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Hlavní sál divadla Za plotem v areálu Psy-

chiatrické léčebny v Bohnicích patřil 4. dubna 

2012 lékárníkům a dalším příznivcům dějin 

farmacie, medicíny a veterinárního lékařství. 

Letošní již LIV. sympozium, organizované Čes-

kou farmaceutickou společností České lékař-

ské společnosti JEP v Praze, bylo věnováno ku-

latým narozeninám dvou nestorů – devadesá-

tinám RNDr. PhMr. Zdeňka Hanzlíčka a osm-

desátinám RNDr. PhMr. Pavla Drábka. Oba 

oslavenci se spolu s čelným reprezentantem 

oboru, doc. RNDr. PhMr. Václavem Ruskem, 

CSc., významnou měrou podíleli na rozvoji 

farmaceutické historiografi e jakožto svébytné 

vědní disciplíny, jež se stala koncem šedesá-

tých let minulého století součástí studijního 

curricula farmaceutických fakult. 

Pořadatelské role se ujal vedoucí farmaceut 

PL Bohnice Mgr. Jan Pomykacz. Za vedení 

psychiatrické léčebny účastníky sympozia po-

zdravil ředitel MUDr. Martin Hollý a jménem 

České farmaceutické společnosti promluvili 

PharmDr. Pavel Grodza a PharmDr. Martina 

Lisá, Ph.D. Potěšitelné bylo, že na tuto akci za-

vítal též PharmDr. Stanislav Havlíček, vicepre-

zident České lékárnické komory. V závěru prv-

ního bloku pak RNDr. Olga Hanzlíčková (SÚKL 

Praha) zavzpomínala na doby, kdy se s oběma 

jubilanty setkávala v rámci svých pracovních 

povinností.    

     Náplní druhého bloku už byla původní 

sdělení týkající se historie lékárnictví a pří-

buzných oborů. Prof. RNDr. Jaroslav Květina, 

DrSc. posluchače zaujal jako vždy, a to nejen 

precizně připravenou přednáškou („Komentář 

ke 2. vydání farmakologické historie na území 

Čech, Moravy a Slezska“), ale i tradičně skvělou 

dikcí a prezentačními dovednostmi. Srovnání 

studia farmacie v Praze a po druhé světo-

vé válce v Brně se v dalším expoZé věnoval 

RNDr. PhMr. Libor Nováček, CSc. Posledním 

řečníkem byl Mgr. Karel Černý, Ph.D., z Ústavu 

dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Pra-

ze, který vystoupil s příspěvkem nazvaným 

„Farmakoterapie v evropské lékařské literatuře 

o moru v období 1480 – 1730“.

V odpoledních hodinách byla zúčastněným 

nabídnuta prohlídka areálu a chráněných dí-

len s možností zakoupení výrobků zhotove-

ných pacienty léčebny. Exkurze vyvrcholila 

návštěvou chrámu sv. Václava, který dominuje 

celému prostranství a v němž je mj. umístěna 

soška sv. Dympny, patronky duševně nemoc-

ných a těch, kteří o ně pečují.

     Milí oslavenci, ad multos annos!  

Zaznamenal Robert Jirásek, Edukafarm 

Historikové farmacie rokovali v Bohnicích
Reportáž ze sympozia věnovaného životním jubileím 

Zdeňka Hanzlíčka a Pavla Drábka

PharmDr. Josef Vaníček, 

PharmDr. Dalibor Černý

Mladí lékárníci, o. s.

V sobotu 14. dubna 2012 proběhl v Lékař-

ském domě v Praze seminář ke specializač-

nímu vzdělávání (SSV) iniciovaný a zorgani-

zovaný organizací Mladí lékárníci, o. s. ve spo-

lupráci s Českou farmaceutickou společností 

České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně (ČFS ČLS JEP) a Českou lékárnickou 

komorou (ČLnK). Do „horkých křesel“ před 

otevřené fórum přijali pozvání členové před-

stavenstva ČLnK včetně jejího prezidenta 

PharmDr. Lubomíra Chudoby, zástupci léká-

renských sekcí a sekce klinické farmacie ČFS 

ČLS JEP, stoupenci jednotlivých akreditačních 

komisí MZ ČR (AK), vedoucí katedry lékáren-

ství a vedoucí subkatedry klinické farmacie 

IPVZ, kteří přednesli svá stanoviska, seznámili 

auditorium s aktuální legislativou a zodpově-

děli na řadu dotazů z pléna.

SSV navštívilo téměř 90 účastníků, což jas-

ně poukazuje na fakt, že problematika spe-

cializačního vzdělávání farmaceutů je stále 

otevřeným a nedořešeným tématem. Účast-

níci semináře se jednomyslně shodli na tom, 

že specializace v jednotlivých oborech jsou 

užitečné a potřebné a také, že zaměření 

v každém ze specializačních oborů by mělo 

atestantovi umožnit smysluplné proškole-

ní v těch oblastech, které specialista využije 

ve své každodenní praxi, a to s ohledem ne-

jen na vlastní náplň atestační přípravy, ale 

i na místo výkonu povolání. Znamená to tedy 

zachování samostatnosti jednotlivých zá-

kladních oborů – veřejné lékárenství, nemoc-

niční lékárenství a oboru klinická farmacie.

Z hlediska průběhu předatestační přípravy 

zazněl na základě plenárního hlasování vět-

šinový názor, že obor veřejné a nemocnič-

ní lékárenství by měly mít společný základ 

(v rozsahu 18 měsíců). Mimo společný základ 

by měla probíhat specializační příprava pro 

budoucí klinické farmaceuty a to buď v lé-

kárenském zařízení nebo i mimo něj, např. 

na odděleních klinické farmacie, odděleních 

klinické farmakologie, přímo na klinikách, 

v ordinacích atd....

Občanské sdružení Mladí lékárníci, o.s. 

chce ve spolupráci s AK MZ ČR, ČLnK, ČFS 

či ČOSKF hledat řešení, jak náplně jednot-

livých oborů upravit tak, aby byly speci-

alizace přínosné pro uchazeče o specia-

lizaci z hlediska jejich potřeb, aby vedly 

ke zkvalitnění péče o pacienta a byly rea-

lizovatelné v rámci dosavadního pracov-

ního zařazení i v systému zdravotnictví.

Organizace Mladí lékárníci, o.s. zpracová-

vá na základě dotazníkového šetření svoji 

představu o budoucí podobě specializač-

ního vzdělávání a v dohledné době ji pře-

dá zástupcům jednotlivých akreditačních 

komisí.

Mladí farmaceuti volají po kvalitní 

specializační přípravě


