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1) Wdro enie systemu dop at do dy urów aptek w Niemczech od 1 sierpnia 2013r. 
 

W dniu 5 lipca 2013r. izba wy sza niemieckiego parlamentu – Bundesrat – przyj a 
wi kszo ci  g osów Ustaw  w sprawie wsparcia dla zapewnienia dy urów pe nionych przez 
apteki (Gesetz zur Förderung der Sicherstellung des Notdienstes von Apotheken).  Jest  to  
wyj tkowo wa na dla aptekarzy ustawa, poniewa  po jej wej ciu w ycie 1 sierpnia 2013r. 
Niemcy s  pierwszym krajem europejskim, w którym dy ury nocne 
aptek s  w znacznym stopniu refundowane z bud etu 
funkcjonuj cych w tym kraju kas chorych. Wej cie w ycie tej 
ustawy jest równie  wydarzeniem prze omowym z tego powodu, e 
po raz pierwszy niemieckie apteki b  uzyskiwa  przychody 
nie tylko w wyniku wydanych leków, ale równie  wykazuj c 
gotowo  do oferowania us ug farmaceutycznych w porze 
nocnej. B  to przychody znacz ce, poniewa  w przypadku wielu 
aptek pe ni cych np. 4 dy ury w miesi cu – otrzymuj c redno 
oko o 250 Euro dop aty za ka dy pe niony dy ur - ich dochód 
wzro nie o oko o 12 tysi cy Euro rocznie. 

Ten spektakularny sukces niemieckiego samorz du aptekarskiego 
jest efektem wielu miesi cy konsekwentnych i pe nych 
determinacji dzia , w których istotnym argumentem by y 
przedstawione szczegó owe wyniki analiz ekonomicznych oraz 
bada  ankietowych pacjentów. Dzi ki temu uda o si  przekona  
ministerstwo zdrowia i parlamentarzystów do wprowadzenia tak 
korzystnego dla pacjentów i aptekarzy systemu. 

Jednak ogromnym wyzwaniem by o równie  wdro enie w ycie 
ównych elementów tego systemu przez Zrzeszenie Niemieckich 

Aptekarzy w ci gu zaledwie kilku tygodni od opublikowania ustawy w dzienniku urz dowym 
niemieckiego parlamentu w dniu 18 lipca 2013r. Zarówno najwa niejsze aspekty prac nad 
wy ej wymienion  ustaw , jak i do wiadczenia z jej wdro enia by y szczegó owo 
omawiane w trakcie pierwszego dnia Zjazdu Niemieckich Aptekarzy w Düsseldorfie w 
dniu 18 wrze nia 2013r. Bardzo istotny jest równie  fakt, e w zakresie wykonywania ustawy 
Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy uzyska o kompetencje urz du federalnego. 
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W tym miejscu przypomn , e w Niemczech funkcjonuj  dwie organizacje wchodz ce w 
sk ad samorz du aptekarskiego – Izba Aptekarska (Apothekerkammer) oraz Zrzeszenie 
Aptekarzy (Apothekerverband). Na czele 17 okr gowych izb aptekarskich stoi Prezes 
Niemieckiej Izby Aptekarskiej (obecnie funkcj  t  pe ni Andreas Kiefer), a na czele 17 
okr gowych zrzesze  aptekarzy stoi Prezes Zrzeszenia 
Niemieckich Aptekarzy (obecnie funkcj  t  pe ni Fritz 
Becker). Przynale no  do okr gowej izby 
aptekarskiej jest obowi zkowa, natomiast cz onkami 
okr gowych zrzesze  aptekarzy s  przede wszystkim 

ciciele aptek – s  oni dobrowolnymi cz onkami 
tego stowarzyszenia zajmuj cego si  g ównie prawno-
ekonomicznymi aspektami funkcjonowania aptek. Na 
poziomie ogólnokrajowym, zarówno izby 
aptekarskie, jak i zrzeszenia aptekarzy 
reprezentuje Zarz d Niemieckich Izb Aptekarskich (Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände - ABDA) z siedzib  w Berlinie, którego Prezesem jest od grudnia 2012r. 
Friedemann Schmidt. Zarówno Prezes Niemieckiej Izby Aptekarskiej jak i Prezes Zrzeszenia 
Niemieckich Aptekarzy wchodz  w sk ad Prezydium Zarz du Niemieckich Izb Aptekarskich. 

