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Zwycięstwo. Mamy
prezydencję PGEU.
MICHAŁ BYLINIAK PREZYDENTEM PGEU W
2019 R.
20

czerwca

br.

podczas

zgromadzenia

ogólnego, które odbyło się w Hiszpanii, Grupa
Farmaceutyczna

Unii

Europejskiej

wybrała

Michała Byliniaka na prezydenta PGEU w 2019
r.

Jego

zastępcą

został

Thanasis

Papathanassis, z Panhellenic Pharmaceutical
Association (PFS).
Z

wykształcenia

farmaceuta,

farmaceutycznego
wiceprezesem

Michał

Warszawskiego

Naczelnej

Rady

Byliniak

jest

Uniwersytetu

Aptekarskiej.

Z

absolwentem

Medycznego.
rynkiem

wydziału

Obecnie

jest

farmaceutycznym

związany od ponad 15 lat.Posiada szerokie doświadczenie menedżerskie związane
z

dystrybucją,

refundacją,

badaniami

klinicznymi

i

rejestracją

produktów

leczniczych, które zdobył zarówno podczas pracy w aptekach, jak i w krajowych
hurtowniach, firmach farmaceutycznych i firmach konsultingowych. Jest autorem
licznych opracowań związanych z sektorem farmaceutycznym. Czytaj dalej
na www.nia.org.pl

Jak wprowadzić w Polsce opiekę
farmaceutyczną? - konferencja prasowa z
udziałem m.in. wiceministra zdrowia i prezes
NRA

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej w Polsce mogłoby przynieś blisko
4

mld

zł

oszczędności

-

wynika

z

raportu

firmy

Deloitte.

Do

wykorzystania jest potencjał: 15 tys. aptek i 26 tys. farmaceutów. Resort
zdrowia pracuje już nad optymalnym rozwiązaniem i odpowiednimi
zmianami w przepisach.
Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podkreśliła, że opieka farmaceutyczna
jest korzyścią, przynosi oszczędności dla systemu ochrony zdrowia. Jednak
zaznaczyła, że obecnie opieka farmaceutyczna nie ma ram prawnych i musiałoby
zmienić się wiele przepisów, określających co wolno farmaceucie.
- Postulujemy, aby farmaceuta mógł mieć wgląd do dokumentacji medycznej
pacjenta, czyli wgląd farmaceuty w indywidualne konto pacjenta, oczywiście w
ograniczonym zakresie - mówiła. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej
wypracować takie rozwiązania prawne , które umożliwią sprawowanie opieki
farmaceutycznej - dodała.
Podczas konferencji zaprezentowano raport "Jak wprowadzić w Polsce opiekę
farmaceutyczną? Rola i wyzwania współczesnej apteki", przygotowany przez firmę
doradczą Deloitte we współpracy z USP Zdrowie. Raport wskazał, że ponad 12
proc. Polaków deklaruje, że ma niezaspokojone potrzeby związane z leczeniem.
Głównym powodem jest zbyt długi czas oczekiwania na wizytę wynikający z
niewystarczającej liczby lekarzy. Czytaj więcej na www.politykazdrowotna.com
Pełny raport Deloitte "Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną? Rola i
wyzwania współczesnej apteki do pobrania tutaj

Posiedzenie Naczelnej Rady
Aptekarskiej
Dnia 20. czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło
się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Członkowie obradowali nad projektami takimi jak ustawa o zawodzie.
Skupiono się na wypracowaniu optymalnego rozwiązania w kwestii
obowiązku specjalizacji dla farmaceutów. Zdecydowane znaczenie miał
tutaj głos środowiska, konsultacje z farmaceutami oraz wyniki ankiety
przeprowadzonej przez Naczelną Izbę Aptekarską, za wypełnienie której
NRA wszystkim farmaceutom

dziękuje.

Omawiano stan prac nad

pilotażem opieki farmaceutycznej, pilotażu e-recepty a także szereg
zagadnień dotyczących farmacji i aptek szpitalnych.
Złożono

również

oficjalne

podziękowania

i

wyrazy

uznania

Pani

Halinie

Roszkowskiej-Filip za dotychczasową pracę na stanowisku dyrektora biura, które
sprawowała przez ponad 14 lat. Pani Halina Roszkowska-Filip dalej pozostaje
członkiem zespołu NIA, swoje doświadczenie wykorzysta jako projekt manager
Aptekarza Polskiego. Funkcję dyrektora biura objęła Pani

Marta Wojdyr. Obu

Paniom życzymy sukcesów i satysfakcji z nowych wyzwań zawodowych.

Wyniki Ankiety Naczelnej Izby Aptekarskiej
Czy wymóg obowiązkowej specjalizacji dla kierownika
apteki to dobry pomysł?
Do dnia 21.czerwca 2018 r. liczba wypełnionych ankiet przekroczyła 10 000.
Dziękujemy.

