
  

  

  Mladí lékárníci, z. s. 
  Holandská 10, 671 81 Znojmo 

 

Ve Znojmě dne 28. 2. 2017 

 

Stanovisko Mladých lékárníků k pozměňovacím návrhům ke sněmovnímu tisku 880 novely zákona 96/2004 

 

Mladí lékárníci sledují legislativní vývoj v případě novely zákona 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Zásadně odmítáme ty pozměňovací návrhy, které prosazují možnost 

výkonu farmaceutického asistenta po absolvování 6 semestrů studia na farmaceutické fakultě. Tyto návrhy podle 

našeho názoru sledují pouze dílčí zájmy několika subjektů, neopírají se o skutečné potřeby praxe, stanoviska předních 

odborných společností, farmaceutických fakult ani profesní komory lékárníků.  

Jménem sdružení Mladí lékárníci, z. s. nesouhlasíme se zřízením tříletého vysokoškolského studia pro vzdělávání 

farmaceutických asistentů na farmaceutických fakultách ani s umožněním získat oprávnění vykonávat profesi 

farmaceutického asistenta po 6 semestrech studia oboru farmacie. Z titulu nedávných absolventů si Vás dovolujeme 

upozornit, že výuka tohoto oboru na farmaceutické fakultě nepřipravuje studenty výlučně do zdravotnické praxe. První 

semestry studia jsou cíleny na hlubší znalosti základních oborů potřebných pro pokračující studium zaměřené nejen 

na lékárenství, ale i výzkum, farmaceutický průmysl nebo klinickou praxi. Studijní program je tak od začátku zaměřený 

na profil specializovaného odborníka s velmi kvalitní teoretickou a teprve na ni navazující praktickou průpravou. 

Naproti tomu studium farmaceutických asistentů je od začátku zaměřeno na praktické znalosti a dovednosti odpovídající 

aktuálním kompetencím asistentů v lékárnách. Namísto zvýšení odbornosti pracovníků lékáren se naopak obáváme 

snahy v budoucnu přesunout kompetence farmaceutů směrem k zamýšleným absolventům bakalářského programu 

a tím i k flagrantnímu snížení odbornosti lékárenské péče.  

Pro náplň práce farmaceutického asistenta bylo nejvíce vyhovující prezenční středoškolské studium zaměřené na 

praktické dovednosti v lékárně. Farmaceutický asistent má nyní po celou dobu svého výkonu na pracovišti lékárníka 

k odbornému posouzení problémů, které přesahují jeho vzdělání a kompetence.  

Výzvou pro změny ve vzdělávacích oblastech by měl být rozvoj studia farmaceutických asistentů směrem k naplnění role 

středního zdravotnického personálu. Očekáváme, že změny v zákoně 96/2004 budou posouzeny s ohledem na rozvoj 

českého zdravotnictví a ve prospěch pacientů, a to v těsné spolupráci s profesními autoritami oboru.  

 

Za Mladé lékárníky, z. s. 

PharmDr. Antonín Svoboda, předseda spolku 

 


