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Szanowny Panie Dyrektorze
Dziękujemy za odpowiedź na pismo IGWPAiA, dotyczące zorganizowania spotkania,
którego celem byłoby omówienie możliwości kształcenia techników farmaceutycznych w
trybie studiów licencjackich.
Z uwagi na brak akceptacji naszego postulatu przedstawiamy poniżej argumenty na poparcie
naszego wniosku oraz wnosimy o ponowne jego rozpatrzenie.
W związku z uwagą dotyczącą konieczności zharmonizowania kształcenia
farmaceutów i dostosowania go do wymogów stawianych w tym zakresie przez dyrektywę
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005), dotyczącej wymogu
kształcenia farmaceutów, obejmującego przynajmniej cztery lata kształcenia teoretycznego
oraz przynamniej półroczny okres kształcenia praktycznego (przy czym kształcenie to,
zgodnie z zaleceniami procesu Bolońskiego, nie musi być prowadzone w toku studiów
jednolitych) niezbędnym wydaje się być sprostowanie, polegające przede wszystkim
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na ponownym podniesieniu twierdzenia, iż zawód technika farmaceutycznego jest zawodem
zupełnie odrębnym od zawodu magistra farmacji.
Pragniemy zatem zaznaczyć że, celem naszego wniosku nie jest kwestia „rozdziału” nauki
zawodu magistra farmacji na dwa osobne etapy (studia I stopnia oraz studia II stopnia)
pomimo, że w naszym mniemaniu zmiana taka byłaby zgodna z postanowieniami
wspomnianego już procesu bolońskiego, lecz umożliwienie uzyskiwania uprawnień
przewidzianych dla technika farmaceutycznego w toku studiów licencjackich.
Należy podkreślić, iż wskazana w piśmie możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez
ubieganie sie o przyjęcie na studia wyższe na kierunku farmacja, nie jest niestety w żaden
sposób alternatywą dla postulowanych przez nas studiów dla techników farmaceutycznych
z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest bezsporny – podniesiony również w państwa
piśmie – fakt, iż zawód technik farmaceutyczny jest zawodem zupełnie różnym od zawodu
magistra farmacji, więc wskazana opcja jest zmianą zawodu, nie zaś formą płynnego
podnoszenia kwalifikacji w obrębie zawodu technik farmaceutyczny. Drugi z powodów,
również poruszany przez nas, to brak realnej możliwości podjęcia takich studiów z przyczyn
zarówno ekonomicznych (niezwykle wysokie koszty), jak i logistycznych (bardzo mała liczba
miejsc).
Z
powyższych
względów
wydaje
się
niemożliwe
by
studia
na kierunku farmacja zastąpiły postulowane przez nas kształcenie techników
farmaceutycznych.
Technik farmaceutyczny jest zawodem wykonywanym w naszym kraju od wielu lat,
wykonywanym również w większości krajów europejskich, co więcej, często kształconym w
tych krajach w systemie licencjackim. Jak słusznie zauważył w piśmie Pan Dyrektor,
kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego uzyskuje się w toku
kształcenia w dwuletnich szkołach policealnych publicznych lub niepublicznych, a
kształcenie realizowane jestz godnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka
stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk
słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik
elektroradiolog. technik medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i
terapeuta zajęciowy. (Dz. U. Nr 26, póz. 217).

Należy nadmienić, iż opisany model kształcenia funkcjonuje z niewielkimi zmianami
od połowy lat sześćdziesiątych. O ile w tamtym okresie system ten był zupełnie
wystarczający to obecnie stanowi poważne ograniczenie zawodowe dla techników
farmaceutycznych. Ponadto pozostałe zawody medyczne ujęte w tym rozporządzeniu mają
możliwość nabywania kwalifikacji także w toku studiów licencjackich.
Zgadzamy się również z oceną, że obecny model zapewnia dobre przygotowanie do
wykonywania zawodu, jednak mając na uwadze stale dokonujący się postęp technologiczny
musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż poziom o którym obecnie mówimy jako o poziomie
dobrym już za kilka lat może stać się niewystarczającym.
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Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że ukończenie studium zawodowego w przeciwieństwie
do studiów licencjackich, nie daje możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia,
magisterskich. Jest to bardzo poważny problem w praktyce niezwykle utrudniający rozwój
zawodowy techników farmaceutycznych.
Doprowadzenie do powstania licencjatu oraz umożliwienie podnoszenia kwalifikacji
technikom farmaceutycznym jest postulatem całego środowiska. Zwiększenie czy też
rozszerzenie uprawnień zawodowych z pewnością nie jest jego celem samym w sobie (jak
wskazaliście państwo przywołując przykłady zawodów takich jak ratownik medyczny czy
technik dentystyczny), jednak należy pamiętać, iż kwalifikacje są w sposób oczywisty
powiązane z uprawnieniami, więc z pewnością wprowadzenie w życie naszego środowiska
postulatów byłoby silnym argumentem w powyżej zasygnalizowanej kwestii.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego likwidacji szkół policealnych kształcących
techników farmaceutycznych musimy z całą stanowczością stwierdzić, iż w żadnym wypadku
celem naszego działania nie jest likwidowanie wspomnianych szkół. Wręcz przeciwnie, nasze
organizacje dążą do podnoszenia jakości kształcenia oraz uczestniczą w procesie ich
dostosowania do zmieniających sie warunków otoczenia. W naszym mniemaniu, zarzut,
iż wprowadzenie tzw. licencjatu doprowadzi do konieczności likwidacji szkół policealnych,
nie do końca znajduje potwierdzenie. Istnieje wiele zawodów, także medycznych,
w przypadku których równolegle funkcjonują obie „drogi” kształcenia. Nawet w przypadku
konieczności „wygaszenia” szkół policealnych w tym zakresie, proces ten, podobnie jak
chociażby w przypadku zawodu ratownik medyczny, będzie procesem rozłożonym w czasie
na przynajmniej kilkanaście lat.
Dlatego zwracamy się o potraktowanie naszego pisma jako głosu środowiska, które poprzez
utrudnianie dostępu do nauki, zostaje zepchnięte do swego rodzaju getta – sprowadzone do
roli rezerwuaru taniej siły roboczej.
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