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Aptekarze przygotowują się do kolejnego
protestu
Ponieważ istnieje realne niebezpieczeństwo, że deklaracje złożone przez Ministra Zdrowia
podczas VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Szczyrku nie zostaną zrealizowane zgodnie

z oczekiwaniami aptekarzy, należy rozpocząć przygotowania do ewentualnego silniejszego
protestu polegającego np. na zamykaniu aptek na cały dzień - uważa Prezydium Okręgowej
Rady Aptekarskiej we Wrocławiu.
21 stycznia w trakcie Zjazdu Aptekarzy podjęta została uchwała w sprawie zmiany formy protestu
członków samorządu aptekarskiego poprzez zrezygnowanie z codziennego zamykania aptek
w godzinach 13-14 z równoczesnym wezwaniem do rygorystycznego, wymaganego przez
obowiązujące przepisy prawa oraz umowę z NFZ, badania przez aptekarzy formalnej poprawności
recept lekarskich oraz wydawania leków refundowanych wyłącznie na podstawie prawidłowo
wystawionych recept.
"Doświadczenia uzyskane w trakcie protestu prowadzonego w dniach 16-22 stycznia pokazują, że
niezbędne przygotowania do silnego i skutecznego protestu muszą być w jeszcze większym stopniu
skoordynowane" - twierdzą władze dolnośląskiego samorządu farmaceutów. Dlatego proszą
o przesyłanie przez apteki do DIA mailem lub faksem deklaracji o gotowości przystąpienia do
protestu całodniowego.
"Bardzo pomocne byłyby też zgłoszenia aptekarzy z poszczególnych miast Dolnego Śląska, którzy
koordynowaliby przygotowania i przebieg protestu w terenie. Z regionu wałbrzyskiego zgłosiło się
już kilkanaście takich osób" - informuje Prezydium ORA DIA.
- Do Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy wpływają pytania aptekarzy
o informacje dotyczące prowadzonych przez Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej negocjacji
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian w przepisach wykonawczych do ustawy
refundacyjnej. Aptekarze domagają się informacji, jakie najważniejsze zmiany zostały dotychczas
uzgodnione - relacjonuje Prezes PKOIA w Bydgoszczy Piotr Chwiałkowski.
- Środowisko słusznie uważa, że sprawy, które dotyczą sfery praw pacjenta i odpowiedzialności
aptekarza, powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na podstawie docierających do
nas sygnałów możemy przewidywać, że jeśli środowisko nie otrzyma w możliwie szybkim terminie
informacji w żywotnie intersujących kwestiach, wówczas może dojść do wznowienia protestu ostrzega Chwiałkowski.
Źródło: http://www.mp.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/12583.html
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Dla niemowląt urodzonych przez cesarskie
cięcie korzystny jest...
To wynik badania z udziałem 95 dzieci.
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Słaba flora jelitowa może sprzyjać COVID-19
Naukowcy ostrzegają, że tego typu kłopotom sprzyja zachodnia dieta.
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Prawie 54% Polaków z zaburzeniami
psychicznymi ma się gorzej na...
Wynika z badań międzynarodowego zespołu, które objęły swoim zasięgiem m.in. Polskę.
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Ludzkie śmieci
Gobalny problem zwierząt małych i dużych.
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mRNA bezpieczne dla pacjentów z chorobami
autoimmunologicznymi
Zapewniają eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
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Wikipedia kończy 20 lat
To największa internetowa encyklopedia oraz jeden z najczęściej odwiedzanych portali na świecie.

13-01-2021

Opinia o szczepionce AstraZeneca 29 stycznia?
Będzie on rozpatrywany w przyspieszonym trybie - podała we wtorek EMA.
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Mikrobiom jelitowy może odgrywać kluczową
rolę w leczeniu cukrzycy
Kilka organizmów odgrywa kluczową rolę w cukrzycy typu 2.
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