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Szanowny Panie Marszałku!
Przedmiotem niniejszej interpelacji jest zagadnienie prac nad ustawą o zawodzie
farmaceuty. Zgodnie z wystąpieniem Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 3 lipca
2019 r., znak: L.dz.P-280/2019, w 2016 r. został powołany przez ówczesnego
ministra zdrowia zespół ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie
farmaceuty.
Izba podkreśla, że w styczniu br. zespół zakończył prace i przekazał obecnemu
ministrowi zdrowia gotowy do dalszego procedowania projekt regulacji. Projekt
do dnia nadania interpelacji nie znalazł się jednak w wykazie Rządowego
Centrum Legislacji, co uniemożliwia uruchomienie następnego etapu –
konsultacji społecznych.
Potrzeba uchwalenia ustawy została potwierdzona we wnioskach z debaty:
”Wspólnie dla Zdrowia” oraz w rządowym dokumencie: „Polityka Lekowa
Państwa 2018-2022”.
Przygotowany przez resortowy zespół projekt ustawy ma zwierać wiele
istotnych rozwiązań wspierających polski system ochrony zdrowia. Oprócz
jasnego i precyzyjnego określenia obowiązków i uprawnień farmaceutów,
tworzy ramy prawne, umożliwiające wprowadzenie do polskich aptek usług z
zakresu opieki farmaceutycznej. W opinii samorządu aptekarskiego usługi te
powinny być jak najszybciej wdrożone, przede wszystkim z uwagi na problemy
lekowe polskich pacjentów oraz przeciążony system ochrony zdrowia.

Według zaprezentowanych danych opartych na przypadkach z innych państw
europejskich, zainwestowanie 1 euro w opiekę farmaceutyczną przynosi
systemowi ochrony zdrowia nawet 4-5 euro oszczędności.
Projekt ma również objąć kwestię samodzielnej pracy ponad 5 tys. farmaceutów,
których prawa zostały radykalnie ograniczone, w wyniku niekorzystnych
interpretacji prawnych.
Środowisku branżowemu zależy na tym, by jak najszybciej projekt został
poddany konsultacjom społecznym i przeszedł całą ścieżkę legislacyjną.
Wydaje się, iż koncepcja uchwalenia ustawy o zawodzie farmaceuty oraz
zagwarantowanie w niej usług z zakresu opieki farmaceutycznej jest słuszną
inicjatywą zwłaszcza z powodu braków kadrowych wśród innych zawodów
medycznych i starzejącego się społeczeństwa wymagającego opieki w
przedmiocie leczenia.
W związku z powyższym kieruję następujące pytania:
Czy minister zdrowia zamierza kontynuować prace nad projektem ustawy?
Czy w planach ministra zdrowia uwzględnia się uchwalenie ustawy o zawodzie
farmaceuty w obecnej kadencji?
Czy minister zdrowia zgadza się ze stanowiskiem Naczelnej Izby Aptekarskiej o
potrzebie ujęcia w przedmiotowej regulacji kwestii opieki farmaceutycznej?
Z poważaniem
Andrzej Matusiewicz

Poseł na Sejm RP

