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W Pigułce (4/2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 
Przesyłamy Wam czwarty numer naszego biuletynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zapraszamy! 
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FOTOREPORTAś Z WYKŁADÓW 
Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak ptakom rosną skrzydła u ramion… 

 
 

Nie jest dla nikogo tajemnicą, Ŝe wielu polskich farmaceutów wykształciło się na Ukrainie. Nie 
ma się czemu zresztą dziwić - na polskich uczelniach stawki za semestr sięgają kilkunastu 
tysięcy złotych. Dla wielu ludzi są to kwoty zaporowe, Ŝądania ukraińskich uczelni są 
łatwiejsze w tej kwestii do zaakceptowania, Ŝądane sumy są kilkukrotnie niŜsze. Zatem, 
zwaŜywszy na powyŜsze, nie ma się co dziwić studentom, którzy wybierają ukraińskie uczelnie 
tym bardziej, Ŝe program nauczania jest w zasadzie taki sam. 
Wśród osób zainteresowanych studiowaniem są zresztą nie tylko farmaceuci, ale równieŜ 
przedstawiciele wszystkich chyba specjalności medycznych. W ten sposób zdobywają zawód 
równieŜ np. lekarze czy lekarze dentyści. Jednak nie jest to zjawisko tak powszechne jak 
mogłoby się wydawać, mimo bardzo korzystnych warunków. Dzieje się tak dla tego, Ŝe ten 
pochód ma jeden bardzo powaŜny hamulec. Jest nim polskie postrzeganie Ukrainy. 
śeby powiedzieć bez zbędnego „owijania w bawełnę”, tak jak dla zachodu Polska jest krajem 
wiecznej zimy, w którym jeŜdŜą tylko skradzione na zachodzie samochody, tak dla Polaków 
Ukraina to kraj mafii, w którym ulicami jeŜdŜą tylko ciemne prowadzone przez typy spod 
ciemnej gwiazdy „be-emy”. JuŜ samo stąpniecie na tej ziemi grozi przynajmniej kalectwem, 
jeŜeli nie śmiercią. Z kolei Ukraińcy sądzą, Ŝe mafia to jest w Polsce, bo przecieŜ u nas 
nigdzie nie widać, a u was wiecznie jakiegoś mafiosa skazują. To smutne, Ŝe tak mało wiemy  
o najbliŜszych sąsiadach. 
Ten brak wiedzy i wynikająca z niego zupełna nieumiejętność radzenia sobie za wschodnią 
granicą jest chyba największą tamą w zdobywaniu wiedzy na tamtejszych uniwersytetach. 
Jest blokadą, która uniemoŜliwia szerszemu gronu polskich studentów skorzystania  
z dobrodziejstwa sąsiedzkich stosunków. Jednak wszyscy dobrze wiemy, Ŝe przyroda nie 
znosi tam, dąŜy do naturalnej równowagi. Nam równieŜ udało się doprowadzić do wyłomu. 
Wszyscy Państwo, którzy śledzą nasze forum, szczególnie temat „ studia dla technika”, 
pewnie doskonale wiedzą juŜ o co chodzi. Tak , chodzi o zorganizowane studia farmaceutyczne 
dla techników na Ukrainie. 
Wskutek wielu, czasami wręcz nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności, przy naszym 
współudziale powstała zorganizowana grupa podejmująca na Ukrainie studia farmaceutyczne. 
Dzięki temu zorganizowaniu stało się moŜliwe przeskoczenie wielu trudności, takich jak język 
ukraiński, sprawy logistyczne czy kwestie związane z koniecznością dostosowania toku 
studiów do wymogów osób pracujących. Bo jednym z wymogów rozpoczęcia studiów jest to by 
studenci pracowali lub przynajmniej rozpoczynali pracę w farmacji. 
Nasi studenci byli juŜ na Ukrainie, mieli równieŜ zajęcia w Polsce, z ostatniego z tych spotkań 
chciałbym przedstawić mały fotoreportaŜ. 
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W sobotę przez cały dzień trwały wykłady, przede wszystkim  
były to zajęcia z języka ukraińskiego 

 

 

 

Ponadto były prowadzone szkolenia z tzw. platformy internetowej. 
Umiejętność posługiwania się tą platforma jest niezwykle istotna 

gdyŜ przy jej pomocy będzie prowadzonych wiele wykładów. 
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Po całym dniu nauki przyszła chwila wytchnienia – sobotni wieczór 
okazał się być wieczorem fantazji. 

 

 

 

Studenckie Ŝycie ma jednak swoje uroki 
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Pierwszy z lewej Cezary – szef Ośrodka Promocji Edukacji 

odpowiedzialny po polskiej stronie za sprawy związane z logistyką. 
 

