Rzeszów, 25.01.2022
Stanowisko Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
z dnia 25.01.2022
w sprawie wykonywania przez farmaceutów określonych badań diagnostycznych w celu oceny
skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów
lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich
(Dz.U.2021.1850 t.j.) oraz § 4 ust. 7 pkt 2 Regulaminu Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie,
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska zajmuje następujące stanowisko w sprawie wykonywania
przez farmaceutów badań diagnostycznych.
Zważywszy, że:
(1) Zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym.
(2) Wykonywanie zawodu farmaceuty polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej i
wykonywaniu zadań zawodowych, w tym prowadzenia terapii monitorowanej stężeniami
leków.
(3) Opieka farmaceutyczna jest świadczeniem opieki zdrowotnej.
(4) Opieka farmaceutyczna polega m.in. na wykonywaniu badań diagnostycznych w celu oceny
skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy
problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań
diagnostycznych.
(5) Farmaceuci w toku przygotowania akademickiego uzyskują wiedzę i nabierają kompetencji o
charakterze analitycznym.
(6) W obrocie prawnym i rynkowym funkcjonują różne kategorie wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro, w tym wyroby do samokontroli, wyroby do badań przyłóżkowych oraz
wyroby do diagnostyki w terapii celowanej.
(7) Czynności diagnostyki laboratoryjnej, w tym wykonywanie i autoryzacja badań
laboratoryjnych, o których mowa w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej, należą do wyłącznych kompetencji zawodu diagnosty laboratoryjnego jako
zawodu przygotowanego merytorycznie do wykonywania czynności diagnostyki
laboratoryjnej.
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że uprawnienia te nie mogą i nie
powinny być kierowane do innych zawodów medycznych.
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska:
1. Wskazuje, że opieka farmaceutyczna jako świadczenie opieki zdrowotnej jest narzędziem
zwiększającym bezpieczeństwo i skuteczność, w tym ekonomiczną, farmakoterapii.
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że opieka farmaceutyczna
powinna stać się świadczeniem gwarantowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i być w
związku z tym refundowana, a zatem dostępna dla wszystkich Pacjentów w Polsce.
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że opieka farmaceutyczna jako
świadczenie powinna być przypisana do farmaceuty, bez względu na charakter placówki, w
której pracuje.

2. Podkreśla, że zawodem uprawnionym do świadczenia pełnego zakresu usług
farmaceutycznych oraz przede wszystkim opieki farmaceutycznej jest wyłącznie zawód
farmaceuty.
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska apeluje o podjęcie pilnych działań gwarantujących
obecność farmaceutów w aptekach, a także przestrzeganie przez organy publiczne prawa
farmaceutycznego oraz Ustawy o zawodzie farmaceuty.
3. Apeluje o podjęcie pilnych działań zmierzających do umożliwienia wykonywania zawodu
farmaceuty jako działalności leczniczej w formie indywidualnej praktyki zawodowej w
rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a więc indywidualnej
praktyki farmaceutycznej.
4. Uważa za zasadne i popiera działania zmierzające do wydania przepisów szczegółowych
umożliwiających farmaceutom zlecanie, proponowanie i wykonywanie określonych badań
diagnostycznych, których charakter wiąże się z prowadzeniem bezpiecznej farmakoterapii
pacjenta, w ramach prowadzonej opieki farmaceutycznej.
5. Stoi na stanowisku, że farmaceuci jako profesjonaliści medyczni powinni uzyskać uprawnienia
do wykonywania testów z użyciem wyrobów do samokontroli, wyrobów do badań
przyłóżkowych, jak również – w miarę rozwoju postępu technologicznego w przyszłości –
wyrobów do diagnostyki w terapii celowanej wykonywanych w celu bezpiecznego i
skutecznego stosowania powiązanego z nimi produktu leczniczego, w ramach opieki
farmaceutycznej.
6. Wskazuje, że jako zawód medyczny uprawniony do prowadzenia terapii monitorowanej
stężeniem leku we krwi, farmaceuci muszą otrzymać narzędzia diagnostyczne umożliwiające
prowadzenie takiej terapii.
7. Stoi na stanowisku, że powinno zostać wprowadzone minimalne wynagrodzenie za wykonanie
usługi w ramach opieki farmaceutycznej dla farmaceuty wykonującego tą usługę.
8. W zakresie wykonywania testów w kierunku COVID-19 Podkarpacka Okręgowa Rada
Aptekarska stoi na stanowisku, że ewentualne wykonywanie testów w kierunku COVID-19
powinno być dobrowolne i świadczone wyłącznie w aptekach, które dysponują odpowiednio
bezpiecznym pomieszczeniem oraz odpowiednim personelem.
Powinno dopuścić się pomieszczenia poza apteką, aby zminimalizować ryzyko krzyżowania się
dróg epidemiologicznych.
Finansowanie takiej usługi powinno być ustanowione, jak w przypadku proponowanych zmian
w zakresie opieki farmaceutycznej.
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