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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 marca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach
i hurtowniach farmaceutycznych
Na podstawie art. 89e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r.
Nr 53, poz. 533, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) opieki farmaceutycznej, rozumianej jako
udzia∏ farmaceuty w zapewnieniu prawid∏owego przebiegu farmakoterapii zmierzajàcej do wyleczenia, wyeliminowania lub z∏agodzenia objawów choroby, wstrzymania
lub opóênienia procesu patologicznego lub
zapobie˝enia chorobie;
2) post´pu nauk farmaceutycznych, a w szczególnoÊci:
a) farmakoterapii,

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ramowy program ciàg∏ych szkoleƒ obejmuje
zakres wiedzy teoretycznej oraz umiej´tnoÊci
praktycznych dotyczàcy zagadnieƒ z zakresu:
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173,
poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

b) technologii postaci leków,
c) farmacji aptecznej,
d) farmacji szpitalnej,
e) farmacji klinicznej,
f) leku roÊlinnego,
g) farmakologii,
h) biotechnologii farmaceutycznej,
i) farmakoekonomiki,
j) zdrowia publicznego;
3) homeopatii;
4) prawa regulujàcego wykonywanie zawodu
farmaceuty;
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5) nowoczesnych metod zarzàdzania aptekà
i hurtownià farmaceutycznà;
6) zasad udzielania pierwszej pomocy.”;
2) w § 3:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kursy realizowane metodà wyk∏adów;”,
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) kursy realizowane metodà internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dost´pem;”,
— w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 9—11 w brzmieniu:
„9) sprawowanie opieki nad studentem odbywajàcym szeÊciomiesi´cznà praktyk´
(sta˝) w aptece;
10) pe∏nienie funkcji kierownika specjalizacji;
11) sprawowanie opieki nad osobami odbywajàcymi obowiàzkowe przeszkolenie
uzupe∏niajàce lub obowiàzkowe praktyki
wakacyjne w trakcie studiów.”,
b) w ust. 2:
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) za udzia∏ w kursie realizowanym metodà internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dost´pem
przys∏uguje 1 punkt edukacyjny za ka˝dà godzin´ trwania kursu, odpowiadajàcy pi´ciu pytaniom w obowiàzkowych zadaniach testowych, nie wi´cej
jednak ni˝ 25 punktów edukacyjnych za
ca∏y kurs;”,
— w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 9—11 w brzmieniu:
„9) za sprawowanie opieki nad studentem
odbywajàcym szeÊciomiesi´czny sta˝
w aptece przys∏uguje 1 punkt edukacyjny
za ka˝dy miesiàc sprawowania opieki nad
jednym studentem, nie wi´cej jednak ni˝
18 punktów edukacyjnych w okresie edukacyjnym;
10) za pe∏nienie funkcji kierownika specjalizacji przys∏uguje 5 punktów edukacyjnych
za ka˝dy rok trwania specjalizacji, nie
wi´cej jednak ni˝ 15 punktów edukacyjnych za jednà osob´;
11) za sprawowanie opieki nad osobami odbywajàcymi obowiàzkowe przeszkolenie
uzupe∏niajàce lub obowiàzkowe praktyki
wakacyjne w trakcie studiów przys∏uguje
1 punkt edukacyjny za ka˝dy miesiàc
trwania obowiàzkowego przeszkolenia
lub obowiàzkowej praktyki, nie wi´cej

jednak ni˝ 6 punktów edukacyjnych za
wszystkie osoby w danym roku.”;
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 i 1a, zgodnie z programami
kursów, opracowanymi przez zespó∏ ekspertów powo∏anych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego, zwanego dalej „Centrum”.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) udzia∏ farmaceuty w formach ciàg∏ego
szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1, 1a, 3 i 4, musi byç potwierdzony wydanym przez jednostk´ szkolàcà zaÊwiadczeniem, zwanym dalej „certyfikatem”,
okreÊlajàcym temat, liczb´ godzin szkolenia i liczb´ punktów edukacyjnych;”,
b) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:
„10a) udzia∏ farmaceuty w formach ciàg∏ego
szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 5 i 6, musi byç potwierdzony zaÊwiadczeniem (certyfikatem) wydanym
przez organizatora kongresu, zjazdu, konferencji lub sympozjum naukowego;”;
5) w § 7:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla farmaceutów, którzy ukoƒczyli studia na
kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku,
okres edukacyjny rozpoczyna si´ z dniem
1 stycznia roku nast´pnego po uzyskaniu
tego prawa.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dla farmaceutów, którzy zobowiàzani sà do
odbycia przeszkolenia uzupe∏niajàcego,
okres edukacyjny rozpoczyna si´ pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym przeszkolenie zosta∏o zakoƒczone.”;
6) w § 8 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Informacja o dope∏nieniu obowiàzku odbycia
ciàg∏ego szkolenia umieszczana jest w rejestrze farmaceutów, do którego farmaceuta zosta∏ wpisany.”;
7) uchyla si´ § 11.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

