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W odpowiedzi na interpelację poselską nr 3486 Pana Posła Zdzisława Wolskiego 

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom aptek i punktów aptecznych, 

Minister Zdrowia uprzejmie wyjaśnia.

Niewątpliwie ograniczenie bezpośredniej styczności personelu aptek w kontaktach 

z pacjentami jest nieodzowna dla uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia 

COVID-19. W szeroko rozumianym interesie społecznym, jak również samych 

przedsiębiorców jest taka organizacja pracy w aptece, aby zapewnić ciągłość 

prowadzonej działalności, przy wdrożeniu zalecanych procedur związanych 

z właściwym zabezpieczeniem personelu. Oczywistym jest, że pracownicy aptek 

ogólnodostępnych i punktów aptecznych w związku z obsługą pacjentów są szczególnie 

narażeni na ryzyko zawodowe wynikające z występowania w ich środowisku pracy 

czynników chorobotwórczych. W związku z powyższym w obecnej sytuacji 

epidemiologicznej należy podejmować możliwe do realizacji działania ograniczające 

ryzyko zakażeń polegające, m.in. na  wdrażaniu procedur ograniczających liczbę 

pacjentów oczekujących w izbie ekspedycyjnej do koniecznego minimum i wytyczanie 

dla nich stref buforowych, sprzedaż w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem 

okienek do sprzedaży nocnej lub montaż szyb przy ladzie ekspedycyjnej. Wdrażanie 

zalecanych wytycznych pozwala pacjentom na zachowanie stałego dostępu do leków, 
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często ratujących zdrowie i życie, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego ryzyka 

dla personelu aptek. Jednocześnie pozwala to samym pacjentom na zminimalizowanie 

ryzyka zakażenia wirusem. 

Naczelna Izba Aptekarska i Główny Inspektor Farmaceutyczny w porozumieniu 

z Ministerstwem Zdrowia wydali stosowne komunikaty zawierające wytyczne dla aptek 

ogólnodostępnych i punktów aptecznych wskazujące jak zmniejszyć ryzyko zakażenia 

koronawirusem. Niemniej jednak prowadzenie procedury legislacyjnej wraz 

z wprowadzeniem odpowiedniego okresu vacatio legis dla dostosowania aptek do 

ewentualnych wymogów ustawowych byłoby w obecnej sytuacji nieuzasadnione i  

nielicujące z wymogami efektywności i szybkości działania w aktualnej trudnej sytuacji 

epidemiologicznej. Podkreślić trzeba, że obecnie nie ma np. norm zakazujących 

montowania szyb w aptekach ogólnodostępnych. Jeżeli zatem podmiot prowadzący 

aptekę ma możliwość, aby bez szkody dla stanu zabezpieczenia pacjentów w leki i inne 

towary dostępne w aptece w sposób sprawny dokonać montażu szyb ochronnych, to 

Minister Zdrowia stoi na stanowisku, że takiej modyfikacji należy bezwzględnie dokonać. 

Będzie to działanie nakierowane na ochronę zarówno pacjentów oraz samych 

pracowników apteki. Z informacji posiadanych w MZ wynika, że w zdecydowanej 

większości takie szyby zostały zamontowane lub została dokonana odpowiednia 

reorganizacja wydawania leków przez personel apteki przez okienka podawcze. 

Dodatkowo należy podkreślić, że w ramach działań podjętych przez Ministerstwo 

Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską, Agencja Rezerw Materiałowych w ostatnim 

czasie przekazała bezpłatnie aptekom kilkanaście tysięcy 5 litrowych płynów 

dezynfekujących Trisept Max, mających służyć personelowi pracującemu w aptekach 

do ochrony osobistej. Ponadto Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację na 

rynku farmaceutycznym i pozostaje w stałym kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, aby 

adekwatnie reagować na pojawiające się potrzeby. Jednocześnie w dalszym ciągu 

prowadzone są kroki w celu  zapewnienia aptekom odpowiednich środków ochrony 

osobistej dla pracowników.

Odnosząc się do kwestii związanych ze zdementowaniem w mediach nieprawdziwych 

informacji na temat aptek jako punktów pierwszej pomocy w przypadku zarażenia, 

należy wyraźnie podkreślić, że takie informacje nigdy nie miały swojego źródła w  

Ministerstwie Zdrowia. W przypadku zaobserwowania objawów zarażenia zaleca się 

kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub udanie się  własnym środkiem 

transportu do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, 
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gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. W tym celu również 

Ministerstwo Zdrowia zabroniło sprzedawać w aptekach ogólnodostępnych i punktach 

aptecznych leku Arechin jedynego zarejestrowanego we wskazaniu leczenia 

wspomagającego COVID-19 z oczywistych względów, gdyż osoby chore nie powinny 

mieć możliwości otrzymać i zrealizować recepty na to wskazanie – jedynym możliwym 

kanałem udostępnienia jest tryb szpitalny. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia stale 

nadzoruje pojawiające się w sferze medialnej nieprawdziwe informacje i na bieżąco je 

dementuje na utworzonej w tym celu zakładki na stronie internetowej Ministerstwa 

Zdrowia pod nazwą „Walczymy z fałszywymi informacjami”.

Podsumowując należy podnieść, że Ministerstwo Zdrowia bacznie śledzi rozwój epidemii 

i wprowadza zasady bezpieczeństwa mające na celu zahamować tempo, w jakim 

dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Niemniej jednak niektóre rozwiązania wymagają 

czasu, aby mogły zostać realnie wdrożone w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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