
 
 
  
  
 

Mladí lékárníci jednali s ministrem zdravotnictví 
 
Praha, 22. 3. 2018 
 
V pátek 16. 3. navštívilo předsednictvo Mladých 
Adamem Vojtěchem a náměstkem Filipem Vrubelem. Mladí lékárníci předali na této schůzce materiál, v
obsaženy pro Mladé lékárníky klíčová témata 
 
„Pan ministr i pan tajemník projevili o náš materiál velký zájem, zároveň přislíbili další spolupráci a hlubší konverzaci nad 
nejdůležitějšími tématy“, řekl PharmDr. Aleš Novosád 
 
Mladí lékárníci poukázali na problémy jak 
v nedostatečné přípravě studentů farmacie do praxe a ve velmi obtížné vymahatelnosti celoživotního vzdělávání 
lékárníků.  
 
Dalším důležitým bodem schůzky bylo odměňování lékáre
segmentu lékárenství, na nízké platy lékárníků a farmaceutických asistentů a na nebezpečí odlivu
přilehlých zemí, které sousedí s Českou republikou. 
 
Dále Mladí lékárníci navrhli zvýšení signálního výkonu a jeho uplatnění na položku receptu, jako na nejrychlejší možnost 
zlepšení financování lékáren. 
„Zástupci ministerstva zdravotnictví jsou si vážnosti situace s
systému vědomi a přislíbili co nejrychlejší řešení“, uvedl Mgr. Filip Škarda 
 
Posledními dvěma tématy byla elektronizace zdravotnictví
smysluplná a posílení kompetence lékárníka o prev
zúčastnění shodli na nutnosti zavedení lékového záznamu k
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ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem o narovnání českého lékárenství.

pátek 16. 3. navštívilo předsednictvo Mladých lékárníků ministerstvo zdravotnictví, kde se setkalo s
Adamem Vojtěchem a náměstkem Filipem Vrubelem. Mladí lékárníci předali na této schůzce materiál, v
obsaženy pro Mladé lékárníky klíčová témata – vzdělávání, financování, E-Health a kompetence lékárníka. 

pan tajemník projevili o náš materiál velký zájem, zároveň přislíbili další spolupráci a hlubší konverzaci nad 
nejdůležitějšími tématy“, řekl PharmDr. Aleš Novosád – předseda spolku.  

 v pregraduálním, tak postgraduálním vzdělávání lékárníků. Problém vidí 
nedostatečné přípravě studentů farmacie do praxe a ve velmi obtížné vymahatelnosti celoživotního vzdělávání 

Dalším důležitým bodem schůzky bylo odměňování lékáren, Mladí lékárníci upozornili na dlouhodobé podfinancování 
segmentu lékárenství, na nízké platy lékárníků a farmaceutických asistentů a na nebezpečí odlivu

Českou republikou.  

zvýšení signálního výkonu a jeho uplatnění na položku receptu, jako na nejrychlejší možnost 

„Zástupci ministerstva zdravotnictví jsou si vážnosti situace s podfinancováním lékárenství a špatným nastavením 
slíbili co nejrychlejší řešení“, uvedl Mgr. Filip Škarda – místopředseda mL z.s.

Posledními dvěma tématy byla elektronizace zdravotnictví, kterou Mladí lékárníci podporují, pokud bud
posílení kompetence lékárníka o preventivní screeningy, jako nástroj primární prevence. Zároveň se všichni 

zúčastnění shodli na nutnosti zavedení lékového záznamu k E-receptům.  
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