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Španělsko

Michel Buchmann 
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Španělsko
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Lékárny hrají klíčovou úlohu 
při řešení problémů ve 
zdravotnictví.

Všechny systémy zdravotní péče čelí 
společným problémům při řešení otázky 
stárnoucí populace (ovlivňující jak pacienty, 
tak pracovníky), musí se vyrovnávat s 
rostoucí poptávkou po zdravotní péči při 
omezených rozpočtech a přizpůsobovat 
se novým postupům léčby a novým 
technologiím. 

Lékárny jsou nejdostupnější 
zdravotnickou službou umístěnou v 
centru komunity, kterou obsluhují. Musejí 
prokázat, že služby, které poskytují, jsou 
přínosné, a přesvědčit vlády, aby odstranily 
legislativní a finanční překážky.

Evropské fórum lékárníků (EPF) 
identifikovalo pět oblastí zdravotní péče, ve 
kterých mohou lékárny maximálně přispět 
ke zlepšení zdraví obyvatel:

Léková compliance: Lékárníci pomáhají 
pacientům pochopit způsob užívání léků,  
a tím zlepšují adherenci a výsledky léčby.

Vakcinace: Očkování v lékárnách zvyšuje 
míru proočkovanosti.

Screening: Lékárny mohou pomoci 
identifikovat pacienty s vyšším rizikem v 
raném stadiu a umožnit účinný zásah.

Samoléčba: Podpora obyvatel při 
péči o své zdraví snižuje tlak na další 
poskytovatele péče.

Prevence onemocnění: Lékárny 
poskytují služby veřejného zdraví, které 
mohou změnit chování lidí.

Vize EPF zahrnuje daleko větší úlohu 
veřejných lékáren v příštích deseti letech 
v prevenci onemocnění, veřejném zdraví a 
zvládání dlouhodobých onemocnění. Tyto 
služby budou rozvíjeny ve větším měřítku, 
aby reálně ovlivnily zdraví populace jako 

celku a zvýšily efektivitu zdravotnických 
systémů.

Ve zdravotnictví se používá mnoho 
nových technologií. Budou-li se veřejné 
lékárny chtít podílet na péči o pacienty, 
budou muset tyto technologie také zavést.

V naší „Výzvě k akci“ chceme 
spolupracovat se systémy zdravotní péče, 
vládami a sdruženími lékárníků, abychom 
tuto vizi proměnili ve skutečnost. Prosíme 
Vás, abyste se k našemu úsilí připojili.
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Lékárna – místo, kde je 
zdraví doma

Ornella Barra 
Působí ve funkci Executive Vice President 
společnosti Walgreens Boots Alliance, Inc. 
a na pozici President a Chief Executive 
společnosti Global Wholesale and Interna-
tional Retail.

Je mi velkou ctí, že mohu 
přispět do Bílé knihy 
Evropského fóra lékárníků o 
úloze lékáren při podpoře 
zdraví populace.  

Jakožto lékárnice jsem této profesi velmi 
oddaná. Jsem skálopevně přesvědčena, 
že nezávislé lékárny hrají důležitou a 
stále rostoucí úlohu při poskytování 
kvalitní zdravotní péče v centru komunity. 
Tato úloha jde nad rámec zavedené a 
uznávané zodpovědnosti za vydávání léků 
pacientům. 

Jsem o tom přesvědčena i z toho 
důvodu, že současné i vznikající problémy 
ve zdravotnictví, at’ už jde o rostoucí 
počet chronických onemocnění či 
stárnoucí populaci, přinesou výraznější 
strukturální i finanční tlak na evropské 
systémy zdravotní a sociální péče, které 
již ted’ čelí vysoké zátěži. To znamená, že 
hlavním cílem tvůrců politik v EU nebo 
jejích členských států by mělo být udržení 
zdraví obyvatel a prevence onemocnění, 
poskytování vhodných a přístupnějších 
služeb a předcházení nákladným 
hospitalizacím.

