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ABSTRAKT 
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

 

Katedra   Katedra sociální a klinické farmacie 

Kandidát  Mgr. Michaela Dlouhá  

Konzultant  PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.  

Název rigorózní práce  Analýza poskytování konzultací zaměřených na lékové 

problémy lékárnami v České republice 

 

Úvod: Poskytování odborných konzultací zaměřených na řešení lékových problémů v 

lékárnách by mělo být součástí běžné praxe české lékárnické profese. 

Cíl: Analyzovat poskytování odborných konzultací zaměřených na řešení lékových 

problémů v lékárnách v ČR u účastníků, kteří prošli odborným garantovaným kurzem: 

Základy poskytování odborných konzultací v lékárně, včetně řešení lékových 

problémů mezi lety 2015-2017.  

Metodika: Data byla získána díky dotazníku, který byl rozeslán všem účastníkům 

garantovaného kurzu. Dotazník byl rozdělen na tři části. První společná byla určena 

všem absolventům GK (garantovaný kurz), druhá část lékárníkům poskytujícím 

konzultační činnost a třetí nekonzultujícím účastníkům. Dotazník obsahoval 34 otázek. 

Data byla vyhodnocena pomocí MS Excel a zpracována frekvenční analýzou. 

Výsledky: Z 215 účastníků odpovědělo 89 (41 %). Počet lékárníků provádějících 

konzultace před absolvováním GK bylo 29, po absolvování 52 (79,3 % nárůst). Nejvíce 

z dotazovaných lékárníků poskytuje konzultace v konzultační místnosti (53,8 %). 

Nejčastější důvody poskytování poradenství jsou hodnocení farmakoterapie a řešení 

DRPs (drug related problems). Nejčastěji lékárníci využívají jako informační zdroje 

AISLP, SUKL a doporučené postupy odborných společností. Bariéry, proč lékárníci 

neposkytují konzultace, jsou zejména nedostatečné prostorové zabezpečení (70,3 %), 

nedostatek personálu (56,8 %), časová náročnost (37,8 %) a nezájem ze strany 

vedení lékárny (32,4 %). Konzultace nejčastěji trvají od 15 do 30 minut. 54,1 % 

nekonzultujících lékárníků po absolvování kurzu přemýšlí o poradenství v budoucnu. 



Závěr: Zvýšení počtu konzultujících lékárníků o 79,3 % svědčí o přínosu 

garantovaného kurzu. Hlavními bariérami konzultací v lékárnách jsou nedostatečné 

prostorové vybavení a nedostatek personálu.  

Klíčová slova: konzultační činnost, lékárník, lékový problém, bariéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

 

Department of  Department of Social and Clinical Pharmacy 

Candidate  Mgr. Michaela Dlouhá  

Consultant  PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.  

Title of Thesis  Analysis of pharmacy counselling focused on drug related 

problems in the Czech Republic 

 

 

Introduction: Providing of expert counselling focused on dealing with drug related 

problems in pharmacies should be part of the common practice of Czech pharmacy 

profession. 

Aim: Analyse counselling focused on dealing with drug related problems in 

pharmacies in the Czech Republic provided by participants who have attended 

guaranteed specialized course: Basis of specialized counselling in pharmacy including 

dealing with DRPs between 2015-2017. 

Methods: Data were collected through a questionnaire which was sent to all course-

participants. The questionnaire was divided into 3 parts. The first part was submitted 

to all pharmacists, the second one was for pharmacists, who provide counselling and 

the third one for non-counselling pharmacists. The questionnaire contained 34 

questions and was evaluated by MS Excel and processed by frequent analysis. 

Results: We received 89 answers from 215 participants (41 %). The number of 

pharmacists who provided counselling before the course were 29. Their number 

increased to 52 after attending the course (79.3 % increase). The most of the 

respondents provide counselling in a counselling room (53.8 %). Medicine-use review 

and dealing with DRPs are the most frequent types of counselling. AISLP, SUKL and 

recommended guidelines of specialists are the most used sources of information. Main 

barriers of providing consultations are inadequate space (70.3 %), lack of employees 

(56.8 %), high time demand (37.8 %) and unconcerned management of pharmacies 

(32.4 %). The average consultation time is 15-30 minutes. 54.1 % of non-counselling 

pharmacists think about providing counselling in future. 



Conclusion: Increase of pharmacists (79.3%), who provide counselling, shows that 

the course is beneficial. Main barriers which make counselling difficult are inadequate 

space and lack of employees. 

Key words:  counselling, pharmacist, drug-related problem, barriers 
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1  Úvod a cíl 

Zdravotní pojišťovny jsou pod permanentním tlakem, kvůli růstu cen za zdravotní 

výdaje např. díky novým biologickým léčivům, stárnutí populace a s tím spjatými 

zvýšenými náklady na jejich zdravotní péči. Z důvodu snížení těchto výdajů na 

zdravotní péči se hledají nové možnosti, jak snížit náklady na léčbu bez poklesu kvality 

zdravotnické péče poskytované zdravotnickými pracovníky. (1) 

Mezi hlavní možnosti, jak toho dosáhnout, patří například zvýšení plateb pojistného 

na zdravotní pojištění, či zvýšená spoluúčast pacientů při financování poskytované 

zdravotní péče. (2) Další možnost, která by mohla přispět ke snižování nákladů 

zdravotní péče, je i poskytování důsledné primární lékárenské péče. Ať je tím myšleno 

správné a zákonem povinné poskytování dispenzačního minima u táry, či čím dál více 

zdůrazňovaná možnost poskytování lékárenských konzultací v prostorách lékáren. 

Tyto lékárenské služby mohou výrazně přispět k zamezování prvotních, lehčích 

lékových problémů i dokonce odhalit často závažná léková pochybení. Následně 

mohou zvýšit compliance pacientů nebo urgovat návštěvu lékaře a tím zlepšit 

případnou prognózu i ekonomický dopad závažnějších onemocnění a jejich následné 

léčby. (3) Tato práce se snaží poukázat na nevyužitý potenciál lékáren v otázce 

snížení nákladů na zdravotní péči, následně analyzovat případné bariéry a přinést 

možná řešení, která by lékárníkům usnadnila poskytování lékárenských konzultací.  

Teoretická část rigorózní práce je základním přehledem zdravotnických systémů 

napříč Evropou. V teoretické části jsem se zaměřila, kromě českého lékárnického 

systému, na základní rysy konzultací a na možnosti aplikace konzultací v praxi, také 

na země, které hraničí s Českou republikou (Německo, Rakousko, Slovensko). Polsko 

není zahrnuto pro nedostatek dat. Následně se věnuji státům, které mají specifický 

zdravotnický systém (např: Velká Británie, Švýcarsko) a nakonec zemím, které jsou 

považovány za jedny s nejefektivnějším a nejrozvinutějším zdravotnictvím (např: 

Švédsko, Norsko, Finsko). 
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Praktická část poskytuje informace o tom, zda účastníci uvedeného garantovaného 

kurzu individuální odborné konzultace v lékárně skutečně provádějí, analyzuje 

odpovědi ze zaslaných dotazníků týkajících se časové, odborné a prostorové 

náročnosti konzultací, nastiňuje možnosti zlepšení konzultací a zvýšení jejich počtu.  
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2 Teoretická část 

2.1 Konzultační činnost 

Farmaceutická péče byla definována v roce 1990 profesorem Charles D. Heplerem 

z Floridské Univerzity Gainesville a Lindou M. Strand jako zodpovědné poskytování 

farmakoterapie pro účel zlepšení kvality života. V roce 1997 Linda M. Strand upravila 

definici farmaceutické péče jako proces, při kterém zdravotník převezme 

zodpovědnost za pacientovy potřeby související s lékovými problémy. (4) Pro základ 

správné farmaceutické péče je podstatné upřesnění a vymezení povinností 

farmaceutů o tom, jak předejít nemalým nákladům na péči spjatou s nesprávným 

užíváním a nežádoucími účinky léčiv. Například studie v USA prokázaly, že náklady 

na léčbu kardiovaskulárních chorob jsou významně převýšeny náklady spojenými 

s lékovými problémy, z nichž velkou část tvoří nežádoucí účinky způsobené 

nesprávným podáváním těchto léčiv. (5) Jako první krok k redukci nákladů spjatých s 

farmakoterapií lze brát zákonné usnesení v roce 1990 v USA, také známé jako OBRA 

90, jejímž hlavním cílem bylo snížit rozpočtový schodek. Důležitějším výstupem tohoto 

usnesení týkajícím se rozvoje lékárenské péče, však bylo uložení povinnosti všem 

farmaceutům v podobě uvědomění pacienta o možných rizicích jeho léčby vázané na 

recept. Jako jsou například duplicity léčiv, kontraindikace, lékové interakce, nesprávné 

dávkování, případná možná alergická reakce atd. (6) Od přijetí tohoto zákona v lednu 

1993 bylo prokázáno efektivnější získávání informací od pacientů a zvýšení kvality 

poradenské péče v rámci rozšíření povědomí pacientů o možných nežádoucích 

účincích a důležitosti správného podávání léčiv. Dále byl pozorován nárůst frekvence 

konzultací pacientů s lékárníky o 29 %. (7)  
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Konzultační činnost je služba zaměřená na racionalizaci farmakoterapie. Lékárenská 

péče je legislativně ukotvena v zákoně číslo 372/2011 Sb. o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování. Hlavními tématy konzultací, jakožto součástí 

lékárenské péče, jsou v prvé řadě účinnost a bezpečnost léčby, podpora adherence 

pacientů, edukace o správném užívání léčiv, podpora zdraví, prevence a monitoring 

rizikových faktorů. Dalším tématem je samozřejmě poradenství v samoléčbě. Je 

důležité si uvědomit rozdíl mezi klasickou dispenzací u táry a opravdovou konzultací 

s pacientem. Konzultační činnost je však vázaná také na materiální a technické 

podmínky. Konzultační místo by mělo být mimo táru buď jako samostatná místnost, 

do které by měl pacient vcházet pouze přes oficínu, případně konzultační diskrétní 

koutek přímo v oficíně. Farmaceut poskytující konzultace musí být dostatečně 

odborně erudován, mít přístup k validovaným informačním zdrojům a znát limity 

konzultací. Dokumentace konzultací je doporučována z důvodu určité pomoci při 

získávání relevantních informací o pacientovi, udržení kontinuity péče v nabízející se 

komunikaci mezi zdravotníky a prokázání benefitu této služby v budoucnu. (8) 

 

2.2 Německo 

Německý lékárenský systém byl vybrán, jelikož je to naše sousední země, země 

s největší ekonomikou v Evropě a nejvíce technologicky rozvinutým hospodářstvím. 

Organizace, která zaštiťuje lékárníky a lékárny v Německu, sídlí v Berlíně a jmenuje 

se ABDA (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände). ABDA reprezentuje 

zájmy farmaceutů v politické i sociální sféře a zaštiťuje poskytování kvalitní 

farmaceutické péče. Členství je povinné pro všechny farmaceuty. Symbolem, jenž 

identifikuje lékárny, je červené písmeno A s pohárem a hadem. Tento symbol je 

registrován ochrannou známkou a má legislativní patentovou ochranu, která ho 

umožňuje používat pouze registrovaným lékárnám. (9) 
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Rozmístění lékáren není legislativně kontrolováno, což znamená, že lékárna může být 

postavena kdekoliv a kdykoliv. Vlastníkem lékárny může být pouze vystudovaný 

farmaceut. Vlastnictví více lékáren jedním lékárníkem je v Německu zakázáno. 

Nicméně v blízkosti hlavní lékárny je povoleno provozovat až tři přidružené pobočky. 

V každé z těchto poboček musí být přítomný farmaceut, a to po celou jejich otevírací 

dobu. Z čehož vyplývá, že řetězcové lékárny v Německu neexistují. Mezi další 

možnosti, jak poskytovat lokální zajištění léčiv pacientům jsou tzv. sběrné kontejnery, 

kde jsou recepty odevzdány a autorizovaná lékárna je doručuje přímo pacientům. Při 

nenadálých událostech mohou opět z důvodu důležitosti lokálního zabezpečení 

dostupnosti léčiv dočasně fungovat takzvané lékárny na leasing (leased pharmacies), 

např. v případě úmrtí farmaceuta. 88 % pacientů, jež užívají tři a více léčiv, obvykle 

navštěvují pouze jednu lékárnu. Rozložení počtu lékáren na obyvatelstvo je totožné 

s Českou republikou a to 24 lékáren na sto tisíc obyvatel. (9) Viz Obrázek 1 - Počet 

lékáren v Evropě na obyvatelstvo: rok 2018. 
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Obrázek 1 - Počet lékáren v Evropě na obyvatelstvo: rok 2018  (9) 

 

 

Doručování léčivých přípravků domů – přímo k pacientům je od roku 2004 běžnou 

praxí, a to dokonce i u léčiv na předpis. Tuto službu opět zajišťují pouze farmaceuti se 

speciálním povolením. Ceny léčiv na předpis jsou dané státem a jsou pro každou 

lékárnu napříč celým Německem stejné. Na druhou stranu regulace cen u volně 

prodejných léčiv je plně v režii lékáren. Vyhláška o ceně léčiva stanovuje poplatek za 

tzv. konzultaci při vydávání léčiva na předpis na 8,35 eur za balení. (9) 
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Lékárny jsou povinny poskytovat noční a pohotovostní služby. Za tyto služby jsou 

finančně odměňovány. Pokud pacient využije těchto služeb pro volně prodejný lék, 

musí uhradit jednorázový poplatek 2,50 eur. Pokud pacient má recept a lékař označil 

políčko ,,noctu‘‘ pacient je zbaven tohoto poplatku, který bude zpětně lékárně uhrazen 

pojišťovnou. Pacienti také mohou využít elektronickou službu nazvanou: 

Apothekenfinder, která jim vyhledá nejbližší lékárnu s pohotovostní službou v daný 

termín. (9) 

