
4/2009 7

P
O

P
U

LA
R

IZ
U

JE
M

E 
FA

R
M

AC
II

 N
A

 T
V 

P
U

B
LI

C

Popularizujeme farmacii
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Již několik let si lékárníci pohrávají s myšlen-

kou, jak zavést koncepčně odborné poraden-

ství pacientům v lékárně formou konzultací. 

V některých lékárnách se této aktivitě vyčlenila 

speciální místnost či koutek a v pravidelných 

intervalech se poskytuje lékový servis. Tato akti-

vita je ale spíše otázkou několika málo lékáren, 

jejichž zaměstnanci a majitelé si jsou vědomi 

dopadu této činnosti pro pacienta a také pro 

prestiž lékárny. Cesta ke koncepčnímu poskyto-

vání konzultací je však trnitá, protože nejde jen 

o vyčlenění koutku v lékárně, ale o koncepční 

chování odborníka lékárny na poli odborného 

poradenství v rámci dispenzační činnosti. A to 

je dnes velký problém, protože ono poraden-

ství se kupříkladu často změní v pustou diskusi 

o ceně a odbornost jde jakoby stranou. Logicky 

potom lékárna připomíná veřejnosti spíše ob-

chod, než zdravotnické zařízení 1. linie… 

Společnost Edukafarm by ráda napomohla 

k napravení pošramocené reputace lékáren-

ství, respektive k jeho pozitivní prezentaci.  Pro-

to je realizován projekt s TV Public nazvaný Pu-

blic tipy s podtitulem Lékárna a léky. Jedná se 

o nový seriálový pořad o zdraví určený pro běž-

ného pacienta. Koncept TV projektu stojí na in-

terview s odpovídající medicínskou autoritou 

a dále také na následném komentování tohoto 

interview moderátorskou dvojicí (Mgr. Lucie 

Kotlářová, PharmDr. Zdeněk 

Procházka). Formou poradny 

se zabýváme otázkou účin-

nosti a bezpečnosti volně 

prodejných léčiv a doplňků 

stravy. Posluchačům je vy-

světleno, kdy je ještě možné 

formou samoléčení a pora-

dou s lékárníkem zvládnout 

zdravotní problém, a kdy 

naopak je již nutné vyhledat 

lékaře. Poradna se zabývá 

výhodami i nežádoucími 

účinky jednotlivých účinných látek.

Společnost Edukafarm tímto způsobem 

chce podpořit povědomí laické veřejnosti 

o zdravotních problémech, se kterými se v ži-

votě setkáváme, nabídnout detailnější předsta-

vy o problematice léčiv a doplňků stravy. Cílem 

je podrobnější seznámení diváků s nemocí 

i způsoby, jak k nemoci přistupovat. Přístup 

k informacím a využívání informací pacientem  

je v současnosti základním předpokladem 

k dobré compliance pacienta, a tedy i k vyšší 

úspěšnosti farmakoterapie.

Snažíme se tak o vzdělávání a přinášení ak-

tuálních pohledů pacientům a klientům lé-

káren. Věříme, že pravidelný pořad přispěje 

k sebevzdělávání pacientů/diváků a zároveň 

jim ukáže možnosti samoléčby, které mohou 

dostat právě z rukou lékárníka či farmaceutické 

asistentky.

Každý týden v pondělí v 18.00 a 20.00 hodin 

je možné shlédnout premiéru pořadu na TV 

Public v pořadu Public tipy s podtitulem Lé-

kárna a léky. Pořad je reprízován celkem 12krát 

v daném týdnu, čímž je zaručena sledovatel-

nost více než 1 milionu diváků. 
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