Lékárna je přirozenou základnou pro 
poskytování služeb zdravotní péče v 
místě bydliště. Jak ukazují příklady v této 

studii, lékárny již nyní poskytují celou řadu 
zdravotních a wellness služeb, kterých si 
veřejnost i naši pacienti vysoce cení. 

Chceme, aby veřejnost považovala 
veřejné lékárny za místo, kam se jako první 
obrátí s žádostí o pomoc a radu v zájmu 
udržení dobrého zdravotního stavu.

Lékárna je ústředním místem pro 
zajišt’ování udržitelné zdravotní péče 
přístupné pro všechny, at’ už se jedná 
o propagaci sebepéče a prevence, 
včasnější detekci a zásah, omezování 
a poté zvládání dopadů dlouhodobých 
onemocnění a zlepšování adherence 
pacientů k užívání léků a léčbě.

Vítám tuto Bílou knihu a její záměr 
prosazovat hodnotu veřejných lékáren. 
Doufám, že se společně se mnou připojíte 
k úsilí, aby se tento cíl stal skutečností. 

Ornella Barra

Jsem skálopevně přesvědčena, že 
nezávislé lékárny hrají důležitou 
úlohu při poskytování zdravotní 

péče v centru komunity

Ornella Barra působila ve funkci Chief Executive Wholesale and Brands 
ve společnosti Alliance Boots. Před tím pracovala jako Chief Executive 
divize Pharmaceutical Wholesale Division (od ledna 2009 do září 
2013) a ještě dříve působila ve funkci Wholesale & Commercial Affairs 
Director. V této pozici dohlížela na velkoobchodní divizi Pharmaceuti-
cal Wholesale Division a nad celkovým vývojem divize International 
Health & Beauty and Brands.

Barra začala svou kariéru jako lékárnice v Itálii a nyní je čestnou profe-
sorkou na Katedře farmacie britské University of Nottingham.
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Současný rámec zdravotní péče

Hlavní problémy, kterým čelí 
dnešní zdravotnické systémy 
Jádro problémů, kterým 
dnes čelí systémy zdravotní 
péče, tvoří tři klíčové oblasti: 
lidé (pacienti a zdravotníci), 
systémy (organizace a 
finanční prostředky) a léky a 
technologie.

Problémy zdravotnictví jsou složité a 
neustále se mění na všech úrovních, od 
jednotlivých pacientů až po celostátní 
systémy zdravotní péče. Tyto tři základní 
oblasti však nabízejí způsob, jak na 
problémy nahlížet a pochopit, jakým 
způsobem mohou veřejné lékárny přispět 
ke zlepšování zdraví.

Lidé
Ve většině západoevropských zemí se 
neustále zvyšuje průměrný věk obyvatel. 
Zvyšuje se také počet lidí, kteří se dožívají 
velmi vysokého věku (85 let a výše). To 
klade na zdravotnické systémy stále větší 
nároky.
 

Jedním z největších problémů každého 
systému zdravotní péče je prosazovat 
aktivní a zdravé stárnutí. To znamená 
zaměřit se na preventivní opatření na 
podporu zdraví. Mnohá dlouhodobá 
onemocnění nejsou následkem vnějších 
faktorů (infekcí nebo zranění), ale 
dlouhodobých návyků jednotlivce – 
například kouření, nedostatečného 
cvičení, nesprávného stravování a 
nadměrné konzumace alkoholu – což 
vede k onemocněním, jako jsou srdeční 
choroby, diabetes nebo rakovina.

Pro mnohé lidi má stárnutí jak sociální, 
tak zdravotní dopad. Pacienti, kteří trpí 
více typy dlouhodobých onemocnění, 
musejí v životě čelit stále více omezením, 
trpí omezenou schopností pohybu, 
poruchami zraku či sluchu, takže jsou 
závislí na sociálních službách nebo 

rostoucím počtu neplacených pečovatelů. 
Kvůli následkům demence nebo obecně 
stařecké křehkosti musejí mnozí senioři 
opustit svůj domov a najít si rezidenční 
péči.

