
Podczas obrad Zjazdu mgr Małgorzata Lelito zaproponowała uczestnikom zgłaszanie marzeń 
i propozycji zmian w pracy Izby. Każdy z uczestników obrad mógł zgłosić się i podać swoje 
marzenia i propozycje bez podawania nazwisk i bez komentarzy ze strony obecnych na sali. 
Poniżej prezentujemy zebrane wypowiedzi: 

1. Aby Izba była jak rodzina, do której można zwrócić się po pomoc. Sprawy powinny 
być załatwiane dyskretnie i kompetentnie.  

2. Aby ważne informacje i wydarzenia przekazywane bezpośrednio na konta mailowe 
członków OIA. 

3. Aby tematy szkoleń aptekarzy szpitalnych mogłyby znaleźć się na stronach e-edukacji 
i nie tylko kierownicy mogliby z nich skorzystać. 

4. Aby informacje po spotkaniach kwartalnych mogłyby wpływać na skrzynki mailowe 
aptek. 

5. Inspektor WIF chciałby, aby w sposób jak najmniej uciążliwy rozwiązywać spory z 
aptekami. Chciałby opinii Izby na temat lokali nowo otwieranych aptek. 

6. WIF nie chce prowadzenia przez apteki obrotu hurtowego. 
7. Prośba mgr Machalskiej aby nie były wydawane zgody na prowadzenie apteki, gdy 

opinia Izby jest negatywna i aptece brak personelu fachowego, 
8. Prośba mgr B. Jękot aby nie sądzić nikogo z własnych kolegów. Aby spotykać się z 

kierownikami nie tylko na spotkaniach kwartalnych, ale robić dodatkowe spotkania-
szkolenia z prawnikami Izby. 

9. Prośba by odpowiedzi wraz z często zadawanymi pytaniami na spotkaniach 
kwartalnych znalazły się zebrane na stronie internetowej OIA. 

10. Marzenie mgr J. Jasińskiego, aby aptekarze chcieli się kształcić i zdobywać 
specjalizacje. 

11. Aby kierownicy aptek respektowali obowiązek zgłaszania do OIA zmian kadrowych 
w aptekach. 

12. Aby przyszła Rada podjęła wyzwanie uchwalenia Ustawy o zawodzie farmaceuty. 
Aby ustalano priorytety oraz cele krótko i długoterminowe. 

13. Potrzeba powołania departamentu komunikacji społecznej do nawiązywania 
kontaktów z mediami, co ułatwi informowanie społeczeństwa o problemach mających 
związek ze zdrowiem. 

14. Konieczna stała współpraca Prezesa NRA i Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 
15. Aby było forum, na którym można poruszać ważkie dla zawodu tematy, ale też 

rozmawiać i komunikować się w ten sposób ze znajomymi z branży. 
16. Aby zniknęły szpecące apteki reklamy. 
17. Prośba, aby ludzie, którzy podejmują się zadań wykonywali je zgodnie z podjętym 

zobowiazaniem. Aby spotkania organizowane przez Izbę były poważnie traktowane i 
aby w nich uczestniczyć, bo to jest właściwe miejsce na załatwianie ważnych spraw 
środowiska. 

18. Aby w Izbie nie było długich weekendów. 
19. Aby punkty za szkolenia ciągłe znów wpisywały panie obsługujące biuro Izby. 
20. Aby coroczne zjazdy sprawozdawcze były wyjazdowe i trzydniowe. 
21. Aby władze naczelne były rozliczane także w połowie kadencji. 



22. Trzeba postawić na integrację środowiska, organizację pikników, bali, koncertów. 
23. Aby czuć się bezpiecznie, móc ad hoc zwrócić się do Izby i uzyskać pomoc 

merytoryczną czy prawną. 
24. Przeforsować myśl, aby opieka farmaceutyczna była usługą dodatkowo płatną. 
25. Konieczne, aby zrobić coś dla podniesienia prestiżu zawodu tak jak ma to miejsce w 

przypadku prawników czy lekarzy. Nie jest to łatwe, ale trzeba się od nich uczyć, 
podglądać rozwiązania i pozyskać, zwłaszcza lekarzy dla wspólnych interesów. 

26. Aby zjazdy odbywały się bliżej Krakowa. 
27. Trzeba w swoich środowiskach więcej rozmawiać na tematy samorządu, uświadamiać 

konieczność działań i pozyskiwać nowych, świadomych, młodych i prężnych 
przedstawicieli do grona delegatów na zjazd okręgowy i krajowy. 

28. Aby technicy podlegali ewidencji w Izbie, mieli prowadzone szkolenia, żeby to 
magistrzy szkolili techników. 

29.  Termin pikniku może lepszy w maju niż we wrześniu. 
30. Informacje na temat działań Izby na skrzynki mailowe aptekarzy a nie tylko na stronie 

Izby. 
31. Aby problemy rozwiązywać, gdy są jeszcze w zalążku a nie, gdy naprawa jest już 

prawie niemożliwa. Informacje do Izby na bieżąco o postępach trwających spraw. 
32. Aby członkowie Rady na zebraniach zgłaszali swoje zastrzeżenia i życzenia a nie 

czekali z tym do Zjazdu. 
33. Aby była możliwość zgłaszania do Izby propozycji szkoleń.  

 