Apteki szpitalne są
traktowane jak gorsza córka
farmacji
Jesteśmy

w

stanie

szpitali, jak duże oszczędności generuje

udowodnić

dyrektorom

farmaceuta szpitalny. Mam

nadzieję, że zła passa dla tej grupy zawodowej się skończy - mówiła
Elżbieta Piotrowska - Rutkowska, prezes NRA, podczas konferencji
„Apteka

przyszłości:

jak

farmaceuta

może

wesprzeć

lekarza?”

(Warszawa, 18 czerwca br.).
W dyskusji na temat wdrożenia pilotażu opieki farmaceutycznej chciałabym
zwrócić uwagę na farmaceutów szpitalnych.

Mamy apteki szpitalne, w których pracują farmaceuci, ale są też farmaceuci
dedykowani do innych zadań w szpitalu – ich rola jest zupełnie inna w porównaniu
do zadań, jakie wykonują ich koledzy w aptekach ogólnodostępnych.
Chciałabym, żeby ci farmaceuci mogli zaistnieć w szpitalach, by mogli sprawować
opiekę farmaceutyczną już na poziomie przyjęcia pacjenta na oddział. Tam
dokonywaliby wstępnego przeglądu lekowego w celu przekazania lekarzowi
informacji o przyjmowanych przez pacjenta lekach. Świadczenie takiej usługi
przez

farmaceutę

jest

dla

lekarza

bardzo

ważne.

Czytaj

więcej

na www.medexpress.pl

MZ: nigdy dotąd nie

GIF: W polskich

byliśmy tak blisko

aptekach nie ma

wprowadzenia opieki

fałszywych leków

farmaceutycznej

Główny Inspektor Farmaceutyczny

Realizacja

pilotażu

farmaceutycznej

na

opieki
razie

ma

zostać ograniczona do przeglądu
lekowego. Celem jednak jest, aby
farmaceuci nie pozostali jedynie
na poziomie takiego doradztwa.
Zdaję sobie sprawę, że pilotaż
może powiedzieć nam tylko, jak
dużo jeszcze pracy przed nami ocenia

wiceminister

zdrowia

Marcin Czech.

ustawa o świadczeniach zdrowotnych
kontekście

zmianie,

wydały

wspólne

sprawie

Instytut

Leków

stanowisko

informacji

dotyczących

w

prasowych
problemu

sfałszowanych

produktów

leczniczych w polskich aptekach.
Obie

instytucje

problem

przekonują,

fałszywych

aptekach

leków

praktycznie

że
w
nie

istnieje...

przez

Minister Marcin Czech przyznał, że
ulec

Narodowy

W związku z wywiadem udzielonym

W farmaceutach jest potencjał

musi

oraz

zwłaszcza

finansowania

w

opieki

farmaceutycznej. Odnośnie ustawy o

prof.

Zbigniewa

Fijałka

Dziennikowi Gazecie Prawnej ,Główny
Inspektor

Farmaceutyczny

oraz

Narodowy Instytut Leków stwierdzają,
iż opublikowane informacje nie są
zgodne

ze

stanem

rzeczywistym.

zawodzie farmaceuty, znajdą się w niej

Ponadto instytucje nie zgadzają się ze

zapisy,

jakie

stwierdzeniem, że w odniesieniu do

ramach

znanego problemu fałszowania leków

dalej

„urzędy nic z tym nie robią”. Czytaj

które

aptekarze

wskażą

będą

doradztwa.

usługi,

pełnić

w

Czytaj

na www.rynekaptek.pl

więcej na mgr.farm

Leki to nie cukierki -

Głos farmaceutów

start kampanii

uwzględniony w

edukacyjnej

debacie: „Wspólnie

Dzieci

są

szczególną

grupą

pacjentów ze względu na większe
wymagania przy doborze zarówno
dawki, jak i postaci leku. Edukując
dzieci, można zmienić podejście
do leków całego społeczeństwa tłumaczy Grzegorz Cessak, prezes
URPL.
Zatrucia

lekami

najczęstszych

-

wyjaśniają

przyczyn

zagrożenia

życia u dzieci i młodzieży, zaraz po
wypadkach

drogowych,

pożarach

i

utonięciach. Na przykład typowe leki
dla dorosłych przyjmowane w razie
przeziębienia

mogą

spowodować

nawet śmierć kilkuletniego dziecka. Do
tragicznych

następstw

doprowadzić

może

nieświadomość

niebezpieczeństwa ze strony rodziców
lub

Stanowisko

Ogólnopolskiego

Stowarzyszenia

opiekunów,

zbyt

pochopne

stosowanie leków, nieprawidłowe ich
przechowywanie,

jak

i

po

prostu

Farmaceutów

„Perspektywa 2030” alarmujące o
rzekomym

braku

farmaceutów

reprezentacji

w

„Wspólnie

projekcie

dla

wprowadza

organizatorzy kampanii - to jedna z

tak

dla Zdrowia”

Zdrowia”

w

błąd

opinię

publiczną.
Naczelna

Izba

Aptekarska

jako

organizacja ustawowo reprezentująca
ponad 30 tys.

farmaceutów w kraju

otrzymała zaproszenie do udziału w
narodowej

debacie:

Zdrowia”.