Ve složení obyvatelstva došlo k 
významným změnám, klesající počet 
pracujících – daňových poplatníků – musí 
podporovat rostoucí počet seniorů, kteří 
jsou v důchodu nebo nejsou schopni 
pracovat na plný úvazek. Tato změna má 
také dopad na pracovní sílu jako celek 
a sektor zdravotnictví a sociální péče 
musí soutěžit o zaměstnance ve stále se 
zmenšující zaměstnanecké základně, a to 
především v případě málo placených míst, 
např. v pečovatelských domovech.

Zdravotníci tvoří významnou 
část aktivní pracovní síly, v sektoru 
zdravotnictví nebo sociální péče 
pracuje přibližně 8 % z celkového počtu 
obyvatel EU.1 V některých profesích, 
především lékařských a ošetřovatelských, 
pracuje mnoho starších lidí, kteří se 
blíží důchodovému věku. To může 
vyžadovat změny ve vztahu k budoucím 
pracovníkům a úlohám, které budou 
muset zastávat.

Systémy zdravotní péče také čelí 
velkým problémům při řešení zdravotních 
nerovností v rámci populace, jež 
často souvisí s dalšími ekonomickými 
nerovnostmi, jako je zaměstnání, výše 
příjmu a životní úroveň. Ve většině zemí 

existuje jasná regionální přímá úměrnost 
mezi zdravím a bohatstvím, avšak lékárny 
jsou známé svým širokým pokrytím 
a nabízejí možnost, jak některé tyto 
nerovnosti v oblasti zdravotní péče řešit.

Systémy
V rámci západní Evropy existují různé 
modely zdravotní péče. Od počátku 
globální ekonomické krize v roce 2008 
čelí všechny systémy zdravotní péče 
velkým finančním problémům. Lékárny 
zaznamenaly pokles výše úhrad za léky 
a mnoho pacientů se potýká s vyššími 
doplatky.

Na zdravotní péči nicméně stále 
připadá velký a v mnoha zemích rostoucí 
podíl celkových státních výdajů. V celé EU 
jde na zdravotnictví přibližně 10 % HDP. 
Pro politiky i voliče je zdravotnictví stále 
jednou z největších priorit.

Systémy čelí rostoucím nárokům uživatelů 
služeb. Roste poptávka po větším přístupu 
ke službám zdravotní péče na vhodnějších 
místech a stále více lidí rovněž uznává, 
že bude třeba, aby byla širší škála služeb 
poskytována nejen během běžného 
pracovního týdne, ale i večer a o 
víkendech. Lékárny jsou často prvním 
místem pro občany hledající dostupné 
zdravotní služby. 

Mnozí tvůrci politik vyjádřili přání 
poskytovat více služeb na místní úrovni 
nebo na úrovni primární péče, spíše než v 
nemocnicích a na klinikách. To by mohlo 
být prospěšné pro lékárny po celé Evropě. 
Často je však složité uvést tyto plány 
do praxe a přesvědčit plátce, že takové 
změny budou mít dlouhodobé přínosy.

Většina systémů zdravotní péče se v 
zásadě soustředí na onemocnění – jsou 
nastaveny tak, aby řešily nemoce v 
takové formě a míře, v jaké k nim dochází. 
Změna směřující k podpoře aktivního a 

Lékárny budou 
ústředním 
místem pro 

podporu zdraví
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zdravého stárnutí v průběhu celého života 
bude vyžadovat více úsilí a finančních 
prostředků, aby mohly být realizovány 
dlouhodobé osvětové programy a došlo 
ke změně chování, které zajistí zdravější 
život. Při realizaci těchto programů sehrají 
klíčovou úlohu lékárny.

