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Mladí lékárníci

Vize: Zapojit mladé lékárníky do dění v oboru!

1. Aktivně se zapojit do diskuzí k aktuálním tématům

2. Vyjádřit své názory a své postoje prosazovat

3. Spoluutvářet budoucí charakter, společenskou 

odpovědnost a prestiž lékárenství



Mladí lékárníci

Proč?
• Chybějící vlivná síla, která by oslovila 

absolventy a začínající lékárníky

• Trendy v oboru lékárenství vyzdvihující 

obchodní aspekty 

• Slabá a roztříštěná společenská 

odpovědnost našeho oboru



Mladí lékárníci

Kdo?

• Mladí lékárníci

• Lékárníci mladí duchem

• Lékárníci sympatizující s růstem 

profesní odbornosti a odpovědnosti



Témata

• Atestační a kontinuální vzdělávání

• Odbornost a kvalitní služby lékárny

 Postavení a systém lékárenské péče,

společenská odpovědnost!



Teze
• Lékárna je odborné zdravotnické pracoviště,          

s odborným personálem, který odborně zachází s léčivy.

• V lékárně jsou připravována a vydávána léčiva konečnému 

pacientovi s nutností osobně vysvětlit správné užívání 

léku, upozornit na rizika a lékové interakce. 

• Povinností lékárníka je rovněž podat potřebné 

informace ke správnému zacházení s léky 

a zabránit jejich nesprávnému užití či zneužití.



Cíle

Změna

Profesionalita

Důstojnost, 
společenská 

prestiž



Cíle

Věříme, že budoucnost našeho oboru je 

v posilováni odbornosti a profesní

odpovědnosti farmaceuta.



Cíle

• Nabídnout mladým lékárníkům myšlenkovou 

platformu, prostor pro diskuzi a utváření názorů

• Podporovat a aktivně se podílet na doporučených 

postupech, lékových konzultacích a mediálních 

kampaních prezentujících zdravotnickou 

odbornost lékárny

• Zbavit se pocitu beznaděje a pasivity lékárníků



Jaké jsou trendy?
růst počtu lékáren, přiblížení se pacientovi (obchodní centra, 
ordinace lékaře, internet,  zásilkové služby….?)

rozšíření sortimentu – OTC i generických léčiv - výhody?

snížení nároků na lékárnu (plocha, odbornost?, hlavní proud –
co vydělá, bez IVLP) určité lobby? 

vakcíny a injekce přes distribuci

léky v ordinaci lékaře – od nás? 

Neuznání důstojnosti lékárenské profese politiky…



Poslední trendy jasně ukazují snahu co 

nejvíce zjednodušit cestu léku k pacientovi 

a to i za cenu ztráty odbornosti: 

větší riziko nesprávného nasazení léku, 

snížení kontroly vedlejších projevů a rizik!

Jaké jsou trendy?



K zamyšlení
Cesta léku, logistický článek?

lék pacient

lékař

lékárník

?



Role lékárníka

• Kvalita léku (náležitosti SPC – zacházení s lékem)

• Správné nasazení léku (kontrola, odborná garance)

• Správné užívání léku (kdy, jak, jak často)?

• Upozornění (alergie, vedlejší účinky) ?

• Monitoring – funguje lék? Rizika? Compliance?

• Benefit pro pacienta (ne pro obchodníka)?

• Náklady péče (pacient, pojišťovna)



K zamyšlení
Kvalita, Rada, Monitoring

lék pacient

lékař

lékárník



Úkoly
1.Vývoj lékárenství odborným směrem!

2.Omezit pohyb léků mimo odborná pracoviště!

3.Smysluplné specializační a kontinuální vzdělávání!

4.Nové odborné služby v lékárně!

5.Zprůhlednění a srozumitelnost cenotvorby léků!

6.Přijmout společenskou odpovědnost!

7.Zlepšit postavení a prestiž lékárníka!



Příklad: 

Společenská odpovědnost lékárníků

• Musíme být společnosti odpovědní a zabránit všem 

aktivitám a skutečnostem, které by ji poškozovali

• Zapojme se aktivně k hledání řešení týkajících se 

společenských problémů!

Úkoly 



Výdej léků v ordinaci

• Problém? Lékař léčí podle své zásoby či motivace?

• Dostane se pacientovi nezávislé volby terapie a léku

a dvojí kontrola?

• Není lék pro pojišťovnu a následně pro společnost  

dražší (a třeba i horší) než by bylo zapotřebí?

• Zná veřejnost naše stanovisko? 

• Umíme sjednat nápravu? 



Návykové látky, prekurzory

• Je to náš problém?

• Děláme něco, čím bychom usnadnili výrobu drog?

• Jsme schopni si to obhájit nevyhnutelností?

• Jsou potenciální partneři aktivní a součinní (policie) 

• Jsme schopni do očí blízkým „postižených“ vysvětlit

nutnost volněprodejnosti pseudoefedrinu? 



Závěr

Jedinou cestou, jak zlepšit úroveň naší profese, je 

aktivně se zajímat a snažit se ovlivňovat její vývoj. 

Formulovat a prosazovat názory, které povedou:

• k odbornému růstu lékárenské péče, 

• k větší srozumitelnosti mezi lékárníky a veřejností,

• k většímu respektu lékárenské profese,
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Věříme ve 

změnu!


