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Na powitanie 

Witam po gorącym zarówno dosłownie jak i w 
przenośni okresie wakacyjnym. 

W numerze znajdą Państwo omówienie najistot-
niejszych moim zdaniem spraw dotyczących farma-
cji w minionych wakacyjnych miesiącach, kilka 
słów od prezesa Opolskiej Okręgowej Rady Apte-
karskiej Marka Tomkowa i list otwarty Prezes Na-
czelnej Izby Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-
Rutkowskiej, skierowany co prawda do techników 
farmaceutycznych, ale którego treść jest na tyle 
istotna również dla magistrów farmacji, że pozwoli-
łem sobie go zamieścić. Z tego powodu niestety za-
brakło miejsca na zamieszczenie opracowanych 
przez mgr farm Marka Matysika zmian wprowadzo-
nych najnowszą nowelizacją rozporządzenia o re-
ceptach. Opracowanie to znajdą Państwo na stro-
nach internetowych naszej izby. 

Wojciech Olender 

Idzie jesień 

Powiedzieć, że było ostatnio gorąco, to jakby nic 
nie powiedzieć. Mijające wakacje to nie tylko rekor-
dowe temperatury. Rekordy osiągano także w legi-
slacji. W niewiele ponad osiem sekund otwarto wy-
syłkową sprzedaż leków na receptę. Podobnie długo 
trwało nałożenie na apteki obowiązku dostosowania 
się do e-recepty. Do tego kilka osób nakręcających 
na siłę, stworzony na potrzebę chwili, konflikt farma-
ceuci -technicy. Absurd goni absurd. Czy nadchodzą-
ca jesień ostudzi emocje i ochłoną gorące głowy? 
Zobaczymy. Zakończył prace zespół do spraw usta-
wy o zawodzie farmaceuty. Czekamy na pełną wer-
sję projektu. Jednocześnie swoje propozycje pokazał 
Minister Sprawiedliwości. Szeroki pomysł na walkę 
z wywozem leków i eliminacją wielu patologii. Kary 
nawet do dziesięciu lat więzienia. Pracy na pewno 
nie zabraknie. Na moment zapomnieliśmy o proble-
mach i obowiązkach świętując w Filharmonii Opol-
skiej Dzień Aptekarza. Chwila wytchnienia i powrót 
do trudnych pytań o obowiązek umieszczania kodu 
na recepcie. Wszyscy głowimy się jak rozwiązać 
problemy, które nigdy nie powinny zaistnieć. Przed 
nami E pakiet. E- recepta, wdrażanie systemu auten-
tyfikacji leków i przekładany od lat ZSMOPL. Każ-
dy błąd wynikający z pośpiechu będzie w aptekach 
widoczny jak na dłoni. Może więc trochę wolniej ale 
spokojniej i pewniej? Mniej teorii więcej praktyki. 
Jeżeli wszystkie rozwiązania zostaną wprowadzone 
„z głową” czekają nas nieodwracalne zmiany na lep-
sze. Jeśli nie, zmarnujemy kolejny rok na poprawia-
nie błędów a część projektów wyląduje w koszu. 
Warto mieć tę uwagę z tyłu głowy. Parafrazując zna-
ne hasło: przed zmianą prawa skonsultuj proszę z 
lekarzem lub farmaceutą. Może pomóc a na pewno 
nie zaszkodzi.  

Prezes OOIA Marek Tomków  

Postanowienia Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 

2018 roku o nadaniu odznaczeń 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 
dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznacze-
niach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), odznaczeni 
zostają na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w 
działalności na rzecz samorządu zawodowego far-
maceutów: 

Srebrnym Krzyżem Zasługi 

1.Matysik Marek Wojciech 

2. Tomków Marek Przemysław 
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Gorące Farmaceutyczne Lato 

Lato i wakacje w tym roku były nadspodzie-
wanie gorące. Podobnie w farmacji. Nic nie zapo-
wiadało, że okres wakacyjny stanie się takim 
gorącym okresem w polskiej farmacji. 

Wycofanie leków zawierających walsartan 
 
Na przełomie czerwca i lipca rynkiem leków 

"wstrząsnął" fakt najpierw wstrzymania w obro-
cie przez GIF, a w tydzień później wycofania w 
sumie kilkudziesięciu pozycji leków kilku róż-
nych producentów zawierających jako substancję 
czynną walsartan. Powodem takiej decyzji było 
wykrycie wady jakościowej polegającej na do-
mieszce N-nitrozodimetyloamina (NDMA) w 
substancji czynnej. Substancja czynna we wszyst-
kich wycofanych produktach rożnych producen-
tów pochodziła od tego samego chińskiego wy-
twórcy. NDMA jest substancją uznaną za sub-
stancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi. 

