H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY
Na základě ustanovení § 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České
lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře v platném
znění a s cílem garantovat veřejnosti neustálé zvyšování odbornosti příslušníků
lékárnického stavu vydává Česká lékárnická komora tento vnitřní stavovský předpis
závazný pro všechny její členy.
§1
Celoživotní vzdělávání (dále CV) je komplexní systém vzdělávání, který slouží k udržení
odborné způsobilosti lékárníka po celou dobu jeho profesního života. Je určeno pro
všechny členy České lékárnické komory (dále jen Komory). Pro členy pracující v
lékárnách je povinné.
§2
Formy CV jsou zejména:







vzdělávací akce - kongresy, konference, semináře,
přednášková činnost,
publikační činnost,
individuální stáže na příslušném odborném pracovišti,
distanční forma (e-learning, test)
jiné školící akce,
§3

1) Akce zařazené do cyklu CV musí splňovat podmínku zvyšování nebo prohlubování
odborné kvalifikace.
2) Akce CV se dělí dle pořadatele, popř. schvalovatele na:
A) vedené v centrálním seznamu akcí CV (dále jen „Seznam“). Jedná se o akce
pořádané, garantované nebo uznané Komorou
B) uznané Okresním sdružením lékárníků (dále jen „OSL „)
3) Na zařazení akce do cyklu CV není právní nárok.
4) O zařazení mezi Akce CV dle odst. 2 písm. A) a jejich bodovém ohodnocení v rozmezí
stanoveném Přílohou tohoto řádu rozhoduje před jejich konáním na žádost pořadatele
představenstvo Komory. O zařazení mezi Akce CV dle odst. 2 písm. B) a jejich bodovém
ohodnocení v rozmezí stanoveném Přílohou tohoto řádu rozhoduje představenstvo OSL,
vždy po zhodnocení jejich odborné úrovně a zaměření (viz § 3, odst.5), a neprodleně
dává na vědomí odpovědné osobě určené představenstvem Komory. Představenstvo
OSL schvaluje zařazení do CV pouze u akcí regionálního charakteru. Bližší
podmínky pro schvalování akcí může určit představenstvo Komory závazným
stanoviskem.
5) Všechny akce zařazené do CV musí splňovat podmínky na odborný program bez
ohledu na pořadatele a schvalovatele.
Doporučené okruhy zaměření akcí zařazených do CV:

farmakoterapie (medicína založená na důkazech)

interaktivní dispenzační semináře

farmaceutická technologie








psychologie pacienta, komunikační dovednosti
lékárenská právní, ekonomická a daňová problematika
doplňky stravy a jejich interakce s léčivy
fytoterapie
historiografie a ostatní farmaceutické vědy
homeopatie

6) Do CV nejsou zařazovány akce všeobecně vzdělávacího charakteru, akce s převahou
firemní prezentace, propagační akce apod.
7) Podmínkou je otevřený přístup všech členů ČLnK.
§4
Dokumentaci akcí garantovaných a evidovaných Komorou vede sekretariát Komory.
Jejich zveřejňování se děje prostřednictvím www stránek Komory, Časopisu českých
lékárníků nebo jiným vhodným způsobem.
§5
Účast na vzdělávací akci (pasivní nebo aktivní) potvrdí členovi její pořadatel vydáním
písemného nebo elektronického dokladu. Publikační činnost nebo přednášky mimo
vzdělávací akce upravené tímto předpisem dokládá člen odpovídajícím způsobem
(předložením výtisku publikace, kopií článku či potvrzením o přednáškové činnosti).
Pořadatel akce uvedené v Seznamu má povinnost vydat aktivnímu účastníkovi potvrzení
o aktivní účasti s uvedením: čísla akce v Seznamu, názvu, datem jejího konání, tématu
sdělení a návrhu bodového ohodnocení dle Řádu pro CV ČLnK a to i v elektronické
podobě (např. dokument PDF), které je podepsáno elektronickou značkou založenou na
kvalifikovaném systémovém certifikátu
§6
CV probíhá v jednotných tříletých cyklech. V tomto období musí účastník CV získat
minimálně stanovený počet bodů, z toho alespoň 20 % bodů z akcí pořádaných či
garantovaných Komorou. Minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90.
Vstoupí-li člen do cyklu CV v jeho průběhu, musí získat alikvotní počet stanovených bodů.
Obdobně platí v případě mateřské a rodičovské dovolené.
§7
Splnění požadavků podle tohoto předpisu vyhodnotí způsobem stanoveným Komorou
okresní sdružení lékárníků, jehož je dotyčný členem ke dni skončení cyklu. Ve sporných
případech se může člen odvolat k představenstvu Komory. Povinností každého člena
ČLnK je předložit po ukončení cyklu doklady o absolvování akcí celoživotního vzdělávání
představenstvu OSL. Doklad lze nahradit elektronickým výpisem ze Seznamu.
§ 7a
1) Člen, který absolvoval cyklus CV alespoň s minimálním předepsaným počtem bodů,
může požádat představenstvo Komory o certifikát a je oprávněn tento doklad veřejně
prezentovat.
2) Zrušeno.
§8

Odborný garant akce je povinen zpětně informovat pracovní skupinu Představenstva
České lékárnické komory o odborné úrovni akce.
Odborný garant akce může navrhnout navýšení bodové hodnoty akce (o maximálně
100%) u akcí vyžadujících přípravu a aktivní účast všech účastníků.
§9
U vlastních akcí může Komora stanovit přiměřený účastnický poplatek.
§ 10
Účast na celoživotním vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace.
§ 11
Tento řád pro celoživotní vzdělávání členů ČLnK byl schválen v tomto znění sjezdem
delegátů komory dne 6. 11. 2010 s účinností od 8. 11. 2010.

