NOWE OPOLSKIE
WIADOMOŚCI
FARMACEUTYCZNE
BIULETYN OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
Numer 1 kwiecień-czerwiec 2016

Witam Państwa serdecznie
Wykonując uchwałę XXIV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Opolskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej o powołaniu biuletynu informacyjnego, oddajemy państwu niniejszym
pierwszy numer nowo powstałego Biuletynu.
Będzie to już co najmniej trzecia odsłona
regionalnego biuletynu farmaceutycznego.
Pierwszym był ukazujący się w latach 60-tych
ubiegłego wieku „Opolski Biuletyn Farmaceutyczny” wydawany przez sekcję farmaceutyczną Związku Zawodowego Pracowników Zdrowia oraz oddział PTFarm-u w Opolu. Kolejną
odsłoną były „Opolskie Wiadomości Farmaceutyczne”. Był to biuletyn informacyjny wydawany przez nieistniejące już Stowarzyszenie
Właścicieli Aptek Prywatnych Opolszczyzny
we współpracy z PTFarm oddział Opole oraz
Okręgową Radą Aptekarską w Opolu. Pierwszy
numer tego biuletynu ukazał się w sierpniu
1992 roku. Ostatni numer owego wydawnictwa
ukazał się ponad 8 lat temu. Od tego czasu
obieg informacji i dokumentów, dzięki gigantycznemu rozwojowi technik elektronicznointernetowych, uległ znacznemu przeobrażeniu.
Dlatego też obecny biuletyn raczej nie będzie
miejscem i medium w którym będziemy zamieszczali różnego rodzaju pisma i rozporządzenia dotyczące szeroko pojętego działania
izby aptekarskiej i obrotu lekiem. Miejsce na
pełną treść tych dokumentów i ich interpretacje
jest w internecie. My na stronach biuletynu
będziemy jedynie zaznaczali, i w krótki sposób
opisywali istotne dla pracy aptekarzy zmiany
i interpretacje, podpowiadając równocześnie,
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gdzie można znaleźć szersze i bardziej szczegółowe opracowania poruszanych tematów. Mamy natomiast nadzieję że zamieszczane informacje przybliżą Państwu bieżące działania
Izby, jak również zagadnienia szeroko związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Nawiązując do tradycji owego nie istniejącego od
lat wydawnictwa postanowiliśmy przyjąć dla
nowego biuletynu tytuł „Nowe Opolskie Wiadomości Farmaceutyczne”
W tym numerze znajdziecie państwo krótki
opis zmian jakie zaszły w przepisach na przełomie roku, jak również najważniejsze informacje
jakie łączą się z nowymi uprawnieniami pielęgniarek i położnych, dotyczących wystawiania
recept refundowanych. Materiał został opracowany przez Wiceprezesa naszej Izby mgr. Marka Matysika.
Ze stałych pozycji jakie mamy zamiar zamieszczać w biuletynie, należy wymienić felieton autorstwa Prezesa Opolskiej Okręgowej
Izby w którym, jak mamy nadzieje przybliży
On działania bieżące Izby i problemy którymi
zajmuje się Izba na co dzień.
Planujemy również krótki przegląd tego, co
można znaleźć w internecie, ze szczególnym
uwzględnieniem farmaceutycznych forów dyskusyjnych.
Mam nadzieję że w miarę ilości posiadanego miejsca, uda nam się w krótkim czasie znaleźć również miejsce na artykuły i felietony
dotyczące szeroko pojętej farmacji.
Zapraszamy do lektury i przesyłania na
adres biuletyn@apzw.pl wszelkich uwag na
temat zawartości biuletynu.
Wojciech Olender
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Pogoda na jutro
W ostatnich dniach zrobiło się zdecydowanie cieplej. Mam na myśli nie tylko wiosnę
wokół, ale również atmosferę wokół nas farmaceutów. W zasadzie można powiedzieć, że
zrobiło się wręcz gorąco. Powstał zespół do
spraw Ustawy o zawodzie farmaceuty na który
czekaliśmy dwadzieścia pięć lat. Efektem ma
być ustawa kompleksowo regulująca funkcjonowanie naszego zawodu. Burza rozpętała się
wokół zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa
Zdrowia, dotyczącej ustawowej gwarancji, by
co najmniej 51% udziałów w aptece należało
do farmaceutów. Ruszyły prace nad ograniczeniem obrotu pozaaptecznego, co powoduje
powstawanie kolejnych obszarów wysokiego
ciśnienia. To prognoza dla stolicy. U nas lokalnie przymrozki wywołane decyzjami naszego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
który zaczął wydawanie decyzji cofających
zezwolenia na prowadzenie apteki w związku z
przekroczeniem przez spółki powiązane zapisów antykoncentracyjnych. Toczy się obecnie
kilkadziesiąt takich postępowań. Ocieplenie
zapowiadają zmiany ustawy refundacyjnej
pozwalające zamieniać leki również „w górę”
czy listy raz na cztery miesiące. I właśnie
dlatego, że dzieje się tak wiele, a artykuł to
zaledwie kilka zdań, chcielibyśmy spotkać się
z Wami i porozmawiać o tym „co słychać”.
Wszystkich farmaceutów z naszej Izby, już dziś
serdecznie zapraszam na spotkanie w sobotę 21
maja. Postaramy się pokazać nad czym pracujemy, ale też chcielibyśmy rozwiać wiele wątpliwości odpowiadając na pytania. Szczegóły na
naszej stronie, zresztą też zmienionej.
Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.
Marek Tomków
Prezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