Léky a technologie
I ta nejlepší léčba může být účinná pouze 
v případě, že ji budou pacienti skutečně 
dodržovat podle pokynů výrobců léků 
a lékařů. Hlavní úlohu tedy sehrává 
adherence k lékům.

Po lékárnících se stále ve větší míře 
žádá, aby vyvíjeli a poskytovali služby, 
které budou pacientům zdůrazňovat a 
připomínat, aby užívali léky a používali 
zdravotnické pomůcky (jako např. 
inhalátory) správným způsobem. To 
by mělo být přínosné pro všechny 
zainteresované strany – pacienty, 
lékárníky, lékaře, farmaceutické 
společnosti i plátce zdravotní péče.

 
Povaha léčby používané ve 

zdravotnictví se neustále mění. Stále 
větší pozornost se pochopitelně upíná na 
zvyšující se cenu léků, avšak daleko menší 
zájem je věnován tomu, jaký mají změny 
léčby dopad na skutečnost, že mnoho 
onemocnění je nyní možné zvládat v 
rámci primární péče nebo pacientova 
domova, tedy s daleko nižšími náklady pro 
systém zdravotní péče.

Farmaceutický průmysl i nadále vzkvétá 
a je jedním z mála odvětví, které bez 
větší újmy přečkalo celosvětovou 
hospodářskou krizi bez výrazného 
propouštění a propadu daňových odvodů. 
Mění se však povaha farmaceutických 
výrobků. Začínají se objevovat léky na 
míru jednotlivým pacientům a geneticky 
podmíněné léčebné postupy.

Při léčbě pacientů se stále více využívají 
technologie. To znamená větší míru 
testování v místě poskytování péče a 
sebesledování, aby bylo zajištěno, že 
léčbu lze rychle přizpůsobit pacientovým 
potřebám. Stále důležitější úlohu při 
poskytování služeb rychlého testování 
sehrávají díky snadné dostupnosti veřejné 
lékárny.

Pacienti a zdravotníci se stále více 
zajímají o možnost získat, vlastnit a 
využívat své údaje o zdravotní péči. 
Pacienti mohou snadněji shromažd’ovat 
výsledky měření svého zdravotního 
stavu a očekává se, že díky přenosným 
technologiím jako např. chytrým 
hodinkám se běžným standardem stanou  
i různé ukazatele v reálném čase. 

Lékárny
Na lékárny mají dopad všechny klíčové 
problémy související s lidmi, systémy, 
léky a technologiemi: řešení problematiky 
stárnoucí populace a nábor vhodných 
zaměstnanců, poskytování dostupných 
a nákladově efektivních služeb v rámci 
omezeného rozpočtu a přizpůsobení 
se dopadu nových léků a technologií. 
Lékárny také čelí problémům specifickým 

pro dané odvětví, nejvýznamější z nich je 
umístění lékárny, vývoj služeb a měnící se 
legislativa.

Umístění lékáren: Lékárna byla 
vzhledem ke své funkci vždy umístěna v 
centru komunity, které poskytuje služby. 
Příchod internetu a změny ve způsobu 
prodeje léků přinesly pro lékárny dobu 
plnou zvratů. Lékárny si budou muset 
udržet svou příhodnou dostupnost 
jakožto jednu z klíčových výhod.

Lékárenské služby: Lékárny se snaží 
nabízet stále více klinických služeb. To 
vyžaduje shromažd’ování více podkladů, 
aby bylo možné prokázat hodnotu 
lékáren. Lékárníci musejí rozvíjet své 
dovednosti v této oblasti a pacientům 
musejí být o těchto nových službách 
poskytovány informace a osvěta.

Legislativa: Každý trh má vlastní 
legislativu upravující činnost lékáren. 
Ta může omezit nebo rozšířit škálu 
nabízených služeb, jako je poskytování 
preventivní péče, například očkování 
proti chřipce. Změna legislativy týkající 
se lékáren umožní vývoj nových služeb 
přinášejících prospěch pacientům.

