Apteki powiatu wieruszowskiego

Wieruszów, 2017-07-14
Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów

W związku otrzymaniem do wglądu pisma (RS.0630.2.2017) starosty
wieruszowskiego pana Andrzeja Szymanka oraz opinii radcy prawnego Rady Powiatu
wieruszowskiego, pani Marzeny Piluch-Tyca, a dotyczących opinii Prezydium Kaliskiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie ustalenia harmonogramugodzin pracy aptek na

tereniepowiatuwieruszowskiego,wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec
bezrefleksyjnych i autorytarnych słów użytych przez starostę i radcę.

Zarówno niewielka liczba magistrów farmacji pracująca w naszych aptekach, jak
i wąski asortyment sprzedaży na dyżurach, nie pozwalają nam na zaakceptowanie pracy
w nocy lub całodobowo. Nie chcemy stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia nas
i naszych pacjentów. Miałoby to miejsce, gdybyśmy pracowali w dniach i godzinach
narzucanych przez Radę Powiatu wieruszowskiego. Co więcej, dyżury nie były, nie są
i nigdy nie będą dochodowe,a więc zgoda na ich pełnieniemogłaby doprowadzić nas do
bankructwa. Tym samym mieszkańcy powiatu straciliby dostęp do leków również w trakcie
dnia.
Nie na aptekarzach, ale wyłącznie na władzach powiatuspoczywa obowiązek
organizacji ochrony zdrowia na jego terenie. Logicznym jest, że nie może to oznaczać
narzucania aptekom przymusowej, na dodatek bezpłatnej i kosztochłonnej pracy.
Nasze apteki w żaden sposób nie są zależne od władz powiatu,ani nie są przez nie
finansowane.
Jesteśmy w wysokim stopniu oburzeni wybiórczym doborem słów i argumentów
użytych w opinii radcy prawnego. Nie akceptujemy takiej metodologii, choć rozumiemy, że
wynika ona z braku woli powiatu wieruszowskiego do zapłaty za pracę aptek i aptekarzy.

Na całym świecie unikanie zapłaty za czyjąś pracę słusznie uchodzi za zachowanie
skandalicze i nieakceptowalne.

Wysoce niestosownym wobec nas jest podkreślanie, jakoby ustawodawca w żaden
sposób nie wskazywał ustalenia godzin pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta
i inne dni wolne od pracy na podstawie dobrowolnej umowy apteka —gmina (powiat).
Uważamy to za niezwykle miałki sposób unikania zapłaty za naszą pracę.
Za kuriozalne i oderwane od rzeczywistości uważamy wzajemnie sprzeczne ze
sobą słowa starosty i radcy, a dotyczące przesłanek, którymikierowano się przy
podejmowaniu uchwały ws, dyżurów. Starosta wprost zaznaczył, że skargi na brak
dostępności do aptek były jedną (czyli nie jedyną) z przesłanek. Natomiast radca prawny
wyraźnie stwierdza, że skargi były jedyną przesłanką. Który z obu urzędników mija się

z prawdą?

Co więcej, radca przyznaje, że "powiatfaktycznie nie badał potrzeb ludności
powiatu, a oparł się jedynie na zgłaszanych przez mieszkańców powiatu skargach", co
"domniemywać [sic!] nakazuje, iż wśród mieszkańców powiatu istnieje zapotrzebowanie
na działalność aptek w w/w porze i dniach."
Oczywistym jest, że chęć mieszkańców lub radnych do dyżurów aptek, nie jest
równoznaczna z realnym zapotrzebowaniem, o czym napiszemy w omówieniu Stanowiska
Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego.

