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Do systému zdravotnej starostlivosti patrí okrem ostatných nemenej
dô
dôležitých
povolaní aj povolanie lekárnika. Jeho (naše) miesto je bezpochyby
od nepamäti nenahraditeľné. V minulosti bola vážnosť a dôstojnosť lekárnika za tárou, ako aj majestát lekárne samozrejmosťou. Tento post sme však
nezískavali inak ako svojou každodennou prácou a spôsobom života – mali sme svoju hrdosť.
A naša profesijná hrdosť nebola bez pevných základov. Učili nás nej nielen naši starší kolegovia,
ktorí nás takpovediac uvádzali do praxe a od ktorých sme sa veľa naučili, ale vyplývala aj z požiadaviek, ktoré boli na nás kladené. Inými slovami boli stanovené oveľa vyššie kritériá na výkon
farmaceuta ako v súčasnosti.
Pozrime sa bližšie napríklad na funkciu zodpovedného lekárnika. Podľa terajšej legislatívy sa
považuje za dostačujúce pre výkon funkcie zodpovedného lekárnika získanie licencie Slovenskej
lekárnickej komory, ktorá zohľadňuje trojročnú prax alebo získanie atestácie z odboru lekárenstva.
Aj o tejto legislatívnej úprave bolo už toho popísaného dosť a súhlasím s názormi, že niekedy
samotná prax a sústavné vzdelávanie nenahradia v plnom rozsahu získanie špecializácie. Je tu
ešte aj druhý pohľad na funkciu odborného zástupcu v lekárni. Terajšia legislatívna úprava už
nevyžaduje zmenu povolenia pri „výmene“ odborného zástupcu a sme svedkami, že nahlásenie
tejto zmeny sa udeje až dodatočne. Tu sa natíska otázka, kto rozhoduje o odbornom zástupcovi
lekárne?! Nemal by sa k tomu vyjadrovať aj odborník z lekárenstva? Alebo je postačujúce rozhodnutie konateľa – neodborníka? Koná zodpovedný lekárnik v lekárni tohto typu nezávisle, alebo
len napĺňa predstavy konateľa spoločnosti? Je naše povolanie ešte stále slobodným?
Mojím a určite nielen mojím prianím je, aby lekárnik bol opäť váženým obyvateľom tohto
štátu, aby sa prestalo spoliehať len na doby minulé a aby sme nemuseli svoj čas a energiu venovať
boju s liberalizáciou a s postupným znižovaním úrovne poskytovania lekárenskej starostlivosti.
K dosiahnutiu tohto želania potrebujeme zmeniť doterajšie znenie zákonov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a zvrátiť stav, v ktorom sa momentálne nachádzame. Svoje pripomienky
sme dali na papier a momentálne sú na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Verím,
že v pripravovanej novele zákona o liekoch sa aspoň niektoré skutočnosti podarí legislatívne
upraviť, v čom má nová ministerka zdravotníctva plnú podporu.
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Významný svetový farmakológ, nemecký profesor Wilhelm Schmitz si
prevzal 20. septembra 2012 titul doctor
honoris causa Univerzity Komenského,
a tak sa zaradil do zoznamu významných
osobností – čestných doktorov UK, medzi
ktorých patria napr. vtedajší generálny
tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999),
14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny
za mier Tenzin Gyatso (2000) či držiteľ
Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl
(2009). Profesor Schmitz sa zaslúžil o celý
rad objavov, ktoré pomohli objasniť, prečo srdce človeka zlyhá – vyzdvihol rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., vedecký prínos dekana Lekárskej fakulty Vestfálskej Wilhelmovej
univerzity, ktorý súčasne presadzuje aplikáciu najnovších vedeckých poznatkov na univerzitnej klinike v Münsteri.
(red)
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