 

 
W spotkaniu uczestniczył równieŜ Anatol Lasecki – właściciel firmy odpowiedzialnej po 

stronie ukraińskiej za sprawy związane z transportem i logistyką. Pan Anatol jest 
pbywatelem Ukrainy, jednak jak wskazuje nazwisko ma polskie korzenie. Wieczorem przy 

kolacji rozmowy stały się mniej oficjalne. 
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Wspólne zdjęcie z Tatianą - nauczycielką języka ukraińskiego (pierwsza z prawej) 
 

 

 
NajwaŜniejszą częścią niedzielnego spotkania było przygotowanie do egzaminu 

 

 



 

Newsletter IGWPAiA i ZZTF RP                                        W Pigułce nr 4/2013 

************************************************************************************************ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek www.izbapa.pl 

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP www.zztf.eu 

7

 

 

Część pisemna egzaminu  z języka ukraińskiego okazała się być 
niezwykle trudna. 

 

 

 
W tym bardzo waŜnym egzaminie brały równieŜ udział nasze 
działaczki: Agata, Koryna, Aneta, Ania oraz Dorota. Trzeba 
przyznać nasze panie zaliczyły go jako jedne z pierwszych. 
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Radość z zaliczenia była wielka. 

 

Historia pewnego listu 
Ciąg dalszy artykułu z poprzedniego numeru 

 

 

W związku z pismem młodzieŜy akademickiej Prezes Związku Zawodowego Techników 
Farmaceutycznych Rzeczypospolitej Polskiej wysłał do rektora Uniwersytetu Medycznego  
w Gdańsku oraz do dziekana wydziału farmaceutycznego pismo z prośba o wyjaśnienia. Na 
pismo odpowiedział dziekan wydziału farmaceutycznego. Odpowiedź jakiej udzielił zaskoczyła 
nas wszystkich. Na wstępie pan dziekan zauwaŜył, Ŝe  pismo wystosowane przez studentów 
jest o technikach, a nie do techników (było adresowane do Ministra Zdrowia),  więc z tego 
powodu nie czuje się zobowiązany do składania wyjaśnień...  (cóŜ, dziekan jest farmaceutą). 
Jednak – jak zauwaŜa – pismo ze Związku przyjął z duŜą satysfakcją, uwaŜając, Ŝe jest 
dowodem na to, iŜ treści tam zawarte zostały zauwaŜone przez techników. Swoją drogą 
dziwna trochę ta satysfakcja, trudno bowiem by bez echa pozostała skierowana do ministra 
propozycja ubierania techników w Ŝółte fartuszki. 
Ponadto jego zdaniem „treści zawarte w petycji nie są w stosunku do nikogo wrogie”, chciałby 
jedynie by zdobyta przez studentów wiedza była szeroko wykorzystywana i dawała 
satysfakcje – jak zauwaŜa dziekan równieŜ finansową. 
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Co do owej satysfakcji finansowej, to pewnie chciałby ją odczuwać kaŜdy z czytających ten 
artykuł,  im wyŜsza ta satysfakcja, tym lepiej, jednak waŜny jest równieŜ sposób uzyskiwania 
tej satysfakcji. 
Ludzie wchodzący do apteki przychodzą po to, by wykupić swe leki, leczyć się idą do lekarza, 
wiadomo juŜ chyba skąd idzie ta presja na farmaceutów w sugerowanie im, Ŝe mogą udzielać 
porad lekarskich, natomiast wiedza potrzebna pacjentowi, co do zasady, musi być zawarta 
ulotce dołączonej do kaŜdego produktu leczniczego. Pozostaje  jeszcze kwestia umiejętności 
przekazania tej wiedzy pacjentowi. CóŜ, w kwestii komunikacji, zarówno magister, jak  
i technik nie są przygotowywani. 
Zresztą tak na marginesie - od dawna naszym podstawowym postulatem jest umoŜliwienie 
technikom podnoszenia kwalifikacji, równieŜ  w zakresie nawiązywania kontaktu z pacjentem. 
Głównym przeciwnikiem jest tutaj izba aptekarska, to jej prezes napisał, moŜe nie wprost,  
w sposób nieco zawoalowany, Ŝe jedyną grupą zawodową, która powinna mieć moŜliwość 
podnoszenia kwalifikacji są magistrowie farmacji. 
List dziekana został dołączony do newslettera, więc moŜecie Państwo zapoznać się z jego 
treścią. Nie będziemy omawiać go szczegółowo i do końca. Skupię się jedynie na kilku 
odczuciach z nim związanych. 
Przede wszystkim z pisma dziekana daje się odczuć, Ŝe list studentów jest mu bardzo bliski, 
wręcz uderza jakaś freudowska więź. Jak juŜ wspominałem, trochę naiwna wydaje się 
opowiastka, Ŝe powstał w środowisku, które nigdy jeszcze nie miało kontaktu  z apteką. NaleŜy 
się więc liczyć z tym, Ŝe jego powstanie było w jakiś sposób sterowane i słuŜy ściśle 
określonym celom. Analizując list zauwaŜymy, Ŝe w swej istocie zawiera postulaty dotyczące 
zmian w prawie. Jest sposobem wprowadzenia tych postulatów do publicznej dyskusji. 
Czy powinniśmy zatem milczeć nie dając owej satysfakcji „zauwaŜenia”? Myślę, Ŝe musimy 