VII KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY
Sprawozdanie (skrót)
W dniach od 29 do 31 stycznia 2016 roku w
Jachrance pod Warszawą odbył się VII Krajowy Zjazd Aptekarzy (VII KZA), który zgodnie
z art. 35. Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.

o izbach aptekarskich jest najwyższą władzą
samorządu aptekarskiego. W Zjeździe wzięło
udział 337 delegatów, reprezentujących okręgowe izby aptekarskie.
I dzień Zjazdu
Do sali obrad VII KZA wprowadzono
Sztandar Naczelnej Izby Aptekarskiej, a uczestnicy obrad odśpiewali hymn państwowy. Ustępujący Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr
n. farm. Grzegorz Kucharewicz – piastujący tę
funkcję w latach 2008 – 2016 – dokonał otwarcia Zjazdu. Przywitał serdecznie wszystkich
gości i delegatów okręgowych izb aptekarskich.
Podziękował uczestnikom za dotychczasową
współpracę i złożył im życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Podkreślił także rangę aktualnych obrad dla
przyszłości samorządu aptekarskiego.
W następnej kolejności Wiceprezes NRA dr
n. farm. Marek Jędrzejczak omówił rys historyczny 25-lecia działalności samorządu aptekarskiego.
Następnie rozpoczęły się wystąpienia zaproszonych gości:

Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł
zapowiedział kompleksową reformę polskiego aptekarstwa. Omówił propozycję
zmian w Prawie farmaceutycznym, ustawie refundacyjnej oraz zwrócił uwagę na
potrzebę opracowania ustawy o zawodzie
farmaceuty. Wyraził poparcie ministerstwa dla postulatu „apteki dla aptekarza”.
Jego wystąpienie wzbudziło wielkie zainteresowanie delegatów Zjazdu, którzy
brawami poparli główne założenia wystąpienia ministra Radziwiłła;

Poseł Tomasz Latos odczytał list Prezesa
PiS Jarosława Kaczyńskiego skierowany
do uczestników VII KZA;

Elżbieta Paucz – Prezes Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych;

Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych;

Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej;

Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych;
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Ewa Jankowska – Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków Bez
Recepty (PASMI)
Głos zabrali także: przedstawiciel redakcji
Czasopisma Aptekarskiego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz członek Stowarzyszenia Aptekarzy Tradycyjnych.
Wszystkie wyżej wymienione wystąpienia
zawierały podziękowania za dotychczasową
współpracę z Naczelną Izbą Aptekarską oraz
życzenia owocnych obrad na VII KZA.
Kolejno uhonorowano zasłużonych farmaceutów odznaczeniami samorządu aptekarskiego oraz wręczono odznaczenia Ministra Zdrowia. Na tym zakończyła się część reprezentacyjna Zjazdu.
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do wyborów organów Zjazdu. Przewodniczącą VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy została mgr farm. Bożena Śliwa (OIA Kielce).
Zastępcami Przewodniczącej KZA zostali dr n.
farm. Piotr Migas (OIA Gdańsk) i mgr farm.
Adam Walenty Wąsiewicz (OIA Bydgoszcz).
Funkcję Sekretarzy Zjazdu powierzono: mgr
farm. Elżbiecie Rząsa-Duran (OIA Kraków),
mgr farm. Konradowi Okurowskiemu (OIA
Olsztyn) i mgr farm. Marcinowi Skrabalakowi
(OIA Gdańsk).
Następnie uchwalono Regulamin Zjazdu,
przyjęto porządek obrad Zjazdu oraz dokonano
wyboru członków Komisji zjazdowych.
Komisji Mandatowej
Komisji Skrutacyjnej
Komisji Wyborczej
Komisji Regulaminowej
Komisji Wniosków i Uchwał


W kolejnej części Zjazdu przedstawiono
sprawozdania z działalności organów Naczelnej
Izby Aptekarskiej:

ustępujący Prezes NRA dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz przedstawił sprawozdanie z pracy NRA za okres VI kadencji;

mgr farm. Beata Owczarska (OIA Poznań) omówiła pracę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za
okres VI kadencji;

mgr farm. Kazimierz Jura (OIA Kraków)
przedstawił sprawozdanie z pracy Naczelnego Sądu Aptekarskiego za okres VI
kadencji;

mgr farm. Andrzej Wróbel (OIA Bydgoszcz) przedstawił sprawozdanie z pracy

Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres
VI kadencji.
Wszystkie sprawozdania zostały wysłuchane przez delegatów VII KZA. Nie podjęto jednak dyskusji nad żadnym z nich. Po każdym
wystąpieniu przyjmowano uchwały w sprawie
zatwierdzenia poszczególnych sprawozdań
organów NIA.
Ostatnim elementem piątkowego posiedzenia było głosowanie nad wnioskiem Naczelnej
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
ustępującej Naczelnej Radzie Aptekarskiej.
Wniosek ten został przyjęty. Na tym obrady
pierwszego dnia zakończono.
II dzień Zjazdu
Drugi dzień Zjazdu dotyczył wyboru władz
naszego samorządu. O godzinie 9:00 wznowiono obrady, a wśród delegatów dało się odczuć
napięcie. W pierwszej kolejności podjęto
uchwały dotyczące przeprowadzenia elektronicznego głosowania nad wyborem prezesa
NRA i zwiększenia liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
do trzech osób.
Następnie zostały zgłoszone dwie kandydatury osób na prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, po wcześniejszym wyrażeniu ich zgody
na objęcie tego stanowiska:

dr n. farm. Marka Jędrzejczaka - wiceprezesa NRA VI kadencji;

mgr farm. Elżbiety PiotrowskiejRutkowskiej (wiceprezes Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Łodzi);
Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swoich poglądów i programów wyborczych
w dziesięciominutowych wystąpieniach. Oba
wystąpienia były merytoryczne i odznaczały się
emocjonalnym podejściem do spraw zawodu.
Kandydaci przedstawiali swoje życiorysy, plan
działania dla przyszłej NRA oraz propozycje
zmian w przepisach, dotyczących farmacji
i rynku aptek w Polsce.
Po krótkich prezentacjach rozpoczęła się
debata. Każdy z delegatów miał prawo zadać
pytanie kandydatowi. Debata trwała prawie
3 godziny i była wyczerpująca, szczególnie dla
kandydatów. Wystąpienia niektórych pytających były bardzo emocjonalne, zawierały także
różne zarzuty pod adresem pretendentów do
stanowiska prezesa NRA. Należy jednak podkreślić, że przeprowadzona dyskusja pozwoliła
poznać sylwetki kandydatów i ich poglądy.
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Od kilku tygodni przed Zjazdem trwała
swego rodzaju kampania wyborcza on-line.
W licznych publikacjach prasowych mogliśmy
zapoznać się ze stanowiskami kandydatów na
dany temat. Jednak dopiero wystąpienia „na
żywo” pozwoliły na poznanie cech charakteru
kandydatów. Wydaje się, że stres miał kluczowy wpływ na postawy i wypowiedzi kandydatów w czasie prezentacji.
Bez zbędnej zwłoki po zakończeniu dyskusji, Przewodnicząca VII KZA zarządziła głosowanie nad wyborem Prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości
głosów:

