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Tisková zpráva PGEU

Evropští lékárníci zdůraznili důležitost mezioborové
spolupráce v primární péči
Výroční symposium PGEU v Berlíně bylo věnováno novým příležitostem
v primární péči prostřednictvím lékárníků. V průběhu symposia byly
představeny různé úhly pohledu na úlohu lékárníků v poskytování primární
péče.
Berlín, 23. června 2011 – Sympozium se konalo v pondělí 20. 6. 2011
pod názvem: „Nové příležitosti v primární péči: Maximalizace potenciálu
lékárníků v interdisciplinárním týmu.“ Zvláštní důraz byl kladen na spolupráci
všech zdravotníků v primární péči s důrazem na příležitosti pro lékárníky přispět
k bezpečí pacientovy léčby a ke zvyšování kvality poskytované péče. Sympozia
se zúčastnilo více než 120 zástupců lékárníků z členských zemí.
Sympozium zahájil Thomas Ilka, stálý tajemník federálního ministerstva
zdravotnictví. V úvodním projevu odkázal na nové možnosti ve farmaceutické péči
a nové Evropské směrnice (o farmakovigilanci a padělcích léčiv). Následně byly
představeny různé způsoby inovace lékárenské praxe v primární péči v Evropě
(Německo, Velká Británie, Portugalsko, Francie a Nizozemí), např. lékový
management, možnost lékárníků předepisovat léky, systematická spolupráce
s praktickými lékaři v oblasti farmakoterapie nebo sdílení elektronických lékových
záznamů. Dále byl projednáván dopad Evropské směrnice o farmakovigilanci
na činnost lékárníků.
Generální tajemník PGEU a zároveň moderátor symposia John Chave
o symposiu řekl: „Pro udržitelnost zdravotních systémů a zároveň pro zdraví
Evropanů je důležitý zejména vývoj primární péče, aby reagovala na rostoucí
problémy v oblasti lékové terapii. Jedná se zejména o špatnou spolupráci
pacientů v oblasti jejich ochoty správně užívat léky a zamezení nežádoucích
účinků. Farmaceutická praxe v Evropě reaguje na řešení těchto otázek rozvojem
nových služeb. Naše symposium zejména ukázalo, že systematičtější spolupráce
mezi zdravotníky a farmaceuty zlepšuje péči o pacienta a šetří peníze
na zdravotnictví."
Evropský svaz lékárníků (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU) je asociace
reprezentující více než 400 000 lékárníků z veřejných lékáren. Členy PGEU jsou národní asociace
a profesní organizace ve 32 evropských zemích. Česká lékárnická komora je členem PGEU od roku
1997. Pro více informací navštivte www.pgeu.eu.
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