NOVÝ TREND

Jak se vidí lékárníci v roce 2030
skupiny, do kterých se může přihlásit každý lékárník,
kterého daná oblast zajímá. Rád bych touto cestou
poděkoval všem, kteří projektu věnují svůj volný čas
a zároveň vyzval další kolegy, aby náš tým rozšířili.

Setkání zástupců Mladých lékárníků s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irenou Storovou, MHA
(druhá zprava)

I lékárníci umí snít. Podle vize
„Mladý lékárník 2030“ by farmaceuti už za několik let poskytovali zájemcům očkování, měli
by mít možnost preskripce chronicky užívané medikace kompenzovaným pacientům, byli by
zapojeni do celé řady screeningových programů a pacienti by
je měli sami vyhledávat pro odborné rady. O projektu jsme hovořili s předsedou spolku Mladí
lékárníci PharmDr. Stanislavem
Gregorem.

Kdy a jak se zrodil projekt Vize Mladý lékárník
2030?
Projekt vznikl koncem roku 2019, kdy jsme se setkali v nejužším kruhu vedení Mladých lékárníků s
dalšími aktivními kolegy a probírali jsme budoucnost a směřování spolku. Vize vznikla jako vytyčení
cílů, na které bychom se chtěli, a myslíme si, že i
měli, po dobu našeho působení ve vedení spolku
soustředit a dát do pohybu změny, které ke splnění
těchto cílů povedou do budoucna.
Co je jeho cílem?
Chceme rozšířit stávající kompetence lékárníků a
navrátit našemu povolání váhu, kterou si zaslouží.
Nejedná se však pouze o cíle, které se týkají lékárníků. Pevně věříme, že námi navrhované změny zlepší
celkovou péči, které se pacientům dostává.
Jak dlouho projekt potrvá?
Do té doby, než se podaří naši vizi naplnit. Vytvořili jsme projekt, který je dlouhodobý a jehož hodnoty jsou shodné pro různé generace. Proto i kdyby
se to nepovedlo současnému vedení spolku, věřím,
že ho budou prosazovat i naši nástupci. Přece jen si
budujeme svoji vlastní budoucnost, která by nám
neměla být lhostejná.
Kdo se do něj může zapojit?
K jednotlivým bodům máme vytvořeny pracovní
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Můžete přiblížit alespoň dílčí výsledky činnosti
jednotlivých pracovních skupin?
Nejdále jsme v oblasti očkování v lékárnách, kde
se pracovní skupina pod vedením místopředsedy
spolku PharmDr. Lukáše Malého zpočátku věnovala
analýze zkušeností s očkováním v lékárnách v zahraničí. Tato rešerše podpořila naši aktivitu, neboť
očkování lékárníky je již běžné v řadě zemí a můžeme tedy čerpat z jejich zkušeností. V rámci aktivit České lékárnické komory byla rovněž vytvořena
pracovní skupina pro očkování a došlo tak k propojení obou skupin. Mezi společné výsledky práce
patří například vytvoření návrhu vzdělávání pro očkující lékárníky nebo také upravený hygienický řád
pro lékárny. Nyní stačí jen politická vůle, aby se celý
projekt dotáhl do úspěšného konce.
Člen předsednictva spolku Mgr. Josef Nejedlý se
stal součástí pracovní skupiny České lékárnické komory pro zkvalitnění dispenzace a bude se podílet
na přípravě dispenzačních optim, jejichž realizace by
měla být zahájena v letošním roce. Pracovní skupina
pro zapojení lékárníků do screeningových programů
se pod vedením PharmDr. Lenky Burgetové podílela na iniciaci vytváření centrální evidence výstupů z
konzultací a rovněž se její zástupci stali členy pracovní
skupiny Komory pro konzultační činnost.

„Lékárník by mohl za jasně
definovaných podmínek vydat
chronicky užívaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis
bez toho, aniž by byl předepsán
lékařem.“
Které oblasti se věnujete vy sám?
Já osobně jsem zapojen do pracovní skupiny,
která upravila původně zamýšlenou možnost preskripce medikace lékárníkem na takzvaný nouzový
(emergentní) výdej. Lékárník by mohl za jasně definovaných podmínek vydat chronicky užívaný léčivý
přípravek vázaný na lékařský předpis bez toho, aniž
by byl předepsán lékařem. Jednalo by se o výjimečné situace, kdy je lékař opakovaně nedostupný
nebo má dovolenou a zároveň by hrozilo přerušení
kontinuální péče. Lékárník by měl povinnost zkon-
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ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.

„Přál bych si, aby měl každý lékárník své pacienty, kterým bude
průvodcem a rádcem v jejich farmakoterapii a zároveň jim bude
moci poskytnout komplexní lékárenskou péči.“
trolovat v lékovém záznamu pacienta, že daný lék užívá
déle než šest měsíců a vydal by nejmenší balení, které
bude mít skladem. Důvod pro změnu konceptu byl ten,
že skutečná preskripce lékárníkem není ve většině evropských zemí běžná. Návrh jsme představili představenstvu
České lékárnické komory a výboru České farmaceutické
společnosti. Po získání kladných stanovisek jsme kontaktovali ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv, který si vyžádal doplňující informace. Ty jsme
zpracovali a nyní čekáme na reakci. Koncept jsme rovněž
představili pacientským organizacím a seznámili s ním
účastníky konference Digitalizace medicíny (nejen) pro
pacienty z řad zástupců ministerstva, SÚKLu, pojišťoven,
lékařů, nemocnic a pacientů.
U koho budete hledat podporu, aby se jednotlivé
vize dostaly do praxe?
Za svého hlavního partnera považujeme představenstvo České lékárnické komory. Velmi blízko máme ke
spolkům, které sdružují mladé lékaře, což jsou Mladí lékaři a Mladí praktici. Musím říct, že je s nimi skvělá spolupráce. Pro zajímavost bych také rád uvedl, že se mě jejich
předsedové sami ptají, proč už lékárníci neočkují. Všech-
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Diskuse na konferenci Mladých lékárníků

ny naše aktivity chceme konzultovat s novým vedením
ministerstva zdravotnictví a v neposlední řadě komunikujeme i s pacientskými organizacemi.
Jaká je vaše vlastní vize „lékárníka za tárou“ v roce
2030?
Přál bych si, aby v té době byly již zavedeny stejné doplatky, aby si pacienti nevybírali lékárny podle výše doplatku, ale podle kvality poskytovaných služeb. Aby měl
každý lékárník své pacienty, kterým bude průvodcem a
rádcem v jejich farmakoterapii a zároveň jim bude moci
poskytnout komplexní lékárenskou péči – očkování, lékové konzultace, screeningové a preventivní programy.
Za všechny tyto činnosti bude pak adekvátně ohodnocen výkonem, podobně jako je tomu u lékařů, a příjem
lékárny nebude závislý na marži. To je moje vize lékárníka
v roce 2030 a už teď se na ni moc těším.
Mgr. Eva Presová
Edukafarm, Praha
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