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Szanowny Panie Profesorze,
czujemy się zobowiązani odnieść do listu skierowanego do Ministra Zdrowia przez Władze Wydziałów
Farmaceutycznych.
Na wstępie pragniemy zauwaŜyć, Ŝe w polskiej kulturze przyjął się zwyczaj informowania tych, których
pismo dotyczy, bowiem nie jest rzeczą przyjemną dowiadywać się o dotyczącej nas korespondencji od
adresata, a nie od nadawcy.
JuŜ pierwsze zawarte w liście informacje budzą powaŜne zastrzeŜenia. Na jakiej podstawie została
przyjęta liczba 80 tysięcy techników farmaceutycznych oraz w jaki sposób oszacowano, Ŝe 80 tysięcy
jest liczbą czterokrotnie większą od 29 tysięcy magistrów farmacji? Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe
podpierając się szyldem tak szacownych instytucji, jak wymienione w nagłówku uczelnie, naleŜałoby
zachować odpowiednie poszanowanie dla faktów. Biorąc pod uwagę przedstawione przez Państwa dane
statystycznie w jednej z 12000 aptek, 1200 punktów aptecznych oraz 600 hurtowni farmaceutycznych
pracowałoby po 7 techników farmaceutycznych. Stan ten przedstawia się nieco inaczej. Wszystkie
dotychczasowe opracowania mówią o liczbie maksymalnie 40 tysięcy czynnych zawodowo techników
farmaceutycznych.
Ukończenie 5,5-letnich studiów nie jest samą w sobie gwarancją zatrudnienia. Nie moŜemy pozostać
obojętni na to, co dzieje się wokół nas. Powstał olbrzymi „biznes” studiów powodujący powstanie masy
młodych farmaceutów – w tym świetle mówienie o technikach zabierających pracę magistrom farmacji
jest chyba nie na miejscu. NaleŜy przy tym otwarcie powiedzieć, Ŝe naszym zdaniem, głównym
powodem są względy ekonomiczne. Nie jest tajemnicą, Ŝe w naszym kraju kształci się coraz więcej
farmaceutów, chociaŜby poprzez uruchomienie trybu studiów wieczorowych, w którym obniŜa się
istotnie, bo o 50%, minimalny próg punktowy podczas procesu rekrutacji. Ponadto naleŜy podkreślić, Ŝe
technicy farmaceutyczni są kształceni przez okres lat 4, włączając praktykę zawodową, która jest
niezbędna do wykonywania czynności fachowych w aptece.
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Podkreślenia wymaga takŜe fakt, Ŝe zdecydowana większość szkół o trybie nauki, określanym w piśmie
jako piątkowo-niedzielne, została załoŜona i jest prowadzona przez magistrów farmacji. Kadrę
nauczycielską szkół stanowią takŜe magistrowie farmacji, którzy zarówno przekazują wiedzę
słuchaczom, jak i weryfikują jej przyswojenie w toku nauki.
JednakŜe istotą listu jest, w naszym rozumieniu, Ŝądanie wprowadzenia w Ŝycie mechanizmów
mających na celu rugowanie z aptek techników farmaceutycznych w celu stworzenia miejsca dla
magistrów farmacji. Temu celowi słuŜy straszenie jakoby postępującym rugowaniem magistrów przez
techników, czy teŜ podnoszenie tezy o zrównanych uprawnieniach techników i magistrów farmacji.
JeŜeli moŜna się do tego odnieść, to chyba jedynie w ten sposób, Ŝe teza ta jest zupełnie nieprawdziwa,
co więcej, to właśnie uprawnienia techników farmaceutycznych zostały w sposób zupełnie
bezpodstawny ograniczone – dotyczy to przede wszystkim ograniczeń związanych z wydawaniem
leków.
Z duŜym zaskoczeniem przyjęliśmy informację, Ŝe do udzielania informacji o leku, promowania
zdrowego stylu Ŝycia czy sprawowania opieki farmaceutycznej miałyby być dziedzinami
zarezerwowanymi dla wyłącznie magistrów farmacji. W ojczyźnie opieki farmaceutycznej, Stanach
Zjednoczonych, większość osób upowaŜnionych do sprawowania opieki farmaceutycznej to technicy.
NaleŜy podkreślić, Ŝe Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP od dawna postuluje
wprowadzanie zmian do nauczania techników farmaceutycznych, w szczególności poprzez szkolnictwo
wyŜsze, równieŜ na podbudowie ukończonej szkoły policealnej. Podejmowane próby utworzenia
kierunków studiów dla techników farmaceutycznych z Państwa strony nie doczekały się w tej dziedzinie
jakiegokolwiek wsparcia. Jedynymi działaniami natomiast były próby torpedowania tych inicjatyw.
NaleŜy w tym miejscu przypomnieć, Ŝe reprezentujecie Państwo uczelnie państwowe, które zostały
powołane po to, by słuŜyć społeczeństwu i przyczyniać się do jego rozwoju. Z pewnością rozwojowi
społeczeństwa nie słuŜy postulowane tutaj deprecjonowanie całej grupy zawodowej. JeŜeli uwaŜacie
Państwo, Ŝe poziom umiejętności techników jest zbyt niski, zaproponujcie metody dokształcania –
na tym powinna polegać Wasza rola.
Z powaŜaniem
W imieniu Zarządu IGWPAiA

W imieniu Zarządu ZZTF RP

Paweł Klimczak

Dominik śyro

Mariola Bolewska

Aneta Klimczak

Koryna Borońska

Do wiadomości:
- Minister Zdrowia
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