przeciw pandemii” to akcja zapoczątkowana przez ekspertów
świata nauki, której przewodniczy profesor Andrzej M. Fal.
Jej celem jest rozpowszechnianie rzetelnych
i sprawdzonych informacji związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19 oraz zastosowanymi w procesie ich powstawania innowacyjnymi
technologiami.
Inicjatywa jest odzewem na negatywne postawy
społeczne związane ze szczepionką i ma wesprzeć

wyszczepialność populacji. W ramach przedsięwzięcia opracowano i opublikowano Białą Księgę
zatytułowaną „Szczepienia przeciw COVID-19.
Innowacyjne technologie i efektywność”. Ma ona
stanowić wsparcie dla środowiska medycznego,
mediów i pacjentów poszukujących faktów na
temat szczepionek przeciwko COVID-19.

η Więcej pod adresem:  https://naukaprzeciwpandemii.pl/
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Jesteśmy optymistycznie do tego nastawieni”
– zapewniał.
Pierwsza partia leku została wyprodukowana ze
150 litrów osocza zebranego przez siedem Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przeciwciało monoklonalne
zatwierdzone przez FDA
w procedurze EUA do terapii
COVID-19
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wydała zezwolenie na
stosowanie w nagłych wypadkach (EUA) eksperymentalnej terapii
przeciwciałem monoklonalnym bamlaniwimabem w leczeniu łagodnego
do umiarkowanego COVID-19 u pacjentów dorosłych i dzieci.
Bamlaniwimab został dopuszczony u pacjentów z dodatnim wynikiem testu na obecność
wirusa SARS-CoV-2 w wieku 12 lat i starszych,
o masie ciała co najmniej 40 kilogramów i którzy są w grupie wysokiego ryzyka progresji do
ciężkiego COVID-19. Obejmuje to osoby w wieku
65 lat lub starsze lub cierpiące na określone
przewlekłe schorzenia.
Chociaż bezpieczeństwo i skuteczność tej
eksperymentalnej terapii są nadal oceniane,
w badaniach klinicznych wykazano, że bamlaniwimab zmniejsza liczbę hospitalizacji

związanych z COVID-19 w ciągu 28 dni po leczeniu w porównaniu z placebo. Bamlaniwimab
nie jest dopuszczony do stosowania u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 lub
wymagających tlenoterapii z powodu COVID-19,
ponieważ nie wykazano korzyści z terapii na tym
etapie schorzenia.
Bamlaniwimab jest przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie skierowane
przeciwko białku wypustek SARS-CoV-2, zaprojektowanym w celu blokowania przyłączania się
wirusa i wnikania do komórek ludzkich.
Redakcja Aptekarza Polskiego
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Zmienione zasady wydawania
dokumentów unijnych
oraz nowy wzór EKUZ
dla osób ubezpieczonych
w Wielkiej Brytanii
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że 31 grudnia 2020 r.
to koniec okresu przejściowego. Wraz z tą datą zmienią się
zasady wydawania dokumentów unijnych oraz wzór EKUZ dla
osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii. Do tego momentu
będą obowiązywać dotychczasowe uprawniania, które wynikają
z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia będą przysługiwać jedynie osobom, do których zastosowanie
będzie miała umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Takie osoby do których
zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu
i które będą uprawnione do uzyskania nowej karty
EKUZ (tzw. grupa z prawami obywatelskimi), będą
mogła złożyć w Wielkiej Brytanii wniosek o nową
EKUZ przed końcem okresu przejściowego.

Obecnie obowiązujące karty utracą swoją ważność 1 stycznia 2021 r. (niezależnie od daty ważności wpisanej na karcie). Od tego dnia nie będą
one mogły być używane przez ubezpieczonych
oraz akceptowane przez świadczeniodawców.
Konieczne będzie posiadanie nowych kart: EKUZ
dla osób uprawnionych i EKUZ dla studentów.
Redakcja Aptekarza Polskiego
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Szczepionki jako postać leku
Szczepienie to duży postęp w zapobieganiu chorobom zakaźnym.
Zasada szczepień polega na wywołaniu ochrony przed patogenem
poprzez naśladowanie jego naturalnych interakcji z ludzkim układem
odpornościowym. Szczepionka zmniejsza ryzyko powikłań i śmiertelności
w następstwie późniejszej ekspozycji na czynnik zakaźny.
Szczepionki pobudzają układ odpornościowy
do wytwarzania pamięci immunologicznej opartej
na limfocytach T i B w celu wytworzenia szybkiej
i skutecznej odpowiedzi na ekspozycję na docelowy patogen. Ulepszenie istniejących szczepionek
i odkrycie nowych wymaga zrozumienia immunologicznych zasad szczepień.

toksynie lub pochodzącym od nich antygenom.
Odpowiedź odpornościowa powoduje wzbudzanie wrodzonych i nabytych mechanizmów
zarówno komórkowych, jak i humoralnych układu
odpornościowego. Szczepionki powinny wykazywać
aktywność immunogenną oraz być bezpieczne po
podaniu zgodnie z zamierzonym dawkowaniem.

Czym są szczepionki?

Jaki może być skład szczepionek?

Według definicji FP XI szczepionki do stosowania u ludzi są preparatami zawierającymi antygeny
zdolne do wzbudzania swoistej i czynnej odporności u człowieka przeciw czynnikowi zakaźnemu,

Szczepionki do stosowania u ludzi mogą
zawierać:
\\ Całe drobnoustroje – bakterie, wirusy, pasożyty, które są inaktywowane metodami che-
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micznymi lub fizycznymi i zachowują odpowiednie właściwości immunogenne.
\\ Żywe pełnokomórkowe drobnoustroje, które
są naturalnie niezjadliwe lub były tak traktowane, aby nastąpiła atenuacja ich zjadliwości przy zachowaniu odpowiednich właściwości immunogennych.
\\ Antygeny uzyskane z drobnoustrojów lub
przez nie wydzielane, mogą być też produkowane metodami inżynierii genetycznej czy też
drogą syntezy chemicznej. W celu zwiększenia
immunogenności antygeny mogą być stosowane w stanie natywnym, albo mogą być
pozbawione toksyczności metodami chemicznymi lub fizycznymi i mogą być zagregowane,
spolimeryzowane bądź skoniugowane
z nośnikiem. W związku z tym szczepionki
mogą zawierać jeden lub więcej adiuwantów
(substancji pomocniczych). W przypadku, gdy
antygen jest adsorbowany na nieorganicznym
adiuwancie, szczepionka jest określana jako
„adsorbowana”. Nieorganiczne adiuwanty to
wodorotlenek glinu, fosforan glinu, fosforan
wapnia lub inne odpowiednie związki.

Liposomy jako adiuwanty
w szczepionkach
Badania nad wytwarzaniem szczepionek obejmują zastosowanie liposomów jako adiuwantów.
Liposomy są dobrze znane jako nośniki leków i są
składnikami dwóch z sześciu typów adiuwantów
obecnych w licencjonowanych szczepionkach. Dziedzina adiuwantów szczepionek liposomalnych jest

dynamiczna i innowacyjna, a badania są rozwojowe, gdyż nowe produkty komercyjne pojawiają
się równolegle z nowymi szczepionkami.