Pět hlavních oblastí pro lékárny 

Evropské fórum lékárníků identifikovalo pět hlavních okruhů zdravotní péče, ve 
kterých veřejné lékárny sehrávají úlohu při podpoře veřejného zdraví: 

• Compliance: Předepsaná léčba může být pro pacienty přínosná, pouze pokud 
pochopí, proč ji potřebují a jak ji dodržovat. Compliance může zlepšit pravidelný 
kontakt lékárníků s pacienty, který zajistí lepší výsledky (str. 6-7).

• Vakcinace: Možnost očkování proti chřipce v lékárnách zvyšuje míru 
proočkovanosti. Očkování je přenosná dovednost, kterou lze využít při dalších 
osvětových kampaních týkajících se zdraví (str. 8-9).

• Screening: Veřejné lékárny jsou nejdostupnějšími místy pro poskytování 
zdravotní péče. Realizace kampaní na různá vyšetření v lékárnách umožňuje 
včasné odhalení rizikových pacientů. Díky tomu je možné včas nasadit léčbu či 
provést včasný zásah, což je nejvíce efektivní z hlediska nákladů a přispívá to ke 
snížení budoucích výdajů (str. 10).

• Samoléčba: Posilování důvěry veřejnosti v oblasti péče o sebe sama a své 
rodinné příslušníky a zvládání méně závažných onemocnění s podporou lékáren 
pomůže snížit tlak na další poskytovatele primární zdravotní péče, především 
ambulance lékařů a pohotovostní služby (str. 11).

• Prevence onemocnění: Systémy zdravotní péče se musejí více zaměřit 
na prevenci onemocnění, především pokud nemoc vzniká kvůli špatnému 
životnímu stylu. Veřejné lékárny mohou veřejnosti poskytovat zdravotní služby 
a osvětové kampaně, které pomáhají měnit vzorce chování a snižovat negativní 
dopady na zdraví (str. 12-13).
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Oblast zájmu

Léková compliance

Výzva k akci

EPF vyzývá plátce péče a výrobce, aby 
podporovali služby, které pomáhají u 
pacientů zlepšit lékovou compliance. 
Tyto služby by se měly zaměřit na 
podporu pacientů, kteří začínají užívat 
nové, a také těch, kteří užívají více léků 
k léčbě dlouhodobých onemocnění. 

Lékárny a sdružení lékárníků a také 
výrobci by měli vyvíjet programy, které 
pomohou zlepšit schopnost lékárníků 
komunikovat s pacienty.

V posledních několika letech 
je kladen stále větší důraz na 
lékovou compliance.

Pojem „compliance“ (v některých zemích 
se také používá termín „adherence“) 
popisuje míru, do jaké pacienti užívají léky 
v souladu s pokyny po celou dobu léčby. 
Léková compliance je upřednostňovaný 
termín, protože označuje interaktivní 
vztah spolupráce mezi lékárníkem a 
pacientem a respektuje úlohu pacienta při 
léčbě.

Pokud se léková compliance zlepší, 
významně se zlepší výsledky pacientů a 
sníží se výdaje systémů zdravotní péče. 

V některých evropských zemích 
přístupu k léčbě stále brání finanční 
překážky. Z nedávných studií vyplynulo, 
že vyšší doplatky ze strany pacientů 
vedou k nižší míře lékové compliance a 
negativně ovlivňují její dopady na zdraví 
pacientů.

