
Szczegółowy program i zapisy na rekolekcje wielkopostne dla
farmaceutów z bł. Karoliną Kózkówną w dniach 29-31 marca

2019

Pismo Stowarzyszenia do senackich Komisji Zdrowia i
Ustawodawczej - uwagi i zastrzeżenia do projektu

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski - 24
stycznia 2019

Szanowni Państwo! Moi drodzy!

Serdecznie zapraszamy farmaceutów,
studentów farmacji, techników
farmaceutycznych, właścicieli aptek na
ogólnopolskie rekolekcje wielkopostne z bł.
Karoliną Kózkówną, które odbędą się w
dniach 29-31 marca 2019 roku w
Rzeszowie. W ramach rekolekcji planowany jest
wyjazd do Wał-Rudy miejsca urodzenia i
męczeńskiej śmierci bł. Karoliny oraz
sanktuarium w Zabawie. Szczegóły i zapisy na naszej stronie internetowej.

Prosimy o przesłanie informacji o terminach spotkań w
poszczególnych Kołach Stowarzyszenia i w duszpasterstwach
farmaceutów. Postarajmy się, aby były zawsze aktualne na naszej stronie!

Obecnie w Senacie trwają prace na projektem ustawy  dotyczącym
klauzuli sumienia w zawodach medycznych. Niestety w uzasadnieniu
tego projektu stwierdzono, że farmaceuci podczas wykonywania swego
zawodu nie mają dylematów moralnych, więc nie „zasługują” na klauzulę
sumienia, tak jak lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne i diagności
laboratoryjni. Nie jest to prawdą. Wątpliwości etyczne wielu z nas budzi
dystrybucja tabletki „po” czy wkładek domacicznych. Jako Stowarzyszenie
nasze uwagi i zastrzeżenia przedstawiliśmy senackiej Komisji
Ustawodawczej oraz senackiej Komisji Zdrowia. Można jest zobaczyć na
poniższych linkach.

https://www.sfkp.pl/art,ogolnopolskie-rekolekcje-dla-farmaceutow-w-rzeszowie-2019.html
https://www.sfkp.pl/userfiles/1034_sfkp.pdf


DRUK 1034 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - PRACE
LEGISLACYJNE

Komisje sejmowe (22. stycznia 2019 r.) zadecydowały o kontynuacji prac
nad projektem. Dlatego też prosimy Was o indywidualne kontakty z
Senatorami w swoich regionach. Osobiste spotkania z Senatorami,
przedstawienie farmaceutycznych dylematów sumienia, wskazanie na
potrzebę uregulowania klauzuli sumienia jest nie do przecenienia! Z
pewnością może pomóc w tak istotnej dla nas sprawie! I jest szansą.
Skorzystajmy z niej póki czas. Każdy może coś zrobić, zadzwonić, napisać
list, umówić się na spotkanie...

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz zapraszam do Rzeszowa! Rekolekcje
to święty, podarowany czas na  pogłębienia relacji z Bogiem, także
czas naszego bycia razem, wymiany doświadczeń i wzajemnego
ubogacenia. 

Z modlitwą,

Małgorzata Prusak

https://www.sfkp.pl/userfiles/1034_sfkp.pdf
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,79.html


Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich
Polski
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
https://www.sfkp.pl/

 



https://www.mailerlite.com/