Środki konserwujące w szczepionkach
Do szczepionek można dodawać środki konserwujące, które są stosowane w celu zapobiegania
zanieczyszczeniom lub niepożądanym efektom
wywołanym przez zanieczyszczenie drobnoustrojami podczas ich stosowania. Środków konserwujących nie powinno dodawać się do produktów
liofilizowanych. Powinno unikać się dodatku
antybiotyków jako środków konserwujących. Jednak związki takie jak penicylina lub streptomycyna
mogą być zawarte w podłożach hodowlanych, na
których przygotowuje się macierzyste serie siewne,
ale antybiotyki te nie mogą być stosowane podczas
żadnego etapu produkcji i nie mogą być dodawane
do produktu końcowego.

Jakie są rodzaje szczepionek?
\\ Szczepionki bakteryjne zawierające pełne
komórki są zawiesinami o różnym stopniu
zmętnienia. Mają formę bezbarwnych bądź
prawie bezbarwnych płynów lub są liofilizatami. Takie szczepionki mogą być adsorbowane. Stężenie żywych lub inaktywowanych
bakterii jest wyrażone w Jednostkach Międzynarodowych zmętnienia lub określane przez
bezpośrednią liczbę komórek, a w przypadku
żywych bakterii – przez ich żywotność.
\\ Szczepionki bakteryjne zawierające składniki bakterii są zawiesinami lub
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liofilizatami i mogą być adsorbowane.
Zawartość antygenu jest oznaczana odpowiednio walidowanym oznaczaniem jego
aktywności.
\\ Toksoidy bakteryjne są przygotowane z toksyn, przez osłabienie ich toksyczności do
akceptowalnego poziomu lub jej całkowitą
eliminację procedurami fizycznymi lub chemicznymi przy zachowaniu wystarczających
właściwości immunogennych. Toksyny są
otrzymywane z wyselekcjonowanych szczepów drobnoustrojów, przy czym metoda ich
uzyskiwania musi zapewniać brak rewersji
toksoidu do toksyny. Toksoidy są oczyszczane
zarówno przed i/lub po procesie pozbawienia toksyczności. Toksoidy szczepionek mogą
być adsorbowane.
\\ Szczepionki wirusowe są przygotowane
z wirusów namnażanych w zwierzętach,
w zalężonych jajach, w odpowiednich
hodowlach komórek, tkankach lub hodowlach komórek zmodyfikowanych genetycznie. Mogą to być płyny o różnym stopniu
zmętnienia lub liofilizaty i mogą być adsorbowane. Zarówno preparaty płynne, jak i liofilizowane po odtworzeniu mogą być zabarwione, gdy do podłoża hodowlanego
używany był wskaźnik pH, taki jak czerwień
fenolowa.
\\ Szczepionki zawierające syntetyczny antygen
są zwykle przezroczystymi lub bezbarwnymi
płynami. Stężenie składników jest zwykle
wyrażone jako zawartość swoistego antygenu.
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\\ Szczepionki skojarzone są wieloskładnikowymi preparatami przygotowanymi w taki
sposób, że różne antygeny są podawane jednocześnie. Różne składniki antygenowe są
przeznaczone do ochrony przeciw różnym
szczepom lub typom tego samego organizmu
bądź różnym organizmom. Szczepionka skojarzona może mieć postać pojedynczego preparatu płynnego lub liofilizowanego albo
może zawierać kilka składników, które
należy zmieszać ze sobą przed użyciem.
\\ Szczepionki adsorbowane są zawiesinami
i mogą tworzyć osady na dnie pojemnika.

Monografie szczegółowe szczepionek
W FP XI znajdują się monografie szczegółowe 64
szczepionek dla ludzi. Monografia zwykle zawiera
definicję określającą typ szczepionki, jej wytwarzanie, tożsamość, badania i oznakowanie. W zależności od rodzaju szczepionki np. „Szczepionka przeciw
błonicy adsorbowana” określane są kolejno: wymagania odnośnie wytwarzania, dalej postanowienia
ogólne dotyczące toksyczności swoistej, pojedynczej
porcji oczyszczonego toksoidu, końcowej pojedynczej porcji szczepionki przed rozdozowaniem,
serii końcowej i tożsamości oraz wymienione są
rodzaje badań produktu, oznaczanie aktywności
i wskazówki odnośnie oznakowania.

Substraty komórkowe do produkcji
szczepionek stosowanych u ludzi
Monografia substratów komórkowych dotyczy
linii komórek diploidalnych i ciągłych linii komórek
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używanych jako substraty komórkowe do produkcji
szczepionek przeznaczonych do stosowania u ludzi.
W innej monografii szczegółowej zawarte są dodatkowe zagadnienia odnoszące się w szczególności
do szczepionek przygotowywanych przy użyciu
technologii rekombinacji DNA.
Badania są wykonywane na różnych etapach
(komórki siewne, macierzysty bank komórek MCB,
roboczy bank komórek WCB, komórki końcowego
etapu wytwarzania EOPC lub dodatkowy bank
komórek ECB odpowiadający komórkom osiągającym maksymalny lub wyższy poziom podwajania
swojej liczby).
Jeżeli do produkcji szczepionki używane są
komórki pierwotne lub komórki, które poddane
zostały kilku pasażom bez utworzenia banku
komórek, podane dla nich wymagania znajdują się
w monografii szczegółowej danej szczepionki.
Badanie linii komórek siewnych, MCB, WCB,
EOPC/ECB obejmuje:
1. Tożsamość i czystość – morfologia, identyfikacja, kariotyp (linie komórek diploidalnych),
liczba podziałów (linie komórek
diploidalnych).
2. Czynniki zewnątrzpochodne – zanieczyszczenie bakteryjne i grzybicze, mykobakterie,
mykoplazmy, spiroplazmy, mikroskopia
elektronowa, badanie obecności czynników
zewnątrzpochodnych w hodowlach komórek
(z żywymi komórkami lub odpowiednikiem
lizatu komórek), badania na oseskach mysich
i w jajach, badanie swoistych wirusów technikami amplifikacji kwasów nukleinowych,

badanie wirusów metodami molekularnymi
o szerokim zakresie, retrowirusy.
3. Onkogenność.