mgr farm. Elżbieta PiotrowskaRutkowska – 202 głosy

dr n. farm. Marek Jędrzejczak – 115 głosów.
Wobec powyższego na Prezesa Naczelnej
Rady Aptekarskiej VII kadencji została wybrana Pani mgr farm. Elżbieta PiotrowskaRutkowska. Decyzja VII KZA została przyjęta
długą owacją na stojąco. Delegaci wręczyli
Pani Prezes kwiaty, złożyli gratulacje oraz
życzenia pomyślności i sukcesów w pełnieniu
nowej funkcji dla dobra samorządu aptekarskiego.

Zespół Sekcji Historii Farmacji
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Opolu
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska wraz
z Sekcją „Źródło ” mają zaszczyt zaprosić na
JUBILEUSZOWE XXV SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI

„Aptekarz jak lekarz.
Regionalne medykamenty, terapie,
zwykli-niezwykli ludzie...”
Sympozjum odbędzie się
w Krapkowicach (ok. 30 km od Opola)
w dniach: 02 - 05 czerwca 2016 r.
Hotel „Zamkowy Mły n”
Krapkowice ul. Młynska 3

Po przerwie przystąpiono do dalszej części
wyborów. Zgodnie z regulaminem Zjazdu
zgłaszano kandydatury do pełnienia pozostałych funkcji w organach NIA spośród delegatów VII KZA. W wyniku kolejnych głosowań
dokonano następujących wyborów:

Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został mgr farm. Kazimierz Jura (OIA Kraków);

w skład Naczelnej Rady Aptekarskiej z
Opolskiej Izby Aptekarskiej wybrano mgr
farm. Andrzeja Prygla.
Pełny skład osobowy zamieszczony został
w pełnej wersji sprawozdania dostępnej na
stronach OOIA www.ooia.pl .
Oprócz osób wyłonionych w trakcie wyborów w skład NRA, zgodnie z art. 38. ust.1.
Ustawy o Izbach Aptekarskich, weszli także
Prezesi ORA.
Skład osobowy poszczególnych organów
NIA tj. zastępców rzecznika odpowiedzialności
zawodowej, członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnej Komisji Rewizyjnej
wyłonionych w trakcie wyborów, znajdą państwo w pełnym sprawozdaniu zamieszczonym
na stronach naszej izby (www.ooia.pl).
Z Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w skład tych organów jako członka Naczelnej
Komisji Rewizyjnej wybrano mgr farm. Katarzynę Kędzierską.
Na tym zakończono obrady. Wieczorem
odbyła się uroczysta kolacja dla uczestników
VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z okazji
wyboru Prezesa NRA.
III dzień Zjazdu
O godzinie 9:00 rozpoczął się trzeci, a zarazem ostatni dzień Zjazdu. Była to dalsza część
obrad, mająca na celu wypracowanie i uchwalenie wniosków i uchwał z VII KZA.
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy przyjął
uchwały i wnioski programowe, które regulują
działanie Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz
wyznaczyły kierunki prac NRA VII kadencji.
W skrócie obejmują one poniższe zagadnienia:

Zmiana regulaminu NRA (organizacja
posiedzeń i ich prowadzenie, gdy rozpatrywane są sprawy dotyczące prezesa
NRA);

