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TISKOVÉ ZPRÁVY

Lékárny představují nejdostupnější zdravot-
nická zařízení. Lékárníci jsou s pacienty v úzkém 
kontaktu a velmi často jsou prvními, kteří jim 
poskytnou odbornou radu zdravotníka. Během 
30 let došlo k významnému rozvoji poradenství 
v lékárnách, které je zaměřeno nejen na léčbu, 
ale také prevenci a podporu zdravého životního 
stylu. Ke zkvalitnění a rozvoji lékárenské péče 
přispěla významnou měrou Česká lékárnická 
komora (ČLnK), která se podílí na celoživotním 
vzdělávání lékárníků a je pro pacienty i zdravot-
ní systém garantem kvalitně poskytované léká-
renské péče v ČR. K jubilejnímu výročí připravila 
ČLnK publikaci s výběrem významných vynálezů 
lékárníků napříč kontinenty i staletími. Bez nad-
sázky lze totiž konstatovat, že svými objevy lé-
kárníci mění svět – jejich vynálezy používají lidé 
téměř každodenně a při mnoha činnostech.

Pacienti se mohou na kvalitu a do-
stupnost lékárenské péče spolehnout

„Z pohledu pacientů je Česká lékárnická ko-
mora organizací, která jim již 30 let zaručuje 

kvalitu poskytované lékárenské péče – aktuálně 
ve více než 2 500 lékárnách v celé ČR. A to za 
každé situace. Ať už si pacient přijde do lékár-
ny vyzvednout lék na recept nebo potřebuje 
poradit v oblasti samoléčby nebo si nechává 
v lékárně připravit například mast s individua-
lizovaným složením pro konkrétní léčbu. Vždy 
se může spolehnout na to, že se mu věnuje 
zdravotník, který v maximální míře využívá zís-
kaných vědomostí ke správné farmakoterapii,“ 
vysvětluje prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Lékárenská péče spočívá zejména v zajišťo-
vání, přípravě, úpravě, uchovávání, kontrole 
a výdeji léčiv. „V případě hrozícího nedostatku 
léčivých přípravků je ČLnK subjektem, který se 
aktivně podílí na tom, aby nebyla ohrožena do-
stupnost péče pro pacienty. Jednotliví lékárníci 
se snaží najít vhodnou náhradu, která bude vy-
hovující pro léčbu konkrétního pacienta. ČLnK 
se podílí na rozvoji elektronizace lékárenství – 
zavádění a rozvoj elektronického receptu a po-
ukazu, lékového záznamu pacienta, ověřování 
léčiv proti padělkům a podobně,“ upřesňuje 
Mgr. Aleš Krebs další činnosti ČLnK, která přímo 
souvisí s pacienty a jejich léčbou. Do lékárny 
pro léky, radu i prevenci

Lékárníci poskytují pacientům odborné in-
formace především o správném užívání léků, 
které je zásadní pro očekávaný výsledek léčby. 
Kromě toho ale pacientům nabízí odborné po-

radenství v oblasti prevence, včasného rozpo-
znání onemocnění a celkové podpory zdraví. „V 
posledních letech se ČLnK zaměřuje na rozšíření 
odborných činností, které lékárníci proškolení 
garantovanými kurzy ČLnK ve vybraných lékár-
nách poskytují. Aktuálně se jedná například o 
poradenství v oblasti odvykání kouření, odborné 
konzultace zaměřené na řešení lékových problé-
mů, hojení ran, konzultace a péče o pacienty s 
Alzheimerovou chorobou, screening diabetu a 
péče o diabetické pacienty, a také lékové inter-
akce,“ přibližuje rozsah lékárenské péče vicepre-
zident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

ČLnK sdružuje více než 9 000 členů. 
Dohlíží na jejich odbornost a hájí je-
jich profesní zájmy

Komora dbá na to, aby její členové – lékárníci 
vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho 
etikou a způsobem stanoveným zákony a řády 
komory. Aktuálně sdružuje více než 9 000 čle-
nů. Celoživotní vzdělávání je zákonem uloženou 
povinností každého farmaceuta, který vykonává 
zdravotnické služby v ČR. Zároveň je zákonnou 
povinností ČLnK dbát na odborný výkon lékárnic-
kého povolání a potvrzovat splnění podmínek k 
jeho výkonu. ČLnK také posuzuje a hájí práva, pro-
fesní zájmy a čest svých členů.

Zdroj: Česká lékárnická komora

Česká lékárnická komora letos slaví 30. výročí svého založení

Bratislava – Slovenská lekárnická komora 
(SLeK) v spolupráci so Slovenskou organizáci-
ou pre overovanie liekov (SOOL) a s aktívnou 
podporou ŠÚKL plne implementovali Európ-
sku smernicu o overovaní pravosti liekov. Po 
skončení prechodného obdobia spojeného 
s overovaním pravosti liekov vo februári 2021 
sú slovenskí lekárnici vyhodnocovaní ako jed-
ni z najzodpovednejších lekárnikov v Európe. 
Vyplýva to z pravidelných mesačných reportov 
European Medicines Verification Organisation 

(EMVO), kde sa slovenskí lekárnici pravidel-
ne umiestňujú na prvých priečkach rebríčka 
ohodnocujúceho počet verifikácií vzhľadom na 
veľkosť trhu v Európe. V týchto reportoch Eu-
rópskej organizácie pre overovanie liekov figu-
ruje okrem Slovenska všetkých 25 európskych 
krajín. Pacienti na Slovensku si teda môžu byť 
istí, že v kamennej lekárni falošný liek viazaný 
na recept, prípadne falzifikát lieku nedostanú.

V systéme na overovanie pravosti liekov sa ka-
ždý deň vykoná približne 400 000 verifikácií. Slo-
venský verifikačný register obsahuje viac ako 340 
miliónov balení, z ktorých bolo našimi lekárnikmi 
už deaktivovaných viac ako 170 miliónov balení, 
a teda výdaj 150 miliónov balení liekov pacien-
tom bol našimi lekárnikmi overený a skontrolo-
vaný v súlade s predmetnou legislatívou.

„Chcem sa poďakovať všetkým lekárnikom 
za to, ako zodpovedne a dôsledne denne pri-

stupujú k povinnosti overovania liekov, aby 
zabezpečili bezpečnú liečbu každého pacien-
ta,“ uviedol Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej 
lekárnickej komory a doplnil: „rovnaké pravidlá 
platia aj pre očkovacie vakcíny, ktorých pravosť 
je s rovnakou zodpovednosťou kontrolovaná.“

Overovanie pravosti liekov vyplýva z Dele-
govaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, 
ktoré dopĺňa smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/83/ES a zákona č. 362/2011 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach.

EMVO - Európska organizácia pre overova-
nie liekov bola zriadená Európskou komisiou 
na účely vykonávania smernice o falšovaných 
liekoch. Udržuje databázu jedinečných identi-
fikátorov dodávaných farmaceutickým dodáva-
teľom v súvislosti s každým balíkom predajnej 
jednotky, ktorý vyrábajú alebo prebaľujú.
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Slovenskí lekárnici patria pri overovaní liekov  
k najzodpovednejším v Európe