W czerwcu b.r. w obszernym sprawozdaniu przedstawi em g ówne za enia 
funkcjonowania systemu dop at do dy urów pe nionych przez niemieckie apteki. Sprawozdanie 
to zosta o te  w ca ci opublikowane  na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz 
na stronie Dolno skiej Izby Aptekarskiej. Zach cam do przeczytania jeszcze raz tego 
sprawozdania, poniewa  u atwi to zrozumienie tre ci przet umaczonej przeze mnie ustawy, 
któr  za czam w osobnym dokumencie. Tre  ustawy nie jest d uga i pokazuje, e tak 
wa  kwesti  dla aptekarzy w wielu krajach europejskich mo na prawnie odpowiednio 
uregulowa  z ogromn  korzy ci  równie  dla wielu milionów pacjentów. Mam nadziej , e 
przedstawiona tre  uchwalonej ustawy b dzie równie  wa nym argumentem dla naszego 
samorz du aptekarskiego w negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym 
Funduszem Zdrowia dotycz cych dop at do dy urów pe nionych przez polskie apteki. 

Dlatego w tym miejscu przypominam tylko najwa niejsze elementy zawarte w wy ej 
wymienionym sprawozdaniu, uzupe nione o najnowsze informacje uzyskane w trakcie Zjazdu 
Niemieckich Aptekarzy w Düsseldorfie – równie  podczas licznych dyskusji z osobami 
bezpo rednio odpowiedzialnymi za wdro enie i funkcjonowanie tego systemu. 

a) W celu dofinansowania dy urów aptek utworzony 
zosta  specjalny Fundusz na poziomie ogólnokrajowym, 
z którego ka da apteka pe ni ca dy ur w porze nocnej w 
godzinach od 20:00 do 6:00 b dzie otrzymywa  sta  
dop at  za ka dy dy ur niezale nie od ilo ci pacjentów w 
trakcie dy uru. Fundusz ten b dzie utworzony i zarz dzany 
przez Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy (Deutscher 
Apothekerverband), które wchodzi w sk ad Zarz du 
Niemieckich Izb Aptekarskich (Bundesvereinigung 
Deutscher Apothekerverbände – ABDA). Finansowanie 
wy ej wymienionego funduszu mo liwe jest dzi ki zwi kszeniu op aty sta ej za ka de wydane 
przez aptek  opakowanie leku na recept  o 0,16 Euro.  

b) Jednak dodatkowa op ata dla apteki w wysoko ci 0,16 Euro za ka de wydane 
opakowanie leku nie b dzie zostawa  w tej aptece, poniewa  w takim przypadku g ównymi 
beneficjentami nowego systemu by yby apteki w du ych miastach, które wydaj  wi cej leków 
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w ci gu roku i pe ni  mniej dy urów. Z tego powodu dodatkowa op ata w wysoko ci 0,16 
Euro b dzie przekazywana do centralnego Funduszu zarz dzanaego przez Zrzeszenie 
Niemieckich Aptekarzy, z którego b  wyp acane rycza towe dop aty za ka dy pe niony 
dy ur nocny przez aptek . 

c) Dok adna kwota dop at do dy urów nie jest jeszcze ostatecznie okre lona, poniewa  
dzie ona stanowi a iloraz ca kowitych przychodów funduszu - pomniejszonych o koszty jego 

obs ugi – i liczby wykonanych dy urów w danym okresie. Wyniki wst pnych oblicze  pokazuj , 
e rednia kwota dop aty b dzie wynosi  oko o 250 Euro za ka dy dy ur. 

d) Rozliczanie refundacji dy urów nocnych aptek b dzie si  odbywa o w cyklu 
kwartalnym. Apteki b  przekazywa y do centralnego Funduszu informacj  o ilo ci wydanych 
w danym kwartale opakowa  leków na recept  oraz liczbie pe nionych dy urów nocnych. 
Otrzymywana z centralnego funduszu rycza towa dop ata b dzie pokrywa a wi ksz  cz  
kosztów pe nionego dy uru. 

e) Zgodnie z za eniami ustawy wprowadzenie systemu refundacji dy urów aptek 
spowoduje dodatkowe obci enie dla kas chorych w ramach ustawowego ubezpieczenia 
spo ecznego w wysoko ci oko o 100 milionów Euro rocznie, a dla prywatnych kas chorych 
w wysoko ci 12 milionów Euro rocznie. Kwoty te zosta y wyliczone w oparciu o ca kowit  
liczb  opakowa  leków na recept  wydanych w Niemczech w roku 2012 w aptekach 
ogólnodost pnych - zgodnie z danymi podanymi przez IMS Health by o to 704,981 milionów 
opakowa . 

