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Informacje z instytucji 

 

Data Źródło Informacja  

2020-05-25 NIA Ruszają prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty 

2020-05-25 LEWIATAN Lewiatan postuluje wzmocnienie prestiżu i znaczenia zawodu farmaceuty 

2020-05-25 ZPP Komentarz ZPP ws. projektu ustawy o zawodzie farmaceuty 

2020-05-26 NIA 
Ustawa o zawodzie farmaceuty po pierwszym czytaniu przez Sejmową Komisję 
Zdrowia 

2020-05-27 NIA Marek Tomków uczestnikiem debaty: „Rynek apteczny po koronawirusie” 

2020-05-27 URPL 
Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 27 maja 2020 r. ws. przesunięcia wejścia w 
życie rozporządzenia 2017/745 

2020-05-27 NIA/URPL 
Testy stosowane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 dostępne 
przez serwis KtoMaLek.pl. Informacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

2020-05-27 
PharmaNET 
/ ZPP 

Raport: Obciążenia fiskalne i zatrudnienie w sektorze aptecznym w 2019 roku 

2020-05-28 NIA 
Poseł Paweł Rychlik przewodniczącym podkomisji zdrowia ds. ustawy o zawodzie 
farmaceuty 

2020-05-28 NFZ Kontrole w aptekach w I kwartale 2020 r. 

2020-05-28 NFZ Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2020 r. 

2020-05-28 ZAPPA Ustawa o zawodzie farmaceuty – 100% poparcia dla niezależności farmaceutów 

2020-05-28 GIF 
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 28 maja 2020 rokuw 
sprawie przeprowadzania inspekcji 

2020-05-29 URPL 
Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie inspekcji badań 
klinicznych i kontroli systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów 
leczniczych 

2020-05-29 URPL 
Informacja Prezesa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej 
Agencji Leków dotyczącego ryzyka związanego ze stosowaniem chlorochiny i 
hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 

 
 
Legislacja 

 

Data Źródło Informacja  

2020-05-27 Dz. U. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne 

 
 
Analizy 
 

Data Źródło Informacja 

2020-05-25 PEX Pex PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2020 
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