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UCHWAŁA Nr IV/101/2006
z dnia 6 września 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru skarbnika
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), § 4 ust. 2 zd. 1 uchwały Nr IV/7/2004 IV Krajowego
Zjazdu Aptekarzy z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, zgodnie z § 10 ust. 1 zd. 2
uchwały Nr IV/42/2005 z dnia 19 maja 2005 r. o trybie działania
Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska, w głosowaniu tajnym, uchwala, co następuje:
§1.
Naczelna Rada Aptekarska wybiera Panią Joannę Piątkowską na
skarbnika Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁA Nr IV/102/2006
z dnia 6 września 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru członka Prezydium
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991
r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z późn. zm.), § 4 ust. 2 zd. 1 uchwały Nr IV/7/2004 IVKrajowego Zjazdu
Aptekarzy z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu Naczelnej
Rady Aptekarskiej, zgodnie z § 10 ust. 1 zd. 2 uchwały Nr IV/42/2005
z 19 maja 2005 r. o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej,
Naczelna Rada Aptekarska, w głosowaniu tajnym, uchwala, co następuje:
§1.
Naczelna Rada Aptekarska wybiera Pana Piotra Jóźwiakowskiego
na członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁA Nr IV/104/2006
z dnia 6 września 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zwrócenia się do Okręgowej Rady Aptekarskiej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę tej rady
Nr 11/2005 z dnia 15 lutego 2005 r.
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NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 9, poz. 108,
z póź. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§1.
Naczelna Rada Aptekarska zwraca się do Okręgowej Rady
Aptekarskiej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 11/2005 z dnia 15
lutego 2005 r. w sprawie zasad ustalania rękojmi należytego kierowania apteką, dostosowującej wymienioną uchwałę do obowiązujących przepisów prawa.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie:
W dniu 15 lutego 2005 r. Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska przyjęła uchwałę Nr 11/2005 w sprawie zasad ustalania
rękojmi należytego kierowania apteką, zwaną dalej „uchwałą
o rękojmi”. W § 2 tej uchwały postanowiono, że farmaceuta, który
zamierza objąć funkcję kierownika apteki jest zobowiązany wystąpić do Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, iż daje on rękojmię należytego kierowania daną apteką. Wniosek taki winien być złożony nie
później niż na 30 dni przed planowanym terminem objęcia funkcji
kierownika apteki. W § 5 uchwały przewidziano możliwość wszczynania przez Prezydium WOIA z urzędu postępowania w celu
ustalenia czy farmaceuta pełniący funkcje kierownika apteki daje
rękojmię należytego jej kierowania, w przypadku powzięcia wiadomości uzasadniających przypuszczeniem, że farmaceuta ten nie
daje już rękojmi należytego kierowania apteką.
Podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską uchwały w sprawie
zwrócenia się do Okręgowej Rady Aptekarskiej Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej o podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę tej rady Nr 11/2005 z dnia 15 lutego 2005 r., uzasadnione
jest koniecznością dostosowania przepisów wewnątrzkorporacyjnych do obowiązujących przepisów prawa.
Podejmując wskazaną uchwałę Rada Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej powinna uwzględnić następujące okoliczności:
W obowiązującym prawie, w tym w szczególności w Prawie
farmaceutycznym nie występuje pojęcie: „rękojmia należytego
kierowania apteką”, które zostało użyte w uchwale. Występuje natomiast pojęcie: „rękojmia należytego prowadzenia apteki”, którą
powinny „dawać” (jak mówi ustawa) zarówno osoba prowadząca
aptekę (art. 101 pkt 4 Prawa farmaceutycznego) jak i farmaceuta kierujący tą apteką (art. 99 ust. 4a Prawa farmaceutycznego).
W tym ostatnim przypadku ustawa mówi o „osobie odpowiedzialnej za prowadzenia apteki”.
Uchwała nie podaje trafnej i adekwatnej podstawy prawnej.
Przywołany art. 29 pkt 1 ustawy o izbach aptekarskich dotyczy
wyłącznie art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 4-11 i 13 i nie powinien być łączony
z art. 7 ust. 1 pkt 5 tej ustawy. Natomiast żaden punkt z art. 7 ustawy o izbach aptekarskich nie wymienia wprost „ustalenia rękojmi
należytego kierowania apteką”.
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Istnienie rękojmi u farmaceuty spełniającego wymogi z art. 88
ust. 2 Prawa farmaceutycznego, za czym przemawia utrwalone
w tym względzie orzecznictwo NSA. W konsekwencji jest nie do
przyjęcia zapis w § 5 ust. 4 lit. e) uchwały; podejrzenie, nawet
„uzasadnione” tutaj nie wystarcza, w tym względzie rozstrzyga
prawomocne orzeczenie sądu aptekarskiego
Rażące sprzeczności z ustawą o izbach aptekarskich zachodzą w
przypadku postanowień § 4 pkt 4 lit. c-e uchwały.
Przewidziana w § 5 - § 6 uchwały możliwość wszczynania przez
Prezydium WOIA z urzędu postępowania w celu ustalenia czy
farmaceuta pełniący funkcję kierownika apteki daje rękojmię należytego jej kierowania, w przypadku powzięcia wiadomości uzasadniających przypuszczeniem, że farmaceuta ten nie daje już rękojmi należytego kierowania apteką, pozbawiona jest całkowicie
podstaw prawnych i stanowi rażące naruszenie prawa.
Mając na uwadze powyższe należało rozstrzygnąć jak
w uchwale.