W jaki sposób wytwarzane są
szczepionki?
Metoda wytwarzania szczepionki musi zapewniać otrzymywanie powtarzalnych serii porównywalnych do serii o klinicznie udowodnionej
skuteczności, immunogenności i bezpieczeństwie
dla człowieka.
System serii siewnej
Szczepionki produkowane są w systemie serii
siewnej. Metody przygotowania są tak opracowane, aby zachować odpowiednie właściwości
immunogenne, przy nieszkodliwości preparatu
i aby zapobiegać zanieczyszczeniom czynnikami
zewnątrzpochodnymi. Szczepionki mogą być
wytwarzane z użyciem materiałów pochodzenia
ludzkiego lub zwierzęcego. Podczas produkcji
końcowej serii szczepionki, liczba pasaży wirusa
lub liczba kolejnych hodowli bakterii z macierzystej
serii siewnej nie może przewyższać liczby pasaży,
które w badaniach klinicznych wykazano jako
zadowalające w odniesieniu do bezpieczeństwa,
skuteczności lub immunogenności.
Powtarzalność procesu
Ważnym etapem otrzymywania szczepionek jest
powtarzalność procesu. Monografie szczepionek
do stosowania u ludzi podają zakresy wartości
granicznych dla różnych badań wykonywanych
podczas procesu wytwarzania oraz w serii końcowej. Takie wartości graniczne są podawane jako
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wartości maksymalne, minimalne lub ich zakres.
Problem czasami jest w tym, że spełnienie tych
wartości granicznych, nie zawsze wystarcza do
zapewnienia powtarzalności procesu. W związku
z tym, wytwórca musi określić dla danych badań
wartości graniczne odpowiednie do zwolnienia
produktu w odniesieniu do wyników uzyskanych
dla serii badanych klinicznie. Dopiero te wartości
graniczne mogą być następnie zmieniane na podstawie danych statystycznych uzyskanych podczas
procesu wytwarzania.
Wymagania dla substratów
Substraty do namnażania powinny spełniać
wymagania FP lub innych norm. Wszelkie czynności wykonywane z bankami komórek i kolejnymi
hodowlami komórek wykonywane są w warunkach
aseptycznych. W surowicy i trypsynie używanej
w preparatyce zawiesin komórek należy wykazać
brak czynników zewnątrzpochodnych.
Macierzysta seria siewna lub bank komórek
powinny być zidentyfikowane na podstawie
zapisów archiwalnych zawierających informację o pochodzeniu i dokonywanych następnie
czynnościach. Należy zapewnić brak obecności
czynnika zewnątrzpochodnego lub substancji
niepożądanej w macierzystej lub roboczej serii
siewnej lub w banku komórek.
Wymagania dla podłoży komórkowych
Podłoża hodowlane powinny być w miarę
możliwości wolne od składników wywołujących
u ludzi reakcje alergiczne, ale jeżeli zawartość
takich składników jest niezbędna, to w serii końcowej produktu zawartość ich powinna być bezpieczna. W podłożu do hodowli komórek może
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być stosowana zatwierdzona surowica zwierzęca,
lecz podłoże hodowlane stosowane do wzrostu
komórek podczas namnażania wirusów nie może
zawierać surowicy. Podłoża do hodowli komórek
mogą zawierać czerwień fenolową jako wskaźnik pH i zatwierdzone antybiotyki w najniższym
skutecznym stężeniu. Jednak podczas produkcji
zalecane jest stosowanie podłoża hodowlanego
bez antybiotyków.
Hodowle siewne są namnażane i zbierane
w określonych warunkach. Czystość zbioru jest
sprawdzana odpowiednimi badaniami określonymi w monografii.
Kontrola procesu
Dla szczepionek produkowanych w hodowlach
komórek prowadzone są badania w odniesieniu
do komórek kontrolnych. W celu zapewnienia
wiarygodnej kontroli, komórki muszą być przetrzymywane w warunkach równoważnych z tymi
warunkami jakie były stosowane podczas produkcji
hodowli komórek, łącznie z użyciem tych samych
serii płynów hodowlanych. Dla żywych szczepionek
produkowanych w jajach, inkubuje się i bada jaja
kontrolne. W niektórych procesach należy stosować
walidowane procedury oczyszczania.
Szczepionki inaktywowane produkowane
są z zastosowaniem walidowanych procesów
inaktywacji, dla których wykazano skuteczność
i powtarzalność.
Polisacharydowe antygeny bakteryjne mogą
być koniugowane z nośnikami białkowymi w celu
poprawienia ich immunogenności i umożliwienia
indukcji ochronnej odpowiedzi odpornościowej
u niemowląt.
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Badanie jałowości produktów
pośrednich przed przygotowaniem
końcowej pojedynczej porcji
przed rozdozowaniem
Monografie szczegółowe szczepionek stosowanych u ludzi mogą zawierać badanie jałowości produktów pośrednich. Zastąpienie badania
jałowości badaniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego o niskiej wartości granicznej opartej
na wynikach badania serii i walidacji procesu,
może być akceptowane dla produktów pośrednich
przed przygotowaniem końcowej pojedynczej
porcji przed rozdozowaniem, pod warunkiem, że
później wykonywana jest w procesie wytwarzania
sterylizacja przez sączenie.
Końcowa pojedyncza porcja szczepionki
przed rozdozowaniem
Jest ona przygotowana przez połączenie składników szczepionki w warunkach jałowych. Dla
szczepionek przygotowanych w postaci innej niż
płyn do podania pozajelitowego, końcowa pojedyncza porcja szczepionki przed rozdozowaniem
jest przygotowana przez połączenie składników
szczepionki w odpowiednich warunkach.
Adiuwanty mogą być włączane na etapie przygotowania końcowej szczepionki lub występować
oddzielnie. Odpowiednie właściwości i kontrola
jakości adiuwantu występującego pojedynczo
i w połączeniu z antygenem ma zasadnicze znaczenie dla powtarzalności procesu wytwarzania.
Jeśli jako adiuwant jest użyty adsorbent i powstaje
podczas procesu wytwarzania szczepionki, to specyfikacje jakości są ustalane dla każdego składnika

i dla wytworzonego adsorbentu w szczepionce.
Specyfikacje jakości są przeznaczone do kontroli,
szczególnie: jakościowego i ilościowego składu
chemicznego, postaci fizycznej i właściwości
adsorpcyjnych, interakcji pomiędzy adiuwantem
i antygenem, czystości – zawartość endotoksyn
bakteryjnych i jakości mikrobiologicznej. Stabilność każdego adiuwantu pojedynczego lub
w połączeniu z antygenem ustalana jest w czasie
badań rozwojowych.
Stabilność produktów pośrednich
Podczas różnych etapów wytwarzania szczepionek uzyskiwane są produkty pośrednie, które
przechowuje się niekiedy przez długi czas. Takimi
produktami pośrednimi są:
\\ serie siewne i banki komórek
\\ żywe lub inaktywowane zbiory
\\ oczyszczone zbiory, które mogą składać się
z toksyn lub toksoidów, polisacharydów,
zawiesin bakteryjnych lub wirusowych
\\ oczyszczone antygeny
\\ adsorbowane antygeny
\\ sprzężone polisacharydy
\\ końcowa pojedyncza porcja szczepionki
przed rozdozowaniem
\\ szczepionka w końcowym zamkniętym
pojemniku, przechowywanym w temperaturze niższej niż utrzymywana podczas badań
stabilności produktu końcowego.
Dla określenia zakresu rozkładu produktów
pośrednich przeprowadzane są badania stabilności
w proponowanych warunkach przechowywania, z wyjątkiem sytuacji użycia tych produktów
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w krótkim czasie. Dla końcowej pojedynczej porcji szczepionki przed rozdozowaniem, badania
stabilności mogą być wykonywane na reprezentatywnych próbkach w warunkach porównywalnych z proponowanymi do stosowania podczas
przechowywania.
Seria końcowa
Seria końcowa jest przygotowywana przez
rozdzielenie w warunkach jałowych końcowej
pojedynczej porcji szczepionki przed rozdozowaniem do jałowych pojemników z zabezpieczeniem
gwarancyjnym, które po liofilizacji – jeżeli jest
stosowana – są zamykane, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Końcową serię szczepionek przygotowanych w innej postaci niż płynna, przeznaczonej
do podania inną drogą niż pozajelitowa, przygotowuje się przez rozdzielenie końcowej pojedynczej
porcji szczepionek przed rozdozowaniem w odpowiednich warunkach do jałowych pojemników
z zabezpieczeniem gwarancyjnym.
Stabilność serii końcowej
Każdy pojemnik – fiolka, strzykawka, ampułka
w każdej serii końcowej jest badany wizualnie
lub mechanicznie pod względem odpowiedniego
wyglądu.
Dla szczepionek adsorbowanych pod koniec
okresu ważności stopień adsorpcji nie powinien
być niższy niż w seriach stosowanych w badaniach
klinicznych.
Badanie stabilności termicznej dotyczy żywej
szczepionki atenuowanej, a wykonuje się go
w serii końcowej w celu monitorowania powtarzalności każdej serii w zakresie wrażliwości na
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gorąco cząstek wirusa/bakterii w produkcie.
Jeżeli wykazano powtarzalność procesu produkcyjnego, to takie badanie rutynowe może zostać
pominięte.
Stabilność powinna być oznaczona w czasie
badań rozwojowych przez zachowanie mocy
serii końcowej w okresie jej ważności. Oceniany
jest spadek mocy w zalecanych warunkach
przechowywania.
Data ważności jest obliczana od początku oznaczania aktywności lub od początku wykonywania
pierwszego z oznaczeń aktywności szczepionki
skojarzonej.

