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Technicy farmaceutyczni i kształcenie ustawiczneTechnicy farmaceutyczni i kształcenie ustawiczneTechnicy farmaceutyczni i kształcenie ustawiczneTechnicy farmaceutyczni i kształcenie ustawiczne    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Czy technicy farmaceutyczni mają obowiązek ustawicznego kształcenia się? Czy technicy farmaceutyczni mają obowiązek ustawicznego kształcenia się? Czy technicy farmaceutyczni mają obowiązek ustawicznego kształcenia się? Czy technicy farmaceutyczni mają obowiązek ustawicznego kształcenia się?  

Czy obowiązują jednoznaczne zasady punktowania? Czy obowiązują jednoznaczne zasady punktowania? Czy obowiązują jednoznaczne zasady punktowania? Czy obowiązują jednoznaczne zasady punktowania?  

Co daje certyfikat,Co daje certyfikat,Co daje certyfikat,Co daje certyfikat,    który oferuje Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji za 40 zdobytych który oferuje Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji za 40 zdobytych który oferuje Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji za 40 zdobytych który oferuje Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji za 40 zdobytych 

punktów? punktów? punktów? punktów?  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Technicy farmaceutyczni obecnie nie są objęci obowiązkiem ustawicznego kształcenia się. Punkty 

edukacyjne przyznawane są jedynie farmaceutom za zrealizowanie określonej formy dokształcania 

zawodowego. Obecnie brak jest analogicznych norm nakładających obowiązek ustawicznego 

kształcenia się techników farmaceutycznych. Zawód technika farmaceutycznego jest jednak 

zawodem medycznym objętym projektowaną regulacją ustawy o niektórych zawodach 

medycznych, której proponowany termin wejścia w Ŝycie to dzień 1 stycznia 2008 r. i która 

zakłada wprowadzenie obowiązku dokształcenia zawodowego przez techników farmaceutycznych. 

UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie    

Wykonywanie zawodu technika farmaceutycznego nie zostało dotychczas dokładnie uregulowane, 

jak w przypadku zawodu farmaceuty. Farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni zobowiązany 

jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem 

aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych 

osiągnięć nauk farmaceutycznych (art. 89e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne Dz. U. Nr 126, poz. 1381). Punkty edukacyjne przyznawane są farmaceutom za 

zrealizowanie określonej formy dokształcania zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z 23 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i 

hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz. 1238). Obecnie brak analogicznych norm 

nakładających obowiązek ustawicznego kształcenia się techników farmaceutycznych. Zawód 

technika farmaceutycznego jest jednak zawodem medycznym objętym projektowaną regulacją 

ustawy o niektórych zawodach medycznych, której tekst zaproponowany przez Ministerstwo 

Zdrowia, po uzgodnieniach zewnętrznych, został w dniu 23 stycznia 2007 r. przyjęty decyzją Rady 

Ministrów. Projekt ustawy reguluje w sposób kompleksowy kwalifikacje i zasady wykonywania 20 

zawodów medycznych, które nie są dotychczas objęte regulacjami ustawowymi w Polsce. Zgodnie 

z treścią art. 31 projektowanej ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek 

stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności w danym zawodzie medycznym poprzez 
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uczestnictwo w róŜnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe 

w danym zawodzie medycznym moŜe być realizowane poprzez: 

1) szkolenie specjalizacyjne; 

2) kursy kwalifikacyjne; 

3) kursy doskonalące; 

4) samokształcenie. 

Dopiero więc w projektowanej ustawie mają zostać uregulowane zagadnienia doskonalenia 

zawodowego. Podnoszenie kwalifikacji będzie nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Organizator 

kształcenia będzie musiał spełniać warunki określone w ustawie, m.in. zapewniać odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę i bazę dydaktyczną dla szkolenia praktycznego. Będzie musiał być teŜ 

wpisany do rejestru organizatorów kształcenia. Projektowany termin wejścia w Ŝycie ustawy to 

dzień 1 stycznia 2008 r. 

Tamara Zimna, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 

 