Ograniczenie wynagrodzenia prezesa
NRA do wysokości maksymalnie pięciu
średnich krajowych pensji;
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Podjęcie działań w celu:
egzekwowania przez organy administracji
publicznej przepisów antykoncentracyjnych (1% aptek na terenie województwa);
ograniczenia pozaaptecznego obrotu lekami;
ograniczenia ilości reklam leków;
zwiększenia ściągalności składek na rzecz
okręgowych izb aptekarskich;
likwidacji podziału punktów edukacyjnych na dwie kategorie;
umożliwienia nadzorowanej odsprzedaży
leków innej aptece w przypadku likwidacji apteki;
zmiany obowiązku posiadania aktualnej
Farmakopei w formie książkowej;
przyjęcia zasady „apteki dla aptekarza”;
rekompensowania aptekom strat ponoszonych w czasie zmian cen urzędowych;
wprowadzenia rekompensaty finansowej
za pełnione dyżury nocne;
podwyższenia marży detalicznej za leki
refundowane;
pozyskania środków Unii Europejskiej na
kształcenie podyplomowe farmaceutów;
likwidacji umów z NFZ na realizację
recept refundowanych;

















szczegółowego określenia zakresu obowiązków i norm dla aptek szpitalnych;

wydzielenia osobnego budżetu dla Komisji Rewizyjnej.
Przedstawione powyżej problemy nie wyczerpują podejmowanych przez Krajowy Zjazd
Aptekarzy uchwał. Pełna ich treść będzie dostępna po opracowaniu przez Kancelarię Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Około godziny 13:00 Przewodnicząca Zjazdu mgr farm. Bożena Śliwa, podziękowała
delegatom za przybycie i odpowiedzialność w
podejmowaniu decyzji oraz uznała VII Krajowy Zjazd Aptekarzy za zamknięty.
Wszystkim wybranym członkom organów
NIA serdecznie gratulujemy oraz życzymy
wszelkiej pomyślności w pracach na rzecz
samorządu aptekarskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące całości
Zjazdu, wszystkich kandydatów ubiegających
się o wybór do organów NIA oraz poszczególne wyniki głosowań zostaną przedstawione w
protokole przygotowanym przez Kancelarię
NIA.


Przemysław Wyzga
członek prezydium OORA, delegat na KZA

Zebranie informacji dotyczących zmian w wystawianiu i realizacji recept
w 2016 roku
1. Rodzaje recept z kodami kreskowymi 22 cyfrowymi wystawianymi przez:
a) recepta dla lekarzy (obwieszczenie MZ DU 2016 poz. 62)
Rp - recepta tzw. biała do preskrypcji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobów medycznych refundowanych i pełnopłatnych
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Rpw - recepta tzw. różowa lub z wtórnikiem – do preskrypcji refundowanych leków IN i II-P
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Rpw -recepta tzw. różowa lub z wtórnikiem – do preskrypcji leków I-N i II-P bez umowy z NFZ
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6
b) recepta dla uprawnionych pielęgniarek i położnych tzn. mgr pielęgniarstwa lub położnictwa
oraz pielęgniarka (lub położna) z tytułem specjalisty - po ukończeniu kursu (rozporządzenie MZ DU
2015 poz. 1971)
Rp - recepta tzw. biała do ordynowania (preskrypcji) leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych refundowanych i pełnopłatnych wg. Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. (DU 2015 poz. 1739) załączniki 1, 2 i 3
0

3

1

2

5
3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

c) recepta dla uprawnionych pielęgniarek i położnych tzn. mgr pielęgniarstwa lub położnictwa
(ew. licencjatów) oraz pielęgniarka (lub położna) z tytułem specjalisty - po ukończeniu kursu
(rozporządzenie MZ DU 2015 poz. 1971)
Rp - recepta tzw. biała do preskrypcji leków refundowanych i pełnopłatnych na KONTYNUACJĘ
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2. Uprawnienia wspólne dla recept lekarskich i pielegniarskich „5” (z lekami ordynowanymi wg
Rozp. MZ DU 2015 poz. 1739)
a) wypisywana ilość leku, śr. żyw. i mat. medycznego na 120 dni z dawkowaniem (dotyczy też
recept na kontynuację)
b) wystawianie recept pro auctore i pro familiae
c) adnotacja NZ i CITO (lub równoważne)
d) recepty z adnotacją data realizacji od (dotyczy też recept na kontynuację)
e) recepty nierefundowane mogą odbiegać od wzoru z rozp. o receptach
3. Różnice między receptami lekarskimi, a pielęgniarskimi
lp