Badania na zwierzętach
Badania powinny być tak przeprowadzone, aby
użyć jak najmniejszej liczby zwierząt i spowodować najmniejszy ból, cierpienie, stres. Mogą być
stosowane alternatywne metody badań, których
stosowanie jest zalecane i można zastąpić metody
in vivo metodami in vitro.

\\
\\
\\
\\

Warunki przechowywania
Szczepionki należy chronić od światła, a jeśli
nie podano inaczej – przechowywać w temp.
5±3ºC, zaadsorbowane szczepionki płynne nie
mogą ulegać zamarzaniu.

Wymogi dotyczące oznakowania
produktu
Na etykiecie szczepionki powinna być podana:
\\ nazwa preparatu
\\ odnośnik do identyfikacji serii końcowej
\\ zalecana dawka stosowana u ludzi i droga
podania

\\
\\
\\
\\

warunki przechowywania
data ważności
nazwa i zawartość środków konserwujących
nazwa każdego antybiotyku, adiuwantu, substancji poprawiającej smak i zapach lub
stabilizatora
informacja, czy szczepionka jest
adsorbowana
nazwa każdego składnika, który może powodować niepożądane reakcje
wszystkie przeciwwskazania do stosowania
szczepionki
dla szczepionek liofilizowanych – nazwa lub
skład i objętość dodawanego płynu do
odtwarzania, czas w którym można stosować
szczepionkę po odtworzeniu.

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
i Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Badania gotowych szczepionek
Badania gotowych preparatów obejmują wymagania podane w poszczególnych monografiach
szczegółowych włącznie z:
\\ określeniem pH szczepionek płynnych, po
odtworzeniu;
\\ badaniem adiuwanta – zawartość, dopuszczalny zakres wartości granicznych w odniesieniu do oczekiwanej zawartości: glinu,
wapnia, wolny formaldehyd, fenol, woda
w szczepionkach liofilizowanych;
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\\ określeniem objętości płynu uzyskiwanego
z pojemnika;
\\ badaniem obecności endotoksyn
bakteryjnych.
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Czy strategia farmaceutyczna
dla Europy wspomoże rozwój
przemysłu farmaceutycznego
w Polsce?
Komisja Europejska przyjęła wczoraj (25 listopada br.) strategię
farmaceutyczną dla Europy. Dzięki niej UE ma zyskać zdolność
zaspokajania zapotrzebowania na leki, również w czasach kryzysu.
– Mamy nadzieję, że będzie to także bodziec do rozwoju przemysłu
farmaceutycznego w Polsce – mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.
Jak podkreśla Medicines for Europe – europejska organizacja zrzeszająca producentów leków,
realizacja strategii musi nadać priorytet polityce
dotyczącej leków generycznych, a także biologicznych konkurujących na rynku. Stanowią one
bowiem 70% farmaceutyków przepisywanych
w Europie, które są potrzebne pacjentom każdego
dnia. Leki te ułatwiają też leczenie chorych na
COVID-19 w szpitalnych oddziałach.

Miejsce Polski w europejskiej
strategii
Zgodnie z zapisami tego dokumentu, budowanie strategicznej autonomii UE w dziedzinie
leków wymaga dywersyfikacji łańcuchów produkcji
i dostaw leków, zapewnienia strategicznych rezerw
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oraz wspieranie produkcji farmaceutycznej i inwestycji w Europie. – Polska ma potencjał, aby rozwijać produkcję substancji czynnych i leków u siebie.
Dzięki wyszkolonej i doświadczonej kadrze, a także
istniejącej infrastrukturze możemy rozwijać nasz
przemysł farmaceutyczny. Dlatego wierzymy, że
Rząd będzie zabiegał, aby rola Polski w europejskiej strategii farmaceutycznej była znacząca
– mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF Krajowi
Producenci Leków.

Potrzebny jest dialog
Realizacja Strategii farmaceutycznej dla
Europy obejmuje ambitny plan działań ustawodawczych i nieustawodawczych, które
zostaną zainicjowane w nadchodzących latach.
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Przewiduje też zainicjowanie usystematyzowanego dialogu ze wszystkimi podmiotami z branży
farmaceutycznej i organami publicznymi w celu
określenia słabych punktów w globalnym łańcuchu dostaw leków krytycznych. Krajowi producenci mają nadzieję, że nasz resort zdrowia
taki dialog będzie z nimi prowadził. – Dla nas
ważna jest stabilność cen naszych leków, a o tym
decyduje resort zdrowia. Tylko to pozwoli nam
realizować długoterminowe inwestycje – tłumaczy Krzysztof Kopeć.

Produkcja bardziej ekologiczna
Strategia zakłada też promowanie bardziej
ekologicznej produkcji leków i substancji czynnych
oraz ich utylizacji z poszanowaniem środowiska. –
Wytwarzanie leków i ich składników w Europie ze
względu na koszty pracy, energii i wymogi ochrony
środowiska jest droższe niż w Azji. Potrzebne są
więc systemowe rozwiązania chroniące rynek
wewnętrzny UE oraz pacjentów przed ograniczeniem dostępności farmakoterapii ze względu na
wzrost cen leków. Konieczne będą też zachęty
dla wytwórców decydujących się na zwiększenie
produkcji w Europie. Firma realizująca takie kapitałochłonne inwestycje musi mieć gwarancję zbytu
i ceny – tłumaczy Krzysztof Kopeć.

