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SPRAWA TADEUSZA B. DO POPRAWKI
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji Naczelnego
Sądu Aptekarskiego odmawiającej upublicznienia uzasadnienia wyroku w sprawie Tadeusza
B., byłego prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Naczelny Sąd Aptekarski za
przyjęcie 50 tysięcy złotych łapówki Tadeusza B. jedynie upomniał, a następnie odmówił
udostepnienia uzasadnienia wyroku.
WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze II SA/Wa 291/18 orzekł 12 października 2018 roku, że decyzja
sądu aptekarskiego jest dotknięta bardzo poważnymi wadliwościami proceduralnymi i stwierdził jej
nieważność. W konsekwencji sąd aptekarski musi ponownie zająć się sprawą. Daje to samorządowi
aptekarskiemu szansę na refleksję i zmianę dotychczasowej polityki w tej sprawie.
Warto przypomnieć, że Tadeusz B. miał żądać ponad 100 tysięcy złotych łapówki za wydanie pozytywnych
rękojmi dotyczących otwarcia i prowadzenia aptek, a także wydania pozytywnych opinii dotyczących
kierowników aptek. Ostatecznie w torebce, którą przyjął, było 50 tysięcy złotych.
Sąd powszechny skazał prawomocnie byłego Prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Tadeusza
B. na półtora roku więzienia oraz grzywnę. Naczelny Sąd Aptekarski w toku postępowania dyscyplinarnego
ukarał farmaceutę…..upomnieniem (sic.!). Upomnienie to najmniej dotkliwa kara ze wszystkich możliwych
do orzeczenia przez sądy aptekarskie. Trudno wyobrazić sobie jakiej zbrodni musiałby dopuścić się
farmaceuta, żeby został pozbawiony prawa wykonywania zawodu, skoro za przyjęcie 50 tys. złotych łapówki
grozi jedynie upomnienie.
Ukaranie kogoś za korupcję upomnieniem i utajenie uzasadnienia wyroku wymierzającego symboliczną karę
może oburzać. Działania samorządu wskazują, że za wszelką cenę stara się sprawę wyciszyć. Takie działanie
nie przystoi samorządowi zawodu zaufania publicznego. Wskazać należy także na fakt, że korporacja jest dużo
bardziej łaskawa dla prominentnego członka aptekarskiego establishmentu. Liczne przykłady wskazują, że
zwykli farmaceuci na tak daleko idącą wyrozumiałość kolegów liczyć nie mogą. Przykładowo taką samą karę,
jaką były Prezes OIA otrzymał za korupcję, zwyczajni farmaceuci otrzymują m.in. za niepłacenie składek
członkowskich.

Więcej informacji: http://pharmanet.org.pl/sprawa-tadeusza-b-do-poprawki/
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KSZTAŁCENIE TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH BĘDZIE
PRZYWRÓCONE

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET z aprobatą przyjęły
sejmową deklarację Marcina Czecha, Wiceministra Zdrowia, dotyczącą wznowienia
kształcenia techników farmaceutycznych. Jednocześnie organizacje deklarują pełne wsparcie
dla rozwoju tego zawodu w Polsce.
Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia Marcin Czech, Wiceminister Zdrowia zapowiedział
wznowienie kształcenia techników farmaceutycznych.
Minister potwierdził, że w resorcie prowadzone są prace, które mają na celu przywrócenie kształcenia
techników farmaceutycznych.
- W kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej będziemy
wypracowywać stosowne przepisy w tym zakresie. Ministerstwo stoi na stanowisku, że oba zawody mają
swoją rolę, oba są niesłychanie ważne, potrzebne pacjentom i oba są częścią systemu ochrony zdrowia –
powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Marcin Czech.