Ceny léčiv na recept a poplatky za dispenzaci jsou určeny vyhláškou. Na konečné 

ceně se spolupodílí pojišťovny i pacient. U hromadně vyráběných léčiv na předpis si 

lékárna může přidat tři procenta ze základní ceny a poplatek za dispenzaci, který byl 

v roce 2018, jak již bylo zmíněno 8,35 eur za balení. Daň na léčiva v Německu je jedna 

z nejvyšších v Evropě a to 19 %. (9) Viz Obrázek 2 – Daně uvalené na léčiva napříč 

Evropou (2017)  (9) 
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Obrázek 2 – Daně uvalené na léčiva napříč Evropou (2017)  (9) 

 

 

Pacient dále platí pouze deset procent z konečné ceny léčiva. K čemuž se vztahuje 

dodatek, že pět eur je minimum a deset eur maximum. Zbytek konečné ceny hradí 

pojišťovny. Děti do 18 let jsou osvobozeny od poplatků. U individuálně připravovaných 

léčiv je cenotvorba odlišná. Zde si lékárna může přidat 90 % přirážku. Fixní poplatek 

je stejný jako u HVLP. Desetiprocentní úhrada pacienta platí i zde. Každá lékárna je 

schopná připravit IPLP na lékařský předpis, čehož je nejvíce využíváno u dětí 

(nejčastěji čípky) a seniorů. (4) 
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Mezi další služby lékáren patří také poradenská činnost. Poprvé se v Německu o 

farmaceutické péči začalo hovořit v roce 1993 a první konference zaměřená na 

poradenství a prevenci v lékárnách se konala v roce 1994. Několik studií ukázalo, že 

farmaceutická péče je plně realizovatelná a pacienti z ní mohou jen těžit. Jeden 

z příkladů benefitů farmaceutické péče potvrdil tzv. astma program provedený pod 

záštitou ABDA. Během dvanácti měsíců bylo poskytnuto přes 161 konzultačních 

intervencí v rámci farmaceutické péče. Bylo přesvědčivě dokázáno zlepšení klinický 

parametrů, adherence, kvality života, účinnosti léčby a schopnosti pacientů správně 

reagovat na aktuální stav nemoci. (10,11) V roce 2003 byla uzavřena celostátní 

dohoda mezi farmaceutickou komunitou a největší německou pojišťovnou o 

odměňování lékárenské péče. V roce 2004 do této dohody byli přidáni praktičtí lékaři. 

Koncept spolupráce praktických lékařů a lékárníků byl založen na přímé komunikaci 

a sdílení informací týkajících se farmakoterapie pacientů. Během několika měsíců se 

přes 80 % farmaceutů přihlásilo k plnění tohoto programu. (4, 11) 

Německé lékárenské poradenství je nejčastěji zaměřeno na nežádoucí účinky léčiv, 

interakce, kontraindikace a další lékové problémy. Konzultace jsou velice často 

zaměřeny na malé děti, těhotné či kojící nebo také na seniory, kde se reviduje celá 

farmakoterapie, farmaceut s pacientem konzultuje možné DRPs (drug related 

problems) a doporučuje jejich řešení. Mezi další služby poskytované lékárnami patří 

preventivní kampaně či screeningové služby nejčastěji zaměřené na metabolický 

syndrom a diabetes, kdy jsou kontrolovány rizikové faktory jako obezita, vysoký krevní 

tlak a zvýšená hladina cukru. Tyto služby jsou většinou zdarma nebo zpoplatněny 

symbolickou částkou. Lékárníci se dále zaměřují na ovlivnění životního stylu, diety a 

případně pacientům doporučují nutnou návštěvu svého lékaře dle zkonzultovaných 

symptomů. Konzultace jsou zaměřeny také na astmatické pacienty a jejich životní styl, 

selfmonitoring a případný nácvik s inhalátory. Německé lékárny také zajišťují 

substituční terapii pro drogově závislé. (10,12) 

Individuální blistrování pro pacienty je v německých lékárnách možné. To může být 

zajišťováno buď externí firmou či přímo lékárnou. Zde však není legislativně určena 

cenová politika za individuální blistry. (9) 
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V roce 2014 byl vydán dokument ,,Apotheke 2030‘‘, ve kterém je uvedeno, jakým 

směrem by se lékárnická péče měla dále ubírat. Hlavními body by měla být lepší 

spolupráce s lékaři pro zajištění lepšího lékového managementu, udržení vysokého 

standardu vzdělávání a konzultační činnost by se měla stát jednou z hlavních 

pracovních náplní farmaceuta. V tomto dokumentu je popsána základní naplň obecné 

konzultace, kde by se mělo zkontrolovat, zda pacient akceptuje lék, bere jeho správné 

dávky, zda jeho kombinace je vhodná a zda bere léčiva ve správný čas. (9,13) 

 

2.3 Rakousko 

Lékárníky sdružuje rakouská lékárenská komora Apothekerkammer, v níž je členství 

povinné a lékárník odvádí měsíční poplatek v hodnotě pěti procent z měsíčního 

příjmu. Po absolvování pětileté univerzity, lékárník musí splnit jednoletou praxi 

v lékárně tzv. Aspirantenjahr. Teprve po této roční praxi završené zkouškou může 

lékárník pracovat samostatně. Po pěti letech plného úvazku v lékárně je lékárník 

oprávněn vlastnit lékárnu. V Rakousku může vlastnit lékárnu pouze lékárník, a to 

pouze jednu. (15) Pohotovostní služby jsou i v Rakousku povinné a zpoplatněné (3,80 

eur poplatek za výdej). Lékárny se v pohotovostních službách střídají. (14)  

Rakouský pacient se spolupodílí na úhradě léčiv tak, že platí pouze poplatek za každé 

balení předepsaného léčivého přípravku, a to v roce 2017 bylo 5,85 eur. Pacienti 

osvobození od tohoto poplatku jsou například sociálně slabí spoluobčané, vojáci, 

pacienti se speciální diagnózou a všichni ti, kterým poplatky přesáhnout 2 % jeho 

ročního čistého příjmu. (14) 
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Služby lékáren v Rakousku zahrnují jak dispenzaci léčiv na recept, tak samozřejmě 

poskytování kompetentních informací o volně prodejných léčivech. Dále se lékárny 

věnují konzultacím, zaměřeným hlavně na lékové interakce a lékový management, 

výrobě individuálních přípravků, či vlastních produktů (např. sirupy proti kašli, čajové 

směsi, masti či tinktury), správnou likvidací léčiv, kontrole a vybavení přenosných 

lékárniček, měření krevního tlaku, kontrole váhy, nutričnímu poradenství a krevním 

testům. Individuální týdenní blistrování je v Rakousku časté při spolupráci lékáren 

s domovy důchodců či s pečovatelskými domy. Mezi další služby běžně poskytované 

v lékárnách patří substituční léčba závislých osob tzv. metadonový program. Kdy 

lékárník připraví a vydá substituční terapii, dohlíží nad užíváním (pacient je povinen 

vypít roztok v lékárně) a případně je lékárník také povinen hlásit nesrovnalosti nebo 

nízkou compliance lékaři. (14) 

Aby lékárník mohl poskytovat konzultace musí projít třídenním kurzem. Poradenství si 

většinou pacient hradí sám a každá lékárna si stanovuje vlastní cenu. V roce 2017 

privátní pojišťovna UNIQUA začala jako první hradit lékárnám poradenskou činnost. 

Elektronické záznamy v Rakousku zaštiťuje elektronický systém ELGA. Tento systém 

obsahuje veškeré informace spjaté se zdravotním stavem pacienta (medikace, 

propouštěcí zprávy, indikace atd.). Přístup do tohoto systému má pacient přes 

internetový portál díky digitálnímu podpisu a elektronické identifikační kartě. Dále pak 

lékař a i lékárník, jehož přístup je však omezen pouze na dvě hodiny, a to pouze 

pomocí identifikační karty pacienta použité jako klíč, tudíž pouze s pacientovým 

souhlasem. (16,17) 

2.4 Slovensko 

Receptová léčiva na Slovensku je oprávněna poskytovat jen lékárna, předepisovat je 

mohou pouze lékaři. Internetový prodej Rx léčiv je zakázán. Slovenské lékárny byly 

privatizovány v roce 1993, což vedlo k dvojnásobnému zvýšení počtu lékáren z 500 

lékáren v roce 1993 na 1044 v roce 2002. Do roku 2005 bylo omezeno zakládání 

nových lékáren, kdy byla stanovena pravidla, jak daleko mohou být lékárny rozmístěny 

od sebe a jejich vlastnictví bylo pouze v rukou farmaceutů. Po roce 2005 se tyto 

restrikce zrušily, což vedlo k navýšení počtu lékáren z 1130 (2005) na 1523 (2006) a 

vzniku řetězcových lékáren. (18) 
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Platnost receptu je sedm dní. U omamných a psychotropních látek je jeho platnost 

zkrácena na pět dní a tyto léčiva musí být předepsána na receptu s modrým pruhem. 

U antimikrobních látek a chemoterapeutik recepty platí pouze tři dny. Recepty vydané 

na pohotovosti mají platnost pouze jeden den. Slovenské recepty mohou být také 

opakovací - označené poznámkou „REPETATUR“, jejichž platnost je prodloužena na 

jeden rok. Na papírový předpis může lékař předepsat maximálně dvě léčiva, oproti 

elektronickému receptu, kde může být předepsáno pouze jedno léčivo. Při výdeji je 

farmaceut povinný informovat pacienta o možnosti výběru náhradního, generického 

léčiva s nižším nebo žádným doplatkem. Avšak je vždy na pacientovi, které léčivo si 

zvolí.  Lékárník je oprávněn vydat léčiva maximálně na dobu tří měsíců. Léčiva jsou 

předepisována uvedením názvu účinné látky, nikoliv preskripcí obchodního názvu. 

(19,20) 

Volně prodejná léčiva a léčiva nehrazená zdravotní pojišťovnou nejsou cenově 

regulována. Zdravotní pojištění je na Slovensku povinné. Od roku 2004 ministerstvo 

zdravotnictví určuje maximální cenu úhrady léčiv hrazených pojišťovnou. Cenová 

spoluúčast nesmí překročit 20 % z ceny léčiva. Zisk lékáren je dán marží a poplatkem 

za výdej na papírový recept, který je v roce 2019 0,17 eur. Tento poplatek hradí 

pacient. U elektronického receptu se tento poplatek neplatí. Ceny receptových léčiv 

jsou pevné, určené ministerstvem zdravotnictví a jsou čtvrtletně aktualizovány. (19) 

Od začátku ledna 2017 všichni poskytovatelé zdravotní péče jsou povinni nahrávat 

zdravotní záznamy do elektronické zdravotní knížky (EZK). Přístup do EZK je 

umožněn pouze pokud pacient vloží identifikační kartu pojištění s elektronickým čipem 

do elektronického zařízení poskytovatele zdravotních služeb. Praktiční lékaři mají 

přístup ke všem informacím o pacientovi. Lékárnici mají přístup jen k záznamu 

vydaných léčiv. Výhodou elektronického záznamu a preskripce je i zakomponovaný 

systém hledání interakcí, který upozorňuje lékaře na možný vznik interakcí při 

preskripci. Při výdeji elektronického receptu stačí lékárníkovi jen identifikační průkaz 

s elektronickým čipem a automaticky se mu zobrazí léčiva, která jsou potřeba 

pacientovi vydat. (21) 
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Slovenské lékárny jsou vybaveny místnostmi pro odborné poradenství, kde lékárník 

s pacientem může prodiskutovat zdravotní potíže, doporučit následnou léčbu či 

odeslat pacienta k lékaři. Dále pak lékárníci kontrolují správné užívání léčiv a 

interakce. Lékárny běžně nabízejí, v rámci preventivních kampaní nebo celoročně, 

měření krevního tlaku, glukózy a tělesného tuku. Tyto služby jsou pro pacienty ve 

většině lékáren zdarma, případně za symbolický poplatek. (22) 

 

2.5  Norsko  

Do roku 2001 byly všechny lékárny v Norsku vlastněné pouze lékárníkem. V roce 2001 

Norsko zliberalizovalo lékárenský systém v otázkách vlastnictví a rozložení lékáren. 

Což aktuálně znamená, že vlastníkem lékárny může nyní být kdokoliv, kromě lékařů 

a podniků, které vyrábějí léčiva. Neexistuje zde žádné omezení, co se týče počtu 

lékáren vlastněných jednou osobou, a to umožňuje vznik a fungování tzv. řetězců. 

Lékárny mohou být umístěny kdekoliv. Internetové lékárny zde existují, avšak pouze 

za předpokladu, že jsou součástí fyzických lékáren. Nemocniční lékárny jsou 

vlastněny státem. (23) 

Norské recepty se dělí na dva typy tzv. modrý a bílý recept a mohou být v papírové 

formě, telefonické formě, či poslané faxem. Recepty platí jeden rok. Léčivé přípravky 

na bílém receptu si pacient hradí sám (např. léčiva na bolest, spaní či antibiotika). 

Léčivé přípravky předepsané na modrém receptu jsou částečně hrazeny pojišťovnou 

a částečně pacientem. Pacient hradí vždy 39 % z ceny každého předepsaného léčiva. 

Je zde však omezení, týkající se maximální ceny doplatků za léčiva na tři měsíce a na 

rok. Pacient může utratit za tři měsíce maximálně 520 norských korun (NOK). A pokud 

pacientovy doplatky přesáhnou hodnotu 2205 NOK za rok, další výdaje plně hradí 

pojišťovna. Děti do 16 let jsou osvobozeny od poplatků na modrém receptu. (23,24) 
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Volně prodejná léčiva nemají žádná cenová omezení, a tak je na každé lékárně, jakou 

cenu si nastaví. Léčiva vázaná na předpis mají maximální cenu určenou ministerstvem 

zdravotnictví. Lékárenské marže jsou dány celkovou hodnotou léčiv  (8 % marže pro 

prvních 200 NOK ceny léčiva, 5 % marže pro hodnotu nad 200 NOK a dále pak fixní 

poplatek 21,50 NOK za balení). Pokud léčivo způsobuje závislost a je s ním nutné 

speciální zacházení a uchovávání, může si lékárna navíc účtovat dalších 10 NOK. 