Absorbcja środków pomocowych
wymaga przewidywalne polityki
cenowej
Strategia farmaceutyczna jest powiązana
z Nową Strategią Przemysłową dla Europy, programem Europejski Zielony Ład oraz unijnym
Funduszem Odbudowy (po koronakryzysie), a to
oznacza, że będzie miała wpływ na podział środków związanych z tymi działaniami. – Europejski
Instrument Odbudowy (Recovery and Resilience
Facility – RRF) przewiduje 750 mld euro pomocy
dla państw członkowskich. Polska jest czwartym
co do wielkości beneficjentem tego programu.
Nasz kraj ma otrzymać 23,1 mld euro w postaci
bezzwrotnych grantów oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek. Ważnym jest aby
krajowe firmy, które zdecydują się na inwestycje
wspomagane tymi środkami mogły też liczyć na
racjonalną politykę cenową resortu zdrowia. Tylko
to zagwarantuje, że poczynione inwestycje przyczynią się do rozwoju przemysłu farmaceutycznego
w Polsce i zapewnią wzrost gospodarczy naszego
kraju – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes
PZPPF Krajowi Producenci Leków.
Strategia zostanie omówiona na szczeblu politycznym na posiedzeniu Rady EPSCO 2 grudnia
2020 r.
Informacja prasowa PZPPF
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Maciej Miłkowski
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Pierwsze usługi farmaceutyczne
już od 1 lipca?
– Planujemy, że pierwsze usługi w ramach opieki farmaceutycznej pojawią się
w aptekach 1 lipca przyszłego roku – powiedział podczas czwartkowego
(26.11) posiedzenia Senatu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.
Podczas 18 posiedzenia Senatu, wiceminister
zdrowia Maciej Miłkowski zabrał głos ws. rozpatrywanej przez senatorów ustawy o zawodzie farmaceuty. Odniósł się m.in. do wprowadzanej ustawą
opieki farmaceutycznej i jej finansowania.
– Zakładamy, że NFZ będzie finansował wspomniane usługi w modelu fee-for-service, czyli za
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konkretną usługę wykonaną np. specjalistyczną
poradę farmaceuty dla pacjenta z wielochorobowością – dodał wiceminister Miłkowski.
W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze
legislacyjnym – ustawa została odesłana do komisji
zdrowia.
Michał Gondek
redaktor naczelny Aptekarza Polskiego
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Komunikat URPL w sprawie daty,
od której obowiązują wymagania
określone w części podstawowej
Farmakopei Polskiej wydanie XII
Ukazał się komunikat nr 1 Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia
1 grudnia 2020 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania
określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XII.
Datą, od której obowiązują wymagania określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej
wydanie XII (FP XII 2020) w zakresie wymagań
narodowych, tj. nieposiadających odpowiedników
w Farmakopei Europejskiej, zawartych w działach
FP XII 2020: „Monografie narodowe”, „Wykaz
dawek” i „Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających”, jest dzień 1 stycznia 2021 r., za wyjątkiem
danych ujętych w „Wykazie dawek” i w „Wykazie
substancji silnie działających (Wykaz B)” dla nowych
pozycji, tj. Almotriptani malas, Benzydamini hydrochloridum, Donepezili hydrochloridum, Donepezili
hydrochloridum monohydricum, Dronedaroni
hydrochloridum, Octreotidum, Olanzapini embonas monohydricus, Prasugreli hydrochloridum,
Tapentadoli hydrochloridum, Tetracainum, Topiramatum, Vincaminum, które obowiązują od dnia
1 czerwca 2021 r.
P rzegl ą d F arma c e u t y c zn y
październik 2020 – styczeń 2021

53

Fot. © oneblink | Depositphotos.com

Warto wied zie ć

Test różnicujący SARS-CoV-2
i grypę już na początku roku
na rynku
Test różnicujący SARS-CoV-2 i grypę opracowali naukowcy
z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN).
Produkt pojawi się na rynku na początku przyszłego roku.
To pierwszy tego typu polski test – poinformował PAP Instytut.
W przekazanym PAP komunikacie IChB PAN
podkreślono, że test MediPAN-COVID+Flu w sposób
prosty, szybki i wiarygodny pozwala na odróżnienie, czy badany pacjent jest zakażony wirusem
SARS-CoV-2 czy wirusem grypy.
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„Jest to pierwszy, polski, różnicujący test
genetyczny, dostępny w podobnej cenie, co test
wykrywający wyłącznie COVID-19. Powszechne
stosowanie testu różnicującego będzie miało kluczowe znaczenie w przypadku nałożenia się sezonu
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grypowego i trzeciej fali pandemii” – zaznaczono
w komunikacie Instytutu.
Naukowcy z IChB PAN zwrócili uwagę, że kumulacja zachorowań w szczycie sezonu grypowego
może powodować ogromne obciążenie systemu
opieki zdrowotnej, „natomiast szybka i trafna
diagnostyka pomoże w podjęciu adekwatnych
metod leczenia”.
Wskazali przy tym, że objawy COVID-19 i grypy
są bardzo podobne, ale ich leczenie wymaga
zupełnie innych terapii. „Jedno pobranie materiału ochroni pacjentów przed koniecznością
dodatkowego odwiedzania punktów poboru,
a możliwość odróżnienia dwóch wirusów w czasie
jednego procesu skróci czas pracy diagnostów
i wykorzystanie infrastruktury laboratoryjnej” –
podkreślili badacze.
Nowy test jest przeznaczony do wykrywania
dwóch specyficznych genów SARS-CoV-2 oraz po
jednym genie specyficznym dla grypy A i grypy B.
„Zestaw został skonstruowany tak, aby w jednym
reakcyjnym dołku wykrywać wirusa SARS-CoV-2
i wirusa grypy. Równocześnie, jest on wyposażony
w kontrolę prawidłowości wymazu, aby uniknąć
wyników fałszywie negatywnych, związanych z nieprawidłowym pobraniem materiału od pacjenta”
– podano w komunikacie.
Według naukowców wynik badania uzyskuje się
po około godzinie, a czułość reakcji wykrywających

wirusa przekracza 99 proc. Opracowany przez IChB 
PAN produkt ma się również charakteryzować
prostą interpretacją wyniku i można go stosować
na tych samych urządzeniach diagnostycznych, co
test wykrywający jedynie SARS-CoV-2.
„Poza wartością diagnostyczną, w postaci
szybkiego rozpoznania właściwej choroby, test
MediPAN-COVID+Flu wpisuje się doskonale w zalecenia WHO, podkreślające konieczność wyboru
multipleksowych testów PCR do jednoczesnego
wykrywania wirusów grypy i SARS-CoV-2 w celu
efektywnego wykorzystania odczynników, materiałów eksploatacyjnych i czasu pracy personelu”
– zaznaczono w komunikacie Instytutu.
Test zostanie wprowadzony na rynek dzięki
współpracy naukowców z poznańskiego Instytutu
Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
oraz firm Polpharma i Medicofarma.
W marcu naukowcy z poznańskiego IChB PAN
poinformowali, że opracowali własny prototyp
testu na koronawirusa, oparty o odczynniki
wyłącznie polskich producentów. Test zaczął być
produkowany pod koniec kwietnia. Pod koniec
maja i w październiku Instytut poinformował
o opracowaniu kolejnych generacji testu; ostatnia
zapewnia uzyskanie wyniku badania dwukrotnie
szybciej niż w pierwowzorze.
PAP – Nauka w Polsce, Szymon Kiepel
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Program Szczepień Ochronnych
na rok 2021 – obowiązkowe
szczepienie przeciwko
rotawirusom
Opublikowano komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021.
Od stycznia 2021 roku szczepienia do listy obowiązkowych i bezpłatnych szczepień ochronnych
dołączają szczepienia przeciwko rotawirusom.
Szczepienie przeciw zakażeniom wywołanym
przez rotawirusy w populacji ogólnej będzie
obowiązkowe dla dzieci urodzonych po dniu
31 grudnia 2020 roku. Szczepienie będzie przeprowadzane w schemacie dwu lub trzydawkowym,