Wycofanie kilkudziesięciu pozycji leków 
(różne dawki i kombinacje w preparatach złożo-
nych) kilku producentów spowodowało spore 
zamieszanie w aptekach, zwłaszcza, że część z 
firm proponowała różne mniej lub bardziej 
"udane" procedury wycofania leków z poziomu 
pacjenta. 

Po raz kolejny okazało się, że brak opracowa-
nych i usankcjonowanych prawnie zasad wycofa-
nia leku z poziomu pacjenta wywołuje chaos i 
zamieszanie. 

Opracowanie procedury odbioru leku od pa-
cjenta i ewentualnej wymiany go na inny, wolny 
od wad powinno jak najszybciej zostać uregulo-
wane prawnie.  Brak jednoznacznej procedury 
postępowania może bowiem narazić zarówno 
pacjentów, jak i apteki oraz producentów. Nie-
wątpliwie kilka głośnych spraw z ostatnich lat 
począwszy od "afery Corhydronowej", przez 
problem z Atramem, a skończywszy na obecnym 
zamieszaniu z walsartanem pokazuje, że opraco-
wanie procedury wycofania leku z poziomu pa-
cjenta jest koniecznością. 

Dopuszczenie do sprzedaży wysyłkowej leków 
wydawanych na receptę dla osób niepełno-

sprawnych 
Wydarzeniem, które znacząco podgrzało at-

mosferę na rynku farmaceutycznym, była po-

prawka wprowadzona do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk 2674 
oraz 2750), podczas posiedzenia sejmowej Komi-
sji Zdrowia, które odbyło się 17 lipca br. Dopusz-
czała ona sprzedaż internetową leków na receptę 
dla osób niepełnosprawnych. Pełne brzmienie 
poprawki: 

"W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz 
z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 68: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3: Dopuszcza się prowadzenie przez apteki 
ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej 
sprzedaży produktów leczniczych wydawanych: 

1) bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produk-
tów leczniczych, których wydawanie jest ograni-
czone wiekiem pacjenta; 
2) z przepisu lekarza, jeżeli produkty te zostały 
przepisane osobie posiadającej orzeczenie o 
niepełnosprawności.”. 

b) po ust. 3m dodaje się ust. 3n w brzmieniu: 
 
„3n. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 

pkt 2, weryfikacja posiadania orzeczenia o nie-
pełnosprawności może nastąpić na podstawie 
oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą 
zakupu produktów leczniczych 

Po intensywnych dyskusjach i protestach m. 
in. ze strony NRA ostatecznie poprawka przyjęła 
następującą postać w której została ona uchwalo-
na: 

1) w art. 68: 
a) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:  
„3.Dopuszcza się prowadzenie przez apteki 

ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej 
sprzedaży produktów leczniczych wydawanych: 

1) bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produk-
tów leczniczych, których wydawanie jest ograni-
czone wiekiem pacjenta;  

2) z przepisu lekarza, gdy recepta została wy-
stawiona w postaci elektronicznej, jeżeli produkty 
te zostały przepisane osobie posiadającej orzecze-
nie o niepełnosprawności. 

3a. Minister właściwy do spraw zdrowia okre-
śli, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów 
leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w 
przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż 
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wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży pro-
duktów leczniczych, sposób dostarczania tych 
produktów do odbiorców, warunki, jakie musi 
spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowa-
dzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczni-
czych, okres przechowywania dokumentów zwią-
zanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej 
produktów leczniczych oraz minimalny zakres 
informacji umieszczanych na stronach interneto-
wych, na których oferowane są te produkty, ma-
jąc na względzie bezpieczeństwo stosowania 
produktów leczniczych, zapewnienie odpowied-
niej jakości tych produktów, dostęp do dokumen-
tów umożliwiający organom Państwowej Inspek-
cji Farmaceutycznej odpowiedni nadzór nad dzia-
łalnością w zakresie sprzedaży wysyłkowej pro-
duktów leczniczych oraz dostęp do informacji na 
temat warunków wysyłkowej sprzedaży produk-
tów leczniczych.”, 

b) po ust. 3m dodaje się ust. 3n w brzmieniu:  
„3n.W przypadku, o którym mowa w ust. 3 

pkt 2, weryfikacja posiadania orzeczenia o niepeł-
nosprawności może nastąpić na podstawie 
oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą 
zakupu produktów leczniczych.” 

 
Jak widać posłowie i senatorzy uznali że 

sprzedaż internetowa leków na receptę dla osób 
niepełnosprawnych jest konieczna, ale wymaga 
dokładnego sprecyzowania, na jakich zasadach 
ma się odbywać. Na chwilę obecną NRA stoi na 
stanowisku, że sprzedaż wysyłkowa leków wyda-
wanych jedyne z przepisu lekarza czyli na receptę 
powinna odbywać się w ramach działań szeroko 
pojętej opieki farmaceutycznej. W tej sytuacji to 
farmaceuta byłby odpowiedzialny za dowóz za-
mówionego leku do pacjenta. Jak zakończy się 
sprawa sprzedaży wysyłkowej i dowozu leków 
wydawanych na receptę, zobaczymy. Na chwilę 
obecną bowiem należy usunąć niespójności praw-
ne zawarte w innych ustawach (np ustawie refun-
dacyjnej), jak i poczekać na ukazanie się wspo-
mnianego rozporządzenia, no i - co najważniejsze 
- wejścia w życie e-recepty.   

