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Odešel zakladatel sociální farmacie 

Spotřeba psychofarmak raketově roste

Více informací na www.edukafarm.cz

„Farmacie bude mít ve společnosti vždy ta-
kové postavení, jak si ho farmaceuti svou od-
borností a nezastupitelností vybudují.“ Tuto 
hlubokou pravdu už z úst jejího autora nikdy 

neuslyšíme, neboť profesor Jan Solich v neděli 2. 
září zemřel. Ohlédneme-li se za jeho odborným 
odkazem, jehož je ona pravda pregnantním vy-
jádřením, nezbývá než s obdivem konstatovat, 
že podobu a zaměření lékárenství u nás nejen 
významně ovlivnil, ale že plné vyjádření mu 
může dát teprve budoucnost. 

Farmaceut, vědec, dlouholetý pedagog a 
emeritní profesor Farmaceutické fakulty UK v 
Hradci Králové Jan Solich pocházel ze Slezska, 
kde se v Bohumíně 11. února 1928 narodil. Po 
klasickém gymnáziu v Ostravě absolvoval v 
letech 1949–1951 studium farmacie na Masa-
rykově univerzitě v Brně, kde po studiu půso-
bil jako asistent a odborný asistent až do roku 
1960, kdy byla zřízena celostátní farmaceutická 
fakulta v Bratislavě. Zůstal velmi úzce spojen s Br-
nem, neboť založil spolu s tehdejším docentem 
Smečkou ve formě fakultní lékárny novou školicí 
základnu pro farmaceuty.

V roce 1969 přišel do Hradce Králové na nově 
zřízenou farmaceutickou fakultu, o jejíž vznik se 
významně zasloužil a kde pak dvě dekády půso-
bil jako proděkan a vedoucí Katedry organizace 
a řízení farmacie. Na fakultě zůstal i po odchodu 
do důchodu v roce 1993 jako externí učitel a 
člen oborových rad. Velmi aktivně působil také 
na půdě České farmaceutické společnosti ČLS 
JEP, v jejímž čele stál v letech 1986–1990. Ta mu 
udělila Medaili Eduarda Skarnitzla za celoživotní 
přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzku-
mu a vzdělávání. Z dalších ocenění je třeba zmí-
nit čestný doktorát Semmelweisovy univerzity v 
Budapešti. Nebylo by spravedlivé opomenout 

angažmá profesora Solicha na poli práv seniorů 
a důstojného stáří. V letech 2002–2008 byl před-
sedou Svazu důchodců, působil v Radě seniorů 
ČR a Radě vlády pro seniory.

Středobodem profesního života Jana Solicha 
byl rozvoj a etablování nové vědecké disciplíny: 
sociální farmacie, již vnímal jako racionální reak-
ci na bouřlivý rozvoj farmacie po druhé světové 
válce. Koncipoval ji jako široký obor zabývající se 
problémy léčiv ve společnosti – od potřeby, spo-
třeby a zneužívání léčiv přes vazby farmacie na 
zdravotnictví včetně výuky, postavení, plánová-
ní, norem a zásob až po problematiku farmaceu-
tických pracovníků, jejich výchovy a dělby práce 
v lékárnách. Se sociální farmacií logicky propojil 
management a v roce 1979 se jako první farma-
ceut u nás stal profesorem organizace a řízení 
zdravotnictví.

Práce, již profesor Solich vykonal na poli so-
ciální farmacie a její organizace, by jen v pros-
tém výčtu vydala na publikaci. Současně je však 
možno říci, že jeho dílo ocení a využije teprve 
budoucnost. Vývoj a současné dění, jako je po-
lypragmazie, zneužívání antibiotik, nežádoucí 
účinky dlouhodobého podávání léčiv, plýtvání 
léčivy, zhoršující se zdravotní stav populace, vo-
lají po takovém řešení, které nebude vycházet 
čistě od látek, obchodu s nimi a průmyslu, kte-
rý je produkuje, ale od lidí, jejich potřeb a jejich 
přirozenosti. Bez myšlenek a přístupu prof. RNDr. 
PhMr. Jan Solicha, CSc., Dr. h. c., se hledání opti-
málního řešení neobejde.

Čest jeho památce!

 

„Farmacie bude mít ve společnosti 
vždy takové postavení, jak si ho far-
maceuti svou odborností a nezastu-
pitelností vybudují.“ Tuto hlubokou 
pravdu už z úst jejího autora nikdy 
neuslyšíme, neboť profesor Jan So-
lich v neděli 2. září zemřel. Ohlédne-
me-li se za jeho odborným odkazem, 
jehož je ona pravda pregnantním 
vyjádřením, nezbývá než s obdivem 
konstatovat, že podobu a zaměření 
lékárenství u nás nejen významně 
ovlivnil, ale že plné vyjádření mu 
může dát teprve budoucnost. 

„Spotřeba antidepresiv, antixylotik, sedativ a 
tricyklických antidepresiv je bohužel obrovská, 

protože mnoho lidí stres nezvládá, trpí úzkostmi a 
strachy, špatně spí,“ říká PharmDr. Lucie Kotlářová, 
ředitelka centra bezpečné léčby inPHARM CLINIC 
sídlící v Jesenici u Prahy, které se zaměřuje na léč-
bu civilizačních onemocnění.

Velkým problémem při dlouhodobém užívání 
psychofarmak jsou jejich vedlejší účinky a také 
návykovost. Mnohé nežádoucí účinky se během 
let u různých přípravků podařilo odstranit, ale stá-
le se ještě zdaleka nejedná o zcela bezpečné léky.

Nárůst psychických onemocnění se samozřej-
mě netýká jen České republiky, ale všech zemí 
OECD. „Největší skok byl mezi lety 1990 a 2000, 
kdy třeba v USA zjistili až trojnásobný nárůst pa-
cientů, diagnostikovaných s psychickou nemocí,“ 

uvedl pro Český rozhlas předseda České psychiat-
rické společnosti doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.  
        (eve)

 

Prudký nárůst spotřeby psychofar-
mak v České republice je alarmu-
jící. Za posledních 25 let se jejich 
spotřeba zvýšila šestkrát. Nejčas-
těji je lékaři předepisují na deprese, 
úzkostné stavy a poruchy spánku. 
Hlavní příčinou těchto onemocnění 
je chronický stres, kterým v dnešní 
hektické době trpí naprostá většina 
populace.
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