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NOVÝ TREND

Očkování v lékárnách je v odbor-
ných kruzích kontroverzní téma. 
Ukázal to seminář „Očkování v lé-
kárnách?“, který proběhl 23. červ-
na na půdě pražského Národohos-
podářského ústavu.

Zatímco PharmDr. Martin Kopecký, PhD., vi-
ceprezident České lékárnické komory (ČLnK) a 
její zástupce ve Pharmaceutical Group of the EU 
možnost očkování v lékárnách logicky obhajo-
val, jako tvrdý oponent vystupoval MUDr. Michal 
Bábíček, 1. místopředseda Sdružení praktických 
lékařů ČR. Všichni vystupující se nicméně shodli 
na tom, že společensky žádoucím cílem je co nej-
vyšší proočkovanost populace proti nejrůznějším 
chorobám, především proti covidu-19 a chřipce.

„Lékárny jsou otevřené déle, některé do 20 ho-
din. Tím se výrazně zvyšuje dostupnost. Lékaři už 
v té době většinou neordinují,“ řekl Martin Kopec-
ký. Navzdory tomu Michal Bábíček trval na svém 
stanovisku, že s očkováním v lékárnách zásadně 
nesouhlasí. „Myslím si, že to je naše práce,“ uvedl 
s tím, že proti se staví také Česká vakcinologická 
společnost. Naproti tomu stanovisko ministerstva 
zdravotnictví je podle viceprezidenta ČLnK v sou-
časné době neutrální.

Rozšíření možností pro pacienty

Možnost očkovat v lékárnách Komora navrhu-
je už dlouho. V současné době návrh, který měl 
otevřít více možností očkování proti covidu-19, 
projednává Poslanecká sněmovna. Návrh ale po-

čítal jen s letošním rokem, což se s největší prav-
děpodobností nestihne. Podle Mgr. Aleše Krebse 
Ph.D., prezidenta ČLnK, je v jednání úprava návr-
hu, který by možnost očkování v lékárnách rozšířil 
ještě o chřipku, proti které se v lékárnách očkuje 
už zhruba pět až deset let například ve Spojených 
státech, Kanadě, Francii nebo Irsku. Nutné by bylo 
zrušit i časové omezení jen na tento rok.

„Například kvůli očkování proti chřipce by ně-
kteří pacienti k praktickému lékaři vůbec nezaví-
tali. Jde zejména o samoplátce, protože toto oč-
kování nejde z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Někteří z nich už mají jednu dávku za 
sebou a ví se u nich, že na očkování nereagují 
nějakým negativním způsobem nebo většími ne-
žádoucími účinky. Z tohoto pohledu to není kon-
kurence, ale doplnění možnosti pro pacienty,“ řekl 
Aleš Krebs v loňském rozhovoru pro FarmiNews.

Stejné stanovisko zaujal na červnovém semi-
náři také MUDr. Pavel Vepřek, předseda spolku 
Občan, který byl organizátorem této akce. „Věřím 
na konkurenci. Kdyby se očkovalo u lékařů i v lé-
kárnách, obecně by se zvýšil zájem o očkování. 
Lékárníci ani lékaři by si nelezli do zelí,“ řekl. „Mezi 
lékárníky a lékaři by měla být synergie,“ potvrdil 
Martin Kopecký.

Další z vystupujících, MUDr. Tomáš Doležal, 
PhD., zakladatel Institutu pro zdravotní ekono-
miku a technology assessment, se domnívá, že 
možnost očkování v lékárnách by celkovou pro-
očkovanost populace příliš nezvýšila, nicméně 
navrhuje tento model otestovat formou pilotního 
projektu. „I vzhledem k tomu, že jsme v Evropské 
unii a v každé zemi je jiná situace,“ vysvětlil. „V ně-
kterých zemích praktičtí lékaři neočkují vůbec, což 
ale není případ České republiky. Myslíme si, že v 
současné době není očkování v lékárnách příno-
sem, považujeme ho za nadbytečné,“ prohlásil Mi-
chal Bábíček. Aby se zajistila vyšší proočkovanost, 
je podle jeho slov nutné edukovat obyvatelstvo, 
což by měl udělat stát, především ministerstvo 
zdravotnictví. S tím souhlasí také Tomáš Doležal.

Čeští lékárníci jsou odhodláni překonat veške-
ré překážky, které by jim případně ve vakcinaci 
bránily. Zároveň vědí, že tato možnost se zdaleka 
netýká každé lékárny. Především jde o zajištění 
vhodných prostor, ideálně samostatné místnos-
ti, v níž by měli pacienti soukromí. K dalším ne-
zbytnostem patří důkladné proškolení očkujících 
farmaceutů nebo zajištění likvidace vzniklého in-
fekčního materiálu.

Očkování v lékárnách? Lékárníci 
chtějí, praktici jsou proti
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Podle loňského průzkumu Komory by 
bylo ochotno očkovat 40 procent lékárníků 
a zhruba čtvrtina zaměstnavatelů by byla 

ochotna jim to umožnit. To podle preziden-
ta ČLnK zhruba odpovídá situaci v zahraničí. 
Očkování funguje jako služba v 17 evrop-

ských zemích, z toho ve 13 státech očkování 
provádí proškolený lékárník.

Mladí zdravotníci jsou na stejné 
lodi

Zajímavé je, že zatímco mezi lékárnickou ko-
morou a Sdružením praktických lékařů panují 
ohledně možnosti očkování v lékárnách zásad-
ní rozpory, mezi Mladými lékárníky a mladými 
lékaři panuje shoda.

„Náš spolek spolupracuje se spolkem Mla-
dí lékaři i se spolkem Mladí praktici, s nimiž je 
spolupráce i komunikace výborná. Oni sami se 
diví, proč u nás lékárníci ještě neočkují. Brali by 
to jako velkou pomoc. Bohužel u řady zejména 
starších lékařů se nám tolik nedaří. Všichni po-
slanci z řad lékařů, kteří ve Sněmovně vystoupili 
při projednávání sněmovního tisku číslo 96, v 
němž se řeší očkování v lékárnách, byli proti 
tomu, aby lékárníci očkovali,“ řekl serveru Phar-
maprofit.cz předseda spolku Mladí lékárníci 
PharmDr. Stanislav Gregor.                            (eve)
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