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Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester odmítá jakékoli snahy o
prosazení navrácení kvalifikační odborné přípravy na výkon povolání farmaceutického
asistenta na úroveň středoškolského studia.
Jako důvod uvádíme mj. dlouhodobý celoevropský záměr zvyšovat odbornost
některých klíčových zdravotnických profesí, kterému Zákonem 96/2004 Sb. projevila souhlas
také Česká republika.
Nedostatek nelékařských odborníků v praxi je problém nejen v ČR, do současné doby
se však nepodařilo relevantně prokázat, že jakkoli souvisí právě s přestupem na vyšší stupeň
vzdělávání a že návratem k praktikám doby minulé dojde k žádoucí změně. Domníváme se,
že problémy týkající se nedostatku personálu ve zdravotnických – pomáhajících profesích
pramení z celospolečenských a demografických změn, v devalvaci těchto profesí a ve
většinou nedostatečném morálním a finančním ohodnocení. V případě farmaceutických
asistentů souvisí dále s rostoucím počtem lékáren a se změnou Zákona o zdravotnických
prostředcích, který měl za důsledek vyšší poptávku farmaceutických asistentů do prodejen
zdravotnických potřeb a podobných zařízení.
Změnou vzdělávání by mohlo dojít k nejasnému výkladu pojmu „výkon povolání bez
odborného dohledu“, viz Zákon 201/2017 Sb.; pro profesi farmaceutický asistent musí být
výkon povolání bez odborného dohledu rozhodně zachován. Farmaceutický asistent své
povolání vykonává i na jiných zdravotnických pracovištích, než je lékárna, kde nutně nemusí
být trvale přítomen farmaceut.
Dovolíme si konstatovat, že snižovat stupeň vzdělávání nelékařským odborníkům
v primární péči je na základě našich informací bezprecedentní krok, který nepřispěje

k žádoucímu zvyšování kvality a bezpečí při poskytování zdravotní péče ani ke zvýšenému
zájmu o tento obor u veřejnosti. Současně dehonestuje dosavadní proces vzdělávání.
Domníváme se, že pro zvýšení zájmu absolventů středních škol o tento obor je nutné
představit profesi farmaceutický asistent veřejnosti v žádoucí podobě – jako obor
s budoucností, obor profesionálů. Vidíme prostor pro změny ve vzdělávacím programu, aby
se stal lépe využitelný pro praxi a svou náplní přilákal nové studenty. Je třeba využít nových
možností, jako je např. internet, a aktivně prezentovat obor farmaceutický asistent jako
perspektivní a zajímavé povolání, které přináší osobní i finanční uspokojení.
V těchto ohledech jsme připraveni k maximální spolupráci! Naším zájmem je rozvíjet
obor farmaceutický asistent ke spokojenosti nejen farmaceutických asistentů samotných, ale
především ke spokojenosti pacientů/klientů zdravotnických zařízení, lékáren.
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