
W dniu 14 września 2017 r. w siedzibie OIA w Krakowie odbyło się posiedzenie Okręgowej 
Rady Aptekarskiej. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek pani Prezes Barbary Jękot i dotyczyło 
bieżących spraw Izby. 

Nasi koledzy – mgr farm. Jagoda Jasińska i mgr farm. Piotr Druszkowski – w wyniku 

konkursu przeprowadzonego przez NIA we współpracy z Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria decyzją Komisji Kwalifikacyjnej zostali zakwalifikowani do wyjazdu szkoleniowego w 

Szpitalach Uniwersyteckich w Hiszpanii. Rada podjęła uchwałę o przyznaniu zapomogi laureatom 

konkursu. 

Kolejny punkt posiedzenia to naprawa napisu na budynku: „Okręgowa Izba Aptekarska w 

Krakowie”. Po dyskusji o dotychczasowych naprawach, podjęto decyzję o wykonaniu napisu od 

nowa. 

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie objęła patronatem konferencję naukowo-

szkoleniową „Opieka Farmaceutyczna od zaraz”, która odbędzie się 4 listopada 2017 r. w auli 

głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Jak co roku, członkowie OIA w Krakowie wezmą aktywny udział, a Rada podjęła uchwałę o 

dofinansowaniu biegu „5 na dobry początek” organizowanego przez Wydział Farmaceutyczny CM 

UJ. 

Koleżanka Joanna Piątkowska-Kowalik, członek komitetu organizacyjnego zjazdu z 

ramienia ORA w Krakowie,  przedstawiła sprawozdanie z prac komitetu organizacyjnego XXIII 

Naukowego Zjazdu PTF w Krakowie. 

Pani Prezes poinformowała Radę o obchodach „Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza”, które 

odbędą się w dniu 11 października 2017 r. w Teatrze Kapitol w Warszawie, a także o przyznanych 

odznaczeniach dla członków naszej Izby: 

– Brązowy Krzyż Zasługi: mgr farm. Barbara Jękot; 

– Medal im. prof. B. Koskowskiego: mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Wojciech Stępień, mgr farm. 

Barbara Zakrzewska. 

Następnie Pani Prezes przedstawiła stanowisko wypracowane z WIF na podstawie 
porozumienia pomiędzy NRA a GIF w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w 
sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach 
ustanawiania lub zmiany kierowników aptek. 
 

Powraca temat identyfikatorów dla magistrów farmacji pracujących w aptekach. 
 

Kolejny temat omawiany na posiedzeniu Rady to program pilotażowy „Opieka 
Farmaceutyczna” – założenia i wdrażanie w aptekach na terenie OIA w Krakowie. 
 

Podjęta została uchwała w sprawie wykonania nowej strony internetowej OIA w Krakowie 
przez firmę „Być Studio”. 
 

Kolejną uchwałą Rada przyznała zapomogę pieniężną farmaceutce znajdującej się w 
trudnej sytuacji życiowej. 
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