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Sieci aptek dbają o wygląd pla-
cówek i obsługę klienta. W teście 
z profesjonalnego doradztwa 
wypadają jednak gorzej. Stwierdzili 
to audytorzy Polskiego Instytutu 
Badań Jakości.

Pacjent, który przychodzi do apteki, 
w większości przypadków oczekuje od 
farmaceuty fachowej porady w kwestii 
zdrowotnej, a nie jedynie zrealizowa-
nia recepty. W zakresie profesjonalne-
go doradztwa apteki sieciowe jednak 
wyraźnie zawodzą, co pokazuje raport 
pt. „Badanie sieci aptek 2016”, niedaw-
no opublikowany przez Polski Instytut 
Badań Jakości (PIBJA). Wnioski zosta-
ły oparte na przeprowadzonym w paź-
dzierniku badaniu 11 największych sieci: 
Apteka Dyżurna, Apteki Gemini, Cef@
rm 36,6, Centrum Zdrowia, Cosmedica, 
Dbaj o Zdrowie (DOZ), Dr Max, 
EuroApteka, Grupa Bliska, Grupa Prima 
oraz Ziko. 

Pacjent audytor
W 10 wybranych placówkach każdej 
sieci pojawiał się tajemniczy klient, 
który po wizycie dokonywał oceny jako-
ści w trzech kategoriach: wygląd apte-
ki, poziom obsługi oraz profesjonalne 
doradztwo. W trakcie wizyty audytor 
PIBJA występował w roli osoby, której 
od kilku dni dokucza kaszel, ale nie zgło-
siła się jeszcze do lekarza. Pacjent opi-
sywał farmaceucie swoje dolegliwości 
i oczekiwał porady w zakresie doboru 
odpowiedniego leku, ale nie sugerował 

chęci zakupu konkretnego specyfiku. 
Potem oceniał m.in. reakcję farmaceu-
ty w dwóch obszarach profesjonalnego 
doradztwa: „badanie potrzeb klienta” 
oraz „rekomendacja pracownika”. 

W ramach trzech ocenianych kate-
gorii audytor brał pod uwagę 25 kry-
teriów, w tym także np. estetykę uło-
żenia produktów, uprzejmość farma-
ceuty, możliwość otrzymania torebki 
na zakupione leki. 

Profesjonalne doradztwo  
nie jest atutem placówek sieciowych

Cosmedica na czele rankingu
W każdej z badanych kategorii sieć 
Cosmedica okazała się liderem lub zaj-
mowała drugie miejsce. Z wynikiem 
85 pkt na 100 do zdobycia (co dało jej 
ocenę w skali szkolnej dobry+) zajęła 
pierwsze miejsce w ogólnym rankingu. 
Minimalnie niższy wynik osiągnęła sieć 
Centrum Zdrowia (84 pkt), a na trzecim 
miejscu uplasowała się sieć DOZ z oceną 
łączną 82 pkt.

W poszczególnych kategoriach 
pierwsze miejsca zajęły: DOZ 
(wygląd sklepu), Cosmedica (obsłu-
ga klienta) oraz Ziko (profesjonal-
ne doradztwo). Właśnie ta ostatnia 
kategoria miała największy wpływ 
na ogólną ocenę sieci aptek. 

Autorzy raportu stwierdzają, że 
pod względem wyglądu sklepów 
sieci aptek wypadły celująco (śred-
nia ocen wynosiła 96 proc.), a na 

polu obsługi klienta (88 proc.) bar-
dzo dobrze. 

Za mało pytań w wywiadzie 
Znacznie słabiej apteki sieciowe radzą 
sobie z profesjonalnym doradztwem 
(71 proc.). Wynik w tej kategorii 
wyraźnie odbiega od pozostałych 
dwóch badanych obszarów.

„Przeciętnie farmaceuta zada-
wał pacjentowi mniej niż trzy pyta-
nia z siedmiu, jakie założyliśmy, że 
powinien zadać w sytuacji pełnego 
wywiadu z osobą skarżącą się na 
kaszel. Najczęściej pytano o osobę, 
dla której miało być przeznaczone 
lekarstwo i o rodzaju kaszlu. Bardzo 
często wywiad ograniczał się tylko do 
tych dwóch pytań. Farmaceuci rzadko 
zadawali pytania m.in. o to, czy wystę-
puje przeziębienie (19 proc. aptek) 
i czy pacjent przyjmował już jakieś 
inne lekarstwa w związku z dolegli-
wością (15 proc. aptek). Świadczy to 
o znacznym ograniczeniu wywiadu 
przeprowadzanego przez farmaceutę” 
— stwierdzają autorzy raportu. 

Placówki sieciowe stanowią około 
34 proc. polskiego rynku aptek. Jak 
wynika z badania przeprowadzonego 
przez Polską Grupę Farmaceutyczną 
(we współpracy z Harvard Business 
Review Polska), profesjonalne doradz-
two jest najczęściej wymienianym 
oczekiwaniem polskich klientów 
wobec apteki, w której dokonują 
zakupu leków. 
Aleksandra Rogala

Kto ma dofinansować nocne i świąteczne dyżury aptek
Kwestia funkcjonowania aptek 
w porze nocnej, w niedzielę, święta 
oraz inne dni wolne od pracy (czyli 
tzw. dyżurów aptek) stanowi od lat 
oś niezgody pomiędzy organami 
samorządu terytorialnego (powia-
tami) a farmaceutami. 

Prawo zobowiązuje organy samorządo-
we do zapewnienia dostępu do świad-
czeń farmaceutycznych nawet w porze 
nocnej, jednak dla farmaceutów pro-
wadzenie sprzedaży nocą jest skrajnie 
nieopłacalne. Ustawa zaś przewiduje 
jedynie znikome wsparcie finansowe 
dla aptekarzy w tym zakresie.

Kosztowna dostępność świadczeń
Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, czas pracy aptek ogólnodostępnych 
powinien być dostosowany do potrzeb 
ludności i zapewniać dostępność 
świadczeń w dniach wolnych od pracy. 
Jednocześnie kompetencję ustalenia 
rozkładu aptek dyżurnych na danym 
terenie określa, w drodze uchwały, 
rada powiatu, która jedynie zasięga 
opinii wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów miast i gmin z terenu powiatu 
oraz samorządu aptekarskiego. 

Koszty związane realizacją obo-
wiązku są natomiast w drastycznym 
zakresie przerzucone na apteki, mogą 
one bowiem pobierać opłatę jedynie 

za ekspedycję leków w porze nocnej 
— w wysokości do 3,20 zł. Opłaty tej 
nie pobiera się jednak za wydanie 
środków odurzających, antybiotyków, 
produktów leczniczych przepisanych 
na recepcie z adnotacją „cito” lub inną 
równoznaczną — jeżeli realizacja recep-
ty następuje w porze nocnej w dniu jej 
wystawienia lub w dniu następnym. 

Środowisko farmaceutyczne wska-
zuje dwa problemy związane z realiza-
cją tych przepisów. Po pierwsze, wąt-
pliwości interpretacyjne budzi okre-
ślenie „dostosowany do potrzeb” lud-
ności przy jednoczesnym wskazaniu 
konieczności zapewnienia dostępności 
świadczeń w porze nocnej, w niedzie-
lę, święta i inne dni wolne od pracy. Po 
drugie, brak zapewnienia należytego 
finansowania usług dyżurnych. 

Czas pracy dostosowany  
do potrzeb ludności, czyli jaki? 
Nad problematyką nocnej działal-
ności aptek wielokrotnie pochylały 
się sądy. Wskazywały m.in., że skoro 
rozkład godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych powinien „być dostosowany 
do potrzeb ludności” oraz „zapew-
niać dostępność świadczeń również 
w porze nocnej, w niedzielę, święta 
i inne dni wolne od pracy”, to zna-
czy, że powinien on być dostosowany 
zarówno do bieżących, codziennych 

potrzeb ludności na powszechnie 
wykonywane przez apteki ogólnodo-
stępne usługi, świadczone w zwykłych 
warunkach, jak i nie może pomijać 
sytuacji nadzwyczajnych, których 
częstotliwości nie sposób przewidzieć. 
Ponieważ ustawodawca posłużył się 
pojęciem „również w porze nocnej”, 
oznacza to, że dostępność powinna 
być całodobowa, bowiem jedynie 
wówczas powstanie pożądany z punk-
tu widzenia społecznego stan najlep-
szego i najszybszego skorzystania 
z niezbędnej pomocy. 

Tylko jedna placówka  
w powiecie
W judykaturze pojawił się także 
pogląd, iż w sytuacji, gdy na terenie 
całego powiatu czynna całodobowo 
jest tylko jedna apteka, dostępność dla 
wszystkich mieszkańców nie zostaje 
zachowana. 

Rada powiatu, ustalając rozkład 
pracy aptek ogólnodostępnych, 
powinna brać pod uwagę ogólny 
interes mieszkańców, zamieszkałych 
w różnych częściach powiatu. Nie może 
bowiem dojść do sytuacji, kiedy apteka 
świadcząca usługi w porze nocnej oraz 
w święta zostanie wyznaczona jedynie 
w głównym mieście powiatu. Dojazd 
do takiej apteki musi być dogodny dla 
wszystkich mieszkańców powiatu. 

Kto za to zapłaci? 
Drugą problematyczną kwestią w tym 
sporze są finanse. Jak wspomniano, 
organem zobowiązanym do ustalenia 
harmonogramu pracy aptek dyżur-
nych na terenie danego powiatu jest 
rada powiatu, która musi zachować 
w tym zakresie standardy ustawowe. 
Obowiązujące regulacje nie nakładają 
jednak na rady powiatów konieczności 
zapewnienia finansowania takich dyżu-
rów. Tym samym koszty funkcjonowa-
nia apteki w porze nocnej zostały prze-
rzucone na apteki. Obowiązująca opłata 
za ekspedycję leków w porze nocnej 
jest rażąco niska i bez wątpienia nawet 
w niewielkim stopniu nie pokrywa 
wydatków, jaką farmaceuci zmuszeni 
są ponieść w związku z całodobowym 
zorganizowaniem pracy apteki. 

Opisana sytuacja spotyka się 
z szerokim sprzeciwem farmaceu-
tów. Z kolei samorządowcy zazna-
czają, że działalność aptek jest licen-
cjonowana, a aptekarze decydujący 
się na rozpoczęcie takiej działalności 
powinni akceptować obowiązujący 
stan prawny. 

O ile więc idea dostępności do 
leków w porze nocnej jest bezdysku-
syjna, o tyle system zabezpieczenia 
pacjentów nie może być przerzucony 
na aptekarzy również w wymiarze 
ekonomicznym. 

Wśród rozwiązań, które mógłby ten 
spór zminimalizować, należałoby roz-
ważyć wyższe dofinansowanie aptek 
w pokryciu kosztów nocnych dyżurów. 
Można by przyznać aptekom ryczał-
tową kwotę za dyżury w porze nocnej 
czy też zapewnić dostępność do leków 
w publicznych podmiotach leczniczych 
(możliwość sprzedaży przez apteki szpi-
talne leków pacjentom komercyjnym 
w sytuacjach tego wymagających).

radca prawny Szymon Rajski, 
FILIPIAKBABICZ, Kancelaria Prawna

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne.
2. Rozporządzenie ministra zdrowia 
z 14 czerwca 2002 r. w sprawie mak-
symalnej wysokości dopłat pobie-
ranych przez aptekę za ekspedycję 
produktów leczniczych w porze 
nocnej oraz określenia grupy pro-
duktów leczniczych, za których 
wydanie w porze nocnej nie pobiera 
się opłaty.
3. Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 14 kwietnia 
2015 roku, II GSK 1765/14.
4. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 
KN-I.4131.1.424.2015.5 wojewo-
dy wielkopolskiego z 4 stycznia 
2016 roku.

reklama

Dzieci pod wpływem reklamy mogą sięgać po produkty farmaceutyczne traktując je 
jako cukierki lub element zabawy, a to może być przecież bardzo niebezpieczne dla ich 
zdrowia. Dlatego chcemy edukować nie tylko rodziców, ale również, w miarę naszych 
możliwości, same dzieci i uczyć je odpowiedzialnego korzystania z farmaceutyków.
Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
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