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Základní kritéria, která na Britských 

ostrovech potřebuje splnit lékárník ze 

zemí Evropské unie, jsou následující: 

získání farmaceutického vzdělání v EEA 

krajině (European Economic Area), 

plynná znalost angličtiny, minimálně 

šestiměsíční praxe v členském státě EU, 

úspěšný pohovor, registrace a trénink 

praktické způsobilosti ve Spojeném 

království (UK). Úvodní pohovor je ob-

vykle zaměřený na ověření jazykových 

znalostí prostřednictvím „UBELT – Uni-

versity of Bath English Language Test“ 

pro lékárníky nebo podobný test. Po-

hovor se zaměstnavatelem je rozdělen 

do dvou částí: 

část I: ověření způsobilosti regist-

race v UK, dosažené kvalifi kace, dosta-

tečných pracovních zkušeností a po-

zitivního statutu u profesní komory 

členského státu, ve kterém vykonáváte 

povolání farmaceuta;

část II: klinické interview zaměře-

né na vědomosti a praktické znalosti 

z farmakologie a lékárenství, jazykový 

test: psaní, náslech, čtení a konverzace. 

Úspěšní kandidáti z úvodního pohovo-

ru obdrží pracovní nabídku a po jejím 

přijetí mohou zahájit registraci s lékár-

nickou komorou v UK. Po získání licence 

začíná „Pharmacy Induction Training“ – 

vstupní trénink v britské lékárně. 

Registrační proces u regulační au-

tority pro lékárníky – „General Pharma-

ceutical Council (GPhC)“ – trvá přibliž-

ně tři měsíce. Dříve než získáte licenci, 

musíte splnit vícero požadavků a uhra-

dit registrační poplatky. Celý aplikační 

formulář s požadavky pro EEA kvalifi -

kované lékárníky je dostupný na webu 

GPhC: www.pharmacyregulation.org. 

Po úspěšné registraci je kandidát přijat 

do teoretického a praktického tréninku 

dovedností – „Fitness to practice skills“ 

pod dohledem zkušeného lékárníka. 

Tento vstupní trénink s tutorem probí-

há přibližně tři měsíce, během kterých 

pracujete v lékárně a pobíráte polo-

viční mzdu. Jsou zpřístupněny studijní 

materiály a postupuje se podle stano-

veného týdenního tréninkového plá-

nu. Každý týden je zaměřený na různé 

oblasti, jako jsou např. farmaceutická 

legislativa, regulace, etika a standardní 

operační postupy pro jakoukoli činnost 

prováděnou v lékárně. Během 12 týd-

nů si osvojíte různorodé činnosti, od-

lišné od způsobu expedování ve vaší 

zemi: osobní záznamy vydaných léčiv 

pacienta v PC, tisk dávkovacích štítků 

pro Rx léčiva s údaji pacienta a nale-

pení na krabičku, nahrávání receptů 

do PC a příprava na jejich úhradu, vy-

dávání receptů (vykonává obvykle „dis-

penser“ nebo „pharmacy technician“), 

kontrola a odevzdání receptů pacien-

tovi („professional and clinical check“ 

dělá lékárník, kontrolu opakovacích 

receptů může zastávat i „ACT – accura-

cy checking technician“), objednávky 

léčiv, poradenství a klinické interven-

ce (dávkování, interakce), typy servisu 

v lékárně (základní, rozšířený, pokroči-

lý), výdej bez receptu. 

Když si osvojíte teoretické a prak-

tické dovednosti, absolvujete zkouš-

ku formou písemného testu. Po jejím 

složení dostanete od tutora „sign off “ 

potvrzení a od této chvíle můžete 

pracovat za plný plat. S vaším zaměst-

navatelem prodiskutujete podmínky 

trvalého umístění v lékárně podle 

geografi cké preference a dostupnos-

ti, a máte na výběr z více alternativ: 

„permanent pharmacist“ (odborný 

zástupce jen v jedné lékárně) nebo „re-

lief pharmacist“ (zástupce pro určitou 

oblast). Úvodním tréninkem studium 

nekončí, naopak potřebujete  získat 

akreditace na různé typy servisů podle 

toho, jaký servis poskytuje vaše lékárna, 

např. „MURs – Medicine Use Reviews“ 

(konzultace správnosti užívání a bez-

pečnosti léčiv), Anticoagulation clinic 

(servis pro pacienty s poruchou srá-

žení krve), „Smoking Cessation“ (servis 

„Stop kouření“), „Weight management“ 

(servis pro pacienty s vysokým BMI), 

„Supervised administration of metha-

done“ (servis pro závislé pacienty), 

„Emergency contraception“ („tabletka 

po“) atd. 

Práce v britské lékárně je jedineč-

nou příležitostí na vlastní kůži zažít 

odlišný přístup k lékárenství a získat 

mnoho klinických zkušeností z různých 

oblastí farmacie. V dalším pokračová-

ní této série vám přiblížím strukturu 

„National Health Service“, legislativu, 

směrnice, regulace, typy receptů, servi-

sů a standardních operačních postupů 

na Britských ostrovech. To vám umožní 

seznámit se se systémem práce lékár-

níka v anglofonní zemi.

Příklad tréninkového 

plánu lékárníka:

• WEEK 1: Introduction to phar-

macy regulations, Drug Tariff  and 

Standard Operation Procedures. 

• WEEK 2: Introduction to the Me-

dicines, Ethics and Practice); Types 

of prescriptions and medications. 

• WEEK 3: WWHAM Sales Protocol, 

Care card & Prescription reception; 

Introduction to dispensing practi-

ce and stock control, Stock taking.

• WEEK 4: Dispensing procedures, 

fridge lines & fridge maintenan-

ce, specials, calculations, disposal 

of unwanted medicines, return of 

sharps, Needle exchange service, 

Waste management.

• WEEK 5: Drug Tariff  work book & 

case studies, Controlled drugs re-

gulations.

• WEEK 6: Health & Safety, Informa-

tion & Clinical Governance, Dis-

pensing errors, Near miss errors, 

Side eff ects, Interventions, Com-

plaints and Incidents, Abusive 

customers, Reports

• WEEK 7: Signposting & Referrals, 

Structure of NHS, Primary Care 

Trusts; Professional bodies and 

pharmaceutical organizations in 

the UK

• WEEK 8: Types of pharmacy servi-

ces

• WEEK 9: Essential services 

accreditation - Repeat Dispensing; 

Continual Professional Develop-

ment (CPD)

• WEEK 10: Standards of Conduct, 

Ethics and Performance, Respon-

sible Pharmacist Regulations; 

Electronic Prescription Service 

(EPS Release 1&2), Smart cards, 

On-line prescription service; Pa-

tient Medication Records (PMR) 

Software (Proscript, Nexphase), 

PMR Abbreviations

• WEEK 11: OTC advice and coun-

selling; Monitoring visits from Pri-

mary Care Trust (PCT) and GPhC 

Inspections, Clinical & multidisci-

plinary audits

• WEEK 12: Theoretical assessment
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     Rozhodnutí farmaceuta 

žít a pracovat v zahraničí 

zcela změní váš profesionální 

i osobní život. V této rubrice 

se budu snažit přiblížit své 

zkušenosti získané v lékárně 

Strand Pharmacy na pobřeží 

jižní Anglie, kde jsem působil 

jako „Pharmacy manager“ 

a „Anticoagulation clinic 

manager“. 

Více informací na www.edukafarm.cz
okénko 

do zahraničí


