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Lékárníci – zjednoduší Vám užívání léků, bez ohledu na to, jak je složité. Mezinárodní
farmaceutická federace (FIP) vyhlásila toto motto pro letošní Světový den lékárníků, který
se uskuteční 25. září. Vychází z tématu 73. světového kongresu FIP, který se konal na
přelomu srpna a září v Dublinu. Lékárníci v České republice, stejně jako jejich kolegové v
zahraničí, jsou vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem hlavním předpokladem pro
skutečně komplexní řízení a zjednodušení farmakoterapie pacientů, ať už v pozici veřejných,
nemocničních nebo klinických farmaceutů.
Porozumění onemocněním a jejich léčba jsou složité a náročné procesy i v důsledku lidské
individuality a její komplexnosti. Ta vychází z mnoha biologických a medicínských prvků, v
úvahu je nutné vzít i sociální faktory. Čím jednodušší a přesnější je stanovená terapie, tím
je větší šance na to, že bude pacient stanovený léčebný režim dodržovat. Lékárníci jsou v
systému zdravotní péče v nejlepší pozici pro zkvalitnění farmakoterapie pacientů, zejména s
ohledem na dodržování léčebného režimu, správného a přesného užívání léků. To je
nezbytně nutné pro zlepšení zdravotního stavu pacientů při mnoha vážných onemocněních.
Účastníci kongresu proto ve svém prohlášení vyzvali všechny farmaceuty, aby se vzájemně
podělili o své zkušenosti a vize pro zjednodušení užívání léků pacienty. To je základem
nejen pro zlepšení kvality léčby a její dodržování, ale také pro účelné úspory prostředků
vynakládaných ve všech zemích na zdravotnictví. Lékárníci v České republice již uvedli do
praxe některé projekty pro racionalizaci terapie, jako příklad lze uvést evropskou kampaň
pro správné užívání antibiotik nebo projekt Evidence Based Pharmacy, evidující nejen
zásahy lékárníků do duplicit a závažných interakcí léků, ale také vyčíslení úspor vyplývající z
těchto zásahů. Inspiraci lze najít také v rostoucím zapojení lékárníků v zahraniční v
poskytování zdravotní péče zaměřené na prevenci a cílený screening některých onemocnění
a hlubší spolupráci s plátci zdravotní péče. Česká lékárnická komora podporuje právě takové
projekty, které pomáhají racionalizovat terapii a zlepšovat spolupráci mezi lékárníky,
pacienty a lékaři. Podle názoru ČLnK je jedině vzájemná spolupráce správnou cestou pro
udržení dostupnosti kvalitní zdravotní péče.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho
etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje
splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů,
stejně tak chrání jejich profesní čest.
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