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Ve Znojmě, dne 15.8.2011

YáŽený pane ministře,

dovolte mi, abych Vás oslovil ve věci specializačního vzdělávání lékárníků a poŽádal Vás o moŽnost zapojení

do procesu tvorby vzdělávacích programů. Zastupuji občanské sdruŽení Mladí lékárníci o.s., lékárníky, kteří

jsou v průběhu specializačního vzdělávání nebo krátce po jeho absolvování. Velmi silným impulsem pro vznik

tohoto sdruŽení byla mimojiné dlouhodobě neuspokojivá situace v systému specializační přípravy farmaceutů.

PřestoŽe se jiŽ v polovině roku 2009 s ohledem na změnu Zákona č. 95t2ao4 Sb. o podmínkách získávání

a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k ýkonu zdravotnického povolání lékaře,

zubního lékaře a farmaceuta hovořilo o vydání nových vzdělávacích programů, nemáme dodnes k dispozici
jejich konkrétní podobu. Jedinou pozitivnější zprávou bylo v polovině roku 2010 ujištění MZd,že se stávající

školenci mohou připravovat podle vzdělávacích programů vydaných v roce 2005. Mírné Úpravy těchto
programů byly avizovány v roce 2008 a měly za cíl kultivovat a aktualizovat některé nedostatky stávajících
programů. PŮvodní cíl je poněkud zastřen a zatíŽen rozpolcenými pohledy a názory členů jednotlivých

akreditačních komisí.

Specializační příprava je jednou z oblastí, kterou si členové sdruŽení Mladí lékárníci o.s. vybralijako prioritní

a ve které chtějí spolupracovat jak s Črs Čls .lrp a ČLnK, tak i s MZd. Jsme si vědomi toho, Že velká část
našich členů je zatím v přípravě specializačního vzdělávání, přesto bychom se rádi aktivně podíleli na tvorbě

a oponentuře vzdělávacích programů. Jejich příprava probíhá bez konkrétního výsledku v atmosféře neshod

a protichůdných pohledů jiŽ od roku 2008. Vnímáme, Že se mladých lékárníků problematika výrazně dotýká.

Proto siVám dovoluji za sdruŽení Mladí lékárníci nabídnout spolupráci. Někteří naši členové mají specializační
vzdělávání jiŽ ukončené a byli by jistě vhodnými kandidáty do akreditační komise. Jsme přesvědčeni, Že je

naším společným zájmem, aby budoucí podoba specializačního vzdělávání odrážela potřeby praxe' MnoŽství

odborných poznatků výrazně roste, proto chceme podporovat aktivity vedoucí k uŽší odborné specializaci, a to

jak cestou jasně definovaných základních specializačních oborů, tak certifikovaných kurzů pro vymezené

činnosti. Náplně jednotlivých oborů by měly nabídnout takový obsah, kteý bude pro školence přínosný a bude
je motivovat k jejich absolvování.

Věříme, Že zapojení mladých lékárníků bude přínosem pro budoucí podobu specializačního vzdělávání!

MladÍ lé}árnicl l'
Za Mladé Lékárníky
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Na vědomí: MUDr.V.Vavroušek - náměstek pro zdravotní péči

PharmDr. Antonín Svoboda, předseda mL


