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Chociażbym chodził ciemną doliną zła się nie ulękne, bo Ty jesteś ze mną. Ps 23

Szanowni Państwo! Moi drodzy!
Ten rok zapamiętamy. Jest zupełnie inny od poprzednich. Wiele się zmienia.
Tempo zmian takie, że nie nadążamy. W okresie jesiennej zadumy wszystko
nabiera szczególnego wyrazu. Wspominamy tych, którzy nas poprzedzili do
Domu Ojca. Pamiętajmy o naszych koleżankach i kolegach. Jest to dobry
czas, aby na nowo umocnić w sobie nadzieję. Zadać pytanie o stan mojej
wiary. O lęk o siebie, o innych, czy nadmierny nie usuwa nadziei? Na ile
rzeczywiście wierzę w ciała zmartwychwstanie i w żywot wieczny, a na ile
kurczowo trzymam się tego, co tu i teraz?

Ustawa o zawodzie farmaceuty przeszła do Senatu
Dobra wiadomość dla wszystkich farmaceutów! W końcu doczekamy się
ustawy o naszym zawodzie. Niestety nasze propozycje dotyczące wpisania
klauzuli sumienia nie zostały przyjęte. Jednakże sytuacja pozostaje bez
zmian. Dalej wolność do postępowania zgodnie z sumieniem jest chroniona
przez prawo konstytucyjne, i nie jest ona ograniczona ustawą. Wprost
przeciwnie, ustawa o zawodzie farmaceuty wzmacnia pozycję farmaceuty,
podkreśla jego samodzielność zawodową oraz pozwala na odmowę usługi
farmaceutycznej, w sytuacji, gdy jej wykonanie może zagrażać życiu lub
zdrowiu pacjenta lub innych osób (co można odnieść między innymi do
środków wczesnoporonnych).

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty - pełna treść ustawy

Szczepionka przeciw COVID-19
Aktualny temat. Warto zapoznać się z poniższym artykułem, lub innymi, by
wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Dotychczasowe badania
skłaniają do zachowania ostrożności i przestrzegają przez zbyt pochopnymi
wnioskami na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek przeciw
koronawirusom. Dlatego też szczepionki przeciwko COVID-19 powinny
przejść

pełen

zakres

wiarygodnych

i

zweryﬁkowanych

badań

przedklinicznych i klinicznych. Szczepienia powinny być dobrowolne, z pełną
informacją na temat związanego z nimi ryzyka. Wówczas trwająca
pandemia

nie

stanie

się

okazją

do

testowania

nowych,

jeszcze

niesprawdzonych technik medycznych.

Czy szczepionka przeciw COVID-19 wybawi nas od lęku?
mgr.farm nr 5/2020, Małgorzata Prusak, Michalina Maciejewska

W jakimś sensie wszystkim doskwierają obostrzenia sanitarne i izolacja.
Samotność (i lęk) najbardziej osłabia nasz układ odpornościowy. Nie
zapominajmy, że potrzebujemy siebie nawzajem! Znajdźmy czas na
wspólną kawę, herbatę, najbardziej prozaiczne rzeczy. Te drobiazgi budują
tak bardzo nam teraz potrzebną bliskość.
Z serdeczną modlitwą, życzeniami błogosławieństwa Bożego!
Małgorzata Prusak
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