(23,24,25) 

Každá lékárna musí mít tzv. informační místnost, ve které má pacient soukromí 

s lékárníkem a může probírat jakýkoliv lékový problém. Dále jsou tyto prostory 

využívány v rámci kampaní věnujících se screeningu diabetu, kontrole krevního tlaku, 

prevenci vysokého cholesterolu apod. V prosinci 2017 norský parlament uvolnil 4 

miliony NOK na projekt zvaný Medisinstart, který je cílen na pacienty, kteří začínají 

s léčbou snižující kardiovaskulární rizika. Tato služba umožňuje dvě bezplatné 

konzultace s lékárníkem zaměřené na správné užívání medikace. První konzultace 

probíhá v 1.-2. týdnu od začátku užívání nové medikace a druhá konzultace je 

poskytována v 3.-4. týdnu. Další státně dotovanou službou je kontrola správné 

aplikace inhalačních pomůcek. Od roku 2016 bylo v norských lékárnách poskytnuto 

více než 100 000 těchto konzultačních instruktáží. Report od lékárníků uvedl, že sedm 

z deseti pacientů neprovádělo aplikace správně. (24,26)  

Norské lékárny jsou dále zapojeny do státem podporovaného OMT-projektu (Opioid 

maintenance treatment), který vznikl v roce 1998 za účelem snížit počet úmrtí 

narkomanů z důvodu předávkování. Lékárny pacientovi vydají substituční léčivo, které 

pacient aplikuje přímo v lékárně. V případě nedostatečné compliance pacientů je 

lékárna oprávněna kontaktovat ošetřujícího lékaře nebo odmítnout podání substituční 

terapie. (27) 
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2.6 Švýcarsko 

Lékárny jsou zde soukromé ale i řetězcové. Farmaceut ve Švýcarsku musí vystudovat 

pětiletou univerzitu a následně je povinen se celoživotně vzdělávat. Cena léčivých 

přípravků je pevná a určena státem. V roce 2001 byla uzavřena dohoda mezi 

lékárnami a zdravotními pojišťovnami o změně odměňování lékáren u léčiv vázaných 

na recept tzv. LOA (leistungsorientierte Abgeltung). Kdy se změnil způsob 

odměňování z marže léčivých přípravku na odměnu za výkon. Místo zisků z marží 

nyní lékárny dostávají paušální sazby např. 4,20 CHF (švýcarský frank) za jedno 

balení léčivého přípravku na předpis, či za kontrolu farmakoterapie 47,25 CHF. (28) 

Lékárny jsou hlavním zdrojem léčiv pro pacienty, avšak ne jediným, jelikož ve 

Švýcarsku mohou poskytovat léčivé přípravky také praktičtí lékaři v ordinaci, 

nemocnice a volně prodejná léčiva mohou prodávat i drogerie. (29, 30) Viz Obrázek 3 

- Švýcarský farmaceutický trh - rok 2018  

 

Obrázek 3 - Švýcarský farmaceutický trh - rok 2018  (34) 

 

V roce 1997 byl ve švýcarském Fribourgu zahájen pilotní projekt nazvaný PPQCs 

(physicians-pharmacists quality circles) neboli projekt spojující praktické lékaře, 

farmaceuty a zdravotní pojišťovny v otázce správné a náklady snižující preskripce 

léčiv. (31,32,33) 
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Projektu se zúčastnilo šest skupin-kruhů složených z farmaceutů a praktických lékařů. 

Účelem tohoto projektu bylo kromě zlepšení interdisciplinární komunikace, kvality 

kontinuální edukace, zvýšení preskripce generik a medikace držící se striktně 

doporučených postupů, hlavně snížení výdajů pro zdravotní pojišťovny. Všechny tři 

strany (lékaři, farmaceuti i zástupci zdravotních pojišťoven) po vzájemné spolupráci 

vytvořili doporučené preskripční postupy pro zlepšení jak kvality péče, tak i zároveň 

postupy s nejvýhodnějším ekonomickým závěrem. Výsledky tohoto projektu 

prokazatelně zvýšily preskripci levnějších generických léčiv, dále pak PPQCs přispěl 

k zvýšení bezpečnosti a efektivnosti preskripce, k implementaci vyšší frekvence 

prováděných kontrol farmakoterapie, a také k zdůraznění významu kladenému na 

adherenci pacientů. Růst nákladů na léčiva hrazená ze zdravotního pojištění mezi roky 

1999 a 2015 u referenčních skupin (tj. skupin nepostupujících dle dohodnutých 

postupů) je 75 %. Na rozdíl od skupiny postupující dle PPQCs, kde nárůst je pouze 

35 %. Lékaři, kteří se zúčastnili tohoto projektu ušetřili v roce 2015 přibližně 225 000 

švýcarských franků. (31,32,33) Viz Obrázek 4 - Výdaje na medikaci srovnávající 

testované a referenční skupiny. (34) 

 

  Obrázek 4 - Výdaje na medikaci srovnávající testované a referenční skupiny (34) 
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Ve švýcarských lékárnách se kromě běžné dispenzace provádí např. screening 

rizikových faktorů karcinomu střev, preventivní vyšetření metabolického syndromu, 

poradenství při odvykání kouření a v určitých kantonech kromě vakcinačních 

konzultací i samotné vakcinace prováděné lékárníkem po absolvování specializačního 

kurzu. Konzultace jsou ve Švýcarsku považovány za primární zdravotnickou péči, 

která výrazně snižuje zbytečné náklady způsobené nedostatečnou nebo žádnou 

léčbou.  Dále švýcarští lékárníci poskytuji tzv. kontrolu farmakoterapie při užívání více 

léčiv (polymedikationscheck), preventivní edukaci o možných interakcích, kontrolu 

adherence a také podávají informace o správném uchovávání a aplikaci léčivých 

přípravků. (29, 34, 35) 

V roce 2015 lékárny spustily po dvou letech pilotních testů systém Netcare. Kdy bylo 

poskytnuto ve 167 lékárnách 4 332 konzultací. Viz Obrázek 5 -Počet konzultací 

NetCare ročně. Po příchodu pacienta na konzultaci se lékárník vždy řídí tzv. triage 

doporučeným postupem, který poskytuje obecný návod průběhu konzultace. Tyto 

doporučené postupy mají tři možnosti výsledků konzultací – pacientovi je lékárníkem 

doporučeno OTC-léčivo, pacient je poslán na vyšetření za lékařem nebo je přímo 

z lékárny zprostředkována videokonference s lékařem pracujícím v telekomunikačním 

centru. Lékař spolu s lékárníkem během následné videokonference prodiskutují 

možné způsoby léčby, doptají se pacienta na případné informace a pokud je třeba, 

pošle lékař recept (faxem), který bude v lékárně obratem vydán. Po třech dnech se 

lékárník s pacientem telefonicky spojuje a kontroluje pacientův stav. Tato služba je 

zpoplatněna (12 eur za konzultaci s lékárníkem, které platí pacient, 40 eur za video-

konzultaci s lékařem, což některé pojišťovny proplácejí). Výhodou tohoto 

informačního systému je, že ho lze využít i o víkendech a svátcích, kdy jsou běžné 

ordinace lékařů zavřené a bez nutnosti objednání. Systém Netcare je primárně 

zaměřen na lehčí onemocnění jako např: mykotické infekce, ekzém, infekce močových 

cest apod. Výsledky ze studie z roku 2015 prokázaly, že ze 162 lékáren, kde byl tento 

systém použit na 4118 konzultací v průběhu 21 měsíců, pouze v 17 % byla potřeba 

videokonference s lékařem. 84 % pacientů po konzultaci a následné doporučené 

léčbě farmaceutem uvádí úplnou úlevu či zmírnění symptomů. (35,36)  
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Obrázek 5 -Počet konzultací NetCare ročně (34) 

 

  

Další službou, kterou lékárny mohou nabízet je tzv. astma check, jenž umožňuje 

pacientům lépe kontrolovat astmatické ataky. Tato služba je dostupná všem 

pacientům, kterým bylo nově diagnostikováno astma, pacientům, kteří mají zájem o 

podrobnou konzultaci a trpí astmatem nebo pacientům s nedostatečnou compliance 

či s akutním zhoršením stavu. Kontrola astmatu zahrnuje dvě až tři schůzky po 20-30 

minutách. Tyto schůzky proplácí lékárnám v některých kantonech pojišťovna a to 250 

CHF na pacienta. (37) 
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2.7 Finsko 

Finské lékárny sdružuje společnost AFP (The Association of Finnish Pharmacies), 

která byla založena roku 1897. (38) Léčiva ve Finsku je oprávněna expedovat pouze 

lékárna. Umístění lékáren je regulováno a to tak, že téměř každá obec má alespoň 

jednu lékárnu. V roce 2017 bylo ve Finsku 812 lékáren. Vlastníkem může být pouze 

farmaceut s magisterským titulem, který dostal povolení od finské medicinální 

agentury (FIMEA). Vlastník lékárny může provozovat pouze jednu hlavní lékárnu a 

maximálně tři její pobočky. Lékárenské řetězce jsou zakázány. Nemocniční lékárny 

nemohou vydávat léčiva veřejnosti, zásobují pouze svá oddělení. Finské recepty jsou 

od roku 2017 povinně elektronické. Papírové a telefonické recepty jsou možné, ale 

pouze za určitých výjimek jako například technické problémy. Lékárna je ale vždy 

převádí do elektronické formy. Finské recepty platí dva roky. Recepty na léčivé 

přípravky ovlivňující centrální nervový systém platí pouze jeden rok. Platnost receptu 

může být také individuálně omezena lékařem, z důvodu prevence zpoždění zahájení 

léčby např. u antibiotik. Léčiva na předpis mají pevné ceny dané státem a jakékoliv 

slevové akce nejsou povoleny. Lékárny odvádějí státu daně, jejichž výše závisí na 

obratu lékárny. Pojišťovny a pacienti se podílejí na úhradě většiny léčiv společně. Jsou 

zde tři kategorie spoluúčasti. U většiny léčiv pojišťovna hradí 40 % z celkové hodnoty 

léčiva. Druhá kategorie je hrazena pojišťovnou pouze ze 35 % a třetí je hrazena plně 

pojišťovnou, avšak pacient vždy zaplatí poplatek za balení a ten činí 4,50 eur. 

Maximální roční limit za výdaje na léčiva byl v roce 2018 605,13 eur. Generická 

substituce je velice častá. (39,40,41,42) 

Ve Finsku existuje informační systém zvaný Kanta, který shromažďuje zdravotní 

dokumentaci o pacientovi. Výhodou je, že tato platforma je společná pro všechny 

poskytovatele zdravotních služeb. Automaticky je na tuto platformu nahrávána 

zdravotní dokumentace pacienta, elektronické recepty a informace týkající se výdejů 

léčivých přípravků a lékáren, které tyto léčivé přípravky vydaly. Dále zde pacient může 

uložit svou poslední vůli, či souhlas s darováním orgánů. Lékaři a lékárníci mají přístup 

k těmto informacím pouze s pacientovým souhlasem - elektronicky nastaveným. 

Pacient vždy může dohledat, kdo nahlížel do jeho zdravotní dokumentace. Pokud si 

pacient nepřeje sdílet tyto informace, může přístup k jeho zdravotní dokumentaci 

odepřít. (43) 
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Lékárenské poradenské služby zahrnují například kontrolu užívání všech léčiv tzv. 

medical review/management, které pacient užívá (Rx i OTC). Dříve zmíněný 

informační systém Kanta, umožňuje lékárníkovi přístup k souhrnné zdravotní 

dokumentaci a výrazně zjednodušuje průběh konzultací. Poradenská činnost ve 

Finsku probíhá buď s účastí či bez účasti lékaře. Úkolem farmaceuta je poskytnout 

vysvětlení celkové funkce léčiv, zkontrolovat nevhodné kombinace a předejít lékovým 

interakcím. Kromě toho lékárník upozorňuje na správné načasování podávání 

léčivých přípravků s ohledem na jídlo, denní dobu a další užívaná léčiva, případně 

kontroluje vhodnost léčiv pro starší osoby. Služba zahrnuje schůzku trvající přibližně 

půl hodiny v klidném prostředí lékárny. Výstupem konzultací je písemné shrnutí, které 

usnadňuje zapamatování si lékárníkových rad. V případě potřeby může být tento 

výstupní dokument poslán také lékaři. Po dohodnuté době lékárník kontaktuje 

pacienta ohledně případného přínosu doporučení. Individuální blistrování je také 

možné a většinou poskytováno společně s konzultacemi. (39) 

Kontrola a edukace o rizicích diabetu a správném používání inhalátorů je nabízena 

všemi lékárnami. Během tohoto poradenství je pacient vyzván, aby předvedl jak 

inhaluje/aplikuje svůj lék. Lékárník krok za krokem kontroluje úspěšnost inhalace a 

opět vysvětluje správné použití. Lékárník také poskytuje informace o péči o ústní 

dutinu, jakož i informace o údržbě, uchovávání a účincích inhalačních přípravků. 

Časová náročnost se průměrně pohybuje mezi 10-15 minutami. Výhody revize 

inhalační léčby jsou hlavně zajištění účinnosti léčiv, snížení lékových výdajů, snižování 

plýtvání přípravků, pomoc při zvládání onemocnění, zajištění řádného používání a 

čištění pomůcek. Všechny poradenské služby jsou plně hrazeny pacientem a jejich 

cenu si určuje lékárna sama. (41) 

 

 

 

 



21 
 

2.8 Švédsko 

Švédsko mělo státem vlastněný lékárenský monopol od roku 1971. Vláda vlastnila 

všechny lékárny v zemi a řídila je pomocí státního podniku Apoteket AB. Avšak  

1.července roku 2009 byla spuštěna deregulace lékárenského trhu, jenž umožnila 

vznik privátních lékáren. Hlavním důvodem bylo vytvořit kompetitivní farmaceutický trh 

s delší otevírací dobou, lepší dostupností lékárenské péče a snížením cen léčiv. (44) 

Stát prodal 616 lékáren devíti různým subjektům. Od té doby se počet lékáren rozrostl 

z 950 na 1400. (45) Změny v zákoně povolily vertikální integraci lékáren a umožnily 

založení vlastní distribuce, čímž vznikly řetězcové lékárny. (46) Aktuálně dva největší 

řetězce jsou Apoteket AB a Apoteket Hjärtat. MPA (The Medical Products Agency) je 

odpovědná autorita, která uděluje povolení umožňující vznik nových lékáren, dále pak 

také schvaluje veškeré léčivé přípravky, určuje typ jejich výdeje (Rx, OTC) a schvaluje 

generickou substituci konkrétních léčiv. Generická substituce je ve Švédsku velice 

rozšířena a v rámci snižování nákladů i systémem požadována. Lékárny jsou povinny 

vydat schválené generikum pacientovi bez ohledu na léčivo uvedené na receptu. 

Pokud si pacient nepřeje generickou substituci, musí doplatit vzniklý cenový rozdíl. 

(47) 

Zákon (SFS 2009:366) přesně uvádí kdo může být vlastníkem lékáren a kdo naopak 

nesmí, jako například ti kdo smí předepisovat léčiva (lékaři, veterináři, zubaři). Ceny 

jsou pevně dané státem a pacienti se podílejí spoluúčastí. Maximální roční výdaje 

pacientů za léčivé přípravky na předpis byly v roce 2019 2250 SEK (švédské koruny). 

Lékárny jsou propojeny jedním informačním systémem, ke kterému mají přístup 

všechny lékárny. Což je velice výhodné například při řešení lékových interakcí. (45) 

V roce 2017 pacient platil celou hodnotu léčivého přípravku do hodnoty 900 SEK a po 

překročení této hranice se spoluúčast pacienta snižovala. Pokud pacientovy náklady 

překročily částku 4 300 SEK za rok, tak další léčivé přípravky byly plně hrazeny 

státem. Viz Tabulka 1 - Tabulka určující doplatky z roku 2007. V roce 2019 již hodnota, 

do které pacient hradí léčivý přípravek plně byla 1 150 SEK. Děti do 18 let jsou 

osvobozeny od doplatků. Volně prodejná léčiva nemají ceny regulovány státem, a tak 

je jejich cena regulována tržním mechanismem. (48) 
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Tabulka 1 - Tabulka určující doplatky z roku 2007 (48) 

 

První publikace věnující se švédské farmaceutické péči vyšla roku 1993. Státní 

farmaceutická organizace nazvaná APOTEKET se začala věnovat podpoře zdraví, 

poradenství a správné dispenzaci léčivých přípravků na lékařský předpis i bez něj. (49) 

V roce 2004 byla založena národní databáze SWE-DRP zaměřená na problémy spjaté 

s užíváním léčiv na celonárodní úrovni, což uspíšilo implementaci kontroly 

farmakoterapie do farmaceutické péče. V roce 2006 se stal dostupným národní registr 

vydaných léčiv, který usnadňuje odhalování a řešení lékových problémů. (4,50)  

Některé aktivity spojené s farmaceutickou péčí jsou směrovány hlavně k určitým 

skupinám pacientů v průběhu ročních tematických kampaní. V posledních několika 

letech došlo k rostoucímu důrazu na identifikaci, klasifikaci, dokumentaci a řešení 

lékových problémů. Důraz byl zaměřen například na lékové problémy spjaté 

s podáváním antiosteoporotických léčiv a opatřením, která zabraňují vzniku 

dyspeptických potíží, nebo na prevenci vzniku nežádoucích účinků v dutině ústní po 

nesprávné aplikaci inhalačních léčiv. (51) Klasifikační systém pro dokumentování 

DRPs a lékárenských intervencí byl vyvinut v roce 1995 a začleněn do programu 

všech lékáren v roce 2001. Z toho vyplývá, že identifikace, klasifikace a dokumentace 

DRPs mají zásadní význam pro lékárenskou praxi ve Švédsku, což je potvrzeno řadou 

provedených studií. (50, 51, 52) 

Konzultace týkající se správné farmakoterapie jsou většinou plně hrazené pacientem.  

Po předem sjednané schůzce je konzultace poskytnuta vyškoleným lékárníkem v 

oddělené konzultační místnosti. Konzultace se nezaměřují pouze na správné užívání 

léčiv, ale i zhodnocení a prevenci rizik při kombinaci léčiv. Dle potřeby jsou pacientům 

doporučeny další možnosti zvýšení účinnosti léčby. Tento typ konzultací trvá přibližně 

15 minut. (49) 
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Další lékárenskou službou, která je nabízená ve švédských lékárnách, je podpora při 

odvykání kouření. Služba nabízí pět schůzek, na kterých si pacient vytyčí cíle a 

společně s farmaceutem vytvoří odvykací plán. Pacientovi jsou doporučeny nikotinové 

přípravky a poskytnuty kontakty do specializačních odvykacích center. Kromě podpory 

při odvykání kouření se lékárny věnují léčbě nespavosti, měření krevního tlaku a cukru, 

snižování hmotnosti či očkování na vybrané nemoci. Lékárny také nabízejí různé 

aplikace a programy zaměřené na zvládání stresu. 

Konkrétním příkladem další lékárenské služby je například „dermatolog na dálku“. Tato 

služba je založena na smluvní spolupráci lékárny a dermatologického centra v otázce 

kontroly mateřských znamének. Pacient se musí před konzultací vždy zaregistrovat a 

vyplnit krátký dotazník týkající se konkrétního mateřského znaménka. Následně může 

navštívit lékárnu, kde mu bude znaménko vyfotografováno a fotografie odeslána 

dermatologovi. Konzultace v lékárně trvá přibližně 10 minut a po zhodnocení výsledku 

dermatologem je výsledek sdělen pacientovi do 48 hodin. Vyšetření mateřských 

znamének je zpoplatněno. (49) 

 

2.9 Nizozemsko 

Nizozemské lékárníky zaštiťuje farmaceutická společnost KNMP (The Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), která byla založena v roce 

1842. Jejím členům poskytuje přístup k odborným informacím a celoživotnímu 

vzdělávání, stanovuje standardy správné dispenzace léčiv a podílí se na principu 

odměňování lékáren. KNMP dále spravuje internetovou stránku  Apotheek.nl, která 

poskytuje obsáhlý rejstřík všech léčiv dostupných na nizozemském trhu, jejich 

indikace, typ výdeje (OTC, Rx), jestli je možná generická substituce a výpis všech 

známých nežádoucích účinků. Ceny léčiv mají maximální cenu stanovenou státem. 

V Nizozemsku je povinné zdravotní pojištění, které částečně hradí doplatky u léčiv 

vázaných na předpis. Lékárník je povinen vydat generický léčivý přípravek s nejnižší 

cenou. Pokud pacient z jakéhokoliv důvodu (např. alergie na pomocnou látku léčiva) 

trvá na určité značce léčivého přípravku, musí doplatit rozdíl v konečné ceně. (53)  

 

https://www.apotheek.nl/
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Z výzkumů vyplývá, že téměř 95 % pacientů stále navštěvuje pouze jednu lékárnu. 

Dohled nad problémy spjatými s lékovými interakcemi je tak na poměrně vysoké 

úrovni. V Nizozemsku běžně probíhají měsíční lékové audity mezi praktickými lékaři a 

farmaceuty. Farmaceutická péče byla poprvé popsána v roce 1993 a standardy 

farmaceutické péče byly poprvé zavedeny v roce 1996. Kolem roku 1997 se Vědecký 

institut profesní organizace farmaceutů (WINAP) začal zaměřovat na rozvoj 

farmaceutické péče. Nejvyšší důraz byl kladen na péči věnující se chronickým 

onemocněním jako jsou například astma, diabetes a vysoký krevní tlak. Dále byla 

lékárnická pozornost věnována problematice selfmonitoringu krevního cukru, tlaku či 

váhy. V současné době je poskytování farmaceutické péče často součástí smluv mezi 

lékárnami a zdravotními pojišťovnami i s případným odměňováním pro lékárny. (4) 

Konzultační místnosti v Nizozemsku jsou buď využívány výhradně pro konzultace, 

nebo jde o multifunkční místnosti, kde může probíhat například i přednášková činnost. 

Konzultace mohou případně probíhat i v kanceláři farmaceuta. Společným znakem 

všech prostorových možností je zaručené soukromí pro pacienta a farmaceuta. 

Konzultace mohou probíhat buď osobně, telefonicky nebo formou emailové 

korespondence. Nejčastěji jsou zaměřené na krátký souhrn užívané medikace, 

osvěžení a vysvětlení správného užívání léčiv (například vzhledem k času, potravě a 

uchovávání). Pokud pacient užívá léčiva poprvé, je mu vysvětlena i správná aplikace 

například u inhalátorů, diabetických pomůcek apod. U volně-prodejných léčiv je 

pacient informován o rizicích možných interakcí. (54) Z výzkumů vyplývá, že v běžné 

nizozemské lékárně probíhá průměrně 1,2 konzultací na den. (55) 

LSP (Landelijk Schakelpunt) je národní systém, založen v roce 2013, umožňující 

sdílení zdravotní historie pacientů mezi lékaři a farmaceuty. Na rozdíl od databází, kde 

jsou zdravotní informace ukládány, LSP pouze umožňuje přístup do pacientových 

záznamů mezi zdravotníky. Pacient vždy musí dát souhlas k umožnění sdílení jeho 

záznamů. Pokud pacient souhlasí, je registrován a obdrží číslo BSN (Civic Service 

Number). Toto identifikační číslo umožní ostatním poskytovatelům zdravotní péče 

přístup k informacím. Systém LSP pomáhá lékařům s okamžitým přístupem 

k zdravotní historii pacienta i lékárníkům, kteří mohou okamžitě vyhodnotit vhodnost 

nové preskripce a předejít interakcím. (56) 
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2.10 Velká Británie 

Lékárenství ve Velké Británii je hrazeno z velké částí díky NHS. Vlastníkem lékárny 

může být jak lékárník, tak i společnost. Společnost může vlastnit lékárnu pouze za 

podmínky přítomnosti lékárníka, který je legislativně odpovědný za každou lékárnu. 

Z čehož vyplývá, že lékárny mohou být jak soukromé, tak i řetězcové. Platnost receptu 

je u většiny léčiv půl roku. U opakovacího receptu až 1 rok, avšak první výběr musí 

být uskutečněn v prvních šesti měsících. U tzv. controlled drugs (návykové látky jako 

např. morfin) je platnost pouze 28 dní. Je zde povolena spolupráce lékařů a lékáren, 

kde lékárna automaticky vyzvedne recepty u lékaře, individuálně na ně přichystá 

léčiva pro pacienta, který si je může už jen vyzvednout. Recept může vyzvednout 

kdokoliv. Kontrola probíhá pomocí doplňujících otázek např. na adresu pacienta. 

Poplatky za receptová léčiva se každoročně zvyšují o přibližně dvacet pencí. 1. dubna 

2019 to bylo 9 liber za položku na receptu. Pokud pacient vybírá léčivé přípravky 

častěji, může využít služby PPC (prescription prepayment certificate), kdy předem 

zaplatí buď za 3 měsíce 29,10 liber nebo ročně 104 liber. Poplatky za recept neplatí 

senioři starší šedesáti let, děti mladší šestnácti let, těhotné, pacienti s určitými 

zdravotními podmínkami a další. (57,58, 59, 60,61) 

Ve Velké Británii byla farmaceutická péče spojena s profesním vývojem a kontrolou 

kvality medikace už od roku 1991. Hlavním důvodem byl zájem NHS (National health 

service) o nové možnosti zapojení farmaceutů do primární péče o pacienty. 

Konzultační činnosti a kontroly farmakoterapie tak představují běžný výkon v 

lékárnách. (4) 

Ve Velké Británii hrají farmaceuti klíčovou roli v poskytování primární zdravotní péče. 

Jelikož mají lékárny delší otevírací doby, hustší rozmístění a není potřeba si sjednávat 

schůzku předem oproti lékařským ordinacím. Lékárny jsou tzv. prvním sítem pro 

rozlišení nutnosti vyhledat lékaře, snižují nápor pacientů v lékařských ordinacích a 

poskytují čas lékařům pro vážnější případy. (60)  Viz Obrázek 6 - Reklamní karta z 

oficíny zaměřená na propagaci konzultací lehčích onemocnění primárně v lékárně. 
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Obrázek 6 - Reklamní karta z oficíny zaměřená na propagaci konzultací lehčích 
onemocnění primárně v lékárně.  

(Zdroj: lékárna Boots, oficína, Andover-Hampshire-2019) 

 

Všechny lékárny samozřejmě poskytují dispenzaci léčiv vázaných na předpis, 

poskytují doporučení pro samoléčbu, odebírají prošlé nebo již nepotřebné léčivé 

přípravky či podporují prevenci a zdravý životní styl. Téměř všechny lékárny dále 

poskytují i další služby pro pacienty. Mezi tyto služby lze například zařadit tzv. 

zhodnocení farmakoterapie či konzultace pro pacienty s nasazenou novou 

dlouhodobou léčbou tzv. New Medicine Service (NMS). Tato služba je dostupná pouze 

pro pacienty s nově diagnostikovaným astmatem, chronickou obstrukční plicní 

nemocí, diabetem 2. typu, vysokým krevním tlakem či léčivy na ředění krve. Pacienti, 

kteří splňují uvedené podmínky, mohou svého lékárníka požádat o tuto službu. 