reagować. Związek, czy teŜ Izba musi w takich sytuacjach odpowiadać równieŜ, Państwo nie 
powinniście się uchylać od tego obowiązku! 
Musicie odpowiadać, bo nie moŜna zostawiać tego typu zaczepek bez odpowiedzi. naleŜy na nie 
odpowiadać, bo będą się one powtarzać. W jaki sposób, posłuŜę się tutaj przykładem  
z Facebook-a. W linku moŜecie Państwo prześledzić dyskusję jaka rozgorzała w związku  
z omawianymi tutaj publikacjami. 
To, na co chciałbym zwrócić uwagę w tej dyskusji, to zupełnie inny jej poziom niŜ do niedawna 
jeszcze. Jeszcze niedawno, jeŜeli juŜ ktoś w internecie pisał cokolwiek o technikach, to pisał 
źle. Pisanie to było w zasadzie ciągiem inwektyw przeplatanych jakimiś wyssanymi z palca 
argumentami. W chwili obecnej, coś się zaczyna zmieniać, internetowe dyskusje zaczynają 
przybierać nieznany wcześniej merytoryczny charakter. 
 

 

Link do dyskusji : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=412347835500574&set=a.283258225076203.62
430.283239155078110&type=1&theater 
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Pełna treść listów: 
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Lębork: Farmaceuta nie sprzedał 

pacjentce leku, bo nie podobała 

się mu recepta 
 

Jedna z lęborskich aptek Gemini przy ul. Staromiejskiej, 
odmówiła kobiecie sprzedaŜy nierefundowanego leku, bo 
recepta została wypisana przez lekarza na zwykłej kartce 
papieru. Pikanterii sprawie dodaje fakt, Ŝe tak wypisywane 
recepty waŜne są juŜ od maja ub.r., a apteka Gemini była 
jedyną apteką w Lęborku, która posiadała w swoim 
asortymencie potrzebny medykament. - Według mnie apteka 
złamała prawo, a farmaceuta nie zna przepisów - nie kryje 
oburzenia pani Olga, związana zawodowo z branŜą medyczną. 
- Na recepcie, którą przyniosłam, były wszystkie dane, w tym 
imię, nazwisko, data, nazwa i dawkowanie leku, pieczątka  

i podpis lekarza.  W aptece doszło do ostrej wymiany zdań. - Wyszłam z apteki w poczuciu 
bezradności. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego tak łatwo farmaceuta odrzucił receptę, 
uwaŜając, Ŝe zarówno lekarz, jak i pacjent się mylą, a on jeden wie najlepiej.  
 
Zdaniem rzecznik apteki, farmaceuta postąpił prawidłowo. - "Zlecenie wydania leku" 
wystawione przez lekarza nie spełniało jakichkolwiek wymogów druku dokumentu, jakim jest 
recepta - mówi Aleksandra Kuźniak, menadŜer sieci aptek Gemini. 
- Aktem prawnym regulującym kształt i wzór druku dokumentu jakim jest "recepta" jest 
rozporządzenie ministra zdrowia. Określa ono wielkość, kształt i wygląd druku recepty, oraz 
wszelkie wymagane pola i dane jakie muszą się znaleźć na prawidłowo wystawionej recepcie. 
Przedstawiona przez pacjentkę kartka mogła wzbudzić wątpliwości farmaceuty.  
Pani Olga wystąpiła o opinię do naczelnych izb: Lekarskiej i Aptekarskiej, a te... wydały 
sprzeczne stanowiska. Wyrocznią okazało się Ministerstwo Zdrowia, które przyznało rację 
pacjentce.  
- Dopuszczalne jest wypisanie takiej recepty na zwykłej kartce papieru pod warunkiem, Ŝe 
będzie ona zawierała niezbędne informacje oraz nie będzie mniejsza niŜ 200 mm długości i 90 
mm szerokości - informuje Katarzyna Bielecka z Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia. 
- NaleŜy stwierdzić, Ŝe zakładając, iŜ recepta spełniała powyŜsze przesłanki to farmaceuta nie 
powinien odmówić wydania leku. 
Za:  Dziennik Bałtycki 
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Komentarz: Faktycznie aktem prawnym regulującym, czy teŜ określającym wielkość, kształt i wygląd druku 
recepty jest rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Nasze dzielne ministerstwo zapomniało tylko dodać Ŝe 
to rozporządzenie zmieniło się juŜ kilka razy, ostatnio w styczniu tego roku, a kolejna zmiana jest, Ŝe się tak 
wyraŜę, w drodze. Ponadto przez ten czas rozrosło się do niebotycznych rozmiarów. Nikt więc nie powinien się 
dziwić, Ŝe osoby uprawnione do wydawania leków gubią się w przepisach. 
W następnym numerze naszego newslettera postaramy się omówić zmiany dotyczące wymogów jakim powinna 
odpowiadać recepta. 