POSTANOWIENIE Nr IV/11/2006
z dnia 7 czerwca 2006 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia „Celów i strategii samorządu
aptekarskiego na lata 2006-2007”
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn.
zm.), Naczelna Rada Aptekarska postanawia, co następuje:
§1.
Zatwierdza się, opracowany przez Departament Konsolidacji,
Integracji i Strategii Programowej NRA, dokument pod tytułem:
„Cele i strategia samorządu aptekarskiego na lata 2006-2007”, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do postanowienia NRA nr IV/11/2006
z dnia 7 czerwca 2006 r. został opisany w nr 8/październik 2006
Aptekarza Polskiego na stronie 38
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

STANOWISKO
Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 7 czerwca 2006 roku
w sprawie projektu wprowadzenia stałej opłaty
administracyjnej
Naczelna Rada Aptekarska negatywnie opiniuje propozycję wprowadzenia stałej opłaty administracyjnej w miejsce obowiązującej
marży detalicznej.
Z uwagi na fakt, że samorządowi aptekarskiemu poza ogólną propozycją dotyczącą wprowadzenia tej opłaty, nie zostały przedstawione żadne szczegóły dotyczące tego rozwiązania, a odnoszące
się chociażby do sposobu i trybu wprowadzenia opłaty oraz przewidywanej jej wysokości, zajęcie innego stanowiska w sprawie nie
jest możliwe.

Organy samorządu aptekarskiego nie znajdują, na obecnym etapie,
racjonalnego uzasadnienia do zmiany dotychczasowych, zaakceptowanych już przez farmaceutów i sprawdzonych w stosowanej
praktyce rozwiązań. Nie bez znaczenia przy wydaniu negatywnej
opinii jest również obawa środowiska aptekarskiego, że ewentualne negatywne skutki związane z wprowadzeniem opłaty stałej
poniosą wyłącznie farmaceuci.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

STANOWISKO
Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 7 czerwca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia kategorii leku
specjalistycznegostosowania
Po przeprowadzeniu analizy dostępnych informacji na ten temat, NRA nie popiera koncepcji wprowadzenia przez MZ kategorii leku specjalistycznego stosowania zawartej w dokumencie „Założenia zmian w systemie refundacji leków” (MZ 15.09.2005).
NRA stoi na stanowisku, że proponowane rozwiązanie spowoduje dyskryminację pacjentów z terenów wiejskich, o małym zaludnieniu i niewystarczającej ilości poradni specjalistycznych. Zniweczy
trud i koszty reformy systemu ochrony zdrowia polegającej m.in. na
wprowadzeniu instytucji i systemu kształcenia lekarzy rodzinnych,
spowoduje utrudnienia w pracy lekarzy i aptekarzy.
W obecnej chwili leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby przewlekłe, zakaźne lub psychiczne
oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na choroby
wrodzone lub nabyte.
Uważamy, że rzetelne realizowanie koncepcji takiego systemu
w wystarczający sposób ograniczy nadużywanie wypisywania
nadmiernej ilości refundowanych, drogich produktów leczniczych.
Naszym zdaniem zastosowanie przez NFZ należytej dokładności
przy kontroli wystawiania recept wystarczy do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest ograniczenie wolumenu refundacji.
Istnieje również obawa, że elementy zaproponowanych w w/w dokumencie rozwiązań są powrotem do starych, niekoniecznie udanych koncepcji, których wdrażanie będzie trudne a ich realizacja
może przebiegać nadmiernym kosztem aptekarzy.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁY I INNE DOKUMENTY
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