Czego dotyczy

Recepta lekarska

Recepta pielęgniarska – kontynuacja „6”

1 Ilość wystawianych
recept

Do 12 na 360 dni

Do 4 na 120 dni

Na 6 m-cy

Na 60 dni tylko jako kontynuacja (PF) w
rozp. o receptach pielęgniarskich brak
adnotacji. Nie dotyczy leków typu DIANE

2 Ilość środka antykoncepcyjnego
3 Refundowane leki do
nebulizacji

Pełne opakowania Można dzielić, ale nie opakowania bezpośrednie

4 Lek recepturowy

tak

NIE

5 Import docelowy

tak

NIE

6 Leki odurzające i psychotropowe

tak

NIE
Art.1.3) - art 15a ust. 2 DU 2015 poz.1640

7 Leki bardzo silnie działające

tak

NIE
jw

8 Adnotacja NZ

tak

Tak jeśli jest w dokumentacji medycznej
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4. Rozbieżności pomiędzy Prawem Farmaceutycznym a rozporządzeniami w sprawie recept
związane z dodaniem po art.96 art. 96 a-c (Ustawa z 9 października 2015 DU 2015 poz. 1991)
lp

dotyczy

Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenia o receptach

1 Antybiotyki do stosowania
doustnego i parenteralnego

7 dni od daty wystawienia 7 dni od daty wystawienia
lub od daty realizacji

2 Preparaty immunologiczne

120 dni od daty wysta- 90 dni od daty wystawienia
wienia

3 Kod poczt. świadczeniodawcy

musi być

nie wymagany

a) gdy nie wiadomo NN
b) NMZ
c) musi być lub jw
d) przy braku wiek lub
data urodzenia

a) musi być
b) adres świadczeniodawcy
c) nie wymagany
d) musi być lub 100% (ew.
opiekuna prawnego)

Dane pacjenta
a) imię i nazwisko
4 b) brak miejsca zamieszkania
c) kod pocztowy
d) PESEL
Telefon do bezpośredniego
5 kontaktu z osobą wystawiającą receptę
6 Pro auctore i pro familiae

