SEKCE FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ
ČESKÉ ASOCIACE SESTER
Tisková zpráva
Věc: Vyjádření ke snížení stupně vzdělávání pro obor farmaceutický asistent

V uplynulých měsících se v médiích objevily zprávy o blížícím se nedostatku
farmaceutických asistentů v českých lékárnách. Tím se znovu otevřela diskuze nad
kvalifikačním vzděláním farmaceutického asistenta, které od vzniku zákona 96/2004 Sb.,
resp. od roku 2009 probíhá výlučně na VOŠ, tj. v souladu s požadavky EU na vzdělání
nelékařských profesí pracujících v primární péči bez odborného dohledu.
Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester odmítá jakékoli snahy
o prosazení navrácení kvalifikační odborné přípravy na výkon povolání farmaceutického
asistenta na úroveň středoškolského studia.
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, především těch se směnným provozem a se
změnou Zákona o zdravotnických prostředcích, který měl za důsledek vyšší poptávku
farmaceutických asistentů do prodejen zdravotnických potřeb a podobných zařízení. Na tyto
předvídatelné a očekávané změny v lékárenské praxi nebylo s dostatečným předstihem a včas
reagováno.
Změnou vzdělávání by mohlo dojít mj. 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. Zároveň navrhovatelé změn neuvádějí, jakým způsobem by
pak došlo k řešení kompetencí a mezd/platových tříd u odlišných stupňů dosaženého vzdělání
s dopadem na skutečně vykonávanou praxi.

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 se všemi dotčenými
subjekty! Naším zájmem je rozvíjet obor farmaceutický asistent ke spokojenosti nejen
farmaceutických asistentů samotných, ale především ke spokojenosti pacientů/klientů
zdravotnických zařízení, lékáren, zdravotnických prodejen.
Je nutné si uvědomit, že pokud v médiích budou prezentovány pouze obavy
z dostupnosti lékárenské péče vlivem nedostatku personálu a veřejnost bude tímto
zastrašována, nárůst absolventů do praxe to nepřinese. Obecně vzato lze jen těžko očekávat
zájem o zdravotnické obory v době, kdy např. u zdravotních sester média hovoří téměř
výhradně o náročnosti povolání, se složitým vzděláváním, nízkým společenským statutem a
finančním ohodnocením. Taková prezentace nelékařských profesí jen těžko přiláká adepty do
zdravotnických oborů, zájemce o ně spíše odradí.
Výbor SFA ČAS prostřednictvím prezidia ČAS zaslal na Ministerstvo zdravotnictví
ČR své stanovisko k uvedené snaze o změnu stupně vzdělávání farmaceutických asistentů
(viz příloha), zároveň proběhla jednání s představitelem APLEKS. Výbor inicioval schůzku
s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, které se zúčastnila také hlavní
sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA. V rámci pracovní skupiny pro NLZP MZ proběhlo
jednání o vzdělávání FA, kde – jak nám bylo členkou pracovní skupiny sděleno – pan ministr
náš návrh setrvat v dosavadním způsobu vzdělávání podpořil oficiálně a stejný závěr uvedla
i pracovní skupina na webu MZ.
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