Jedno, co na chwilę obecną można powiedzieć 
z całą pewnością to to, że praktyczne wejście w 
życie tego zapisu z cała pewnością odmieni rynek 
apteczny. Trudno bowiem nie oczekiwać, że w 
szybkim czasie prawo do nabywania leków na 
receptę nie zostanie rozszerzone na wszystkich 

pacjentów (w końcu zgodnie z konstytucją wszy-
scy jesteśmy równi, zaś ograniczenie prawa do 
wysyłkowego zakupu leków na receptę tylko dla 
osób niepełnosprawnych byłoby ... dyskryminacją 
pozostałych). A z chwilą rozszerzenia  prawa do 
zakupów leków na receptę w drodze sprzedaży 
wysyłkowej na wszystkich pacjentów gwałtowne 
przeniesienie sporej części obrotów lekami do 
internetu będzie najprawdopodobniej jedynie 
kwestią krótkiego czasu. Na chwilę obecną w 
Polsce największe doświadczenie w sprzedaży 
inetenetowej ma grupa Pelion, czyli Apteki Dbam 
O Zdrowie. Już teraz duża cześć obrotów realizo-
wana jest w drodze sprzedaży internetowej i za-
mawiania leków na receptę z odbiorem we wska-
zanej aptece DOZ (suplementy diety i leki OTC 
dopuszczone do sprzedaży wysyłkowej dostarcza-
ne są bezpośrednio do domu pacjenta). Innym 
naprawdę wielkim graczem, który może nagle 
pojawić się na polskim rynku farmaceutycznym z 
gigantycznym doświadczeniem w sprzedaży 
internetowej jest AMAZON. Warto wspomnieć, 
że ogłoszona niedawno transakcja zakupu przez 
AMAZON amerykańskiej apteki internetowej 
PillPack, specjalizującej się w dostarczaniu do 
pacjentów leków juz podzielonych na jednorazo-
we dawki (system analogiczny do szpitalnego 
Unit Dose) spowodowała spadek cen akcji naj-
większych amerykańskich sieci aptecznych takich 
jak Wallgreens Boots Aliance o 8-10%. 

Nowelizacja rozporządzenia o receptach i pro-
test techników 

 
"Przygoda" z rozporządzeniem o receptach 

ciągnie się właściwie od początku roku. Ukazało 
sie ono w kwietniu. Jeszcze na etapie projektu 
wzbudzało szereg niepokojów i konsternacji. 
Projekt zawierał nawet zalegalizowanie praktyki, 
która w bezprawny sposób usiłuje od lat wprowa-
dzać NFZ, czyli przerzucenie na apteki obowiąz-
ku weryfikacji wieku i płci pacjenta przy lekach, 
których wskazania refundacyjne, lub ChPL narzu-
cają ograniczenia co do właśnie wieku i/lub płci 
pacjenta. Dla przykładu doxazosyna podlega innej 
refundacji w przypadku przerostu gruczołu kroko-
wego, a innej w przypadku zastosowania w pozo-
stałych wskazaniach wymienionych w ChPL. 
Czyli kobieta nie powinna otrzymać od lekarza 
recepty na ten lek z zaznaczoną odpłatnością 
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ryczałtową. Innym przykładem takiego leku jest 
np Prolia, która we wskazaniach refundacyjnych 
ma obostrzenia i refundacja przysługuje tylko 
kobietom po 60 roku życia, lub szczepionki prze-
ciw grypie, które refundowane są tylko u pacjen-
tów po 65 roku życia.  Wydawać by się mogło, 
że na szczęście udało się ten zapis z projektu 
usunąć, gdyż w ogłoszonym rozporządzeniu nie 
ma po nim śladu. Niestety praktyka pokazuje, że 
NFZ, pomimo że wzmiankowany zapis zniknął z 
rozporządzenia, nie ma najmniejszego zamiaru 
egzekwować i dyscyplinować osób wystawiają-
cych recepty za błędne ich wystawianie, a raczej 
ma zamiar przerzucić obowiązek weryfikacji na 
apteki i to je obciążać za błędy popełnione przez 
osoby wystawiające recepty. Ostatni komunikat 
zamieszczony na stronach Naczelnej Izby Apte-
karskiej zdaje sie potwierdzać, że przynajmniej 
w odniesieniu do szczepionek przeciwko grypie, 
Naczelna Izba Aptekarska zgadza się i popiera 
stanowisko NFZ. 