Je li pomno ymy: 704 981 000 opakowa   x  0,16 Euro  =  112 796 960,00 Euro 

 

W dniu 18 wrze nia 2013r., w trakcie Zjazdu Niemieckich Aptekarzy,  podane zosta y 
liczne szczegó y dotycz ce wdro enia systemu. Zarz d Funduszu ma ju  swoj  siedzib  w 
której bie ce czynno ci b dzie wykonywa  10 pracowników. Ko cz  oni ju  prace 
umo liwiaj ce kontakt z 17 okr gowymi izbami aptekarskimi (które b  przekazywa  dane 
dotycz ce rozk adu i liczby wykonanych dy urów przez poszczególne apteki) oraz centrami 
obliczeniowymi obs uguj cymi rozliczenia refundacyjne prawie 21 tysi cy aptek. Wst pne 
analizy pokazuj , e kwartalnie system b dzie przetwarza  oko o 160 tysi cy zestawów 
danych w wyniku czego b dzie dokonywanych oko o 80 tysi cy przelewów pieni nych.  

W pocz tkowym okresie 
funkcjonowania systemu 
Zarz d Funduszu mo e wzi  
kredyt w banku, aby mo liwie 
szybko uzyska rodki 
obrotowe na potrzeby wyp at 
dla aptek. Jednak kredyt ten 

dzie musia  zosta  sp acony 
najpó niej do ko ca b.r. 
Ponadto w d szej 
perspektywie nie mo e by  
adnych finansowych ani 

personalnych po cze  
mi dzy zarz dem funduszu i 
Zrzeszeniem Niemieckich 
Aptekarzy. Z wp ywów do 

funduszu mog  by  finansowane tylko dop aty do dy urów i koszty zarz dzania 
Funduszem. 
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Zarz dzanie Funduszem b dzie równie  wymaga o spe nienia rygorystycznych norm w 
zakresie ochrony danych. Nie mo e by adnych przypadków „zmieszania” danych b cych 
pod nadzorem Zarz du Niemieckich Izb Aptekarskich oraz Zarz du Funduszu. Fundusz b dzie 
podlega  tym samym restrykcjom prawnym i odpowiedzialno ci, co Federalne Ministerstwo 
Zdrowia. 

W przypadku aptek korzystaj cych do rozliczania refundacji z obs ugi centrów 
obliczeniowych – wi kszo  prac zwi zanych z przekazywaniem danych do Funduszu b  
wykonywa y centra obliczeniowe. Wówczas tylko cz  danych dotycz cych liczby wydanych 
w ci gu kwarta u opakowa  leków na recept  apteki b  podawa  w formie asnych 
deklaracji – b dzie to dotyczy o np. leków wydanych za pe  odp atno ci . Jednak w 
przypadku niewielkiej ilo ci aptek, które nie korzystaj  z obs ugi centrów obliczeniowych, b  
one musia y wszystkie niezb dne dane przekazywa  w formie w asnych deklaracji. Deklaracie te 

 przekazywane na specjalnych formularzach, których format zosta  ju  zatwierdzony. 
Odpowiednie formularze zosta y ju  przes ane poczt  do aptek. Poni ej przedstawiony zosta  
przyk ad takiego formularza.  

 

 
 

Po up ywie roku od wej cia w ycie nowego systemu dop at do dy urów aptek zostanie 
przeprowadzona dok adna analiza funkcjonowania systemu i ewentualnie wprowadzone zostan  
niezb dne korekty tego systemu. Niew tpliwie zanim funkcjonowanie systemu dop at do 
du urów aptek stanie si  rutynow  czynno ci , nale y jeszcze w  du o pracy, jednak 
najwa niejszy krok w tym zakresie zosta  ju  w Niemczech zrobiony. 