Lékárník však může pacientovi tuto službu nabídnout i sám. Při první konzultaci je 

pacient poučen o správném užívání, možných nežádoucích účincích a případných 

režimových opatřeních spjatých s léčbou. (64) Viz Obrázek 7 - Informační zpráva pro 

dítě, poprvé diagnostikované jako astmatik. 
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Druhá schůzka, která se odehrává přibližně po dvou týdnech od začátku užívání 

nových léčiv, je zaměřena na řešení možných lékových problémů, jako například 

nepravidelné užívání z důvodu špatného rozložení dávek, obtížná aplikace lékové 

formy, nepříjemná chuť a další. Důvodem druhého sezení je vyřešit tyto problémy. 

Třetí a zároveň poslední konzultace je vedena opět s dvoutýdenním odstupem. Jejím 

účelem je dořešení vzniklých nejasností, případně pokud farmaceut není dále schopen 

pomoci s řešením situace je pacient odeslán zpět k lékaři. 

Tato služba neprobíhá u táry, ale v konzultační místnosti, která je součástí až 85 % 

všech lékáren. Konzultace mohou být prováděny osobně či telefonicky, jejich přibližná 

délka je 15 minut a pro pacienty jsou zdarma, neboť jsou hrazeny NHS. (64) 

Kromě této poskytované služby se mohou akreditovaní lékárníci s dodatkovými kurzy 

zaměřovat na konzultace zaměřené například na odvykání kouření, snižování 

nadváhy, zdravý životní styl, nesprávné užívání léčiv, snížení krevního cholesterolu, 

testování alergenů apod. (60)  

Lékárníci ve Velké Británii mají obecně větší pravomoci než v České republice. Oproti 

českým kolegům mohou navíc například aplikovat určité očkovací látky, předepisovat 

některé schválené léčivé přípravky, jako například léčivé přípravky k odvykání kouření, 

antibiotika či léčivé přípravky pro pacienty s chronickou léčbou (vysoký krevní tlak, 

diabetes). Další poskytovanou službou lékáren je možnost monitoringu rizikových 

symptomů u léčiv s nízkým terapeutickým indexem, například u pacientů užívajících 

warfarin či pacientů s lithiem. Mezi nejčastější témata konzultací patří kontrola 

správného užívání léčiv a jejich kombinace (Medicines Use Review), řešení problému 

spjatých s farmakoterapií, zvyšování compliance, případné odhalování lékových chyb, 

či záchyt rizikových pacientů a doporučení návštěvy lékaře. (63) 
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Obrázek 7 - Informační zpráva pro dítě, poprvé diagnostikované jako astmatik. 

(Zdroj: Informační zpráva poskytnuta praktickým lékařem ve spolupráci s lékárnou, Velká Británie, 

Andover- Charlton Surgery, 2018) 
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2.11 Česká republika 

Hlavními benefity poskytování lékárnických konzultací je racionalizace 

farmakoterapie, zajištění vyšší účinnosti léčby, snížení nákladů na léčbu, zaručení 

bezpečnosti užívání léčiv a samozřejmě zvýšení adherence k již užívaným léčivům.(8) 

Aktuální konzultační činnost v českých lékárnách je zaměřena především na 

zhodnocení celkové farmakoterapie a řešení lékových problémů. Dále se konzultační 

činnost věnuje screeningu rizikových faktorů chronických onemocnění a jejich 

vyhodnocováním. Avšak rozsah konzultačních služeb může být mnohem širší. Kromě 

již uvedených témat se konzultace mohou týkat vyhodnocování rizik 

kardiovaskulárních onemocnění či metabolického syndromu, dále pak se mohou 

zabývat selfmonitoringem glykémie, dyslipidémií, měřením hladin krevního tlaku, 

určením BMI (body mass index) i obvodu pasu. (3) 

V ČR jsou již nabízeny specializované kurzy garantované lékárnickou komorou 

týkající se aktuálně sedmi témat: Podpora ve snižování hmotnosti, Odvykání kouření, 

Základy poskytování odborných konzultací v lékárně včetně řešení lékových 

problémů, Hojení ran, Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, 

Screening diabetu a péče o diabetické pacienty, Lékové interakce. Lékárna, ve které 

pracuje absolvent těchto kurzů alespoň polovinu týdenní pracovní doby, si může 

označit lékárnu komorou schváleným logem upozorňujícím na poskytování těchto 

konzultací. Na internetových stránkách České lékárnické komory je dostupný i 

vyhledávač těchto lékáren. (65) 

V roce 2016 byl zahájen roční pilotní projekt pod záštitou (VZP) Všeobecné zdravotní 

pojišťovny a České lékárnické komory pod názvem: Lékárník – odborný poradce. 

Tento pilotní projekt byl určen pojištěncům VZP. Jelikož výdaje VZP narůstají každým 

rokem a nemalou část z nich tvoří výdaje spjaté s léčbou pacientů s Alzheimerovou 

chorobou, diabetem druhého typu, onkologických pacientů a výdaje na léčbu spjatou 

s řešením lékových problémů, nabízí se využití lékárníka při prevenci, redukci a 

eliminaci těchto výdajů. 
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 Pilotní projekt byl zaměřen na čtyři oblasti: odvykání kouření, řešení lékových 

problémů, screening diabetu a poradenství u pacientů s Alzheimerovou chorobou. 

Cílem projektu bylo poskytnout pacientům nadstandartní konzultace a péči na úrovni 

lékáren. Konzultace probíhaly vždy s úzkou spoluprací s ošetřujícími lékaři. Tato 

spolupráce přinesla také vytvoření standardizovaných pomůcek pro řízené konzultace 

lékárníka s pacienty, dále pak poskytla databázi dat a dokumentů, které dokazují 

důležitou roli lékárníka v prevenci. Například při screeningu diabetu bylo na vzorku 

230 pacientů zachyceno 70 rizikových pacientů a díky zpětné vazbě s lékaři byl u 3 z 

nich potvrzen diabetes mellitus II. typu nebo u screeningu pacientů s podezřením na 

Alzheimerovu chorobu bylo dokázáno, že z 38 oslovených pacientů po komunikaci s 

praktickým lékařem byla zajištěna specializační léčba u 5 z nich. Po ukončení 

projektu, byla lékárníky navržena koncepce budoucí možné spolupráce 

s pojišťovnami a odměňováním lékárníků. Tato koncepce navrhuje proplácení 250 Kč 

na základě každého vyplněného konzultačního formuláře, jakožto čerpání výhod 

pojištěnců Klubu pevného zdraví VZP. (66) 

Je zřejmé, že farmaceut je dále odborně erudován poučit pacienta o vhodných 

režimových opatřeních. Konzultace se také mohou specializovat na problematiku 

těhotných a kojících žen, případně mohou sloužit jako záchranný bod při neobvyklých 

situacích jako např. při užití nadměrné dávky nebo naopak vynechání denní dávky a 

při upevnění správného užívání aplikačních forem nejen u astmatických pacientů. (65) 
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Nejprve je nezbytné dát konzultacím jednotný rámec a přesně definovat, jak by měly 

konzultace probíhat, kde by měly být prováděny a hlavně určit jejich limity. Konzultační 

činnost neboli řízený rozhovor lékárníka s pacientem je legislativně zakotven v zákoně 

číslo 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zde je 

definována lékárenská péče jako: ,,Péče jejímž účelem je zajišťování, příprava, 

úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfuzních přípravků a surovin 

pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, 

zkoumadel, dezinfekčních přípravků, a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej 

zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, 

uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je 

dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a 

včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a posuzování a kontrola 

účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím 

spojených.“ (67) 

Poskytování odborných konzultací by mělo být dle vize lékárnické komory službou 

většiny lékáren. Bohužel tomu tak v současné době není, jelikož je konzultační činnost 

lékových problémů realizována jen v 93 certifikovaných českých lékárnách. (68)  

 

 

2.11.1 Prostorové a materiální zabezpečení 

Prostorem pro samotnou konzultaci by měla být samostatná místnost oddělená od 

výdeje léčiv, do které by měl mít pacient přístup pouze přes oficínu, nikoliv přes 

pracovní prostory lékárny určené pouze pro zaměstnance. Případně by mohl být využit 

dostatečně soukromý koutek v oficíně. Soukromé prostředí má zásadní vliv na průběh 

konzultací. Vyhláška číslo 92/2012 Sb. O požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení pouze zmiňuje konzultační místnost, nijak ji však 

nedefinuje. (69) 
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Je však podstatné, aby se pacient cítil komfortně, a proto by měla být místnost světlá, 

čistá, dostatečně prostorná se zajištěným přísunem čerstvého vzduchu. Diskrétní 

zóna pacienta je doporučována v rozmezí 120-300 cm ve vzdálenosti od lékárníka. 

Materiální a technické vybavení poradenské místnosti je zásadním bodem pro 

poskytování poradenství. Materiálním vybavením jsou myšleny kalibrované přístroje 

jako např. tonometr, glukometr, osobní váha, dále také metr na měření rozměru pasu. 

Následně se jedná o aplikační pomůcky pro upřesnění nebo vysvětlení správné 

aplikace různých lékových forem např. pro astmatické pacienty a pacienty s 

chronickou obstrukční poruchou, či diabetiky. Vhodné jsou například aplikační formy 

s placebem. (69) 

Nezbytnou součástí je osobní počítač s připojením na internet pro dohledávání 

informací a případná odborná literatura. Není třeba zdůrazňovat, že se všemi 

pomůckami by měl lékárník umět zacházet. Mimo zmiňované pomůcky a nástroje je 

nutné zajistit administrativní část konzultací, především formuláře o dokumentaci 

konzultací, konzultační formuláře pro pacienty či informované souhlasy od pacientů, 

které dovolují lékárníkovi zacházet s pacientovými zdravotními informacemi. (68,69) 

Dalšími možnostmi jsou edukační a informační materiály (např. deník migrenika, 

tabulky na měření krevního tlaku, cukru, důležité kontakty na odborná centra, kontakt 

na lékárnu/lékárníka pro případnou další schůzku). Všechny záznamy konzultační 

činnosti by měli být uchovávány po dobu alespoň 12 měsíců. (8) 

 

2.11.2 Personální zabezpečení 

Lékárník, který poskytuje konzultační činnost musí být předem dostatečně připraven. 

Jednak samozřejmě musí mít dobré odborné znalosti, ale také zkušenosti v 

komunikaci a zkušenosti s klinickou farmacií. (69) Musí vnímat limity konzultací, 

naslouchat a motivovat pacienty v dodržování doporučení lékaře i lékárníka. Nejlepší 

variantou je tým lékárníků, kteří společně diskutují o možných problémech a vyměňují 

si získané zkušenosti. (8,68) 
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Konzultační formulář jakožto základní nástroj pro dokumentaci konzultační činnosti je 

podstatná pomůcka pro sjednocení a zisk potřebných informací. Tento formulář 

představuje nástroj umožňující standardizaci konzultací. Obsah tohoto formuláře lze 

rozdělit na tři části, dle jejich cíle. Nejdříve by se měl zaobírat základními informacemi 

o pacientovi, kterými jsou: věk, pohlaví, kontaktní údaje, souhlas se zacházením s 

osobními údaji. 

Další část by měla být zaměřena na profil pacienta. Konkrétně získáním informací o 

jeho zaměstnání, z důvodu charakteru pracovní činnosti (sedavé, fyzicky náročné, 

stresově vypjaté). Další otázky by se měly zaobírat sociálním zázemím. Například 

jestli pacient žije sám nebo jak je soběstačný. Otázky by se měly dotknout také 

možných alergií, onemocnění v rodině zvlášť u nemocí s genetickou predispozicí, déle 

také zjistit funkce eliminačních orgánů, životní styl (alkohol, kouření, káva, aktivita). 

Podstatnou částí konzultačního formuláře je zjistit osobní vztah pacienta k léčbě. 

Cílem je tedy mimo jiné odhalit vnímání nemoci a míru pocitu zodpovědnosti pacienta 

ke svému stavu. (68) 

Lékový profil pacienta je důležitý pro vyhodnocování rizik farmakoterapie a získání 

komplexních informací o všech předpisově vázaných i volně prodejných léčivech, 

které pacient užívá. Farmaceut musí zjistit název léčiva, indikaci a délku užívání.  Také 

osobní zkušenosti s podáváním léčiv jsou velice důležité, kvůli možné non-adherenci 

a samozřejmě, jestli bylo léčivo doporučeno lékařem, či jej užívá z vlastní vůle.  (8,68) 

Záznam z konzultací by měl obsahovat důvod provádění konzultační služby, tedy s 

čím pacientem přišel za lékárníkem. Dále pak případné identifikované problémy, jejich 

možnou příčinu, klinickou závažnost, doporučené řešení a jeho případný efekt. 

Aktuálně nejsou konzultace hrazeny pojišťovnou a většina lékáren je poskytuje 

zdarma případně za symbolický poplatek. (8,68) 
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3 Praktická část: 

Cílem praktické části bylo analyzovat poskytování odborných konzultací zaměřených 

na řešení lékových problémů v lékárnách v ČR u účastníků, kteří prošli odborným 

garantovaným kurzem: Základy poskytování odborných konzultací v lékárně, včetně 

řešení lékových problémů mezi lety 2015-2017. 

 

Metodika: Sběr dat probíhal tři měsíce, kdy byl internetový dotazník dvakrát emailově 

rozeslán pod záštitou České lékárnické komory konkrétně přes oddělení vzdělávání. 