TAK

NIE

UMOWA lub PWZ

UMOWA

Według informacji na stronie MZ niektóre dane mogą być umieszczane fakultatywnie
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-realizacji-recept-po-wejsciu-w-zyciezmian-zawartych-w-nowelizacji-ustawy-o-systemie-informacji-w-ochronie-zdrowia
Dotyczy to:
a) kodu pocztowego w adresie pacjenta (lub świadczeniodawcy)
b) numeru telefonu osoby wystawiającej receptę
W receptach pro auctore i pro familiae posiadacze umów z NFZ wpisują je do końca 2016 roku a
pozostali wpisują PWZ
opracował mgr farm. Marek Matysik (OIA Opole)
Opole, 10.03.2016
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Farmaceutyczny internet
Internet jest z nami już od wielu lat. Jest to
zarówno miejsce, gdzie możemy znaleźć potrzebne nam informacje, załatwić masę spraw
jak i wymienić poglądy na interesujące nas
tematy. Polski internet farmaceutyczny, to zarówno oficjalne strony wszelakich instytucji
i urzędów takich jak Inspekcja Farmaceutyczna, NFZ, czy izby aptekarskie, jak również
portale informacyjne czy grupy dyskusyjne.
O stronach oficjalnych nie ma co się zbytnio
rozpisywać, są jakie są, jedne lepsze, drugie
gorsze. One po prostu są i korzystamy z nich by
poznać najnowsze przepisy, bądź ich projekty,
albo wykonując określone obowiązki nałożone
na apteki przepisami prawnymi. Te miejsca są
powszechnie znane, jak strony GIF zawierające
wycofania i wstrzymania w obrocie, bądź strony NFZ, które są odwiedzane przez apteki
minimum co 2 tygodnie w celu przesłania zestawienia refundacyjnego w formie elektronicznej lub strony Ministerstwa Zdrowia, na których ukazują się co 2 miesiące nowe listy leków
refundowanych.
W zdecydowanej większości są one wystarczające w codziennej pracy i życiu farmaceuty.
Co jednak zrobić, gdy pojawia się nagle problem, z którym nie mieliśmy do tej pory styczności, a wśród współpracowników i znajomych
farmaceutów zdania są podzielone?
Można zadzwonić do NFZ albo do IF, ale
trzeba się liczyć z tym, że urzędnicy w takich
wypadkach raczej nie będą zbytnio pomocni.
Moim zdaniem najlepszym miejscem na sprawdzenie takiego problemu są fora internetowe. W
chwili obecnej spośród funkcjonujących for
można polecić FGD-Farmaceutyczną Grupę
Dyskusyjną (historycznie najstarsze takie miejsce w polskim internecie) mieszczącą się pod
adresem http://listy.farmacja.pl/fgd/ , IFF Internetowe Forum Farmaceutyczne znajdujące się
pod adresem https://forum-farmaceutyczne.org/
oraz portal farmacja.net. Każde z tych miejsc
jest inne, każde niestety też wymaga uzyskania
do niego dostępu. Które będzie pasowało komu
najbardziej, to już wybór indywidualny. Każde
natomiast pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na
trapiący nas problem. Należy się jednak liczyć
z tym, że nasz problem został już wielokrotnie
przedyskutowany na danym forum i przed
zadaniem pytania np.: "Czy można zrealizować

receptę na antybiotyk jeżeli jest to recepta
z odroczonym o 2 tygodnie terminem realizacji", warto wcześniej przejrzeć archiwum dyskusji na danym forum, bo może się okazać, że
odpowiedź na interesujący nas problem znajdziemy łącznie z gotową interpretacją i podstawą prawną.
Farmaceutyczne fora internetowe to miejsca
wymiany poglądów i dyskusji na tematy związane z farmacją. Warto na nie zaglądać, żeby
zorientować się, co myślą inni i jakie problemy
ich trapią w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty lub prowadzeniem apteki.
Innymi miejscami wartymi odwiedzenia są
portale poświęcone tematyce farmacji. Tutaj też
jest parę godnych polecenia. Jeżeli chodzi
o bieżące wiadomości dotyczące szeroko pojętej farmacji w Polsce, to wydaje mi się, że na
chwilę obecną do najciekawszych można zaliczyć portal www.rynekaptek.pl. Na portalu tym
codziennie ukazuje się kilka do kilkunastu
nowych informacji.
Portal ten umożliwia również komentowanie ukazujących się informacji. Również tutaj
czasami, zwłaszcza pod co bardziej "gorącymi"
informacjami dochodzi do wymiany poglądów.
Często nawet ostrej.
Odmiennym miejscem od portalu Rynek
Aptek jest portal www.mgr.farm. Na zawartość
tego portalu składają się felietony pisane przez
osoby związane z zawodem. Są to materiały
dotyczące absolutnie wszystkich aspektów
pracy farmaceutów i poruszające bardzo różnorodne tematy. Również tutaj jest możliwość
komentowania felietonów podobnie jak wiadomości na Rynku Aptek i również tutaj często
potrafi dojść do gorących wymian poglądów na
przedstawione w felietonach tematy.
Wielką niewiadomą jest obecnie zawartość
i kierunek zmian najstarszego polskiego portalu
farmaceutycznego www.farmacja.pl, jako że
w ostatnich miesiącach zmienił on właściciela.
Efekty tych zmian zaczynają być widoczne
i jest szansa, że nastąpi odrodzenie tego zakątka
farmaceutycznego Internetu.
Z innych miejsc, gdzie można znaleźć ciekawe z punktu widzenia farmaceuty treści,
należy wymienić np.: www.RX.edu.pl jak również sporo stron farmaceutycznych na facebooku.
W.O.