Další významnou příčinou nesprávného 
užívání léků a neúspěšné léčby je 
nedostatečná zdravotní gramotnost. Ze 
studie věnované jednoduchým pokynům 
pro užívání léků na předpis například 
vyplynulo, že pacienti porozuměli pouze 
jednomu pokynu: „užívejte jednu tabletu 
denně“, a to ve více než 90 % případů. 
Každý další testovaný pokyn nesprávně 
pochopilo více než 43 % pacientů včetně: 
„užívejte jednu tabletu dvakrát denně“ a: 
„užívejte dvě tablety denně“.2

Bez ohledu na překážky jsou klíčovou 
součástí řešení vždy lékárníci. Studie 
prokázaly účinnost zásahů lékárníků při 
zlepšování lékové compliance pacientů.

Lékárníci mohou zajistit lepší lékovou 
compliance pouze poté, co se ujistí, že 
medikace je pro pacienta přiměřená, 
bezpečná a účinná. V mnoha případech 
problémy s compliance zmizí, pokud 
lékárníci odhalí a vyřeší problémy s léky 
vyplývající z nedostatečné bezpečnosti, 
účinnosti nebo nesprávé indikace. Další 
důležitou složkou úspěšné compliance 
je zlepšení komunikace mezi lékárníky a 
pacienty. 

Trvá určitou dobu, než se mezi 
lékárníkem a pacientem vytvoří vztah 
založený na důvěře, a k tomuto vztahu 
nedojde, pokud nebudou zavedeny 
mechanismy na uhrazení času lékárníka 
věnovaného konzultacím. Nejprve by 
tedy měly být zavedeny mechanismy na 

úhradu služeb poskytovaných lékárníky. 
V Evropě v tomto ohledu fungují různé 
systémy.

V Anglii existují dvě služby, které 
pomáhají pacientům lépe pochopit, jak 
správně užívat předepsané léky.3

Kontroly užívání léků: V rámci těchto 
kontrol probíhá strukturovaný rozhovor 
mezi pacientem a lékárníkem (většinou 
jednou ročně) s cílem zajistit, aby pacient 
lépe pochopil, jak léky užívat. Tyto 
kontroly byly zavedeny v roce 2005.  
V roce 2013 bylo v Anglii provedeno přes 
2,8 milionu těchto kontrol. Tato služba 
je rovněž poskytována pacientům ve 
Walesu.

Služba pro nově předepsané léky: 
Stejně jako v případě kontrol užívání léků 
je cílem této služby pomoci pacientům, 
aby pro ně byly léky co nejpřínosnější. 
V tomto případě se jedná o nově 
předepsané léky. Tuto službu mohou 
využít pacienti trpící astmatem nebo 
chronickou obstrukční plicní nemocí 
(CHOPN), diabetem 2. typu nebo 
hypertenzí a pacienti, kteří podstupují 
protidestičkovou nebo antikolaguační 
léčbu. Lékárník má s pacientem prvotní 
pohovor a poté během následujícího 
měsíce jeden až dva následné (které 
mohou proběhnout i telefonicky).

Po vyhodnocení, které prokázalo 
přínos pro pacienty, je nyní tato služba 
poskytována na celostátní úrovni.

Klíčovým 
předpokladem pro 

zlepšení lékové 
compliance  je 

lepší komunikace s 
pacienty 
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Březen 2015
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Zlepšování lékové 
compliance (Itálie)

Italský region Piemont poskytl 13 
milionů EUR na dva projekty týkající se 
poskytování péče v lékárnách pro včasné 
odhalení a podporu pacientů trpících 
chronickými onemocněními a užívajících 
více léků.4

První projekt se týká čtyř chronických 
onemocnční: diabetu, CHOPN, srdeční 
choroby a dyslipidemie. Začal fungovat v 
září 2014 a je rozdělen na dvě fáze.

V první fázi probíhá pozorovací 
studie s využitím dotazníků s cílem 
identifikovat „ty, u kterých tato 
onemocnění hrozí, nebo kteří jimi již trpí, 
ale nevědí o tom“. Ve druhé fázi budou 
pacienti, u kterých bylo onemocnění 
diagnostikováno, monitorováni v 
lékárně, aby bylo posouzeno, do jaké 
míry dodržují léčbu a lékařské pokyny. 
Všechny správně vyplněné dotazníky 
vyhodnotí epidemiolog. 