w zależności od rodzaju dostępnej szczepionki.
Dokument przypomina, że preferowane jest wczesne rozpoczęcie (pierwsza dawka po ukończeniu
6 tygodnia życia, jednak nie później niż przed
ukończeniem 12 tygodnia życia) i zakończenie
cyklu szczepień. Szczepienie przeciwko rotawirusom można przeprowadzać jednocześnie z innymi
szczepionkami.
dziennikmz.mz.gov.pl
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Świadczenie kompensacyjne
i utworzenie Funduszu
Kompensacyjnego Szczepień
Ochronnych
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz
niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą świadczenia kompensacyjnego
i utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.
Jak czytamy w komunikacie: Celem Funduszu
jest zapewnienie pacjentom środków prawnych
umożliwiających szybkie uzyskanie świadczenia
pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami
niepożądanymi spowodowanymi przez podanie
szczepionki lub szczepionek.
Uwagi do projektu można zgłaszać do końca
24 stycznia 2021 roku na adres funduszkompensacyjny@mz.gov.pl.
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji
czytany: W Rzeczypospolitej Polskiej każdego
roku wykonywanych jest kilkanaście milionów
szczepień, zarówno finansowanych ze środków
budżetu państwa – obowiązkowe szczepienia
ochronne jak również w zakresie szczepień zalecanych, które są realizowane przez pacjentów
i lekarzy w zależności od wskazań indywidualnych. Spośród wykonanych szczepień jedynie

w odniesieniu do 2–8 przypadków stwierdza się
po szczepieniu takie objawy chorobowe, które –
na podstawie analizy zgłoszonych niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz dokumentacji
medycznej – zostały zakwalifikowane jako ciężkie
niepożądane odczyny poszczepienne spowodowane szczepionką lub sposobem wykonania
szczepienia.
Również dostępne dane pochodzące z obecnie realizowanej, niemającej precedensu pod
względem swojej skali, globalnej akcji szczepień
przeciw COVID-19 także wskazują na wysokie
bezpieczeństwo szczepień. Na każde 10 milionów
podanych dawek na świecie występuje zaledwie
kilka poważnych odczynów poszczepiennych
w postaci rekcji alergicznych, które stanowią
trudną do przewidzenia indywidualną reakcję
organizmu na podanie szczepionki. (…)
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przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie
niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem
działania niepożądanego było pogorszenie stanu
zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres
nie krótszy niż 14 dni. (…)
Źródłem finansowania Funduszu będą wpłaty
na rachunek bankowy Funduszu dokonywane przez
podmioty (firmy farmaceutyczne), które zawarły ze
Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek
do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych realizowanych w ramach Programu
Szczepień Ochronnych.

Gdańsk, 10 listopada 2020 r.

Sz.P. mgr farm. Alicja Wronowska
W imieniu Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej i swoim własnym składam Pani
najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej.
Doceniając Pani wkład w działania samorządu zawodowego farmaceutów,
składam podziękowania za wytrwałą i sumienną pracę w zawodzie farmaceuty.
Niech trud włożony w opiekę nad pacjentami owocuje satysfakcją
z niesionej pomocy i wdzięcznością zadowolonych pacjentów.
Łączę życzenia dobrego zdrowia na dalsze lata
i pomyślności w życiu osobistym.
Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Michał Pietrzykowski

Fot. © vnstudio | Depositphotos.com

W przypadku, gdy w wyniku szczepienia
ochronnego u osoby, u której wykonano szczepienie ochronne wystąpiły wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek działania niepożądane,
które spowodowały konieczność hospitalizacji
przez okres nie krótszy niż 14 dni albo polegały
na wystąpieniu u tej osoby wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji
na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie
przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni,
zaszczepionemu przysługuje świadczenie kompensacyjne. Świadczenie kompensacyjne będzie

Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska! Szanowny Panie Prezesie!
Serdecznie dziękuję Panu Prezesowi i całej Radzie za przysłane życzenia
z okazji mojego 50-lecia nieprzerwanej służby aptekarskiej w aptekach w Gniewie.
Otrzymane od Państwa kwiaty wraz z pisemnymi gratulacjami
pozostaną na zawsze w mojej i moich bliskich pamięci.
Jeszcze raz za wszystko dziękuję.
Z wyrazami szacunku!
mgr farm. Alicja Wronowska
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Rada radzi
Protokół z posiedzenia Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w dniu 2 września 2020 r.

Jubileusz 50-lecia pracy
mgr farm. Alicji Wronowskiej
Alicja Wronowska przebieg pracy zawodowej:
\\ Studia – Akademia Medyczna w Gdańsku,
magister farmacji, dyplom z 28 pażdziernika  
1970 roku.
\\ Specjalizacja – I stopień specjalizacji
(mgr farm. aptecznej) dyplom nr 1153.1980
z 11 kwietnia 1980 roku.
\\ Do 30 kwietnia 1991 roku w gminie Gniew
była tylko jedna apteka i z tego powodu
przez 19 lat pani Alicja co drugi dzień, pełniła nocne aptekarskie pogotowie pracy,
zapewniając społeczeństwu gmin Gniew,
Morzeszczyn, Smętowo dostęp do całodobowej opieki farmaceutycznej.
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\\ W 1992 roku jako jedna z pierwszych w woj.
gdańskim, zakupiła, uruchomiła i zastosowała program komputerowego wspomagania pracy apteki firmy Kamsoft.
Hobby – podróże krajowe i zagraniczne, pływanie, kajakarstwo, jazda rowerem, narciarstwo
zjazdowe.
W ślady pani Alicji poszła również jej córka
Małgorzata Wronowska, mgr farmacji od 1995 r.,
specjalizacja I stopnia (mgr farm. aptecznej)
od 2002 r. Pracuje w aptekach w Gdańsku, Tczewie,
Gniewie a począwszy od 06.2002 r. jako kierownik
aptek Gniewskiej, Dyżurnej w Tczewie i aktualnie od 07.2018 w aptece Dyżurnej w Gniewie.
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1. Powitanie i zatwierdzenie porządku
obrad.
Mgr farm. Michał Pietrzykowski powitał
wszystkich obecnych członków Rady oraz
przedstawił porządek obrad, który został
zatwierdzony jednogłośnie.