Poprvé byl zaslán dne 14.5.2018 a podruhé jako připomenutí 27.7.2018. Po 

připomínkovém emailu byly výsledky shromažďovány ještě jeden měsíc. Dotazník byl 

odeslán všem lékárníkům, kteří absolvovali garantovaný kurz. V prvním roce (2015) 

byly uskutečněné čtyři kurzy s 90 účastníky. V roce 2016 proběhly tři kurzy s 64 

účastníky. Rok 2017 poskytl taktéž 3 kurzy s 61 účastníky. Získané odpovědi byly 

zpracovány frekvenční analýzou. Všechna data byla zpracována a vyhodnocena 

pomocí aplikace Microsoft Excel a Google formulář. Dále byla převedena do tabulek. 

První skupina otázek byla určena pro všechny respondenty bez ohledu, zda 

vykonávají konzultační činnost či nikoli. Otázky byly zaměřeny na informace týkající 

se respondentů (věk, pohlaví, pracovní pozice, rok absolvování garantovaného kurzu, 

zda respondent poskytoval konzultace před absolvováním odborného kurzu a zda 

respondent poskytuje konzultace po absolvovaném kurzu) a následně na informace 

týkající se lékáren, ve kterých respondenti pracují (počet obyvatel v obci, kraj, 

vlastnictví). 
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 Následně byli respondenti rozděleni na základně odpovědí do dvou skupin. Ti, co 

vykonávají konzultační lékárenskou činnost a ti co ji nevykonávají. Otázky, které byly 

položeny lékárníkům vykonávajícím konzultační lékárenskou činnost, byly zaměřeny 

na prostorové uspořádání lékáren, nutné změny upořádání z důvodů konzultací, počet 

poskytovaných konzultací, důvody příchodů pacientů, finanční stránku konzultací, 

nezbytné objednávání pacientů na konzultace, používání informačního souhlasu, 

archivaci dokumentů, využívané pomůcky, závěrečnou zprávu o konzultaci, délku 

konzultací, propagaci, odbornou diskuzi s kolegy, používané informační zdroje a 

zájem o pokračování odborného kurzu. 

Položené otázky nekonzultujícím lékárníkům se týkaly důvodů, proč lékárníci 

neposkytují konzultace, možných motivujících prvků pro poskytování konzultací a 

zájmu o pokračování odborného kurzu. 
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3.1 Obecné vyhodnocení všech respondentů 

Tato část obsahuje otázky, jež byly položeny všem respondentům, bez zřetele, zda 

respondenti provádějí, či neprovádějí konzultační činnost. 

Tabulka 2- Demografická charakteristika respondentů 

                                    Demografická charakteristika respondentů  

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 89 

Praha 18 20,2 % 

Středočeský kraj 9 10,1 % 

Jihočeský kraj 7 7,9 % 

Plzeňský kraj 3 3,4 % 

Karlovarský kraj 3 3,4 % 

Ústecký kraj 1 1,1 % 

Liberecký kraj 6 6,7 % 

Pardubický kraj 11 12,4 % 

Královéhradecký kraj 9 10,1 % 

kraj Vysočina 1 1,1 % 
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Jihomoravský kraj 3 3,4 % 

Olomoucký kraj 8 9,0 % 

Moravskoslezský kraj 8 9,0 % 

Zlínský kraj 2 2,2 % 

 

Shrnutí: Nejvíce absolventů garantovaného kurzu pracuje v Praze (20,2 %, 18 

respondentů), dále pak v Pardubickém kraji (12,4 %, 11 respondentů). Nejméně 

lékárníků navštívilo kurz z kraje Vysočina (1,1 %, 1 respondent) a Ústeckého kraje 

(1,1 %, 1 respondent). 
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Tabulka 3 - Počet obyvatel v obci s lékárnou 

                                            Počet obyvatel v obci s lékárnou 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 89 

0-5 000 6 6,7 % 

5 001 - 10 000 15 16,9 % 

10 001 - 50 000 26 29,2 % 

50 001 - 100 000 16 18,0 % 

100 001 - 500 000 8 9,0 % 

500 001 a více 18 20,2 % 

 

Shrnutí: Největší množství absolventů pracuje v obcích o počtu obyvatel v rozmezí 

10 001-50 000 (29,2 %, 26 respondentů). 
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Tabulka 4 - Věk respondentů. 

                                                  Věk respondentů 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 89 

23-30 22 24,7 % 

31-40 34 38,2 % 

41-50 24 27,0 % 

51-60 7 7,9 % 

61-70 2 2,2 % 

 

Shrnutí: Nejvyšší procentuální účast byla od absolventů kurzu ve věkovém rozmezí 

31-40 (38,2 %, 34 respondentů), dále pak ve věkovém rozmezí 41-50 (27 %, 24 

respondentů). Což koresponduje s věkovou strukturou lékárníku k roku 2017, kdy 

věkové rozmezí 31-40 let má nejvyšší zastoupení 2 689 aktivních lékárníků. (71) 
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 Tabulka 5 - Pohlaví respondentů 

                                                  Pohlaví respondentů 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

         100 % = 89 

Žena 73 82,0 % 

Muž 16 18,0 % 

 

Shrnutí: Dle výroční zprávy Člnk 2017 počet žen ve výkonu lékárnické profese byl 

7588 (84 %) oproti 1429 mužům (16 %). Z toho vyplývá, že procentuální poměr 

respondentů odpovídá poměru mužů a žen v oboru. 
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Tabulka 6 - Vlastnictví lékáren 

 

Shrnutí: Dle odpovědí nejvíce lékárníků, kteří absolvovali GK a odpověděli na 

rozeslaný dotazník, pracuje v klasických soukromých lékárnách (47,2 %, 42 

respondentů), dále pak v nemocničních lékárnách (31,5 %, 28 respondentů) a naopak 

nejméně lékárníku z dotazovaných pracuje v řetězcových lékárnách (21,3 %) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Vlastnictví lékárny 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 89 

Klasická soukromá 
lékárna 

42 47,2 % 

Součást sítě lékáren 
(,,řetězcová“ ),  (5 a více 
lékáren) 

19 21,3 % 

Nemocniční 28 31,5 % 
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Tabulka 7 - Vlastník lékáren 

 

Shrnutí: Nejvíce respondentů, kteří absolvovali odborný kurz, bylo z lékáren 

vlastněných právnickou osobou (39,3 %, 35 respondentů) a nejméně respondentů z 

lékáren vlastněných fyzickou osobou-nelékárníkem (7,9 %, 7 respondentů). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Vlastník lékárny 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 89 

Vlastníkem lékárny je 
fyzická osoba (lékárník) 

22 24,7 % 

Vlastníkem lékárny je 
fyzická osoba (nelékárník) 

7 7,9 % 

Vlastníkem lékárny je 
právnická osoba 

35 39,3 % 

V nemocniční lékárně 25 28,1 % 
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Tabulka 8 - Pracovní pozice  

 

Shrnutí: Z 89 respondentů nejvíce lékárníků asistentů (78,7 %, 70 respondentů) 

absolvovalo garantovaný kurz. 

Tabulka 9 - Konzultační činnost před absolvováním kurzu 

 

Shrnutí: Přibližně dvě třetiny lékárníků (67,4 %, 60 respondentů) před garantovaným 

kurzem neposkytovaly odborné konzultace. 

                                                        Pracovní pozice 

 Počet respondentů  Procentuální vyjádření 

         100 % = 89 

lékárník asistent 70 78,7 % 

vedoucí lékárník 17 19,1 % 

jiná (rodičovská dovolená, 
zástupce vedoucího 
lékárníka) 

2 2,2 % 

                                Konzultační činnost před absolvováním kurzu 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

         100 % = 89 

Ano 29 32,6 % 

Ne 60 67,4 % 
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Tabulka 10 - Konzultační činnost po absolvování kurzu 

 

Shrnutí: Po absolvování garantovaného kurzu se počet lékárníků, kteří poskytují 

konzultační činnost zvýšil. A to z 29 respondentů (vykonávajících konzultační činnost 

před absolvováním kurzu) na 52 respondentů. Což odpovídá 79,3% nárůstu.  

 

Tabulka 11 - Rok absolvování kurzu 

                                                 Rok absolvování kurzu 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

      100 % = 87 

2015 24 27,6 % 

2016 31 35,6 % 

2017 32 36,8 % 

  

Shrnutí: Nejvíce lékárníků, kteří se zúčastnili garantovaného kurzu i dotazníkové 

analýzy absolvovali GK v roce 2017. 

                                       Konzultační činnost po absolvování kurzu 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření    
100 % = 89 

Ano 52 58,4 % 

Ne 37 41,6 % 
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3.2 Vyhodnocené otázky položené lékárníkům, jejichž 

lékárny již vykonávají konzultační činnost. 

Tabulka 12 - Prostorová specifikace poskytování konzultací 

 

Shrnutí: Nejvíce lékáren poskytuje konzultace v oddělené konzultační místnosti (53,8 

%, 28 respondentů), dále pak v konzultačním koutku v oficíně (13,5 %, 7 respondentů) 

a v kanceláři vedoucího lékárníka (13,5 %, 7 respondentů). 6 respondentů (11,5 %) 

uvedlo poskytování konzultací u táry, což není vhodné a tato činnost se nepovažuje 

za konzultaci ale dispenzaci. 

 

                               Prostorová specifikace poskytování konzultací 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

       100 % = 52 

v oddělené konzultační 
místnosti 

28 53,8 % 

v konzultačním koutku v 
oficíně 

7 13,5 % 

u táry 6 11,5 % 

v kanceláři vedoucího 
lékárníka 

7 13,5 % 

v místě pro měření 
krevního tlaku 

4 7,7 % 

jiné 4 7,6 % 
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Tabulka 13 - Změna uspořádání lékárny 

                                      Proběhla změna uspořádání lékárny? 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

         100 % = 52 

Ano 5 9,6 % 

Ne 47 90,4 % 

 

Shrnutí: Drtivá většina lékáren (90,4 %, 47 respondentů) neprovedla žádnou změnu 

týkající se prostorového uspořádání lékárny. U lékáren, kde proběhla změna 

uspořádání respondenti zmínili tyto možnosti: sádrokartonová přepážka, při 

plánované rekonstrukci vyčleněna zvláštní místnost, paraván.  
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Tabulka 14 - Průměrný počet konzultací za měsíc 

 

Shrnutí: Nejčastěji respondenti poskytují méně než jednu konzultaci za měsíc (36,5 

%, 19 respondentů). Dále pak rozmezí jedné až dvou konzultací měsíčně uvedlo 

osmnáct respondentů, což odpovídá 34,5 %. Odpověď jiné uvádí čerstvost provádění 

konzultačních činností, a tudíž ještě není možné průměrně určit. 

 

 

 

 

 

                                       Průměrný počet konzultací za měsíc 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 52 

méně než jednu 19 36,5 % 

1-2 18 34,6 % 

3-5 9 17,3 % 

6-10 2 3,8 % 

11 a více 2 3,8 % 

jiné  2 3,8 % 
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Tabulka 15 - Cena poskytování konzultací 

 

Shrnutí: 94,2 % respondentů uvedlo, že provádějí konzultace zdarma a pouze 5,8 % 

lékárníků si účtuje poplatek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Cena poskytování konzultací 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 52 

zdarma 49 94,2 % 

za poplatek 3 5,8 % 
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Tabulka 16 - Použití informovaného souhlasu pro poskytování odborných informací 
klientům lékárny 

 

Shrnutí: 57,7 %, 30 respondentů používá informovaný souhlas pro poskytování 

odborných informací klientům lékárny, 19,2 %, 10 respondentů si vytvořilo vlastní 

informovaný souhlas. 13,5 % respondentů nepoužívají informovaný souhlas a přes 

5 % lékárníků v budoucnu začnou souhlas používat. 

 

 

 

Použití informovaného souhlasu pro poskytování odborných informací klientům 
lékárny 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 52 

ano, používáme vzor 
ČlnK 

30 57,7 % 

ano, používáme vlastní 10 19,2 % 

nepoužíváme 7 13,5 % 

budeme používat 2 3,8 % 

zatím nepoužíváme, ale 
chystáme změnu 

1 1,9 % 

nevím 2 3,8 % 
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Tabulka 17 - Příchod pacienta ke konzultaci 

 

Shrnutí: Přes osmdesát procent (přesněji 86,5 %, 45) respondentů konzultuje po 

objednání. 19,2 % lékárníků provádí konzultace i bez objednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Příchod pacienta ke konzultaci   

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

100 % = 52 

po objednání 45 86,5 % 

bez objednání 10 19,2 % 

po objednání i bez 
objednání - záleží na 
situaci 

1 1,9 % 

nedostavují se 1 1,9 % 
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Tabulka 18 - Jak se pacienti dozvídají o možnosti konzultačních činností 

Shrnutí: Nejčastějším způsobem, jak se pacienti dostanou ke konzultacím, je 

samotné doporučení lékárníků při dispenzaci (57,7 %, 30 respondentů), dále pak 

reklamní sdělení v oficíně (13,5 %, 7 respondentů) a doporučení lékaře (7,7 %, 4 

respondenti). Poměrně vysoké procento (59,6 %, 31 respondentů) uvedlo vyžádání 

konzultací na vlastní přání. 

                       Jak se pacienti dozvídají o možnosti konzultačních činností 

 Počet respondentů 

(Více možných odpovědí.) 

Procentuální vyjádření 

100 % = 52 

z důvodu pozvání od 
lékárníka při dispenzaci 

30 57,7 % 

na doporučení lékaře v 
ordinaci 

4 7,7 % 

z důvodu inzerce v tisku 2 3,8 % 

díky reklamním 
informacím v oficíně 

7 13,5 % 

na vlastní přání 31 59,6 % 

díky informaci z 
pojišťovny 

1 1,9 % 

na doporučení známého 1 1,9 % 

nepřichází, není zájem 2 3,8 % 
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Tabulka 19 - Archivace a dokumentace konzultační činnosti 

 

Shrnutí: 55,8 %, 29 lékárníků se řídí dokumentací ČLnk, 21,2 %, 11 lékárníků využívá 

vlastní materiály. 17,3 % lékárníků uvedlo, že nevedou ani nearchivují žádnou 

dokumentaci. 

