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z upoważnienia Ministra Zdrowia 
 
 

 

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY. 

 

 

 

Szanowny Panie,   

 

17 lipca b.r. ukazał się projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do konsultacji społecznych. Niestety nie 

uwzględniono w nim postulatów środowiska farmaceutów i do tego projektu nie wpisano klauzuli 

sumienia farmaceutów. 

Farmaceuta nie jest jedynie sprzedawcą leków, bierze aktywny udział w profilaktyce i leczeniu i 

jest do takiego udziału zobowiązany. Logiczne więc jest, aby zapewnić prawną możliwość takiego 

sprzeciwu, który wynika z przyrodzonej każdemu człowiekowi wolności sumienia, której nikt nie nadaje 

i nikt nie może zabrać.  

Farmaceuci mają, jak wszyscy ludzie wolność sumienia i prawo do sprzeciwu sumienia. Uchwalenie 

prawa o klauzuli sumienia spowodowałoby to, że za swój sprzeciw w pewnych przypadkach, nie 

mogliby być karani. Chodziłoby więc o to by zapewnić im możliwości prawne sprzeciwu sumienia bez 

konsekwencji karnych lub dyscyplinarnych.  

 

Przesyłamy:  

 

1. List KSLP do Ministra Zdrowia w tej sprawie z 2.02.2019: 

 

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2019/02/list-KSLP-do-Ministra-Zdrowia-w-sprawie-

Klauzuli-sumienia-farmaceuty-2.02.-2019.pdf,       http://kslpmazowsze.pl/?p=3260 

 

 

http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2019/02/list-KSLP-do-Ministra-Zdrowia-w-sprawie-Klauzuli-sumienia-farmaceuty-2.02.-2019.pdf
http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2019/02/list-KSLP-do-Ministra-Zdrowia-w-sprawie-Klauzuli-sumienia-farmaceuty-2.02.-2019.pdf
http://kslpmazowsze.pl/?p=3260


2. Propozycje lekarzy KSLP zmian w proponowanej 16.07.2019 Ustawie o zawodzie farmaceuty: 

 

• W Art 4.2 proponowanej Ustawy dodać pkt.1a. (zaznaczony kolorem czerwonym)  

 … udzielane przez farmaceutę, stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując 

z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii. Opieka farmaceutyczna obejmuje: 

1) prowadzenie konsultacji farmaceutycznych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w 

związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

1.a) Farmaceuta w niektórych sytuacjach ma prawo do odmowy wydania wyrobów medycznych lub 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach prawa do Klauzuli 

sumienia.  

 

 

• W artykule 36 dodać pkt. 2.a (zaznaczony kolorem czerwonym)  

Art.36.1. Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej 

oraz udzielania usług farmaceutycznych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w 

tym zakresie poleceniem służbowym.  

2. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej albo hurtownię farmaceutyczną 

jest zobowiązany umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania 

opieki farmaceutycznej lub udzielania usług farmaceutycznych w zakresie, w jakim są one związane z 

prowadzoną przez ten podmiot działalnością 

2.a)    Farmaceuta ma prawo do samodzielnej decyzji w ramach Klauzuli Sumienia, która obok 

kompetencji zawodowych umożliwia realizacje Art. 36.1, kierując się dobrem pacjenta.  

 

Warszawa 26.07.2019  

 

Z poważaniem 

W imieniu lekarzy KSLP: 

 

 

Prezes dr. n. med. Elżbieta Kortyczko 

Vice-prezes Prof. Bogdan Chazan,  

Delegat lek. Grażyna Rybak  


