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Szanowni Państwo,
Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) jest organizacją
reprezentującą ponad 400 000 aptekarzy z 31 krajów europejskich. Jednym
z głównych celów działania PGEU jest promowanie aktywnej roli aptekarzy
w systemach ochrony zdrowia. PGEU dąży również, aby uwagi i postulaty
farmaceutów były uwzględniane w procesie podejmowania kluczowych decyzji
dotyczących systemów opieki zdrowotnej – zarówno w poszczególnych krajach
członkowskich UE, jak i na poziomie ogólnoeuropejskim. Naczelna Izba Aptekarska
od wielu lat należy do najbardziej aktywnych członków PGEU.
Każdego dnia aptekarze w Polsce wydają leki i udzielają fachowych porad
prawie 2 mln pacjentów, a apteki stanowią najłatwiej dostępny element systemu
ochrony zdrowia - bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty.
Ogromny potencjał aptek wynika również z faktu, że są one często pierwszym
miejscem, do którego pacjenci udają się po poradę. Dzięki oferowanym w nich
usługom farmaceutycznym znaczna liczba tych pacjentów nie musi już korzystać
z pomocy innych podmiotów tworzących system ochrony zdrowia. W ten sposób
apteki przyczyniają się do istotnego usprawnienia systemu opieki zdrowotnej, co
ma również realny wymiar ekonomiczny – w postaci oszczędności rzędu setek
milionów złotych. Ponadto nieuniknione zmiany demograficzne społeczeństw
europejskich, skutkujące znacznym wzrostem liczby pacjentów w wieku
emerytalnym, którzy stosują pięć lub więcej leków równocześnie, powodują, że
rola aptekarzy w systemach ochrony zdrowia będzie się stale zwiększać.
Najważniejsze założenia dotyczące rozwoju aptekarstwa w Europie zawarte
zostały w dokumencie Strategia Europejskiej Farmacji Aptecznej, który po
kilkunastu miesiącach intensywnych prac przyjęto w trakcie Walnego Zgromadzenia
PGEU 15 listopada 2012 r. w Brukseli. Strategia odzwierciedla dążenie europejskich
farmaceutów do stałego podnoszenia pozycji zawodowej i jakości oferowanych
usług farmaceutycznych, w celu spełnienia oczekiwań pacjentów oraz sprostania
aktualnym wyzwaniom w obszarze opieki zdrowotnej.

Doświadczenia większości krajów europejskich pokazują jednoznacznie, że
głównym kierunkiem rozwoju aptekarstwa w Europie powinno być dążenie do
stałego podnoszenia jakości usług farmaceutycznych. Opieka skoncentrowana na
pacjencie, w którą zaangażowani są pracownicy fachowi systemu ochrony zdrowia
tworzący interdyscyplinarny zespół, przynosi znacznie większe korzyści pacjentom
i systemom opieki zdrowotnej niż strategie marke ngowe, których celem jest
wyłącznie realizacja założeń biznesowych. Nie należy traktować leków jak zwykłych
towarów, a aptek jak „sklepów z lekami”, ponieważ wówczas nie jest możliwe
prowadzenie szeroko pojętej opieki farmaceutycznej, która powinna być ważnym
elementem polityki lekowej państwa.
Aptekarze – jako specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia – angażują się
w działania na rzecz interesu publicznego, a cel ekonomiczny nie ma dla nich
pierwszorzędnego znaczenia. Apteki i zatrudnieni w nich farmaceuci są uważani
za dostępne i godne zaufania źródło informacji na temat leków oraz prowadzonej
farmakoterapii. Z tego względu ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków
funkcjonowania aptek. Rosnący nacisk na komercjalizację dystrybucji detalicznej
produktów leczniczych ma negatywny wpływ na zrównoważony rozwój aptek
ogólnodostępnych, a co za tym idzie ogólną jakość systemu ochrony zdrowia.
W wielu krajach europejskich dostrzeżono ten problem i wkłada się wiele
wysiłku, aby zatrzymać ten negatywny trend, gdyż praktyka pokazała, że jest to
niekorzystne zarówno dla interesu społecznego, jak i szeroko rozumianej polityki
lekowej państwa. Polski parlament poczynił już pierwszy krok w tym kierunku,
uchwalając art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym zakazuje się reklamy
aptek i ich działalności.
Samorząd aptekarski stoi ponad partykularnymi interesami i uwzględnia
w swojej strategii zarówno korzyści dla środowiska aptekarskiego, jak i dla pacjentów
oraz systemu ochrony zdrowia i budżetu państwa. Zbieżność propozycji aptekarzy
z polityką lekową państwa podkreślił również Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w swoim wyroku z dnia 19 maja 2009 r., w którym wskazał, że aptekarze prowadzą
apteki nie tylko w celu osiągania zysków, ale także, by realizować swoje obowiązki
zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia, doświadczenia i zasad etyki
zawodowej oraz poczucia odpowiedzialności, jaka na nich ciąży.
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