4. Przedłużenie okresu ciągłego szkolenia
farmaceutów.
Mgr farm. Michał Pietrzykowski przedstawił
jeden wniosek o przedłużenie okresu
edukacyjnego o 2 lata, który rozpatrzono
pozytywnie.

2. Przyjęcie protokołu z 23.06.2020 r.
Członkowie GORA zatwierdzili jednogłośnie
przedstawiony protokół.

5. Składki członkowskie.
Mgr farm. Janina Mańko przedstawiła
informację o aktualnej sytuacji dotyczącej
zadłużenia członków GOIA z tytułu niezapłaconych składek członkowskich oraz przestawiła 11 wniosków o rozłożenie zaległości na
raty. Wszystkie wnioski GORA zatwierdziła
pozytywnie.

3. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
przeszkolenie uzupełniające.
Dr n. farm. Piotr Migas przedstawił dwa
wnioski o przyznanie Prawa Wykonywania
Zawodu Farmaceuty oraz jeden wniosek
o przeszkolenie uzupełniające w wymiarze
jednego miesiąca. Wszystkie złożone wnioski
GORA rozpatrzyła pozytywnie.

6. Opiniowanie kierowników aptek
i hurtowni farmaceutycznych.
Mgr farm. Anna Kalicka przedstawiła sześć
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wniosków o zaopiniowanie zmian na
stanowisku kierowników aptek ogólnodostęnych oraz dwa wnioski o zaopiniowanie
zmian na stanowisku kierownika hurtowni
farmaceutycznej, które zostały zaopiniowane
jednogłośnie pozytywnie oraz jeden wniosek
o zaopiniowanie zmian na stanowisku apteki
szpitalnej, który został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Omówiono następujące sprawy:
• Wniosek Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego o zatwierdzenie listy aptek do
odbywania sześciomiesięcznej praktyki
studenckiej – Rada zatwierdziła listę jednogłośnie.
• Apel mgr farm Iwony Zyznowskiej w sprawie podejmowania przez Radę i Prezydium decyzji dotyczących finansów Izby.

Ponadto:
• Mgr farm Michał Pietrzykowski poinformował, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej złożył do Okręgowego
Sądu Aptekarskiego trzy wnioski o ukaranie oraz o jednym orzeczeniu wydanym
przez Sąd.
• Mgr farm. Karol Grabowski przedstawił aktualne informacje dotyczące planowanych
zmian strony internetowej Izby.
• Mgr farm. Michał Pietrzykowski poinformował, że Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dopuścił GOIA na prawach strony do postępowania w sprawie
naruszeniu zakazu reklamy aptek.
• Dr n. farm. Joanna Erecińska przedstawiła informacje ws. bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie pracowników aptek.
Po wyczerpaniu porządku obrad mgr farm. Michał
Pietrzykowski podziękował przybyłym członkom
za obecność i zamknął posiedzenie GORA.

Protokół z posiedzenia Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w dniu 22 września 2020 r.
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
Mgr farm. Michał Pietrzykowski powitał
wszystkich obecnych członków Prezydium,
przedstawiony porządek obrad został
zatwierdzony jednogłośnie.
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2. Przyjęcie protokołu z 29.07.2020 r.
Członkowie Prezydium GORA zatwierdzili
jednogłośnie przedstawiony protokół.
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3. Przedłużenie okresu ciągłego szkolenia
farmaceutów.
Mgr farm. Michał Pietrzykowski przedstawił
trzy wnioski o przedłużenie okresu szkolenia
ciągłego o 2 lata. Wszystkie złożone wnioski
rozpatrzono pozytywnie.
4. Opiniowanie kierowników aptek.
Mgr farm. Anna Kalicka przedstawiła dwa
wnioski o zaopiniowanie kierowników
aptek ogólnodostępnych na zastępstwo oraz
cztery wnioski o zaopiniowanie zmian na
stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej. Wszystkie złożone wnioski zostały
zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Mgr farm. Michał Pietrzykowski poinformował o decyzji administracyjnej Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nałożenia kary za
prowadzenie reklamy apteki, w której GOIA
występowała na prawach strony oraz omówił
aktualny status prac nad Ustawą o Zawodzie
o Farmaceuty.
Po wyczerpaniu porządku obrad mgr farm. Michał
Pietrzykowski podziękował przybyłym członkom
za obecność i zamknął posiedzenie Prezydium
GORA.

Protokół z posiedzenia Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w dniu 6 października 2020 r.
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku
obrad.
Mgr farm. Michał Pietrzykowski powitał
wszystkich obecnych członków Rady oraz
przedstawił porządek obrad, który został
zatwierdzony jednogłośnie.
2. Przyjęcie protokołu z 02.09.2020 r.
Członkowie GORA zatwierdzili jednogłośnie
przedstawiony protokół.

3. Składki członkowskie.
Mgr farm. Janina Mańko przedstawiła informację o aktualnej sytuacji dotyczącej zadłużenia członków GOIA z tytułu niezapłaconych
składek członkowskich oraz przestawiła
14 wniosków o rozłożenie zaległości na raty
oraz 1 wniosek o zawieszenie spłaty składek
na czas zabiegu operacyjnego i rehabilitacji.
Wszystkie wnioski GORA zatwierdziła
pozytywnie.
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4. Opiniowanie kierowników aptek.
Mgr farm. Anna Kalicka przedstawiła 3 wnioski o zaopiniowanie kierowników nowych
aptek ogólnodostępnych oraz 4 wnioski
o zaopiniowanie zmian na stanowisku
kierowników aptek ogólnodostęnych,
które zostały zaopiniowane jednogłośnie
pozytywnie.
5. Dyżury aptek.
Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1268
w sprawie negatywnego zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2021
roku.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Podjęto:
• Uchwałę nr 1269 w sprawie przyznania zapomogi na rehabilitację dziecka,

• Uchwałę nr 1270 w sprawie strony internetowej Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,
• Postanowienie GORA w sprawie wyznaczenia mgr. farmacji Ireneusza Nesterowicza
do pełnienia dyżurów telefonicznych.
Ponadto mgr farm Michał Pietrzykowski:
• poinformował, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej złożył do
Okręgowego Sądu Aptekarskiego dwa
wnioski o ukaranie,
• przedstawił informację o stanie finansów
Izby,
• omówił toczące się aktualnie i zakończone
postępowania administracyjne, w których
GOIA występowała na prawach strony.
Po wyczerpaniu porządku obrad mgr farm. Michał
Pietrzykowski podziękował przybyłym członkom
za obecność i zamknął posiedzenie GORA.