- Deklarację wiceministra Czecha oceniamy pozytywnie.
Organizacje pracodawcze od 2014 roku stały na stanowisku,
że decyzja o wygaszeniu kształcenia techników
farmaceutycznych, podjęta przy aprobacie korporacji
aptekarskiej, była błędna. Tak jak nie ma szpitala, w którym
pracują sami lekarze, a nie ma w nim pielęgniarek, tak nie
ma apteki, gdzie pracują sami farmaceuci, a nie ma tam
techników – powiedział Marcin Piskorski, prezes Związku
Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Firmy zrzeszone w ZPA PharmaNET zatrudniają w całej Polsce ponad 8 tysięcy techników farmaceutycznych.
Dlatego wiedzą, jak ważny, odpowiedzialny i potrzebny pacjentom jest zawód technika farmaceutycznego.
Ministerstwo Zdrowia może liczyć na wszelkie niezbędne wsparcie dla rozwoju tego zawodu, podnoszenia
kwalifikacji techników i ich odpowiedniego umiejscowienia w systemie ochrony zdrowia.
Jednocześnie organizacje pracodawcze doceniają wsparcie, jakiego minister Marcin Czech udzielił na
posiedzeniu Komisji Zdrowia właścicielom punktów aptecznych i prowadzącym je technikom.
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– Chcemy, aby punkty apteczne nadal istniały. Nikomu nie
są zabierane uprawnienia zawodowe. Te punkty są bliżej
ludzi, którzy potrzebują leków – powiedział Marcin Czech.
Deklaracja ta jest szczególnie ważna wobec niedawnej próby ograniczenia kompetencji techników
farmaceutycznych, podjętych przez korporację aptekarską w trakcie prac nad projektem rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Gdyby proponowane
ograniczenia weszły do rozporządzenia, oznaczałoby to de facto likwidację 1,5 tys. punktów aptecznych w całej
Polsce.
Więcej na: http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/firmy-zrzeszone-w-zpa-pharmanetzatrudniaja-ponad-8-tys-technikow,28358.html

MINISTERSTWO ZDROWIA PRZEZNACZY 15 MLN ZŁ NA
INFORMATYZACJĘ POLSKICH APTEK

Plan wsparcia finansowego zakłada możliwość pomocy dla wszystkich aptek, które w 2018
roku dokonały zakupu sprzętu IT i płacą podatki w Polsce, ponieważ wsparcie dotyczy
możliwości odliczenia pewnych kwot od podatku - informuje resort zdrowia.
W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 10 października br.,
omówiono warunki deklaracji dotyczącej wsparcia finansowego dla aptek, niezbędnego do terminowego
wdrożenia projektu e-Recepty.

- Do kwoty 3,5 tys. zł każdy wydatek na sprzęt,
oprogramowanie związane z wejściem e-recepty będzie
podwójnie zaliczany w ciężar kosztów, czyli będzie
pomniejszał podstawę opodatkowania - powiedział
wiceminister zdrowia.
Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać wszyscy farmaceuci, którzy w 2018 r. kupili lub dopiero kupią taki
sprzęt. Przyjęte zostało założenie, że te 3,5 tys. zł to jest limit na stanowisko, biorąc pod uwagę, że stanowisk
w każdej aptece jest do czterech.
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Jak podkreśla MZ, deklaracja wsparcia dla aptek jest efektem trudnych i wieloetapowych negocjacji
przedstawicieli resortu zdrowia z samorządem aptekarskim. Niewątpliwie jednak pokazuje, że sytuacja
polskich aptekarzy jest ważna i priorytetowa dla obu stron. Część placówek aptecznych znalazła się w trudnej
sytuacji finansowej, uniemożliwiającej znaczne inwestycje w nowoczesny sprzęt IT, niezbędny do wdrożenia
e-recepty.
Resort Zdrowia, po licznych konsultacjach, zaproponował aptekarzom możliwość podwójnego uznania jako
koszt konkretnej kwoty, w związku z poniesionymi przez daną aptekę inwestycjami na sprzęt IT. Wsparcie
finansowe dotyczyć będzie sprzętu potrzebnego do obsługi e-recepty, czyli komputerów, monitorów, ale
również oprogramowania.
Plan wsparcia finansowego zakłada możliwość pomocy dla wszystkich aptek, które w 2018 roku dokonały
zakupu sprzętu IT i płacą podatki w Polsce, ponieważ wsparcie dotyczy możliwości odliczenia pewnych kwot
od podatku. Wstępnie określone zostały też założenia, które mówią, że jeden przedsiębiorca może dodatkowo
odliczyć 19% podatku od zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 3500 zł na jedno stanowisko
komputerowe. Tego odliczenia może dokonać na 4 stanowiska w jednej aptece i maksymalnie na 4 apteki.
Warunki brzegowe:


Stanowisko komputerowe w aptece – 3500 zł



4 stanowiska w aptece – 14 000 zł



4 apteki – max. 56 000 zł



Wsparcie finansowe – 19%

Przykładowa symulacja korzyści:


Zakładając, że 1 apteka dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi, a 1 komputer kosztuje 3500 zł,
aptekarz inwestuje 4 x 3500 zł, czyli 14 tys. zł, zwrot jaki może uzyskać z tego tytułu wyniesie ok. 2700
zł.



Przy założeniu, że właściciel 1 apteki, dysponuje 1 stanowiskiem komputerowym, inwestuje w sprzęt
3500 zł, dodatkowy zwrot wyniesie ok. 700 zł.



Przy max. poziomie rocznych zakupów dla 1 przedsiębiorcy (56 000 zł), dodatkowy zwrot wyniesie ok.
11 000 zł.

Celem takiego rozwiązania jest pomoc w likwidacji barier elektronicznych dla przedsiębiorców aptecznym
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Odzyskane, dzięki wsparciu finansowemu, pieniądze ułatwią
im solidne przygotowanie do wyzwań 2019 r. takich jak np. serializacja - zakup skanerów, czytników kodów
kreskowych 2D itp. Deklaracja Ministerstwa Zdrowia ma charakter wiążący, dlatego zarys koncepcji jest
przedstawiany już dzisiaj, aby dać czas i możliwość aptekarzom na skorzystanie z tego rozwiązania. Datą
krańcową jest 31 grudnia 2018 roku. Ministerstwo Zdrowia zamierza przestawić szczegóły powyższego
rozwiązania w ciągu najbliższych dni lub tygodni.
Więcej na: http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/mz-15-mln-zl-na-informatyzacje-polskichaptek,28459.html
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LICZBA APTEK: TREND SPADKOWY UTRZYMUJE SIĘ
Nadal spada liczba aptek. 2 listopada, w porównania do 1 października jest ich o 28 mniej.
Następuje zauważalny wzrost liczby punktów aptecznych, oczekujących na uprawomocnienie
się zezwolenia. Zwiększa się też liczba działów farmacji szpitalnej.
Pełna statystyka na dzień 2 listopada przedstawia się następująco (vs 1 października):
- liczba aptek ogólnodostępnych aktywnych - 13 016 (-28)
- liczba aptek aktywnych ze sprzedażą internetową - 276 (-2)
- liczba aptek - status "oczekująca" - 17 (0)
- liczba punktów aptecznych aktywnych - 1309 (-4)
- liczba punktów aptecznych prowadzących sprzedaż internetową - 5 (0)
- liczba punktów aptecznych - status "oczekujący" - 12 (+7)
- apteki szpitalne - 244 (0)
- apteki zakładowe - 17 (-1)
- działy farmacji szpitalnej - 960 (+ 8) i 10 ze statusem "oczekujący" (-1)
- apteki szpitalne bez zgody - 314 (-2)
- apteki szpitalne MON - 1
- apteki szpitalne MON bez zgody - 13
- działy farmacji MON - 5.
Wiecej na: http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/mniej-aptek-zmiany-w-liczbie-punktowaptecznych-i-dzialow-farmacji-szpitalnej,28838.html
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PIERWSZY W POLSCE OPTIC SUPER-PHARM OTWARTY W
WARSZAWIE
W październiku 2018 roku firma Super-Pharm oficjalnie otworzyła swój pierwszy salon
optyczny w Polsce. Optic Super-Pharm, który znajduje się w centrum handlowym Arkadia w
Warszawie, to pierwsza placówka w nowym, poszerzonym formacie, który do dotychczasowej
oferty apteki, drogerii i perfumerii dołącza produkty i usługi optyczne.