Příloha Řádu pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory
BODOVÉ OHODNOCENÍ AKCÍ
1. Publikační činnost v oboru
a) monografie, učebnice, skripta (s ISBN) - 40 - 120 bodů za publikaci celkem, v případě
více autorů se rozpočítává dle podílu na autorství, u zahraničních publikací je možno
tuto bodovou hodnotu zvýšit až o 50%
b) odborný článek publikovaný v odborném tisku, na odborně zaměřených stránkách na
Internetu, v odborných informačních elektronických databázích - 20 - 40 bodů tuto
bodovou hodnotu možno zvýšit až o 100% u časopisů s vysokým impact faktorem
c) populárně naučný článek v neodborném tisku - 5 bodů (normostrana A4)
d) recenze - 5 bodů
e) příprava distančních forem vzdělávání - 5 – 10 bodů (ohodnocení individuální dle typu
a náročnosti - e-learning, podcast atd.)
Ohodnocení stanovuje PČLnK na návrh pracovní skupiny CV. Při posuzování skupina bere
do úvahy zejména: praktickou aplikovatelnost sdělení, aktuálnost tématu, výčet použité
literatury, technickou náročnost formy, délku publikace a jiná objektivní kriteria.

2. Přednášková a pedagogická činnost v oboru
a) přednáška na odborném fóru (v rámci pregraduálního, postgraduálního, i
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků) - 20 bodů

b) přednáška na odborném fóru v zahraničí - 40 bodů hlavní autor, u dalších autorů 20
bodů
c) osvětová přednáška pro veřejnost - 10 bodů
d) poster - 10 bodů (při více autorech rozdělených)
e) pedagogická činnost - 50 bodů za výuku předmětu ve školním roce (minimální dotace
10 vyučovacích hod / školní rok)
f) obhájení rigorózní a disertační práce – 30b.
Bodové hodnocení se přiděluje pouze za první uvedení přednášky a jedná se o bodovou
dotaci za 45min sdělení. U kratších prezentací je bodové ohodnocení adekvátně sníženo.
Ohodnocení přednáškové činnosti je v pravomoci předsedů OSL (popř. garantů ČLnK a
osob pověřených PČLnK).
Ohodnocení aktivní účasti v zahraničí schvaluje představenstvo ČLnK.
3. Odborná stáž v lékárně, studijní pobyt na pracovišti uznaném ČLnK
Za každý den trvání 5 - 10 bodů, nanejvýš však 40 bodů za rok.
Uděluje předseda OSL (popř. garant ČLnK nebo osob pověřených PČLnK).
Zahraniční aktivity schvaluje představenstvo ČLnK. Podmínkou je předání písemné
zprávy.
4. Účast na akci pořádané či garantované Komorou nebo OSL (1hod = 45min) akce A) a B)
a) akce jsou hodnoceny dle skutečného rozsahu odborného programu. Maximální výše
bodového ohodnocení jsou 2b. za 45min odborného programu
b) distanční forma (písemný test, e-learning, apod.) ohodnocení individuální dle typu a
náročnosti. Podrobné podmínky určuje představenstvo Komory.
Ohodnocení stanovuje PČLnK na návrh pracovní skupiny CV. Při posuzování skupina bere
do úvahy zejména : praktickou aplikovatelnost sdělení, aktuálnost tématu, výčet použité
literatury, technickou náročnost formy, délku a jiná objektivní kriteria.
c) okresní shromáždění lékárníků - 3b.
d) okresní shromáždění lékárníků s odbornou přednáškou - 3 body + minimálně 3b. za
odborný program.
5. Účast na akcích uznaných OSL
Stejná kritéria jako v bodě 4, bodové hodnocení je poloviční.
6. Ostatní akce
Návštěva expozice Českého farmaceutického muzea v Kuksu - 2 body (maximálně 1x
ročně)

Návštěva muzea s farmaceutickou expozicí – 1 bod (maximálně 1x ročně)

Stejné bodové ohodnocení přísluší za absolvování akcí v rámci specializační
přípravy farmaceuta.
Uvedené ohodnocení je maximální. Představenstvo ČLnK může v odůvodněných
případech udělit hodnocení poloviční, např. u společných akcí pro farmaceuty a
farmaceutické asistenty s nižší odbornou úrovní programu.

