rozmaitoci

9

IV edycja Konkursu APTEKA BEZ BARIER  w trosce o komfort ka¿dego pacjenta

Nagrodzona apteka
Dobieg³a koñca kolejna, IV ju¿ edycja Konkursu APTEKA BEZ BARIER. Celem akcji jest wyró¿nienie
aptek najlepiej przystosowanych
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. Podczas oceny brano pod
uwagê ró¿ne kryteria decyduj¹ce o
przystêpnoci placówki dla osób
niepe³nosprawnych, m.in. dostêpnoæ (otoczenie apteki, wejcie do
niej i samo wnêtrze), lokalizacjê
placówki, dzia³ania na rzecz osób
niepe³nosprawnych i opinie samych klientów.

T

egoroczna edycja rozpoczê³a siê 1
kwietnia i trwa³a do 30 wrzenia.
Wziê³o w niej udzia³ ponad 200 aptek z ca³ej Polski. Prowadzona od czterech
lat kampania z roku na rok zyskuje coraz
wiêkszy rozg³os w bran¿y farmaceutycznej.
Coraz wiêcej aptekarzy wykazuje zainteresowanie Konkursem i, co najwa¿niejsze,
coraz wiêcej decyduje siê na dostosowanie
swoich lokali aptecznych. Wiemy jednak,
¿e wci¹¿ jest przed nami du¿o do zrobienia,
dlatego prowadzimy kolejne edycje Konkursu - powiedzia³ Kazimierz Herba, prezes zarz¹du TORFARM S.A.

Tablica pami¹tkowa

W sk³adzie jury znaleli siê m.in. Piotr
Paw³owski - Prezes Zarz¹du Fundacji
Polska bez barier, Prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji (Przewodnicz¹cy), Jakub Sienkiewicz - lekarz neurolog,
lider zespo³u Elektryczne Gitary, Kazimierz Herba - Prezes Zarz¹du TORFARM
S.A., mgr farm. Andrzej Wróbel - Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej, prof. dr hab.
n. farm. Janusz Pluta  Prezes Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego, Marian
Leszczyñski - Wiceprezes Zarz¹du Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Personel apteki W Starym Domu. Od lewej: st. tech. farm. Barbara Kayser,
mgr farm. Patrycja Burzyñska, mgr farm. Anna Bererzañska, mgr farm. Anna
Hoffman-Kutkowska, mgr farm. Agnieszka Za³uska

Niepe³nosprawnych, mgr Irena Rej - Pre- sze, wymagaj¹ce wiêkszej opieki i trosklizes Izby Gospodarczej Farmacja Polska, woci czy wreszcie prowadzenie poradnicJoanna Porêbska - Prezes Fundacji DOM twa farmaceutycznego dla pacjentów w
DOSTÊPNY. Komisja, jak co ro- aptece oraz drog¹ telefoniczn¹ i za poreku, oprócz nagrody g³ównej, dnictwem Internetu. Gratulujemy!
przyzna³a 4 wyró¿nienia. Jedno z
Wiêcej informacji na w/w temat na stronich otrzyma³a nasza puszczy- nie organizatora konkursu www.torRed
kowska apteka W starym domu fam.com.pl.
(w³aciciel mgr farm. Anna Bererzañska). Jury doceni³o w ten
sposób szereg
wprowadzonych w aptece
udogodnieñ dla
pacjentów
parking z miejscami dla
osób
niepe³nosprawnych, wejcie do apteki z
poziomu zerowego, automatyczne
szerokie
drzwi wejciowe, wydzielone miejsce odpoczynku dla osób starszych i pacjentów oczekuj¹cych na wydanie leków, wydzielone osobne
stanowisko z miejscami
siedz¹cymi, przy którym
Gala wrêczenia nagród. W rodku Anna Bererzañska
obs³ugiwane s¹ osoby star-