Nasze najwyższe zdumienie budzi fakt jawnego przyznania się starosty
wieruszowskiego i wspomnianego radcy prawnego, do świadomego złamania
przepisów art. 94 Prawa farmaceutycznego i zaniechania badania faktycznych

potrzeb ludności. Nasuwa się wniosek, że tylko dlatego, iż całkowity koszt dyżurowania
byłby ponoszony przez właścicieli aptek, zarówno starostwo (powiat)jak i mieszkańcy
oczekują ich darmowych usług. Jesteśmy przekonani, ze identycznie zareagowaliby
mieszkańcy, gdyby zadać im pytanie, czy chcą np. darmowych taksówek, posiłków,
darmowej rejestracji samochodów lub zerowych stawek podatków.
Starostwo ma obowiązek zbadać faktyczne potrzeby ludności, a nie zasłaniać się
niewykonalnością przepisu. Nie musiałoby tego robić, gdyby ustawodawca nie zawarł
omawianego zadania w art. 94 PF. Twierdzenie, że jest to niemożliwe do wykonania, jest
nieprofesjonalnym zaniechaniem swoich obowiązków.
Starosta w swym piśmie wyraźnie podkreśla, że na terenie powiatu nie funkcjonuje
Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jednocześnie zupełnie pomijaznane mu Stanowisko
Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, podjęte w Opocznie w dniu 22 czerwca
2017 r. Być może w odróżnieniu od swoich kolegów-starostów prezentuje odmienne
zdanie na temat dyżurów, ale należy wspomnieć fragmenty Stanowiska. "(...) Dostęp do
tych świadczeń powinien być skorelowanyz dostępnością do usług medycznych w porze
nocnej. Tam, gdzie brak jest dostępu do pomocy lekarskiej w sposób faktyczny
i rzeczywisty, nie jest realizowana również pomoc apteczna, bowiem racjonalnym
borem klienta a teki •estzaku leku o konsultac•ilekarskie"'
Za niezwykle aroganckie uznajemy sformułowanie radcy prawnego, iż pomimo
odmów właścicieli aptek, wyznaczenie do dyżurowania [tylko]jednej apteki zostało uznane
za optymalne. Czy mamy wnioskować, że Rada Powiatu mogła wyznaczyć więcej, niż
jedną aptekę do jednoczesnego dyżurowania, bo jest władna tak uczynić? Czy urzędnicy

powiatu wieruszowskiego uważają, że tworząc kolejny dokument oderwany od
rzeczywistości, stworzą dodatkowe miejsca pracy w aptekach, a magistrowie farmacji
podejmą się darmowej pracy w nocy, niedziele i święta? Naszym zdaniem, w powyższy
sposób starostwo istotnie naruszyło zasadę zaufania obywatela do organu państwa.
Nie możemy zignorować kuriozalnej próby pouczania nas, farmaceutów,przez
starostę-niefarmaceutę. Wystawianie recepty farmaceutycznej jest tylko i wyłącznie
naszym uprawnieniem, ale nie obowiązkiem. Czy i kiedy z niego skorzystamy, zależy tylko

od nas. Uchwała Rady Powiatu ws. dyżurów nie jest powiązana z powyższym

uprawnieniem.
Podobną próbę pouczania nas podejmuje radca prawny. Twierdzenie radcy, jakoby
prowadzenie działalności gospodarczej w formie prowadzenia apteki oznaczało godzenie
się na dyżury, jest opinią życzeniową, która nie przystoi prawnikowi i urzędnikowi (por.
poniżej fragment o interpelacji 31669).
Dwoistość urzędniczych opinii, domniemywanie zapotrzebowania na dyżury,
ignorowanie obostrzeń ustawowych, wybiórcza władcza pozycja wobec aptekarzy powiatu

wieruszowskiego i żenujące próby ich pouczania, są przyczyną naszego dzisiejszego listu,
który zamierzamy opublikować w mediach. Nasze rozgoryczenie spowodowanejest
konfliktogennymi działaniami starostwa, które na wiele sposobów ignorowało fakty i opinie

nas, profesjonalistów.Takie postępowanierażąco narusza podstawowezasady
demokratycznego państwa prawa. W związku z tym starostwowieruszowskie wraz z Radą
Powiatu ponosi całkowitą odpowiedzialność za spór z aptekarzami i brak dyżurów.
Kolejny raz stanowczo podkreślamy,że nie będziemy dyżurować. Nasze apteki
będą pracować tylko i wyłącznie w godzinach, które sami sobie ustaliliśmy, zgodnie
z zasadami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym i opinią resortu
zdrowia zawartą dnia 2015-04-29 w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31669, "żaden
przepis analizowanej ustawy nie stanowi bowiem wprost o obowiązku stosowania się
aptek do ustalonego dla nich rozkładu pracy, ani też nie przewiduje sankcji z tego tytułu.”
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