W dniach 21 – 24 czerwca 2016 r. odbyły się zebrania kwartalne farmaceutów w Krakowie,
Tarnowie, Nowym Sączu i w Nowym Targu.
We wszystkich spotkaniach, oprócz Nowego Targu, uczestniczył Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny – mgr farm. Józef Łoś.
Po wysłuchaniu prezentacji firm farmaceutycznych Almirall, Farmina i Pharma Nord Sp. z
o.o. przedstawiających nowe produkty sprzedażowe, głos zabrał pan Inspektor. Pan Inspektor
podsumował ostanie zwiększone kontrole doraźne. W aptekach sprawdzano głównie warunki
przechowywania leków i produktów medycznych oraz obecność personelu fachowego. Kontrole
nie były zadawalające. Będą powtórne kontrole sprawdzające realizację poprawy uchybień. Przy
braku realizacji zaleceń pokontrolnych, może być wszczęte postepowanie o cofnięcie zezwolenia
na prowadzenie apteki. Pan Inspektor poinformował o zmianach w procedurach wydawania
zezwoleń na prowadzenie apteki.
W dniach ŚDM będzie dodatkowo 20 aptek pełniło dyżury plus 9 aptek całodobowych.
Ponad 30 aptek zgłosiło chęć przedłużenia godzin pracy. Pozostałe apteki pracują w normalnych
godzinach pracy. Na stronie ZIKiTu znajdują się potrzebne informacje i telefony.
Pani Prezes poinformowała, że sztandar OIA w Krakowie ma głównego sponsora – właścicieli
AMARY, rodzinie państwa Boguckich.
Następnym punktem zebrania był wykład pani Prezes. Temat wykładu: „Ustawa z dnia
18.03.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw” – ustawa weszła w życie dnia 12.06.2016 r.
Podsumowując zmiany art. 44 apteka wydaje na receptę zamiennik tańszy, w tej samej
cenie i droższy, jak również na żądanie pacjenta lek z poza listy refundacyjnej. Mamy również
możliwość wydania leku w ilości innej niż zapisany na recepcie o 10 % różnicy w ilości tabletek. Nie
dotyczy to, gdy lekarz umieści na recepcie NZ.
Listy leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia ukażą się we wrześniu. Recepty dla
tych pacjentów będą wystawiać lekarze POZ i pielęgniarki. Przy zbiegu różnych uprawnień pacjenta
farmaceuta realizuje recepty z najniższa odpłatnością dla pacjenta.
Następnie pani Prezes przekazała bieżące informacje o pracach w Naczelnej Radzie
Aptekarskiej. Powstała grupa 3 osób, które co kwartał kontaktują się z Departamentem Polityki
Lekowej i przekazuje im pytania z aptek o realizacje recept. Urzędnik Ministerstwa będzie udzielał
odpowiedzi zamiast poszczególnych NFZetów. Następnie pytania i odpowiedzi będą umieszczane
na stronie. E-recepta została wstrzymana do 2019 roku.
Na tym spotkanie zakończyło się .
Pani Prezes życzyła wszystkim udanego urlopu.
Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Maryla Lech