 
Wróćmy do samego rozporządzenia.  
Zawierało ono tak wiele braków i niepełnych 

zapisów (zniknęły dla przykładu zapisane w nim 
zasady dzielenia opakowań leków refundowa-
nych, które maja zostać przeniesione do nowego 
rozporządzenia o zapotrzebowaniach i wydawa-
niu leków, które do dziś się nie ukazało), że za-
powiedziano jego szybką nowelizację.  W trakcie 
prac nad projektem i w wyniku zgłaszanych do 
niego poprawek w drodze konsultacji społecz-
nych wprowadzono do niego szereg zmian. Jed-
ną z tych zmian była zamiana w akapicie odno-
szącym się do procedury zamiany dawki leku na 
mniejszą niż przepisał lekarz i wydaniu leku w 
mniejszej dawce, ale równoważnej ilości przy 
adekwatnej zmianie  dawkowania. Proponowany 
zapis zmieniał przypisanie tego prawa z "osoby 
wydającej lek" na "farmaceutę". 

Ta zmianę organizacje zrzeszające techników 
farmaceutycznych potraktowały jako zamach na 
ich uprawnienia i rozpoczęły bardziej głośny niż 
szeroki protest. Protestujący domagali się m. in. 
zmiany tego zapisu, jak również przywrócenia 
kształcenia techników farmaceutycznych oraz 
powołania samorządu zawodowego techników.  

Dla przypomnienia, zakres uprawnień techni-
ków farmaceutycznych pracujących w aptece 

definiuje art. 91 ustawy Prawo Farmaceutyczne, 
którego brzmienie jest następujące: 

Art. 91. ustawy prawo farmaceutyczne 
Zakres czynności wykonywanych przez tech-

nika farmaceutycznego 
1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwu-

letnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze 
czasu pracy, może wykonywać w aptece czynno-
ści fachowe polegające na sporządzaniu, wytwa-
rzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wy-
robów medycznych, z wyjątkiem produktów lecz-
niczych mających w swoim składzie: 

1) substancje bardzo silnie działające okre-
ślone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczni-
czych dopuszczonych do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) substancje odurzające, 
3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz 

II-P - określone w odrębnych przepisach. 
2. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w 

ust. 1, może również wykonywać czynności po-
mocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu 
preparatów leczniczych, o których mowa w art. 
86 apteka, rodzaje usług farmaceutycznych, ust. 
3 pkt 1-4 oraz pkt 6. 

2a. Technik farmaceutyczny, o którym mowa 
w ust. 1, jest uprawniony do zgłaszania Prezeso-
wi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu 
działania niepożądanego produktu leczniczego. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia okre-
śla, w drodze rozporządzenia, program praktyki 
w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez 
technika farmaceutycznego, uwzględniając w 
szczególności zakres wiedzy niezbędnej do wyko-
nywania czynności określonych w ust. 1 i 2, obo-
wiązki opiekuna praktyki, zakres czynności, które 
mogą być wykonywane samodzielnie przez prak-
tykanta, formę i sposób prowadzenia dziennika 
praktyki aptecznej. 

 
Jak widać, nie ma w tym zakresie uprawnień 

prawa ani do udzielania informacji o leku, ani 
delegacji prawnej do modyfikacji dawki leku i 
jego sposobu dawkowania. 

Koniec końców protesty techników okazały 
się w części dotyczącej zapisów w rozporządze-
niu skuteczne i w nowelizacji rozporządzenia, 
która ukazała się 11 IX wzbudzający niepokój 
techników farmaceutycznych zapis pozostał w 
pierwotnej, nie zmienionej formie. 
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Pilotaż e-recepty i problemy techniczne z nim 
związane 

 
Kolejna sprawa, która wzbudzała spore emo-

cje to pilotaż e-recepty.  Zakończona 12 września 
kolejna juz pierwsza faza pilotażu (dla przypo-
mnienia: działania mające na celu testowanie i 
wdrożenie e-recepty są w Polsce prowadzone juz 
około 10 lat) objęła w sumie około 60 aptek w 
Siedlcach i Skierniewicach, potem dołączyła do 
niego Krynica-Zdrój oraz Wysokie (woj. lubel-
skie).  Recepty wystawiało około 70 lekarzy. W 
sumie dla ponad 5 tysięcy pacjentów wystawio-
no około 24 tysięcy recept, z czego zrealizowano 
około połowy. Pilotaż wykazał kilka istotnych 
niedociągnięć ze strony technicznej systemu. 
Główną wadą jest bardzo kiepska współpraca 
pomiędzy platformą zarządzaną przez CSIOZ i 
stanowiącą podstawę działania e-recepty a opro-
gramowaniem aptecznym. Z tego względu do-
chodziło do częstych błędów w oprogramowaniu 
aptecznym, które powodowały, że czas obsługi 
pacjenta z e-receptą znacznie się wydłużał. Nie 
jest to krytyczny problem, aczkolwiek wskazują-
cy, że programiści tworzący oprogramowanie dla 
e-recepty i programiści tworzący oprogramowa-
nie dla aptek będą musieli jeszcze naprawdę 
dużo popracować nad zintegrowaniem swoich 
systemów, tak aby współpracowały ze sobą  w 
sposób niezawodny i nie budzący zastrzeżeń. 

