
zaprasza

na unikatowe szkolenie

    „Apteka szpitalna 
    partnerem lekarza”

Prenumerata – oszczędność i wygoda!
Zapraszamy do prenumeraty 
Gazety Farmaceutycznej w 2011 roku. 
Zapewniamy Szanownym Czytelnikom jeszcze więcej 
praktycznych informacji 
i porad przydatnych tak w codziennym doradztwie, 
działalności marketingowej,
 jak i w zmaganiach z prawem. 
Tylko Gazeta Farmaceutyczna na bieżąco 
opisuje i komentuje zmiany prawne na rynku!  

Aby zamówić prenumeratę należy wpłacić:

l 189 zł na 12 miesięcy
l 99 zł na 6 miesięcy

na konto nr 54 105010541000002283786271 
Wydawnictwo KWADRYGA Sp. z o.o. 
02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7 b 

Dział prenumeraty: tel. 22 868 66 57 
e-mail: prenumerata@kwadryga.pl

Kliknij po e-wydanie! Szybko, ekologicznie i dużo taniej! 
Gazeta Farmaceutyczna może przychodzić 
do Państwa skrzynki mailowej za jedyne 96,79 zł 
(w tym 23 proc. VAT) za prenumeratę roczną lub 
9,58 zł (w tym 23 proc. VAT) za egzemplarz. 

Informacje: www.kwadryga.pl/ e-wydanie 

Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski 
jest ugruntowaną na rynku medycznym 
firmą specjalizującą się w wspieraniu szpitali 
w zakresie efektywności rozliczania świadczeń 
zdrowotnych.

Od lat skupia ekspertów z zakresu zarządzania 
placówkami służby zdrowia oraz zastosowania 
przepisów prawa w medycynie. 
Ponadto prowadzi działalność szkoleniową 
i wydawniczą w  zakresie organizacji ochrony zdrowia.

W ramach współpracy ze szpitalami eksperci Kancelarii 
przeprowadzają audyty dokumentacji medycznych 
w zakresie zarówno samego jej prowadzenia, 
jak też  rozliczania hospitalizacji z NFZ.

Kancelaria specjalizuje się także w wykonywaniu 
analiz istniejących receptariuszy szpitalnych 
oraz wdrażaniu nowych rozwiązań optymalizujących 
gospodarkę lekami. Opracowuje nie tylko same lekospisy, 
ale również procedury zarządzania nimi.



Bartosz Banaszkiewicz
Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji. Od 2005 do 2007, 
również w czasie studiów był asystentem 
przewodniczącej Komisji Zdrowia. 
Od 2007 do 2010, doradca Ministra 
Zdrowia. W pracy z Ministrem Zdrowia 
zdobył szeroką wiedzę z zakresu rynku 
usług medycznych i funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi prawa gospodarczego, 
prawa spółek oraz problematyką komercjalizacji i prywatyzacji 
podmiotów działających na rynku usług medycznych. 
Jego zainteresowania obejmują również zagadnienia prawa 
farmaceutycznego, a także szeroko rozumianego prawa 
medycznego.

Prelegenci:

Rafał Janiszewski 
Właściciel Kancelarii Doradczej
Od 1998 roku jego praca związana jest z 
systemem finansowania ochrony zdrowia. 
Początek kariery, 
to praca w Biurze Pełnomocnika Rządu 
ds. Wprowadzania Powszechnego 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Późniejsze 
doświadczenie w Kasie Chorych, Sejmowej 

Komisji Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia przełożyły się 
na rozpoczęcie samodzielnej działalności doradczej. W swojej 
pracy zajmuje się między innymi udzielaniem wsparcia dla 
aptek szpitalnych w zakresie konstruowania i zarządzania 
receptariuszami. Jest autorem kilkudziesięciu książek, w tym 
poświęconych gospodarce lekowej.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na unikatowe szkolenie z zakresu zmian 
w prawie farmaceutycznym i ustawie refundacyjnej. 
Stawiają one przed apteką szpitalną nowe zadanie, 
zmieniają rolę szpitalnego farmaceuty, 
podnosząc jego rangę.

W czasie szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.:
l jakie usługi może świadczyć apteka szpitalna 
l  jakie zasady obowiązują przy stosowaniu 
 próbek leków w kontekście nowych przepisów 
 całkowitego zakazu reklamy aptek 
l  o zastosowaniu przykładowych receptariuszy 

szpitalnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi              
na przepisy prawa jakie będą regulować

    pracę apteki szpitalnej. 

Warto wiedzieć co nas czeka, 
zanim nowe prawo zacznie obowiązywać! 

         
  Zapraszamy!

„Apteka szpitalna partnerem lekarza”
  
  Program:  

9:00  – 10:30  Planowane zmiany w Ustawie Prawo 
  Farmaceutyczne

  l Rola apteki szpitalnej – usługi apteczne

  l Reklama produktów leczniczych 
   i wyrobów medycznych 
   – zasady stosowania próbek leków

10: 45 – 13:00  Receptariusz szpitalny

  l Jak zbudować narzędzie do jego ewaluacji 

  l Zastosowanie receptariusza jako narzędzia
    do optymalizacji kosztów farmakoterapii

  l Przykłady receptariuszy i ich omówienie

13:00 – 14:00  Obiad 

14:00 – 15:30  Zasady wprowadzania do obrotu, 
  przechowywania i stosowania substancji 
  w badaniach klinicznych

  l Obowiązujące prawo i rola apteki

  l Propozycje procedur regulujących

             15:45   Dyskusja – odpowiedzi na pytania
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