 

 

 

 

 

                      Vedete a archivujete dokumentaci o provedené konzultaci?  

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 52 

ano, řídíme se 
dokumentací 
doporučenou ČLnk 

29 55,8 % 

ano, máme vlastní 
konzultační materiály 

11 21,2 % 

nevedeme, 
nearchivujeme 

9 17,3 % 

budeme archivovat v 
budoucnu 

2 3,8 % 

nevím 1 1,9 % 
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Tabulka 20 - Obdržení tištěné/elektronické závěrečné zprávy o konzultaci 

 

Shrnutí: 36,5 % respondentů uvedlo, že jejich pacienti obdrží závěrečnou zprávu vždy 

a 30,8 % respondentů vydává závěrečnou zprávu často. Pouze 9,6 % všech 

respondentů nevydává závěrečnou zprávu pacientům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obdrží pacient tištěnou/elektronickou závěrečnou zprávu o konzultaci 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 52 

ano, vždy 19 36,5 % 

ano, často 16 30,8 % 

zřídka 12 23,1 % 

nikdy 5 9,6 % 
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Tabulka 21 - Zpracování závěrečné zprávy pro lékaře 

 

Shrnutí: Přes osmdesát procent lékáren již někdy spolupracovalo, či zpracovalo 

závěrečnou zprávu pro lékaře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Zpracování závěrečné zprávy pro lékaře 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 52 

ano, vždy 4 7,7 % 

ano, často 14 26,9 % 

zřídka 24 46,2 % 

nikdy 10 19,2 % 



55 
 

Tabulka 22 - Časové rozmezí, kdy pacient obdrží písemnou zprávu 

 

Shrnutí: 45 respondentů uvedlo závěrečnou zprávu jako výstup konzultací, 12 z nich 

(26,7 %) uvedlo, že pacient obdrží zprávu okamžitě, 30 respondentů (66,7 %) 

poskytuje písemnou zprávu pacientům do sjednaného termínu.  

 

 

 

 

 

 

 

                            Časové rozmezí, kdy pacient obdrží písemnou zprávu 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

       100 % = 45 

hned 12 26,7 % 

do sjednaného termínu 30 66,7 % 

někdy dostává písemné 
doporučení, někdy 
lékárník volá přímo lékaři 

1 2,2 % 

záleží na náročnosti 2 4,4 % 
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Tabulka 23 - Průměrná délka konzultací 

 

Shrnutí: Většina konzultací (52,9 %) časově trvá od patnácti do třiceti minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Průměrná délka konzultací 

 Počet respondentů   Procentuální vyjádření 

        100 % = 51 

do 15 minut 6 11,8 % 

15-30 minut 27 52,9 % 

30 minut až hodina 18 35,3 % 

více než 1 hodina 0 0,0 % 
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Tabulka 24 - Propagace konzultačních činností 

Shrnutí: Propagace konzultací je v drtivé většině lékáren prováděna v oficíně, a to 

hlavně pomocí reklamních letáčků (44,2 %, 23 respondentů). 

                               Jak propaguje lékárna konzultační služby 

 Počet respondentů 

(Více možných odpovědí.) 

Procentuální vyjádření 

       100 % = 52 

reklamní letáčky v oficíně 23 44,2 % 

reklamní letáčky do 
schránek pacientů 

1 1,9 % 

v místním tisku 4 7,7 % 

při dispenzaci s 
lékárníkem 

39 75,0 % 

díky spolupráci s lékaři -  
v čekárně jsou informační 
letáky 

7 13,5 % 

slovní doporučení 
lékařem 

2 3,8 % 

zatím nepropagujeme 1 1,9 % 

informace na 
internetových stránkách 
lékárny 

2 3,8 % 

nálepka na dveřích 1 1,9 % 
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Tabulka 25 - Konzultace závěrečné práce s kolegy 

 

Shrnutí: Téměř 70 % všech respondentů diskutuje závěrečnou zprávu s kolegy vždy, 

či často.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Probíhá konzultace závěrečné práce s kolegy 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

        100 % = 52 

ano, vždy 10 19,2 % 

ano, často 21 40,4 % 

zřídka 15 28,8 % 

nikdy 6 11,5 % 
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Tabulka 26 - Důvody poskytování konzultačních činností 

                                   Důvody poskytování konzultačních činností 

 Počet respondentů 

(Více možných odpovědí.) 

Procentuální vyjádření 

            100 % = 52 

hodnocení 
farmakoterapie, řešení 
lékových problémů 

47 90,4 % 

prevence nemocí, 

podpora zdraví, 

monitoring rizikových 

faktorů 

28 53,8 % 

odvykání kouření 20 38,4 % 

podpora ve snižování 
hmotnosti 

15 28,8 % 

hojení ran 10 19,2 % 

poradenství pro pacienty 
s Alzheimerovou 
chorobou 

6 11,5 % 

screening diabetu a péče 
o diabetické pacienty 

14 26,9 % 

poradenství v samoléčbě 29 55,8 % 
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výživové poradenství, 
změna životního stylu 

1 1,9 % 

problematika warfarinu 1 1,9 % 

nevím 1 1,9 % 

 

Shrnutí: Mezi nejčastější důvody poskytování konzultací u respondentů patří: 

hodnocení farmakoterapie, řešení lékových problémů, prevence nemocí, podpora 

zdraví, monitoring rizikových faktorů, poradenství v samoléčbě, odvykání kouření, 

screening diabetu a péče o diabetické pacienty a podpora ve snižování hmotnosti. 

 

Tabulka 27 - Využívané informační zdroje 

                                             Využívané informační zdroje 

 Počet respondentů 

(Více možných odpovědí.) 

Procentuální vyjádření 

100 % = 52 

SUKL 40 76,9 % 

AISLP 42 80,8 % 

web české lékárnické 
komory 

23 44,2 % 

doporučené postupy 
odborných společností 

45 86,5 % 
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recenzované české 
překladové články (Solen, 
Remedia, Medicína pro 
praxi apod.) 

37 71,2 % 

nerecenzované články ( 
Pharmanews, Edukafarm) 

9 17,3 % 

www.drugs.com - 
zejména interaction 
checker 

1 1,9 % 

Pubmed 3 5,9 % 

Infopharm 2 3,8 % 

Medline 1 1,9 % 

Jiné (školení, dostupná 
knižní i elektronická 
literatura) 

8 15,2 % 

Kompendium lékových 
interakcí 

1 1,9 % 

 

Shrnutí: Nejvíce využívané informační zdroje při konzultacích jsou AISLP (80,8 %, 42 

respondentů), doporučené postupy odborných společností (86,5 %, 45 respondentů), 

SUKL (76,9 %, 40 respondentů) a recenzované české překladové články (71,2 %, 37 

respondentů). 
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Tabulka 28 - Nejčastěji využívané konzultační pomůcky 

Pozn: 100 % = 52, (Více možných odpovědí.) 

 Ano, vždy Ano, často Zřídka Nikdy 

Tonometr 13 (25 %) 14 (27 %) 15 (29 %) 10 (19 %) 

Váhy 5 (10 %) 7 (13 %) 12 (23 %) 28 (54 %) 

Krejčovský 

metr 

4 (8 %) 8 (15 %) 20 (38 %) 20 (38 %) 

Počítač 35 (67 %) 11 (21 %) 3 (6 %) 3 (6 %) 

Připojení k 

internetu 

36 (69 %) 7 (13 %) 6 (12 %) 3 (6 %) 

Placebo 

inhalátor 

1 (2 %) 6 (12 %) 19 (37 %) 26 (50 %) 

Glukometr 2 (4 %) 4 (8 %) 19(37 %) 27 (52 %) 

 

Shrnutí: Kromě výše uvedených konzultačních pomůcek respondenti uvedli 

používání vah s výpočtem BMI a indexem tělesného tuku, placebo inzulínová pera, 

přístroj pro měření viscerálního tuku a teploměr. 

 

 

 

 



63 
 

Tabulka 29 - Pokračování garantovaného kurzu 1 

 

Shrnutí: 75 % respondentů by uvítalo pokračování kurzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájem lékárníků, kteří poskytují konzultační činnost, o pokračování Garantovaného 
kurzu „poskytování odborných konzultací“, v němž by se diskutovalo řešení 

jednotlivých reálných případů z konzultací 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

100 % = 52 

Ano 39 75,0 % 

Ne 3 5,8 % 

Nevím 10 19,2 % 
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3.3 Vyhodnocené otázky položené lékárníkům, jejichž 

lékárny nevykonávají konzultační činnost. 

Tabulka 30 - Důvod neposkytování konzultací 

                                             Důvod neposkytování konzultací 

 Počet respondentů 

(Více možných odpovědí.) 

Procentuální vyjádření 

100 % = 37 

nedostatek znalostí 4 10,8 % 

nedostatek personálu 21 56,8 % 

nezájem odborného 
personálu 

1 2,7 % 

prostorové zabezpečení 
(žádný koutek/oddělená 
místnost) 

26 70,3 % 

nulový finanční zisk 5 13,5 % 

časová náročnost 14 37,8 % 

nezájem o tuto činnost ze 
strany vedení lékárny 

12 32,4 % 

nezájem ze strany 
pacientů 

2 5,4 % 

jiné 4 10,8 % 
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Shrnutí: Nejvíce nekonzultujících lékárníků uvedlo jako hlavní důvody prostorové 

zabezpečení - žádný koutek/oddělená místnost (70,3 %, 23 respondentů), časovou 

náročnost (37,8 %, 14 respondentů), nedostatek personálu (56,8 %, 21 respondentů). 

Možnost jiné vystihuje osobní důvody, změnu pracoviště, rodičovskou dovolenou 

apod. 

 

Tabulka 31 - Konzultace do budoucna 

 

Shrnutí: Nadpoloviční většina (54,1 % respondentů) uvažuje o konzultacích 
v budoucnu. 

 

 

 

 

 

                                   Uvažujete o konzultacích v budoucnu 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

100 % = 37 

ano 20 54,1 % 

ne 1 2,7 % 

možná 16 43,2 % 
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Tabulka 32 - Motivace pro zavedení konzultací 

 

Shrnutí: Nejčastěji uvedenou motivací, pro zavedení konzultací byla uvedena osvěta 

pacientů o lékárnické profesi (59,5 %, 22 respondentů), dále pak navýšení personálu 

(51,4 %, 19 respondentů), vyšší důraz na odbornost (29,7 %, 11 respondentů) a 

finanční ohodnocení od zaměstnavatele. Možnost jiné popisuje osobní problémy, 

finanční prostředky na přestavbu lékárny apod. 

                                            Motivace pro zavedení konzultací 

 Počet respondentů 

(Více možných odpovědí.) 

Procentuální vyjádření 

100 % = 37 

finanční ohodnocení od 
zaměstnavatele 

11 29,7 % 

odlišný management 
vedení 

4 10,8 % 

více personálu 19 51,4 % 

větší důraz na služby od 
vedení zdravotnického 
zařízení 

15 40,5 % 

větší důraz na odbornost 11 29,7 % 

osvěta pacientů o 
lékárnické profesi 

22 59,5 % 

jiné 5 13,5 % 
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Tabulka 33 - Pokračování garantovaného kurzu 2 

 

 Shrnutí: Nekonzultující lékárnici by z 67,5 % uvítali pokračování garantovaného 

konzultačního kurzu. 

 

 

 

 

 

 

 

Zájem lékárníků, kteří neposkytují konzultační činnost, o pokračování 
Garantovaného kurzu „poskytování odborných konzultací“, v němž by se diskutovalo 
řešení jednotlivých reálných případů z konzultací 

 Počet respondentů Procentuální vyjádření 

100 % = 37 

ano 25 67,6 % 

ne 2 5,4 % 

nevím 10 27,0 % 
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4 Diskuze 

Konzultace v lékárnách jsou stále častěji zmiňovány v diskuzích o udržitelném 

zdravotnictví a zvýšení kvality poskytování lékárenské péče. I uvedené příklady 

lékárenských služeb napříč Evropou nápadně naznačují nevyužitý potenciál českých 

lékáren a lékárníků. 

Pro případný pokrok a zkvalitnění lékárenské péče v České republice je vhodné se 

nechat inspirovat v jiných evropských zemích a nahlédnout do možných alternativ 

fungování lékárenství obecně. Následně využít získaných poznatků a pokusit se je 

aplikovat do české lékárenské péče. 

Například nizozemský národní systém LSP, který umožňuje lékařům a farmaceutům 

sdílet informace bez potřeby vzniku obrovského uložiště, by ulehčil zbytečné a 

mnohdy zdlouhavé dohledávání lékové historie pacientů při řešení možných DRPs a 

předcházel by vzniku duplicit či interakcím. (56)  Dále pak rakouské elektronické 

záznamy systému ELGA, které umožňují časově omezený přístup lékárníkům 

k pacientovým lékovým záznamům, mohou být inspirací. V obou uvedených 

příkladech pacient musí vždy poskytnout souhlas k sdílení těchto informací, což chrání 

pacienty, pokud si nepřejí tyto informace sdílet. A zároveň to řeší obavy z nechtěného 

úniku citlivých informací. (16,17) Švýcarská lékárenská služba Netcare umožňující 

rychlé spojení s lékaři během konzultace s farmaceutem, okamžitou preskripci a výdej 

léčiva je dalším příkladem, jak urychlit poskytnutí potřebné péče pacientům za 

spolupráce mezi lékárníky a lékaři. (35,36) 

Švýcarský projekt PPQCs prokázal, že se zvýšenou interdisciplinární spoluprací 

zaměřenou na správnou a generickou preskripci se náklady na léčiva znatelně snižují 

(viz Obrázek 4 - Výdaje na medikaci srovnávající testované a referenční skupiny (34), 

což by se dalo využít i v českých podmínkách. (32,33) Přičemž ušetřené finanční 

zdroje by se mohly přesunout do rozpočtu určenému k odměňování lékáren za 

poskytnuté služby. Toto řešení by do budoucna ušetřilo další finance při předcházení 

výdajů na léčbu způsobenou nesprávným užíváním léčiv.  
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V otázce zájmu lékárníků o kurz vztaženém na vlastnictví lékáren, kde pracují, je 

značná převaha lékárníků ze soukromých lékáren (47,2 %) oproti lékárníkům 

pracujících v řetězcových lékárnách (21,3 %). A to i přesto, že na českém trhu je 

výrazná převaha lékáren řetězcových. Z toho lze usuzovat, že soukromé lékárny jsou 

více nakloněny rozšíření lékárenské péče.  