Mam nadziej , e równie  w Polsce samorz d aptekarski rozpocznie merytoryczn  debat  w 
tym zakresie. Zach cam do szczegó owego zapoznania si  z tre ci  przet umaczonej Ustawy w 
sprawie wsparcia dla zapewnienia dy urów pe nionych przez apteki. 
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2) Zjazd Niemieckich Aptekarzy we wrze niu 2013r. w Düsseldorfie 
 
 

W dniach 18-20 wrze nia 2013r. Koordynator Departamentu Spraw Zagranicznych NRA - 
mgr Piotr Bohater - wzi  udzia  w dorocznym Zje dzie Niemieckich Aptekarzy (Deutscher 
Apothekertag 2013) w Düsseldorfie, na zaproszenie Prezesa Zarz du Niemieckich Izb 
Aptekarskich (ABDA) Friedemanna Schmidta. Zgodnie z wieloletni  tradycj  w trakcie Zjazdu 
Niemieckich Aptekarzy odbywa y si  równie  mi dzynarodowe targi farmaceutyczne 
EXPOPHARM 2013, które uznawane s  za najwi ksze targi farmaceutyczne w Europie. 

Tegoroczny Zjazd Niemieckich Aptekarzy by  wyj tkowo wa ny i odbywa  si  w 
szczególnej atmosferze, poniewa : 

- odbywa  si  na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech, 

- w trakcie Zjazdu omawiany by  szczegó owo wdro ony system dop at do dy urów 
aptek oraz system wzrostu op aty sta ej za wydawane leki na recept , 

- przedstawione zosta y ówne za enia samorz du aptekarskiego dotycz ce strategii 
rozwoju aptekarstwa w Niemczech do roku 2030, a ponadtrzygodzinna dyskusja na 
ten temat by a równie  transmitowana w internecie –  wszyscy  apteka e  mogli  w  niej  
uczestniczy  online po zalogowaniu si  na odpowiedniej stronie internetowej. Mo liwe by o 
równie  zadawanie pyta  do cz onków Prezydium Zarz du Niemieckich Izb Aptekarskich 
drog  mailow . 

 

 Uroczyste otwarcie Zjazdu nast pi o w dniu 18 wrze nia o godzinie 1330. Prezes Zarz du 
Niemieckich Izb Aptekarskich Friedemann Schmidt przywita  najpierw niemieckiego Ministra 
Zdrowia Daniela Bahra, parlamentarzystów reprezentuj cych g ówne partie polityczne oraz 
pozosta ych zaproszonych go ci (w tym równie  przedstawicieli zagranicznych izb 
aptekarskich), a nast pnie wszystkich uczestników Zjazdu. 
Friedemann Schmidt przedstawi  w swoim wst pnym 
wyst pieniu najwa niejsze osi gni cia z ostatniego roku, jak 
równie  problemy i wyzwania stoj ce przed niemieckimi 
aptekarzami. Podkre li , e zaufanie pacjentów jest 
podstaw  wykonywania zawodu aptekarza. Zgodnie z 
danymi statystycznymi ka dego roku w Niemczech 
nat puje prawie 100 miliardów przypadków za ycia 
leków. Friedemann Schmidt stwierdzi , e oznacza to 100 
miliardów dowodów zaufania dla nas aptekarzy. Jako 
najwi ksze wyzwanie okre li  nieuniknione zmiany 
demograficzne. Dla wielu przewlekle chorych pacjentów 
farmakoterapia jest g ównym elementem leczenia, a lekarze i 
aptekarze s  najwa niejszymi partnerami w tym zakresie, 
cz sto w okresie kilkunastu czy nawet kilkudziesi ciu lat 
prowadzonej terapii. Nale y dostosowa  przebieg leczenia 
do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentów. W tym 
celu nale y wypracowa  nowe ramy wykonywania zaowodu 
jako zawodu zaufania publicznego. Konieczna jest wnikliwa debata samorz du 
aptekarskiego z przedstawicielami rz du, samorz du lekarzy i spo ecze stwa na temat 
które funkcje aptek powinny by  rozszerzane i jakie nowe zadania powinny podejmowa  
apteki w kolejnych latach. Friedemann Schmidt doceni  w swoim wystapieniu istotne zmiany, 
które w ci gu ostatnich miesi cy znacznie zwi kszy y stabilno  ekonomiczn  aptek. Stwierdzi , 
e system dop at do dy urów aptek powinien by  pierwszym krokiem do wypracowania nowych 