Protokół z głosowania przeprowadzonego w dniu 22 października 2020 roku
Na podstawie uchwały nr VIII/23/2020 z dnia
3 kwietnia 2020 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie zasad podejmowania uchwał przez
organy samorządu aptekarskiego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii w związku z art. 14h ustawy z dnia
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2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
w dniu 22 października 2020 roku w godzinach
od 7.00 do 14.30 przeprowadzono glosowanie
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nad uchwałami Prezydium Gdańskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej w trybie obiegowym.
Członkom Prezydium Gdańskiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej przekazano informacje o głosowaniu dnia 16.10.2020 r. w ten sposób, że
mgr farm. Anna Kalicka, działając z upoważnienia
Prezesa GORA mgr. farm. Michała Pietrzykowskiego, przesłała członkom Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej na podane
przez nich uprzednio adresy poczty elektronicznej, wiadomość elektroniczną z informacją
o zarządzonym terminie i sposobie głosowania
obiegowego.
Projekty wszystkich uchwał udostępniono
członkom Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej przed oddaniem głosu. Oddanie
głosu polegało na złożeniu podpisu przez członka
Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w odpowiedniej rubryce „za”, „przeciw” lub
„wstrzymujące się”.
Do głosowania było uprawnionych 7 członków
Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, a w głosowaniu wzięło udział 7, co oznacza,
że w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa
uprawnionych do głosowania.
Na uchwałę w sprawie udzielenia rękojmi
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej Damianowi Balakowi oddano 7 głosów za,
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta.

Na uchwałę w sprawie udzielenia rękojmi
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej Marcie Januszkiewicz oddano 7 głosów za,
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta.
Na uchwałę w sprawie kosztów związanych
z uczestnictwem pełnomocnika GORA w posiedzeniu WSA w Warszawie oddano 7 głosów za,
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta.
Na uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia
harmonogramu dyżurów oraz rozkładu godzin
aptek na terenie Powiatu Gdańskiego w roku 2021
oddano 7 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta.
Na uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Puckiego w okresie od
1 stycznia do 30 czerwca 2021 oddano 7 głosów
za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących
się. Uchwała została podjęta.
Na wniosek w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie okresu szkolenia ciągłego o 2 lata
Pawłowi Bobkowskiemu oddano 7 głosów za,
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
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Na wniosek w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie okresu szkolenia ciągłego o 2 lata
Ragnie Knut-Nowak oddano 7 głosów za, 0 głosów

przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie.

Protokół z posiedzenia Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w dniu 5 listopada 2020 r.
Posiedzenie GORA odbyła się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, członkowie
GORA obecni zgodnie listą: Michał Pietrzykowski,
Ireneusz Nesterowicz, Bartosz Petrykowski, Janina
Mańko, Andrzej Denis, Dorota Duchnowska, Joanna
Erecińska, Karol Grabowski, Anna Kalicka, Katarzyna Krzemińska, Rafał Kwiatkowski, Paulina
Landsberg, Piotr Migas, Wiktor Pawłowski, Natalia
Wrzosek, Agnieszka Walasik, Iwona Zyznowska.
1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
Mgr farm. Michał Pietrzykowski powitał
wszystkich obecnych członków Rady oraz
przedstawił porządek obrad, który został
zatwierdzony jednogłośnie.
2. Przyjęcie protokołu z 06.10.2020 r.
Członkowie GORA zatwierdzili jednogłośnie
przedstawiony protokół.
3. Składki członkowskie.
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Mgr farm. Janina Mańko przedstawiła
informację o aktualnej sytuacji dotyczącej
zadłużenia członków GOIA z tytułu niezapłaconych składek członkowskich oraz przestawiła 6 wniosków o rozłożenie zaległości na
raty. Wszystkie wnioski GORA zatwierdziła
pozytywnie.
4. Opiniowanie kierowników aptek.
Mgr farm. Anna Kalicka przedstawiła 7
wniosków o zaopiniowanie zmian na stanowisku kierowników aptek ogólnodostępnych
(w tym 3 na zastępstwo), które zostały
zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
5. Dyżury aptek.
Podjęto jednogłośnie uchwały:
• 1274 w sprawie negatywnego zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tczewskiego,
• 1275 w sprawie pozytywnego zaopiniowa-
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nia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościerskiego,
• 1276 w sprawie pozytywnego zaopiniowania
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Podjęto:
• Uchwałę nr 1277 w sprawie zaopiniowania apteki pod kątem spełniania wymagań niezbędnych do przyjęcia studentów
na sześciomiesięczną praktykę – jednogłośnie,
• Uchwałę nr 1278 w sprawie zakupu ekspresu do kawy na potrzeby biura Gdań-

skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – przy
dwóch głosach wstrzymujących,
• Uchwałę nr 1279 o przyznaniu zapomogi
w kwocie 2200 zł na rehabilitację dziecka.
Mgr farm Michał Pietrzykowski poinformował, że Okręgowy Sądu Aptekarski orzekł
karę nagany wobec członka GOIA.
Mgr farm. Karol Grabowski przedstawił informację na temat nowej strony internetowej
GOIA, w drodze głosowania GORA zdecydowała, że w ramach projektu powstanie
również nowe logo i księga znaku GOIA.
Po wyczerpaniu porządku obrad mgr farm. Michał
Pietrzykowski podziękował przybyłym członkom za  
obecność i zamknął posiedzenie GORA.

Farmaceutom, członkom Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Pożegnanie
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 18.11.2020 r. zmarła w wieku 85 lat

mgr farm. Jadwiga Więckowska
Wieloletni kierownik aptek Cefarmu w Łebie, Przywidzu i Gdańsku
oraz właściciel apteki Centralnej w Gdańsku.
Była czynnym członkiem PTFarmu,
zamiłowaną podróżniczką
i osobą znaną w środowisku farmaceutycznym,
posiadała specjalizację II stopnia
i wyszkoliła wielu farmaceutów.
Żegnamy Wspaniałą Osobę.
Mgr Joanna Więckowska, mgr Halina Jarocka, mgr Ryszard Jarocki
oraz koleżanki i koledzy z rocznika 1953-1956.
Rodzinie i Najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia
Rada i członkowie Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Paniom Irenie Dunaj, Małgorzacie Trznadel
i Annie Tarczoń
oraz Panom Andrzejowi Trznadel i Piotrowi Trznadel
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża - Ojca - Dziadka - Teścia
składa

Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska

Pani
Małgorzacie Trznadel
Kierownikowi Apteki Szpitalnej

Wyrazy współczucia z powodu śmierci
Ojca

Składają

Zarząd i współpracownicy

Ze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku
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GOIA przypomina, że radca prawny pełni dyżur
w środy w godzinach 16–18. W pozostałe dni robocze
istnieje możliwość zadawania pytań drogą e-mailową.

Postanowienie GORA
80-251 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Stefana Batorego 18
tel. 58 341-62-98
tel./faks 58 341-16-74
Biuro GOIA:
poniedziałek–piątek godz. 8–15, środa do godz. 18
W celu umówienia się na spotkanie z prezesem GORA
i wiceprezesem GORA należy skontaktować się z biurem Izby GOIA
– tel. 58 341-16-74, e-mail: biuro@goia.org.pl

Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska wyznacza
wiceprezesa GORA mgr. farm. Ireneusza Nesterowicza
jako osobę do pełnienia dyżurów w imieniu Prezydium GORA.
Kontakt z farmaceutami naszej Izby w imieniu Prezydium GORA
będzie również możliwy telefonicznie
z wiceprezesem GORA mgr. farm. Ireneuszem Nesterowiczem
pod numerem telefonu: 602 355 957
także poza godzinami pracy Biura GOIA.
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www.praca.farmacja.pl