Jelikož jsou doplatky v České republice odlišné v každé lékárně a obratově se 

soukromníci řetězcům nemohou rovnat, nastavení marží a z toho vycházející doplatky 

na léčiva jsou často velice rozdílné. Důvodem vyššího zájmu o GK tak může být snaha 

soukromých lékárníků se, i přes nepřízeň cenové konkurenceschopnosti, odlišit 

službou nikoliv cenou léčiv. Není tedy překvapivé, že v zemích, kde jsou pevně 

stanovené ceny za doplatky jako například ve Velké Británii, patří mezi hlavní faktory 

určující volbu lékárny odborné služby a poskytování konzultací v konzultační 

místnosti. Anglické řetězcové i nezávislé lékárny jsou proto široce orientovány na 

nabídku konzultačních služeb. Přičemž 61 % procent pacientů uvádí, že navštěvují 

stále stejnou lékárnu. (70) A z tohoto důvodu se nabízí otázka, zda upevnění cen 

v českých lékárnách by také nepřineslo rozšíření a zkvalitnění lékárenských služeb. 

Zvyšující se počet garantovaných kurzů, které může lékárník v lékárně lege artis 

poskytovat a poměrně vysoký zájem lékárníků o tyto kurzy nastiňuje pozitivní výhled 

do budoucna. Stále častější diskuze s ministerstvem zdravotnictví, pojišťovnami i 

pilotní projekt s VZP: Lékárník – odborný poradce je také příznivým signálem změny. 

Doufejme, že české lékárenství bude stále upřednostňovat odbornost před 

ekonomickým přínosem, a že péče o pacienty a jejich prospěch bude stále na prvním 

místě. 
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Zkušenostmi z evropských zemí (Švýcarsko, Nizozemsko) je prokázáno, že 

spolupráce lékárník-lékař-pacient může fungovat a přinášet benefity pro všechny tři 

strany. Pro pacienta v otázce snížení nežádoucích účinků z důvodu nesprávného 

užívání léčiv, předcházení nízké compliance a následnému snížení efektu medikace. 

Pro lékárníka určitý odborný vzrůst a opět rozlišení lékárenské profese od čistě 

obchodní a pro lékaře snížení mnohdy zbytečných návštěv pacientů s minoritními 

symptomy a z toho vyplývající snížení časového presu. Pokud bychom se měli bavit 

v čistě ekonomických benefitech, je zde prokazatelně stále místo, jak využít lékárníky 

pro snížení nákladů, způsobených špatným podáváním léčiv a následným řešením 

jejich nežádoucích účinků.  

V roce 2015 pod záštitou české lékárnické komory a za spolupráce Sekce klinické 

farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP vznikla možnost pro lékárníky 

zúčastnit se garantovaného konzultačního kurzu, který poskytl pevný ustálený návod, 

jak by měly konzultace vypadat. Kurz upřesňuje prostorové zabezpečení, legislativní 

povinnosti i zdůrazňuje nutnost využívání pouze ověřených, na důkazech 

postavených informační zdrojů. V prvním roce (2015) byly uskutečněny čtyři kurzy 

s devadesáti účastníky. V roce 2016 proběhly tři kurzy s 64 účastníky. Rok 2017 

poskytl taktéž 3 kurzy s 61 účastníky a poprvé byly oficiálně absolventům poskytnuty 

nálepky, jež potvrzují účast na kurzu a umožňují odlišení lékárny, kde pracuje 

proškolený lékárník. 

Naše dotazníková analýza ukázala bariéry, které znesnadňují častější konzultace 

v českých lékárnách, kterými jsou nevhodné prostorové zabezpečení, nedostatek 

personálu, času, ale i odbornosti. Dále uvedla jejich možná řešení, a to navýšení 

personálu, osvěta pacientů i případné finanční ohodnocení lékárníků. Většina 

lékárníku, kteří absolvovali garantovaný kurz, a to bez ohledu, zda poskytují 

konzultace či naopak, by uvítala navazující kurz. 

Věk lékárníků účastnících se garantovaného kurzu s nejvyšší účastí byl v rozmezí od 

31 do 40 let (38,2 %), což odpovídá věkové struktuře lékárníků k roku 2017, kdy toto 

věkové rozmezí mělo nejvyšší zastoupení (2 689 aktivních lékárníků – dle výroční 

zprávy Člnk). Není překvapením, že ženské zastoupení (82 %) převýšilo mužské, což 

odpovídá poměru mužů a žen vykonávajících lékárnickou profesi. (71) 
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Demograficky byl garantovaný kurz – Základy poskytování odborných konzultací 

pacientům v lékárně, včetně řešení lékových problémů, nejvíce navštěvován lékárníky 

z Prahy (20,2 %), což koresponduje s nejvyšším zastoupením aktivních lékárníků 

napříč kraji. Naopak kraj Jihomoravský byl dle výroční zprávy České lékárnické 

komory z roku 2017 s 1348 lékárníky na druhém místě za Prahou, ale procentuální 

účast na garantovaném kurzu byla pouze 3,4 % - ze všech účastníků, kteří se podíleli 

na dotazníkového průzkumu. 

Nejvyšší zájem o garantovaný kurz byl z lékáren z obcí s 10 001 - 50 000 obyvateli 

(29,2 %) a překvapivě z lékáren z velkých měst s obyvateli přes 500 001 (20,2 %), kdy 

předpoklad byl takový, že čím menší město, tím více stálá klientela a tím bude vyšší 

zájem o konzultační činnost. 

Konzultace nejsou ještě běžnou součástí lékárenského povolání, a tak výsledek, že 

36,5 % dotazovaných lékárníků provádí méně než jednu konzultaci měsíčně, nebylo 

překvapující. Stejně tak, že 94,2 % lékárníků provádí konzultace zdarma. Což je 

podobné s většinou konzultací, prováděných v našich sousedních zemích (Německo, 

Rakousko). Pouze 3,8 % lékáren nepoužívá a ani neuvažuje o použití informovaného 

souhlasu pro poskytování odborných informací klientům lékárny. Tato informace 

zrcadlí doporučení používat tento souhlas, které bylo podáno na garantovaném kurzu. 

Většina lékáren poskytuje konzultace po objednání, kdy pacient se dozví o této 

možnosti při dispenzaci od lékárníka či na vlastní přání. Archivace a dokumentace je 

uskutečňována u většiny lékáren, a to jako dokumentace doporučená Člnk (55,8 %) 

či vlastní (21,2 %).  

Spolupráce s lékaři není v České republice rozšířená, a proto výsledky dotazníkové 

analýzy, že závěrečná zpráva je vždy zpracována pro lékaře v 7,7 % a ve 26,9 % 

často, byly pozitivním příslibem do budoucna. Průměrná konzultace ve většině 

případů trvá od 15 do 30 minut. Hlavními důvody poskytování konzultací u námi 

oslovených lékárníků jsou ve více než devadesáti procentech hodnocení 

farmakoterapie a řešení lékových problémů. Tato revize farmakoterapie prokazatelně 

přináší snížení lékových problémů, prevenci nežádoucích účinků a podporu 

správného užívání medikace. V tomto typu konzultací spatřujeme nejvyšší potenciál, 

který může zvýšit jak povědomí o konzultacích, tak jak již bylo zmíněno, snížit náklady 

jak pacientům, tak i zdravotním pojišťovnám.  
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Poradenství v samoléčbě provádí 55,8 % lékáren poskytujících konzultace, což kromě 

zúžení vztahu lékárník-pacient přináší i ekonomický zisk lékárně. Tento typ konzultací 

je velice rozšířen ve Velké Británii, kdy i NHS doporučuje nejprve zkonzultovat 

symptomy s lékárníkem a teprve poté, pokud je potřeba navštívit lékaře. (63) Což 

samozřejmě ulevuje obrovskému náporu pacientů u praktických lékařů, kteří se 

mohou plně věnovat závažnějším, lékaře-potřebným případům. Dále pak jsou velice 

oblíbené (38,4 %) konzultace pro odvykání kouření. Kde dokonce pojištěnec 

pojišťovny ministerstva vnitra po absolvování této konzultace dostane příspěvek na 

odvykací pomůcky v hodnotě 500 korun českých. (72) 

Garantovaný konzultační kurz klade značný důraz na důležitost zdrojů, které jsou 

v lékárnách využívány. A tak závěry našeho průzkumu jsou příjemným pozitivním 

výsledkem, jelikož korespondují s doporučeným zdroji uvedenými na kurzu, a to jsou 

AISLP (80,8 %), doporučené postupy odborných společností (86,5 %), recenzované 

články (71,2 %) a SUKL (76,9 %). 
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5 Závěr 

Věk lékárníků účastnících se garantovaného kurzu s nejvyšší účastí byl v rozmezí od 

31 do 40 let (38,2 %). Demograficky byl garantovaný kurz nejvíce navštěvován 

lékárníky z Prahy (20,2 %). Nejvyšší zájem o garantovaný kurz byl z lékáren z obcí s 

10 001 - 50 000 obyvateli (29,2 %). Přes 53 % respondentů uvedlo, že provádějí 

konzultace v oddělené konzultační místnosti. Pouze 9,6 % lékáren muselo podstoupit 

změny uspořádání lékárny, kvůli zavedení konzultací. 

36,5 % dotazovaných lékárníků provádí méně než jednu konzultaci měsíčně. 94,2 % 

lékárníků provádí konzultace zdarma. Pouze 3,8 % lékáren nepoužívá a ani neuvažuje 

o použití informovaného souhlasu pro poskytování odborných informací klientům 

lékárny. Archivace a dokumentace je uskutečňována u většiny lékáren, a to jako 

dokumentace doporučená Člnk (55,8 %) či vlastní (21,2 %).  

Závěrečná zpráva je vždy zpracována pro lékaře v 7,7 % a ve 26,9 % je pracovávána 

často. Průměrná konzultace ve většině případů trvá od 15 do 30 minut.  Hlavními 

důvody poskytování konzultací u námi oslovených lékárníků jsou ve více než 

devadesáti procentech hodnocení farmakoterapie a řešení lékových problémů.  

Poradenství v samoléčbě provádí 55,8 % lékáren poskytujících konzultace. Jako 

nejčastěji využívané informační zdroje byly uvedeny AISLP (80,8 %), doporučené 

postupy odborných společností (86,5 %), recenzované články (71,2 %) a SUKL 

(76,9 %). 

Co se týče lékárníků, kteří neposkytují konzultace ale zúčastnili se kurzu, tak jako 

hlavní důvody neposkytování konzultací uvedli prostorové zabezpečení (70,3 %), 

nedostatek personálu (56,8 %) a časovou náročnost (37,8 %). V otázce motivace 

zavedení konzultací bylo mezi nejčastějšími odpověďmi navýšení personálu (51,4 %), 

osvěta pacientů o lékárnické profesi (59,5 %) a také finanční ohodnocení (29,7 %). 

Pozitivním výstupem je, že 54,1 % lékárníků uvažuje o konzultacích v budoucnu a 

dokonce 67,6 % uvedlo zájem o navazující kurz týkající se konzultační péče 

v lékárnách. 
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9 Seznam zkratek 

ABDA -  Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Německý spolkový svaz 

lékárnických asociací)  

AFP - The Association of Finnish pharmacies, (asociace sdružující finské lékárníky) 

AISLP - Automatizovaný informační systém léčivých přípravků 

BSN - burgerservicenummer /Civic Service Number (identifikační číslo pacienta) 

CHF - swiss franc, (švýcarský frank) 

DRPS - drug related problems (lékové problémy) 

ELGA - elektronische Gesundheitsakte (rakouský elektronický systém evidence 

lékového záznamu)  

EZK - elektronická zdravotní knížka 

FIMEA - The Finnish Medicines Agency, (finská medicinální společnost) 

GK - garantovaný kurz 

HVLP - hromadně vyráběný léčivý přípravek 

IPLP - individuálně připravovaný léčivý přípravek 

KNMP - The Koninklijke Nederlandse Maatschaappij ter bevordering der Pharmacie, 

(Královská nizozemská společnost pro propagaci farmacie) 

LOA - leistungsorientierte Abgeltung. (dohoda o odměňování lékáren u léčiv vázaných 

na recept) 

LSP - Landelijk Schakelpunt,  (národní systém, umožňující sdílení zdravotní historie 

v Nizozemsku) 

MPA - The Medical Products Agency, (Agentura medicinálních přípravků) 
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NHS - national health service, (Národní zdravotní systém ve Velké Británii) 

NMS - New Medicine Service, (nová zdravotnická služba) 

NOK - Norwegian krone , (Norská koruna) 

OBRA -  Omnibus Budget Reconciliation Act (Zákon o vyrovnání rozpočtu) 

OMT -  opiod maintenance treatment, (opioidní substituční léčba) 

OTC - over the counter, (volně prodejná léčiva) 

PPQCs - physicians-pharmacists quality circles, (skupiny spolupracujících farmaceutů 

a lékařů v rámci projektu zdravotní péče zaměřeného na kvalitu jejího poskytování)  

Rx - receptová léčiva 

SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv 

USA - United States of America, (Spojené státy americké) 

WINAP - Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers, (Nizozemský vědecký 

institut profesní organizace farmaceutů) 
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