Co do samego systemu e-recepty, to w prak-
tyce w aptekach starszym farmaceutom przypo-
mną się czasy, gdy osoby wystawiające recepty 
na jednej recepcie mogły wypisać tylko jeden 
lek. Z całą pewnością ułatwi to życie pacjentom, 
dlatego że jeżeli w jednej aptece nie znajdą 
wszystkich pozycji zapisanych na recepcie, będą 
mogli spokojnie zrealizować cześć leków w 
jednej aptece i część leków w innej. Ogranicze-
niem, jakie jest w tej chwili jest to, że jedną po-
zycję składającą się z kilku opakowań leku bę-
dzie można zrealizować tylko w jednej aptece. 
Jakie ostatecznie funkcjonalności będzie posia-
dała e-recepta, na chwilę dzisiejszą trudno okre-
ślić. 

Przeprowadzony pilotaż e-recepty ujawnił 
jeszcze jeden niepokojący fakt. Wiele aptek 
bowiem pracuje na starym, a nawet bardzo sta-
rym sprzęcie komputerowym. Możliwe, że okaże 
się konieczne zmodernizowanie zarówno sprzętu 
komputerowego jak i oprogramowania po to, aby 
apteki mogły realizować e-recepty. W zamyśle 

pierwsze e-recepty mają pojawić się juz od 1 
stycznia 2019 roku, zaś obowiązek wystawiania 
e-recept przez wszystkich lekarzy ma wejść w 
życie 1 stycznia 2020. Symptomatyczne jest to, 
że MZ juz zapowiedziało, że jest spora szansa 
dofinansowania zakupu nowego sprzętu kompu-
terowego dla lekarzy wystawiających e-recepty, 
natomiast dosyć jednoznacznie negatywnie wy-
powiedziało się na temat analogicznego wspo-
możenia aptek.  

Sprawa modernizacji sprzętu komputerowego 
w aptekach staje się sprawą coraz bardziej palą-
cą, gdyż oprócz e-recepty mającej wejść w życie 
1.01.2019, od 09.02.2019 wchodzi w życie dy-
rektywa antyfałszywkowa (niezbędne będą nowe 
skanery odczytujące kody 2D), zaś w kwietniu 
2019 roku ma ruszyć, tym razem ponoć ostatecz-
nie, system ZSMOPL monitorujący obrót leka-
mi. 

Programy franczyzowe w aptekach 
 
Na koniec została ostatnia sprawa. Programy 

franczyzowe. Na wstępie z całym naciskiem 
należy zaznaczyć, że nie każda franczyza jest zła 
i nie każda franczyza niesie zagrożenia dla wła-
ściciela apteki wchodzącego w system franczy-
zowy. 

Przystępując do dowolnej franczyzy należy 
bowiem przeanalizować ją pod kątem przepisów 
antykoncentracyjnych zawartych w ustawie 
Prawo Farmaceutyczne. Przypominając brzmie-
nie konkretnego zapisu (art. 99 punkt 3 ust. 2) 
"prowadzi na terenie województwa więcej niż 
1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty 
przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni 
lub pośredni, w szczególności podmioty zależne 
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 
i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% 
aptek na terenie województwa;" 

Kluczowym staje się zapis o zależności pod-
miotu w rozumieniu przepisów o ochronie kon-
kurencji i konsumentów. Wchodząc w tzw. 
"twardą"  franczyzę może bowiem okazać się, że 
apteka stała się członkiem grupy kapitałowej 
przekraczającej 1% aptek w województwie.  
Skutki takiej umowy franczyzowej byłyby wtedy 
analogiczne do sytuacji, gdy firma prowadząca 
franczyzę po prostu by kupiła taka aptekę, lub 
przejęła większościowe udziały. 

