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w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, w części dotyczącej zadań powiatu
Zgodnie z Prawem farmaceutycznym, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien
być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Mimo,
iż ustawa nie przewiduje tego wprost wydanie uchwały wymaga również konsultacji ze środowiskiem
aptekarskim.
Jednocześnie ustawodawca nie przewiduje żadnej sankcji wobec adresatów uchwały rady
za nieprzestrzeganie jej postanowień, pomimo, iż mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego
powszechnie obowiązującego na obszarze powiatu. W wielu powiatach, pomimo przyjęcia
odpowiedniej uchwały, pacjenci faktycznie nie mają zapewnionego dostępu do leków w godzinach
nocnych i w święta.
Działania powiatów, takie jak zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia
przestępstwa narażenia życia lub zdrowia mieszkańców powiatu czy prośby o podjęcie interwencji
przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych ,mające na celu wyegzekwowanie na osobach
prowadzących apteki realizacji nałożonych na nich zadań publicznych, nie przynoszą rezultatu.
Obawiamy się, że jedynym zdarzeniem, które może przełamać panujący impas, będzie poniesienie
szkody na zdrowiu, przez osobę, która w porę nie otrzyma koniecznych leków, co obawiamy się
wcześniej czy później może mieć miejsce.
W celu zmiany tej niekorzystnej sytuacji, występujemy z wnioskiem o rozpatrzenie
możliwości wprowadzenia zmian w Prawie farmaceutycznym oraz w ustawie o izbach aptekarskich,
poprzez przekazanie zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia dostępności do aptek w porze
nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy - do wykonywania przez samorząd aptekarski.
Władze samorządu zawodowego mają realne możliwości oddziaływania na swoich członków w celu
przestrzegania przepisów prawa i zasad etyki zawodowej. Członkowie samorządu aptekarskiego
podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne
z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania
zawodu farmaceuty.
Proponowana zmian powinna się przyczynić do zapewnienia mieszkańcom lokalnych
społeczności rzeczywistego, a nie tylko iluzorycznego dostępu do leków.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Marek Tramś