- Pierwszy salon Optic Super-Pharm, otwarty w jednym z najlepszych centrów handlowych w Polsce, będzie
dla nas testem, jak klienci zareagują na naszą poszerzoną ofertę. Widzimy ogromny potencjał tego segmentu
rynku i uważamy, że doskonale wpisuje się w ofertę salonów Super-Pharm. Dlatego w 2019 roku planujemy
otworzyć kilkanaście salonów Optic Super-Pharm, lokalizując je w naszych działających punktach sprzedaży
- powiedział Adam Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Super-Pharm Poland. - Ten krok wzbogaca naszą
unikatową koncepcję marki Super-Pharm „3 w 1”, czyli połączenie trzech działów: drogerii, perfumerii i apteki
w jednym miejscu. Teraz, dodając salon optyczny, będziemy oferować naszym klientom koncept „4 w 1” dodaje Adam Kołodziejczyk. Nowy format sklepu w praktyce oznacza dołączenie salonu optycznego do
dotychczasowych salonów Super-Pharm, znajdujących się w największych miastach Polski.
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W Optic Super-Pharm udostępniono klientom 28 mkw. powierzchni sprzedaży i 8 mkw. gabinetu. Salon
zatrudnia wykwalifikowanych optometrystów, po specjalistycznych studiach, którzy za pomocą wysokiej
jakości sprzętu przeprowadzą profesjonalne badania wzroku. Badanie optometryczne pozwoli na wybór
odpowiednich szkieł okularowych dla danej osoby, właściwych do jej wymagań i oczekiwań.
W salonie znajduje się szeroki wybór oprawek korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych, a także
akcesoriów do okularów w różnych przedziałach cenowych. Oferta obejmuje międzynarodowe brandy, jak
Gucci, Ray Ban, Versace, Emporio Armani, Boss, Balmain, Dolce&Gabbana, Kenzo, Sonnia Rykiel czy Prada
oraz trzy marki dostępne wyłącznie w Optic Super-Pharm – TriBeCa, Nolita i Portofino.
Zamówione w Optic Super-Pharm oprawki zostaną wyposażone w soczewki okularowe jeleniogórskiej firmy
JZO S.A.. JZO to firma z 70 letnia tradycją, a jej produkty to światowej jakości wyroby spełniające wszystkie
normy zgodne z najnowszymi technikami i trendami.
Obecnie sieć Super-Pharm obejmuje 76 salonów w całej Polsce, a także stale rozwijający się sklep online.
Koncepcja marki Super-Pharm opiera się na unikalnym połączeniu trzech działów: apteki, drogerii i
perfumerii w jednym miejscu. W drogeriach Super-Pharm znajdują się też produkty i kosmetyki niedostępne
w innych sklepach i sieciach handlowych sygnowane marką własną Life i Sunday.
Pomysłodawcą koncepcji połączenia apteki, drogerii i perfumerii był kanadyjski farmaceuta Murray Koffler.
Pierwszy "drugstore" w takiej formie otworzył we wczesnych latach sześćdziesiątych w Toronto. Historia
pokazała, że ryzykowne jak na owe czasy podejście okazało się sukcesem. Klienci optymistycznie podeszli do
nowej konwencji apteki wzbogaconej o kosmetyki, artykuły toaletowe, artykuły dla małych dzieci, środki
czystości i różnego rodzaju akcesoria.
W przeciągu kilku lat innowacyjna formuła drugstore oszczędzająca czas, dzięki możliwości zaopatrzenia się
we wszystkie potrzebne środki w jednym miejscu, stała się na tyle popularna, że zrewolucjonizowała rynek
farmaceutyczny i stała się wzorem do naśladowania. W 2003 roku sieć liczyła za oceanem ponad 900 punktów
działających pod nazwą Shoppers Drug Mart.
W roku 1978 Leon Koffler - syn założyciela sieci - przeniósł pomysł drugstore do Izraela, gdzie pod szyldem
Super-Pharm została otwarta pierwsza apteka-drogeria. W krótkim czasie marka Super-Pharm z siecią ponad
100 aptek-drogerii stała się liderem na izraelskim rynku farmaceutycznym i wzorcem dla konkurencji.
W 2000 roku Super-Pharm wszedł na rynek europejski. W maju 2001 roku w Warszawie otworzono pierwszy
w Polsce drugstore Super-Pharm a słowo "apteka" nabrało dla Polaków nowego znaczenia. Obecnie sieć
Super-Pharm działa we wszystkich największych miastach w Polsce i posiada 76 placówek.
Jako firma zakorzeniona w Polsce od prawie 20 lat, Super-Pharm rozwija współpracę z krajowymi firmami.
Poza kontraktem z JZO, który dostarczy szkła okularowe do salonów optycznych Super-Pharm, polskie firmy
stały się dostawcą mebli, wyposażenia sklepów oraz dostawca artykułów i usług marketingowych dla sieci w
Izraelu. Wartość tych kontraktów tylko w 2018 roku przekroczyła 10 mln zł.
Więcej na: http://pharmanet.org.pl/pierwszy-w-polsce-optic-super-pharm-otwarty-w-warszawie/
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CIEKAWOSTKI