Wojciech Olender 
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List otwarty prezes Naczelnej Rady 

Aptekarskiej do techników farma-

ceutycznych 

Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy i 
Koleżanki, 

Zwracam się do Was, ponieważ wydarze-
nia ostatnich dni i tygodni rodzą we mnie 
coraz większy niepokój o przyszłość polskie-
go aptekarstwa. Odkąd pamiętam, odkąd 
pracuję w zawodzie, zawsze wokół mnie by-
li technicy farmaceutyczni. Farmacja, nie 
tylko ta apteczna zawsze opierała się na 
dwóch zawodach. Technicy pomagali farma-
ceutom, pomagali w funkcjonowaniu apteki i 
codziennej misji, którą wypełniała. Zawsze 
traktowaliśmy się z ogromnym szacunkiem, 
szanowaliśmy nawzajem swoją pracę, umie-
jętności i wiedzę, mając jednocześnie świa-
domość, że reprezentujemy dwa różne zawo-
dy. Wszyscy mamy świadomość, że każdy z 
tych zawodów jest inny, każdy ma inne za-
dania i inną rolę do spełnienia. Nasze wza-
jemne kompetencje nigdy nie stanowiły pola 
do konfliktu, każdy wiedział za co odpowia-
da oraz na co pozwala mu prawo, wiedza i 
etyka – ta zawodowa i ta ludzka również. 

Kto dolewa oliwy do ognia? 
W ostatnim czasie obserwuję diametralną 

zmianę w naszych wzajemnych stosunkach. 
Narodził się konflikt, który z dnia na dzień 
narasta podsycany nie zawsze racjonalnymi i 
sprawdzonymi przekazami. Niewielka grupa 
osób, która określa się mianem Waszych 
przedstawicieli, wypowiada się w Waszym 
imieniu i wskazuje, że reprezentuje wszyst-
kich – 40 tysięcy techników farmaceutycz-
nych. Buduje przy tym fałszywy przekaz, 
którego efektem jest narastanie negatywnych 
emocji.  

Przypomnę zatem, jak wyglądają fakty i 
sprawa projektu rozporządzenia, które stano-
wiło zarzewie konfliktu. W maju Minister-
stwo Zdrowia przedłożyło projekt rozporzą-
dzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wyda-
wania z apteki produktów leczniczych, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego i wyrobów medycznych. 
W projekcie tym odebrano część uprawnień 
zarówno farmaceutom, jak i technikom far-

maceutycznym, m. in. prawo do zamiany 
dawki leku na mniejszą. Różnica pomiędzy 
przedstawicielami farmaceutów a przedsta-
wicielami techników polegała na tym, że Na-
czelna Rada Aptekarska zgłosiła szereg 
uwag do projektu, a „reprezentanci” techni-
ków żadnej. Oprócz NRA swoje uwagi i 
wątpliwości, na równych prawach, składali 
również pojedynczy farmaceuci. Ze strony 
kilkudziesięciu tysięcy czynnie pracujących 
techn ików an i  ich  rzekom ych 
„przedstawicieli” nie odnotowano żadnej 
reakcji, żadnego zgłoszonego problemu i ani 
jednego głosu sprzeciwu. Po tym, jak rząd 
przedstawił projekt rozporządzenia, nie sko-
rzystaliście z najprostszej drogi, jaką jest 
zgłoszenie uwag w procesie legislacyjnym. 
Przez wiele tygodni nikt nie podnosił tematu 
ograniczenia uprawnień techników, stało się 
to dopiero wówczas, kiedy Naczelna Rada 
Aptekarska zaapelowała o zmiany w projek-
cie przywracające farmaceutom ich upraw-
nienia. NRA wskazała wtedy, że należą się 
one farmaceutom ze względu za właściwe i 
wieloletnie przygotowanie merytoryczne. I 
dopiero wtedy, prawdopodobnie po to, aby 
pr z ykr yć wł a sn e z a n i e ch a n i a , 
„przedstawiciele” techników odezwali się. 
Zaczęto podgrzewać atmosferę w efekcie 
wywołując burzę, nieuzasadnioną i szkodli-
wą dla całego środowiska. W przekazach 
medialnych pojawiły się skrajne i niepraw-
dziwe stwierdzenia: „technicy nie będą mo-
gli obsługiwać pacjentów i realizować re-
cept”, „40 tysięcy techników wyląduje na 
bruku”, „tysiące aptek będzie zamykanych, a 
pacjenci będą stali w kolejkach po leki”. Na 
jakiej podstawie w eter puszczono tak moc-
no wyimaginowane tezy? Po co to zrobiono? 
Komu zależy na tak potężnej eskalacji tego 
problemu? Czy kwestia wydania zmienionej 
dawki leku po konsultacji z farmaceutą może 
spowodować zwolnienie z pracy 40 tys. 
techników? Komu i dlaczego zależy na ta-
kim gorącym podkręcaniu atmosfery?  

Technicy „namawiani” do strajku? 
Po wielkiej burzy wywołanej w środowisku i 

akcji przed-protestacyjnej, na spotkaniu z Głów-
nym Inspektorem Farmaceutycznym usunięto 
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budzące emocje zapisy w projekcie rozporządze-
nia, przywrócono prawo do informowania i pra-
wo do wymiany dawki. To jednak nie wystarczy-
ło, aby zażegnać spór. Nadal technicy farmaceu-
tyczni są podżegani do strajku, ale już pod przy-
krywką innych roszczeń. Teraz „reprezentacja” 
techników żąda 3 rzeczy: wznowienia kształcenia 
w zawodzie technik farmaceutyczny, obowiązko-
wego dokształcania w systemie punktowym oraz 
powstania samorządu zawodowego. Chciałabym 
na spokojnie, jasno i rzeczowo wytłumaczyć, na 
czym polega problem w spełnieniu tych żądań i 
dlaczego niedorzeczną wydaje się walka o nie. 

Koleżanki i Koledzy, wyciszając emocje i pa-
trząc obiektywnie, nie można tych roszczeń okre-
ślić inaczej niż absurdalne. Nikt nigdy nie ograni-
czał technikom prawa do kształcenia i podnosze-
nia kwalifikacji, co więcej, nikt też nie zabraniał 
technikom uczestniczenia w spotkaniach organi-
zowanych przez izby aptekarskie, nikt nigdy nie 
zabraniał Wam się uczyć, bo to byłoby absurdal-
ne. Pomyślcie, przecież także w interesie farma-
ceutów jest mieć obok siebie mądrego, wyszkolo-
nego technika. Dlaczego więc nagle powstaje wy-
ssany z palca argument, że chcecie mieć punkto-
wane szkolenia? Jest to zupełnie niezrozumiałe. 
Podobnie jak żądanie własnej izby i samorządu 
zawodowego. Szanowni Państwo, prawo do two-
rzenia własnych samorządów zawodowych mają 
jedynie zawody zaufania publicznego, do których 
technicy farmaceutyczni się nie zaliczają. Techni-
cy mają prawo do zrzeszania się i reprezentacji i 
daje im to inna podstawa Konstytucji RP. Dzisiaj 
posiadacie już swoją reprezentację, kilka osób 
wypowiada się w Waszym imieniu w Sejmie, 
Ministerstwie Zdrowia czy na spotkaniach komi-
sji. Żeby być reprezentowani mądrze, nie potrze-
bujecie własnej izby, z którą wiążą się dodatkowe 

obowiązki i zobowiązania takie jak choćby co-
miesięczne składki odprowadzane przez każdego 
technika, wewnętrzne sądy, wewnętrzny rodzaj 
prokuratury, jaką jest rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej. Czy ktoś Was zapytał, czy tego chce-
cie? Kilka osób zadecydowało w Waszym imie-
niu twierdząc, że inaczej się nie da. Nie jest to 
prawdą, ponieważ silną reprezentację ma zrzesza-
jący kilkanaście podmiotów PharmaNET, BCC, 
Konfederacja Lewiatan, czy choćby ZAPPA. To 
nie są izby tworzone na wzór konstytucyjny, a 
jedynie organizacje i związki, które skutecznie 
reprezentują swoich członków. Farmaceuci w 
przeszłości doświadczyli już na swojej skórze, 
czym może kończyć się niewłaściwa reprezenta-
cja całej grupy zawodowej oparta na agresji, pre-
tensjach i nieprzygotowaniu merytorycznym, dla-
tego ostrzegam Was przed popełnieniem takiego 
błędu, przed zaufaniem osobom niekompetent-
nym i niewłaściwym. 

Postawmy na jakość kształcenia 
Wasi „przedstawiciele” żądają również ciągło-

ści szkolenia w formie 3-letnich studiów komplet-
nie pomijając argumenty, że w UE wprowadzono 
tzw. proces boloński, który nie przewiduje kształ-
cenia w zawodach lekarza, prawnika, czy farma-
ceuty w systemie licencjackim (studia pierwszego 
stopnia). Przyjęcie takich rozwiązań dla Waszego 
zawodu również nie jest możliwe. Krzyczenie 
pod Sejmem i żądanie zmiany europejskiego pra-
wa jest z góry skazane na porażkę. 
„Reprezentacja” techników żąda także przywró-
cenia kształcenia w dotychczasowym kształcie. 
Dlaczego dopiero teraz? Przecież decyzja o wyga-
szeniu kształcenia zapadła 4 lata temu, a obecnie 
jedynie się wypełniła.  
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Śpieszę w tym miejscu z wyjaśnieniami, dla-
czego Naczelna Rada Aptekarska jest przeciwna 
kształceniu techników farmaceutycznych w obec-
nym kształcie. Przyczyny tej decyzji są bardzo 
proste i gruntownie przemyślane. Kształcenie to, 
szczególnie w ostatnich latach, sprawiało, że do 
aptek trafiały osoby kompletnie nieprzygotowane 
i z tego powodu zawód technika farmaceutyczne-
go nie cieszył się najlepszą opinią. Złe doświad-
czenia niektórych pacjentów aptek i farmaceutów 
wpłynęły na niekorzystne postrzeganie tej grupy 
zawodowej. Dlaczego tak się działo? System edu-
kacji pozwalał na to, aby zawód technika farma-
ceutycznego zdobywały osoby uczące się w za-
ocznych, weekendowych szkołach, gdzie 90% z 
nich nie posiada dydaktyka, które w większości 
nigdy nie zostały skontrolowane przez kuratorium 
i nie wypełniały deklarowanego programu na-
uczania, gdzie wielokrotne nieobecności słucha-
czy były pomijane i usprawiedliwiane, gdzie czę-
sto nie przekazywano elementarnej wiedzy. Wiele 
z tych osób nie posiada nawet matury, ponieważ 
system kształcenia tego nie wymaga. Taka forma 
edukacji jest krzywdząca i niesprawiedliwa nie 
tylko w odniesieniu do ustawowych uprawnień, 
które w tych okolicznościach nijak się mają do 
przyswojonej wiedzy, ale jest krzywdząca wobec 
pacjentów aptek i przede wszystkim wobec tych 
wszystkich techników farmaceutycznych, którzy 
swoją wiedzę nabywali w rzetelny sposób ucząc 
się 5 dni w tygodniu, a starsi nawet 6.  