„Wspólnie

Elżbieta

Rutkowska,

prezes

dla

Piotrowska-

Naczelnej

Rady

Aptekarskiej i jednocześnie członek
rady

społecznej

Ministrze

działającej

Zdrowia,

od

przy

samego

początku osobiście angażuje się w
prace projektowe, kładąc szczególny
nacisk

na

uwzględnienie

roli

farmaceuty w całym systemie ochrony

nieupilnowanie

dziecka.

Więcej

zdrowia. Więcej na www.nia.org.pl

na www.rynekaptek.pl

Podsumowanie rynku za maj 2018
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IQVIA

Andrzej Jacyna prezesem NFZ
Rada

Narodowego

pozytywnie
Andrzeja

zaopiniowała
Jacyny

Narodowego
nowemu

prezesowi

wręczył

w

Funduszu
na

Funduszu

południe

Zdrowia

kandydaturę

funkcję
Zdrowia.

minister

prezesa
Nominację

zdrowia

Łukasz

Szumowski.
Na ostatniej prostej w ministerialnym konkursie - Andrzej Jacyna wyprzedził
Zbigniewa Orła, dziekana wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i
Innowacji w Lublinie i byłego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w Lublinie.
Nowy prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ponad dwa lata pełnił obowiązki
szefa funduszu, po tym jak 11 marca 2016 roku z funkcji tej Konstanty Radziwiłł
odwołał

poprzedniego

na www.pulsmedycyny.pl

prezesa

-

Tadeusza

Jędrzejczyka.

Czytaj

więcej

Dorota Hryniewiecka-Firlej
została nowym prezesem
zarządu INFARMY
20

czerwca

2018

roku,

podczas

Walnego

Zgromadzenia

Związku

Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wybrany
został nowy skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego
na kadencję 2018-2020. Dorota Hryniewiecka - Firlej została powołana
przez nowy Zarząd INFARMYna stanowisko prezesa.
"Powołanie mnie na funkcję prezesa INFARMY traktuję jako ogromne wyróżnienie i
dowód zaufania za które chciałam podziękować wszystkim firmom członkowskim i
członkom nowo powołanego Zarządu. To odpowiedzialność za każdą decyzję jaką
przyjdzie nam podejmować w ramach Zarządu i Rady Nadzorczej " powiedziała
prezes zarządu INFARMY. Czytaj więcej na www.medexpress.pl

Działo się ...
I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu
W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Dębickiej hali MOSIR odbyły się I Mistrzostwa
Polski Farmaceutów w Pływaniu. Organizatorem Mistrzostw była Podkarpacka
Okręgowa Rada Aptekarska. W imprezie uczestniczyli między innymi: Burmistrz
Dębicy mgr Mariusz Szewczyk, Prezes NRA mgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
oraz członkowie NRA: mgr Małgorzata Pietrzak, dr Lucyna Samborska, dr Paweł
Chrzan,

mgr

Jarosław

Mateuszuk,

Naczelny

Rzecznik

Odpowiedzialności

Zawodowej mgr Kazimierz Jura, Dyrektor Departamentu Nadzoru Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego Barbara Walenciak, PWIF mgr Monika Urbaniak,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami POW NFZ mgr Anna Pliś-Grymanowska.
Gościem

specjalnym

Mistrzostw

była

mistrzyni

Polski

Jędrzejczak. W zawodach brali udział farmaceuci z 10 Izb.

Komunikaty

w

pływaniu

Otylia

Zmiana kategorii

Produkty lecznicze,

dostępności z Rp na

dla których zostały

OTC produktu

wydane (w maju 2018

leczniczego Zovirax

r.) decyzje Prezesa

tabl. 200 mg

Urzędu w sprawie

Więcej informacji na www.nia.org.pl

skrócenia terminu
ważności pozwolenia
na dopuszczenie do
obrotu
Więcej informacji na www.nia.org.pl

NIA
ul.Długa 16, 00-238 Warszawa
e- mail: nia@nia.org.pl
tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70
http://www.nia.org.pl/
Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?
iwona.klita@nia.org.pl
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