Czy apteki mogą mieć swoją rolę w diagnostyce nowotworowej? Oczywiście! Wg badań
opublikowanych w The Pharmaceutical Journal personel apteki może zidentyfikować rocznie ~ 32
pacjentów z potencjalnie niezdiagnozowanym rakiem i odesłać ich niezwłocznie do odpowiednich
lekarzy.
https://twitter.com/ZPAPharmaNET/status/1059396301215932416
Farmaceuta ukarany za "odwrócony łańcuch dystrybucji". Okręgowy Sąd Aptekarski
wymierzył karę nagany doktorowi nauk farmaceutycznych, który był kierownikiem i
współwłaścicielem apteki biorącej udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji. Wcześniej farmaceuta
stracił aptekę i dostał trzyletni zakaz pełnienia funkcji kierownika apteki. W tym czasie nie mógł też
być udziałowcem w podmiotach prowadzących apteki.
https://mgr.farm/content/farmaceuta-ukarany-za-odwrocony-lancuch-dystrybucji
Aptekarze muszą spełnić znacznie ostrzejsze warunki dopuszczenia do zawodu niż inni
handlowcy. Ale niektórzy z nich najwyraźniej uznali, że ograniczenie konkurencji w ich działalności
otrzymali od społeczeństwa dla swojej wyłącznej wygody - pisze Jerzy Kropiwnicki.
https://jerzykropiwnicki.wordpress.com/2018/10/09/09-10-2018-aptekarze-nie-chcadyzurow/
Wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP (ZZTF) złożyła
pozew przeciwko Prezesowi Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA)
http://www.rynekaptek.pl/prawo/wiceprezes-zztf-pozywa-szefa-zappa,28671.html
Młody mężczyzna napadł z nożem w ręku na całodobową aptekę w Łodzi. Zażądał od
farmaceutki wydania silnego leku przeciwbólowego. Kobiecie w końcu udało się spłoszyć włamywacza.
Okazało się, że przed napadem zażył 30 tabletek preparatu na zaburzenia adaptacyjne.
https://expressilustrowany.pl/z-nozem-kuchennym-napadl-na-apteke-w-centrumlodzi/ar/13576782
W Sosnowcu powstanie Muzeum Medycyny i Farmacji. W budynku Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej podpisano stosowne dokumenty w tej
sprawie. Miasto przeznaczy 100 tys. złotych na ten cel.
http://twojezaglebie.pl/powstanie-muzeum-medycyny-i-farmacji/
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