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- specjalista farmacji aptecznej

Kandydatka na funkcję Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej

W latach 2008 -2015 prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
Od 2008 roku członek Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowna Koleżanko!  Szanowny Kolego!
Drodzy Delegaci na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy!

Przyszłość naszego samorządu zależy od Ciebie!

Proszę o wybór mojej osoby na funkcję Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Możecie na mnie polegać.
Zaufajcie mi.
Nie zawiodę.

SAMORZĄD APTEKARSKI KOALICJĄ IZB APTEKARSKICH



Bez względu na to, gdzie wykonujemy swój zawód: w aptece otwartej, szpitalnej,
hurtowni, czy na uczelni, jesteśmy powołani do niesienia pomocy pacjentom!

Nierozerwalnym spoiwem aptekarzy jest służba drugiemu człowiekowi w imię dobra,
które wyraża się  słowami:

Salus aegroti suprema lex esto.

Siła naszej samorządowej rodziny jest sumą wysiłku ponad trzydziestu tysięcy członków
samorządu aptekarskiego. Tak jak w rodzinie, w samorządzie aptekarskim mamy te
same prawa i obowiązki.

Pierwszy artykuł ustawy o izbach aptekarskich jak rama dobrego obrazu definiuje
przestrzeń samorządu zawodowego aptekarzy:

„Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu
aptekarskiego, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego
zawodu”.

Po 25 latach istnienia nadszedł czas, żeby samorząd aptekarski stał się organizacją
zdolną do podejmowania działań na wszystkich płaszczyznach, które dotyczą zawodowej
i społecznej odpowiedzialności farmaceutów. Przyszłość samorządu zależy w równej
mierze od programu działania oraz od przywództwa zdolnego do jego realizacji.

Samorząd aptekarski jest przestrzenią mojej aktywności społecznej.
Jestem członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Pełniłam przez dwie kadencje
funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej, obecnie jestem jej V-ce Prezesem.
Od dwóch kadencji jestem członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jestem gotowa do działania!

Ubiegam się o objęcie funkcji Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zapewniam, że
jestem przygotowana i zdolna do wypełnienia tej roli. Moja zawodowa wiedza oraz
samorządowe i życiowe doświadczenie są polisą mojej niezawodności.
Wiem, jak wyprowadzić samorząd aptekarski na szerokie wody i poprowadzić go do
Naszego wspólnego celu!

Mój program i deklaracja wyborcza
.com



BĘDĘ:
Wspierać prace Inspekcji Farmaceutycznej

w eliminowaniu wszystkich patologii związanych z
nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa tj. reklamy aptek,
ograniczeń dostępności leków dla pacjentów i aptek,
odwróconego łańcucha, braku wymaganej obsady fachowej,
przekroczeń 1% aptek w województwie.

Współpracować z wszelkimi instytucjami
w celu dostosowania systemu kształcenia
uniwersyteckiego oraz podyplomowego
do obecnych wymagań, a także wyzwań stawianych
farmaceutom.

 Aktywnie uczestniczyć w dyskusjach
prowadzonych w mediach, a także bezzwłoczne reagować
 na wszelkiego rodzaju przejawy naruszenia dobrego
imienia farmaceutów.

Wspierać  farmaceutów zatrudnionym w
szpitalach, by zagwarantować im niezależność oraz
wyeliminować wszystkie negatywne praktyki.

PODEJMĘ SIĘ:
 Przygotowania analiz wykazujących

konieczność zwiększenia zatrudnienia
farmaceutów w szpitalach.

DOPROWADZĘ DO:
 Poszerzenia katalogu szkoleń

uwzględniając zagadnienia związane z realizacją
zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 Doprowadzę do organizacji i utrzymania
kontaktów z przedstawicielami urzędów oraz
z politykami.

DEKLARUJĘ:
 Przygotowanie propozycji zmian w przepisach

mających na celu ograniczenie obrotu pozaaptecznego,
wzmocnienie roli i pozycji farmaceuty, wyeliminowanie
niefarmaceutów ze struktury właścicielskiej aptek, a także
podwyższenie marży pozwalającej na realizację wszystkich
ustawowych zadań.

Wsparcie i udział we wszelkiego rodzaju
aktywnościach prozdrowotnych w celu zwiększenia
świadomości pacjentów.

ZMIANY W NIA : Unowocześnienie narzędzi kontaktu z członkami organów NIA oraz izbami, analiza wszystkich wydatków pod
kątem uzyskania oszczędności oraz zwiększenia przejrzystości prowadzonej polityki finansowej NIA, optymalizacja zadań
realizowanych przez pracowników NIA, publikacja maksymalnie szerokiej informacji na temat działalność NIA.

Pamiętajcie!

Przyszłość naszego samorządu zależy od dobrego lidera,
zdolnego poprowadzić nas do celu!

Elżbieta Piotrowska – Rutkowska

al@byliniak.com
www.byliniak.com
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