Według nas tak szerokie uprawnienia nie przy-
stają do tak nikłej wiedzy, którą daje obecny sys-
tem kształcenia. Dlatego w interesie nas wszyst-
kich postulowaliśmy o zmianę. Wygaszenie obec-
nego kształcenia i zastanowienie się nad utworze-
niem nowego, przemyślanego, dostosowanego do 
oczekiwań i potrzeb aptek, farmaceutów i pacjen-
tów zawodu. Chciałabym też dodać, bo ta infor-
macja jest skutecznie pomijana, że od samego 
początku bardzo wyraźnie podkreślaliśmy, że jeśli 
miałby powstać nowy zawód, uprawnienia 
wszystkich pracujących techników pozostają.  

Wsiąść do autokaru wynajętego… 
Zacięta walka Waszych rzekomych przedsta-

wicieli o wznowienie kształcenia znowu rodzi 
szereg pytań: w czyim interesie jest kształcenie 
słabo przygotowanych, ale tanich pracowników? 
Być może czyimś celem jest stały dopływ niedo-

kształconej, łatwej do manipulowania taniej siły 
roboczej. Wasi „przedstawiciele” wielokrotnie 
opowiadali się po stronie największych sieci ap-
tecznych. Dlaczego? Proszę tylko o zastanowienie 
się nad tymi kwestiami. Zanim wsiądziecie do 
wynajętego na strajk autokaru, zapytajcie, kto 
zapłacił za jego wynajem i jaki miał w tym inte-
res. 

Czy Wasi „reprezentanci” są skuteczni? 
W trakcie całej tej publicznej dyskusji próbuje 

się obarczyć winą za obecną sytuację Naczelną 
Radę Aptekarską, nazywając nas wielkimi tego 
świata, trzymającymi władzę, pociągającymi za 
sznurki, sugeruje się nam powiązania i insynuuje, 
że stoją za nami większe siły. Są to zarzuty absur-
dalne niemające nic wspólnego z rzeczywistością, 
bo tak naprawdę, za cały obecny konflikt nie od-
powiadają żadne siły, ale bezsilność „Waszych” 
przedstawicieli, którzy nie są w stanie przygoto-
wać żadnej, konkretnej i merytorycznej propozy-
cji, czy żadnego aktu prawnego. Czy wiecie, że 
inne niż omawiane wyżej rozporządzenie, to do-
tyczące recept, nie ma Waszych uwag? Waszym 
„reprezentantom” nie przeszkadza, że w tym do-
kumencie są redukowane uprawnienia, że dokłada 
się nam wszystkim obowiązków i zwiększa biuro-
krację. Dziwi mnie to, że ta kwestia nie budzi 
Waszego sprzeciwu, że nie zasługuje na reakcje i 
choćby jedną propozycję poprawki. Czy nie lepiej 
byłoby zawalczyć o to, aby nie dokładano Wam 
szeregu obowiązków biurowych w codziennej 
pracy zamiast walczyć o punkty w szkoleniach? 
Kierunek, w którym idzie „reprezentacja” zawodu 
technik farmaceutyczny, jest daleki od właściwe-
go i pożądanego dla całej grupy zawodowej.  

Na co dzień blisko ze sobą współpracujemy i 
nikt z nas nie chce zmieniać tego stanu rzeczy. 
Nie jesteśmy wrogami, wręcz przeciwnie, jeste-
śmy przyjaciółmi i jesteśmy sobie nawzajem po-
trzebni. Manipulowanie ludźmi i sterowanie nega-
tywnymi emocjami jest znacznie łatwiejsze, niż 
merytoryczna dyskusja, ale to ta ostatnia przynosi 
najlepsze efekty i szczerze na nią liczę.  

 

Z wyrazami szacunku, 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska 

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej  