 

 

 

 

 

 

 

Ten system nadal jest chory 

W Światowy Dzień Chorego (11 lutego), jak kaŜdego roku, Stowarzyszenie Pacjentów „Primum 
Non Nocere” podsumowało sytuację w systemie ochrony zdrowia. 

Jak ocenia organizacja, społeczeństwo nadal ma utrudniony dostęp do leczenia finansowanego 
ze środków publicznych. Mimo częściowego refundowania leków, wielu pacjentów odchodzi 
od okienek aptecznych bez zrealizowanej recepty, bo nie stać ich na zakup drogich 
preparatów. Na dostęp do specjalisty, czy na leczenie szpitalne częstokroć czeka się wiele 
miesięcy. Jedni zmuszeni są więc płacić za leczenie, inni – biedniejsi – czekać miesiącami, 
często w bólu i z pogarszającymi się szansami na pełne wyzdrowienie. 

Co więcej, zdaniem Stowarzyszenia, zmiany prawa dotyczącego błędów i wypadków 
medycznych nie przyczyniły się do poprawy sytuacji poszkodowanych. Powołany Rzecznik Praw 
Pacjenta w swoich działaniach nie róŜni się znacząco od dawnego Biura Praw Pacjenta, 
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funkcjonującego przy Ministerstwie Zdrowia. Niewydolność poprzedniego urzędu była 
przyczyną niezadowolenia społecznego i nacisków na powołanie Rzecznika – przypomina 
organizacja. Na to stanowisko awansowano jednak dyrektora Biura, który się nie sprawdził. 
Ponadto samo umiejscowienie Rzecznika w systemie administracji utrudnia bronienie 
interesów pacjenta, jeśli trzeba będzie wystąpić przeciwko instytucjom państwowym. 

Kolejna kwestia poddana krytyce przez Stowarzyszenie to procedury dotyczące tzw. zdarzeń 
medycznych, które miały być przeniesieniem skandynawskiego systemu ubezpieczeniowego, 
dającego poszkodowanym środki potrzebne na leczenie i przeŜycie, bez obowiązku dowodzenia 
winy lekarza. Ostatecznie stworzono prawo opierające się na odmiennych zasadach niŜ system 
skandynawski. W efekcie liczba spraw rozpatrywanych przez Wojewódzkie Komisje 
ds. Orzekania o Błędach Medycznych jest minimalna. 

„Primum Non Nocere” wielokrotnie uprzedzało, iŜ wprowadzane w lecznictwie zmiany prawa 
obarczone są powaŜnymi błędami i nie będą skuteczne. Ocenia je jako „mające na celu 
wywołanie medialnego wraŜenia, Ŝe coś się robi, bez realnej woli poprawy sytuacji w systemie 
ochrony zdrowia i poprawy sytuacji poszkodowanych pacjentów”. 

Za: Nowy Obywatel  

http://nowyobywatel.pl/2013/02/12/ten-system-nadal-jest-chory/ 

 

 

 

 

Niestety, z przykrością przekazujemy wiadomość dotyczącą planowanych na 
kwiecień/maj spotkań z technikami : firma ABBOTT wycofała się z ich 
sponsorowania motywując to trudną sytuacja finansową. 
CóŜ, nie moŜemy nic tej sytuacji zaradzić, jedynie ciśnie się na usta pytanie:  
czemu nie zostały obcięte programy dla magistrów farmacji? 

Spotkania 

z 

technikami 
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Z naszego forum 
W ostatnich numerach szczegółowo omawialiśmy receptę farmaceutyczną oraz odpis recepty. 
Pamiętajmy, Ŝe są to dwa zupełnie róŜne dokumenty. Więcej o tym na naszym forum. 
 

 


