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Pan Lukasz SZUMOWSKI 
Minister 2klrowia

4/
dzialaj^c na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach', w zai^czeniu przesylam, 
wediug kompetencji, skierowan^ do Prezesa Rady Ministrow Pana Mateusza 
Morawieckiego petycj? Izby Gospodarczej Wlascicieli Punktow Aptecznych i Aptek 
z 24 stycznia 2020 r} dotycz^c^ wt^czenia Izby do prac Zespohi do spraw 
przeciwdzialania brakom w dost^pnosci produktow leczniczych.

Uprzejmie prosz^ o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, z kopi^ do wiadomosci 
Prezesa Rady Ministrow.

»v
’ Pr,«a fedy /

Pawei Szrol 
Sekrctarz Stanu 

Zastfpca Szefa Kancelarii Prr/
' • Kadi M;.njs(r6»y

Do wiadomosci:

Pani Marzena Napieracz - Lubomska
Prezes Izby Gospodarczej Wta^cicieli Punktow Aptecznych i Aptek

1 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
^ Znak sprawy: IGWPAiA 4/1/2020
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PETYCJA

My nizej podpisani, przedstawiciele Izby Gospodarczej Punktow Aptecznych i Aptek oraz technicy 
farmaceutyczni zwracamy sit? do Premiera RP jako zvvierzchnika Ministra Zdrovvia -l.ukasza 
Szumowskicgo- o interwcncjt? w sprawic wl^czcnia naszej Izby przoz Minislra Zdrowia do Zespolu 
d/s przeciwdzialania brakom vv doslcpnosci produktow Icczniczych.
Jako Izba Gospodarcza zrzeszajqca podmioty prowadz^ce sprzedaz produktow leczniczych 
punktach aptecznych. nie mamy mozlivvosci podejmowania dzialah zapobiegaj^cych brakom 
asortymentowym. W/W zespol zostal powolany wlasnie w celu analizowania i zapobiegania 
chronieznym brakom lekowym w aptekach i punktach aptecznych. Sytuaeja z zaopatrywaniem aptek 
i punktow aptecznych jest dramatyezne. Brakuje podstavvowy eh lekow' diabetologicznych. 
endokrynologicznych. alergicznych. Sq to ieki powszechnie stosowane. a my jaku podmiot 
zrzeszajc|cy punkly apieczne z calej Polski nie mamy glosu w dyskusji nad brakami. Technicy 
farmaceutyczni prowadz^cy punkly apteezne sj^ w lej sytuacji nierowno traktowani. bowiem nie maj^ 
samorz^du zawodowego, ktory by obligatoryjnie zostal zaproszony do rozmow. Nasz Izba 
wyslosowala W' tej sprawie pismo do MZ jednak wniosek zostal przemilezany. Spawa brakow 
lekowych jest powazna dla punktow aptecznych bowiem, pacjenci wiejscy nie maja alternatyway,.

w miastach.

w

za rogiem" jaka to mamiejsce . ___Udzial naszego przedstawiciela, z pewnoscia wnioslby nowe w^iki dyskusyjne co w efekeie przelozy 
S19 na lepsz^ inlbrmacjt? paejenlow na wsiach oraz mozliwosc bye moze fiUerwencyjnego 
zaopatrzenia. W naszej ocenie udzial w w/w zespole lylko Glownego Inspekiora Farmaceutyeznego 
i Naczelnej rady Apiekarskiej to zbyt malo. bowiem od dawna powszechnie wiadomo w srodowisku, 
ze akurat te dwa podmioty nie s^ przychylne istnieniu punktow aptecznych. uwa^jqc je za 
konkurenej^ aptek. Zachodzi obawa, ze o zaopairzenie lekowe punktow aptecznych nie walcz^.

W Imienia Izby Gospodarczej l^imklow Aptecznych i^ptek
Marzena Napieraez-Lubomska prezes [

Koryna Borohska -wiceprezes 
Elzbieta Trzaskowska -czlonek zarz^du ’

ViolfUa Bysick cztonek /.arzadu 
l.ukasz l,ud»iczak-czlonek zarzadii

oraz cztonkovvie izby.

Biuro Prezesa Rady Ministrow ;KVPAiA, Pluznica 42; 87-214 Pluznica

e-mail. koiitaUt punklyaptcc/nc.pl 
KRS U000357676 NIP95622747U1



9£TbC|A

(^. 5<.w.ci^a 4^ R (00€59o67734191270333
O)
o
CVi
o

(00)659007734191270333 /
//
h



Wyprodukowano w 2018 roku. Termin kleju 2 lata.

18583

I


