FARMACJA APTECZNA – I rok
Kurs nr 3/A/18: Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty pracy farmaceuty.
Kierownik naukowy: dr hab. n. farm. Edmund Sieradzki

21.04.2018 r. (sobota)
8.30 – 12.00: Etyczne aspekty pracy farmaceuty – mgr farm. Małgorzata Szenajch (4 h)
Co to jest etyka i jaka jest jej rola w życiu społecznym?
Etyka w służbie zdrowia a prawo.
Etyka w służbie zdrowia a etyka biznesu.
Problemy bioetyczne: inżynieria genetyczna, transplantologia, eutanazja, aborcja, in vitro.
Omówienie Kodeksu Etyki Zawodowej Aptekarza RP.

12.20 – 15.20: Ekonomiczne aspekty farmakoterapii – mgr Anna Zawada (4 h)
Farmakoekonomika, EBM, HTA – podstawowe pojęcia.
Międzynarodowe podstawy HTA.
Dylematy etyczne związane z wykorzystaniem HTA.
Usytuowanie prawne HTA w polskim systemie ochrony zdrowia i w kontekście europejskim.
Podstawy metodologiczne:
- Co składa się na pełną ocenę HTA, rodzaje analiz?
- Analiza kliniczna – może służyć zarówno lekarzom/farmaceutom, jak i decydentom.
- Analiza ekonomiczna – dlaczego jest istotna nie tylko dla zarządzających systemem?
- Analiza wpływu na budżet płatnika – ile społeczeństwo dopłaca do leków?
- Przegląd systematyczny a przegląd beletrystyczny.
- Krytyczna ocena dowodów naukowych.
Case studies – przykładowe oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

22.04.2018 r. (niedziela)
8.30 – 15.20: Prawne aspekty pracy farmaceuty – mec. Krzysztof Jop (8 h)
System źródeł prawa obowiązującego w Polsce z uwzględnieniem podstawowych
regulacji dotyczących obszaru opieki zdrowotnej.
Prawa pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich realizacji w praktyce
aptecznej.
Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego
(dopuszczanie do obrotu, wytwarzanie i obrót; produktami leczniczymi, wyrobami
medycznymi, suplementami diety i innymi produktami dostępnymi w aptece).
Instytucje odpowiedzialne za kontrolę i nadzór rynku farmaceutycznego.
Wybrane zagadnienia dotyczące reklamy produktów leczniczych i reklamy aptek.
Wybrane zagadnienia dotyczące regulacji prawa gospodarczego związane
z prowadzeniem apteki.
Odpowiedzialność etyczna i prawna aptekarza związana z wykonywaniem zawodu
oraz odpowiedzialność podmiotu prowadzącego aptekę (odpowiedzialność zawodowa,
karna, cywilna, pracownicza, administracyjna).

15.20-15.40: Sprawdzian testowy, wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu

