
Sprawozdanie
z kwartalnych spotkań Aptekarzy 

w miesiącu wrześniu 2012 roku 

W  dn.  10.09.2012r.  -  13.09.2012r.  odbyły  się  cztery  planowe  spotkania  ,,kwartalne’
z farmaceutami naszego regionu.
10.09.2012r. w Krakowie uczestniczyło ok. 300 osób.
11.09.2012r. w Tarnowie obecnych było 70 osób.
12.09.2012r. w Nowym Sączu przybyło 100 osób.
13.09.2012r. w Nowym Targu zebrało się po raz pierwszy 26 osób.
Wszystkie  spotkania  prowadziła   Pani  Prezes  Okręgowej  Rady  Aptekarskiej w Krakowie
 mgr farm. Barbara Jękot. W spotkaniu uczestniczył Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
mgr farm. Józef  Łoś oraz Wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA mgr 
farm.  Piotr  Zając,  Radca  Prawny  ORA  mec.  Janusza  Brol  .  Na  spotkaniach  wystąpili
z  prelekcjami    przedstawiciele  firm  Bayer,  CF  Cefarm Warszawa,  Beringher  Ingelheim
i Multibank.
W pierwszej części każdego ze spotkań wystąpił Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr 
farm.  Józef   Łoś,  który  informował  zebranych  o  podejmowanych  działaniach  w  świetle 
obowiązującej Ustawy Refundacyjnej. Inspektor podkreślał, że temat reklamy w aptece jest 
bardzo trudny. Brak definicji pojęcia reklamy powoduje, że rozstrzyganie w tych sprawach 
jest  niełatwe.  W  chwili  obecnej  dwa  postępowania  administracyjne  WIF-u  zostały 
podtrzymane  przez  GIF,  zaś  trzy  postępowania  umorzono,  gdyż  podmioty  zadeklarowały 
zaprzestanie działań niezgodnych z prawem. W swoich wystąpieniach Inspektor  przestrzegał 
po raz kolejny przed zachowaniami, które mogą być sprzeczne z ustawą np. wynajem półek
w aptece na leki za pieniądze (reklama), rabatowanie zakupu leków refundowanych i inne. 
Zarzucił  kierownikom  aptek  (niektórych),  że  biorą  czynny  udział  a  procederze  reklamy, 
godząc się na pewne działania (milczące przyzwolenie). Przypomniał o komunikacie WIF-u 
informującym  kierowników  aptek  o  możliwości  nabywania  brakujących  insulin  (treść 
komunikatu na stronie WIF, OIA).
Na spotkaniu w Krakowie zadano w formie pisemnej dwa pytania dotyczące:
1. Rabatu dla emerytów w jednej z aptek,
2. Sieci aptek e-pruf, gdzie pacjent otrzymuje bon rabatowy w wysokości 50 PLN (pełna treść 
pytań na stronie OIA).
W odpowiedzi Inspektor stwierdził, że:
Ad. 1. Jest to niedozwolona reklama, a kwestią do udowodnienia jest tylko sam proceder, o to 
zadba kontrola doraźna,
Ad. 2. Bank może rozdawać pieniądze, jeżeli zaś udowodni się, że stoi za tym apteka, która 
czerpie z tego procederu korzyści, to będzie to uznane za niezgodne z prawem.
Po raz kolejny Inspektor zarzucił aptekom indywidualnym brak przygotowania do planowych 
kontroli, a czasami wręcz zaskoczenie, że taka kontrola się odbędzie.
Zaapelował również do Samorządu aby ten dążył do prawnego uregulowania pojęcia reklamy.
Przypomniał również, że tworzone są działy farmacji przy nowo otwierających się ZOZ-ach
i  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  aby ich  kierownikami  byli  farmaceuci  –  kierownicy  aptek 
ogólnodostępnych.
Wspomniał  również  o  pracowniach  cytostatycznych  jako  nowych  miejscach  pracy  dla 
członków naszej korporacji.
Pani  Prezes  zaapelowała  o  ignorowanie  pisma  Krajowego  Rejestru  Informacji  o 
Przedsiębiorcach, gdyż jest to jedynie oferta handlowa mająca na celu wyłudzenie pieniędzy 
od przedsiębiorców.



W  związku  z  problemem  dotyczącym  zwrotu  pieniędzy  za  realizację  wniosków  na 
pieluchomajtki po zgonie pacjenta, p. Prezes po rozmowach z MOW NFZ odczytała zalecenia 
jakie  Fundusz zaproponował,  aby taka sytuacja  nie  mogła zaistnieć  w przyszłości.  Osoba 
realizująca  wniosek  powinna  posiadać  wiedzę  czy  pacjent  jeszcze  żyje,  gdyż  w interesie 
świadczeniodawcy  (apteki)  jest  posiadanie  takiej  informacji.  Ponadto  osoba  realizująca 
wniosek  powinna  przedstawić  aktualne  upoważnienie,  dowód  osobisty  świadczeniobiorcy 
oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o jego stanie zdrowia.
Kolejne  pytania  dotyczyły  realizacji  recept  IB.  W  przypadku  wpisania  przez  lekarza 
odpłatności 100% uprawniony pacjent otrzymuje bezpłatnie lek o kategorii dostępności „Rp” 
lub „Rpz”.
W przypadku recept IW, ZK gdy wpisano odpłatność R, 30%,50% lub 100%  lek należy 
wydać z taka odpłatnością, gdyż decydują o tym wskazania lekarskie lub ich brak.
Pacjentom  tym  przysługują  leki  bezpłatnie  do  wysokości  limitu  z  list  refundacyjnych 
dostępnych w aptece w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń.
Rozstrzygnięta  została  kwestia  nazw  zwyczajowych  w  recepturze.  Nazwy  wpisane  do 
Farmakopei  są  obowiązujące,  więc  nie  ma przeszkód aby były  wypisywane na  receptach 
złożonych, np. Sal Erlenmayeri, Mixt. Nerwinum, Maść Mikulicza i inne. Obowiązuje dalej 
wymóg wpisania słownie ilości leku psychotropowego, np. Luminalu na tego typu receptach.
Kolejny problem dotyczył recept z oznaczeniem CN, DN. Warunkiem prawidłowej realizacji 
recepty jest wpisanie X w miejscu oddziału Funduszu, gdyż jest to wymóg formalny.
Pani  Prezes zaapelowała do zebranych aby wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji recept 
kierować w pierwszej kolejności do Izby, a nie do Funduszu!
Przypomniała  również  o  obowiązku  wydania  technikom  stażystom  zaświadczeń
o ukończeniu praktyki przez kierowników aptek.
Cieszyć  może  fakt,  że  spotkania  ,,kwartalne’’  gromadzą  coraz  liczniejsze  rzesze  naszych 
koleżanek i kolegów, a gorąca atmosfera zadawanych pytań dowodzi, że są one oczekiwane 
przez farmaceutów.

Sekretarz ORA w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając


