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Matko dobrej rady módl się za nami!

Szanowni Państwo! Moi drodzy!

dziękujemy za udział w konferencji online: Etyczne aspekty sprzedaży i

stosowania suplementów diety, która odbyła się   w dniu 21 kwietnia b.r.

Prezentacja ks. Szymona Kierkiewicza jest dostępna na naszej stronie. 

Dzisiaj zapraszamy na kolejną związaną z wolnością sumienia farmaceuty i

ustawą o zawodzie farmaceuty. Zapraszamy też na  97 PIELGRZYMKĘ

PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA NA JASNĄ GÓRĘ w niedzielę

Zesłania Ducha Świętego 23 maja b.r. oraz na dzień skupienia w sobotę 22

maja b.r. Program jest dostępny na stronie Krajowego Duszpasterstwa

Służby Zdrowia.  W tym pięknym czasie, kiedy gromadzimy się na

nabożeństwach majowych wybierzmy się po siły do duchowej stolicy,

gdyż nie ma jak u MAMY...

W obecnym porządku prawnym farmaceuta nie ma ograniczonego prawa

do korzystania z wolności sumienia i może z niego w pełni korzystać. Długo

oczekiwana przez nasze środowisko ustawa o zawodzie farmaceuty,

podpisana przez Prezydenta RP 17 grudnia 2020 roku, prawo to

podtrzymuje, a nawet rozszerza. Odmowa może dotyczyć nie tylko wydania

produktu leczniczego, ale udzielenia usług farmaceutycznych, które

obejmują szerszy zakres czynności, niż tylko wydanie produktu leczniczego,

czy wyrobu medycznego. Warto o tym przypominać i znać swoje prawa

dlatego zapraszamy 19 maja b.r. (środa) o godz. 20:00 na

konferencję: Ustawa o zawodzie farmaceuty a klauzula sumienia,

którą wygłosi dr Marcin Olszówka (prawnik). Spotkanie odbędzie się na

platformie ZOOM. Prosimy o wcześniejszą rejestrację, kilka dni wcześniej

prześlemy na emaila linki na konferencję. Będzie też czas na dyskusję,

zadawanie pytań i wymianę doświadczeń.

W miesiącu maju, poświęconym Matce Najświętszej, na nowo Jej powierzmy

samych siebie, naszych bliskich, kolegów, koleżanki i naszych chorych.

https://sfkp.pl/art,konferencja-ustawa-o-zawodzie-farmaceuty-a-klauzula-sumienia.html
https://sfkp.pl/art,etyczne-aspekty-sprzedazy-i-stosowania-suplementow-diety.html
https://kdsz.pl/


Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich

Polski

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

https://www.sfkp.pl/

 

Prośmy o dar dobrej rady, na to co nas spotyka i na służbę naszym

pacjentom. 

Pozostaję z serdeczną modlitwą.

Małgorzata Prusak



https://www.mailerlite.com/