zasad stuktury przychodów dla aptek. 
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 Minister Zdrowia Daniel Bahr podkre li  w swoim wyst pieniu, e niemiecki rz d 
konsekwentnie wspiera apteki i aptekarzy wykonuj cych zawód zaufania publicznego – dlatego 
z determinacj  broni zasady zgodnie z któr  tylko aptekarze lub spó ki aptekarzy mog  by  

cicielami aptek. Daniel Bahr powiedzia : „Zawsze 
opowiadali my si  za tym, aby zawód aptekarza by  
wolnym zawodem medycznym. Robimy to nie ze wzgl du 
na aptekarzy, ale poniewa  taki system zapewnia 
najlepsz  opiek  dla pacjentów”. 

Minister podkre li , e obecny rz d jest pierwszym, który po 
dziewi ciu latach zwi kszy  op at  sta  za ka de wydane 
opakowanie leku na recept . Po negocjacjach równie  z 
kasami chorych realny wzrost op aty sta ej w roku 2013 
wynosi 0,50 Euro za ka de wydane opakowanie leku. 
Oznacza to istotny wzrost dochodu redniej niemieckiej 
apteki na poziomie oko o 18 tysi cy Euro rocznie.  Je li  do 
tej kwoty doda si  oko o 12 tysi cy Euro rocznie 
wynikaj cych z dop at do pe nionych dy urów apteki, to dla 
du ej liczby aptek b dzie oznacza  wzrost dochodu o 
oko o 30 tysi cy Euro rocznie. Minister zapewni , e w 
przysz ci op ata sta a za wydawane leki b dzie zwi kszana 
cz ciej – przynajmniej raz na cztery lata. 

Daniel Bahr stwierdzi , e niezale ne apteki prowadzone przez niemieckich aptekarzy 
stanowi  bardzo istotny czynnik dla wzmocnienia niemieckiej gospodarki w czasach 
kryzysu. Minister powiedzia : „Niemcy potrzebuj  silnej klasy redniej i dlatego tak dobrze 
uda o si  nam przej  przez trudny czas kryzysu”. Pa stwa, w których dominuj  wielkie 
koncerny maj  du o wi cej problemów. ciciele wykonuj cy wolny zawód maj  
szczególny stosunek do swoich pracowników, którzy nie s  przez nich tak szybko 
zwalniani w trudnych czasach. Dlatego rz d b dzie nadal wspiera  klas redni  i w cicieli 
wykonuj cych wolny zawód. 

Minister wyrazi  te  nadziej , e nowy model wspó pracy aptekarzy i lekarzy, który zosta  
opracowany przy du ym zaanga owaniu samorz du aptekarskiego we wspó pracy z zarz dem 
kas chorych, b dzie wdra any szybciej, ni  dotychczas. Zasadnicze aspekty tego modelu s  

uszne – aptekarze powinni w wi kszym stopniu wspó pracowa  z lekarzami i przejmowa  
nowe obowi zki w zakresie optymalizacji farmakoterapii. Jednak najwa niejsze jest, aby 
za enia tego modelu i pozytywne rezultaty zosta y w jak najwi kszym stopniu 
potwierdzone w praktyce. 

Na zako czenie swojego wyst pienia Daniel Bahr zapewni  obecnych na sali obrad aptekarzy, e 
rz d zamierza wprowadzi  odpowiednie zmiany prawne, aby apteki mia y silniejsz  pozycj  
w przypadku sporów z kasami chorych dotycz cych refundacji. 

 

 W drugim dniu Zjazdu najwa niejszym punktem obrad by a dyskusja na temat strategii 
rozwoju niemieckiego aptekarstwa do roku 2030. Punktem wyj cia do merytorycznej debaty 
na ten temat by o wystapienie Wiceprezesa Zarz du Niemieckich Izb Aptekarskich Mathiasa 
Arnolda, zawieraj ce efekty pracy utworzonej w tym celu grupy roboczej. Nie zawiera o ono 
gotowych rozwi za , ale podstawowe za enia i ró ne warianty do dyskusji. Jednym z 
najwa niejszych za  jest zwi kszenie wspó pracy pracowników fachowych systemu ochrony 
zdrowia oraz zwi kszenie zakresu oferowanych us ug farmaceutycznych przez apteki. Mathias 
Arnold stwierdzi , e „Naszym celem jest poprawa farmakoterapii dzi ki aptekarzom, wspólnie z 
pacjentami”. 
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W trakcie trzygodzinnej dyskusji cz onkowie Prezydium Zarz du Niemieckich Izb Aptekarskich 
odpowiadali na liczne pytania i sugestie delegatów obecnych na sali obrad. Po raz pierwszy 
debata w trakcie Zjazdu by a te  transmitowana online w internecie. Niemieccy aptekarze 
mogli zarówno ogl da  na ywo przebieg debaty po uprzednim zalogowaniu si  na 
odpowiedniej stronie internetowej, jak równie  zadawa  przez internet pytania. 
 

 
 

Dyskusja w trakcie Zjazdu stanowi a wst p do merytorycznej debaty na ten temat, która dzie 
kontynuowana przez ca y rok a  do Zjazdu we wrze niu 2014r., który zatwierdzi ostateczn  
wersj  strategii. Prezes Friedemann Schmidt wyrazi  nadziej , e wielu cz onków samorz du 

czy si  aktywnie w opracowywanie tak wa nej dla przysz ci aptekarzy strategii. Wyrazi  
pogl d, e wszystkie us ugi, które s  oferowane przez apteki, musz  by  zwi zane z lekami. 
„Kompletny zakres us ug farmaceutycznych powinien mie ci  si  w zakresie stosowania leków”. 
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Najwa niejszym punktem trzeciego dnia Zjazdu by a dyskusja przedstawicieli samorz du 
aptekarskiego z parlamentarzystami reprezentuj cymi wszystkie g ówne partie polityczne. 
Prezes Zrzeszenia Niemieckich Aptekarzy Fritz Becker stwierdzi  na pocz tku debaty, e po 
dwóch wcze niejszych bardzo trudnych latach nast pi  prze om i dzi ki wprowadzeniu systemu 
dop at do dy urów aptek oraz zwi kszeniu op aty sta ej za wydawane leki na recept  
„znale li my si  na dobrej drodze”. 

 
 

Parlamentarzy ci bior cy udzia  w dyskusji zgodnie podkre lali, e zarz dy kas chorych 
wykazuj  w ostatnim czasie zbyt rygorystyczne stanowisko w stosunku do aptek w 
zakresie b dów formalnych na receptach. Je li nie zostanie osi gni te szybkie porozumienie, 
to powinny zosta  podj te szybkie kroki legislacyjne, aby rozwi za  ten bulwersuj cy 
rodowisko aptekarskie problem. 

Jens Spahn reprezentuj cy najwi ksz  parti  CDU podkre li , e nowy model wspó pracy 
lekarzy i aptekarzy wypracowany przez samorz d aptekarski we wspó pracy z zarz dem kas 
chorych powinien by  wdra any szybciej. G ówny cel tego modelu – optymalizacja 
farmakoterapii – powinien by  zweryfikowany w praktyce i wówczas b dzie mo na 
rozpocz  negocjacje dotycz ce refundacji nowych zaawansowanych us ug 
farmaceutycznych, które b  oferowane przez apteki. 

Wszyscy parlamentarzy ci wyrazili pogl d, e w przysz ci grupy zawodowe systemu ochrony 
zdrowia powinny ci lej ze sob  wspó pracowa . Jednak b dzie to jeszcze wymaga o 
przedstawienia przekonuj cych argumentów w trakcie licznych dyskusji z przedstawicielami 
rodowiska lekarzy. Jens Spahn stwierdzi , e lekarze powinni by  zadowoleni, je li cz  

zada  dotycz cych optymalizacji farmakoterapii zostanie podj ta przez apteki. Powiedzia  
równie , e „Opór rodowiska lekarskiego jest skierowany przede wszyskim przeciwko 
planom wprowadzenia systemu przepisywania leków na receptach z wykorzystaniem 
nazw miedzynarodowych leków. Jednak w wielu krajach taki system przepisywania leków 
zosta  ju  wdro ony i jego efekty s  bardzo pozytywne”. 
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