Při zahájení první fáze projektu 
zaměřeného na diabetes bylo za čtyři 
měsíce rozdáno přibližně 10 000 
dotazníků týkajících se jak vyšetření, 
tak sledování lékové compliance a 
dodržování pokynů. Výsledky je třeba 
ještě dále analyzovat.

Druhý projekt probíhá ve spolupráci 
s Italskou společností pro akutní 
a pohotovostní lékařství (SIMEU). 
Zabývá se péčí o pacienty trpící 
syndromem křehkosti a jeho cílem je 
zjistit nedodržování léčby a pomoci 
předcházet problémům a komplikacím. 
Pacienti jsou také identifikováni pomocí 
dotazníků a pokynů SIMEU. Cílem každé 
lékárny, která se projektu účastní, bude 

podporovat 20 pacientů ročně.

Lékárníci projdou šestidenním 
školením (jedno školení na každé z výše 
uvedených onemocnění a jedno školení 
týkající se aktuálních informací z oblasti 
první pomoci). Projekt byl zahájen 
na podzim roku 2014 s cílem zajistit 
v prvním roce účast až 350 lékáren. 
Analýzu výsledných profilů pacientů 
provede opět epidemiolog.

Zlepšování užívání léků 
proti srážlivosti krve 
(Francie)

Ve Francii běží celostátní program 
intervence lékárníků při zlepšování 
výsledků a bezpečnosti léčby proti 
srážlivosti krve (lék warfarin).5 V rámci 
této služby provede během jednoho 
roku lékárník s pacientem dva až tři 
pohovory.

Cílem je odpovědět na jakékoli 
dotazy pacientů týkající se léků a ujistit 
se, že rozumí tomu, jak lék užívat a 
jak se vyhnout vedlejším účinkům a 
vzájemnému působení s dalšími léčivými 
přípravky. Tuto službu hradí stát a 
lékárníkům platí 40 EUR za pacienta 
ročně.

Správa léků ARMIN 
(Německo)

ARMIN („Arzneimittelinitiative 
Sachsen-Thüringen“) je nový program 
pro administraci léků zaměřený na 
pacienty, kteří trpí více onemocněními 
a užívají více léků (pylymorbidita/
polypragmázie).6 Tento program se 
začíná realizovat ve spolkových zemích 
Sasko a Durynsko.

Program ARMIN má tři moduly. V 
prvním modulu předepíše lékař generický 
lék s vybranými léčivými látkami. 
Lékárníci poté pro pacienta vyberou 
správný přípravek.

Ve druhém modulu se vytváří „katalog“ 
neboli seznam vhodných léků pro 
různá onemocnění. Léky jsou rozděleny 
na „standardní“ (vhodné pro většinu 
pacientů), „vyhrazené“ (pouze pro 
určité pacienty nebo pokud u pacienta 
nezabrala standardní léčba) nebo 
„podřazené“ (pouze pro velmi specifická 
onemocnění). Klasifikace vychází z 
doporučení různých zdravotnických 
orgánů.

Katalog vhodných léků byl již vytvořen 
pro některá onemocnční (srdeční 
choroba, osteoporóza, deprese a 
Alzheimerova choroba) a během roku 
2015 bude dále rozšiřován (na diabetes 
a antibiotika).

V akci
Údaje z případové studie o lékové 
compliance k léčbě v Evropě

Závěry 
• Významnou otázkou ve 

vyspělých zemích je zajištění 
vyšší lékové compliance

 
• Vyšší compliance je přínosná 

pro pacienty, systémy 
zdravotnictví, výrobce i lékaře 

• Mezi lékárníky a pacienty 
dochází k pravidelnému 
kontaktu, který může být využit 
ke zlepšení compliance
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Oblast zájmu

Vakcinace v lékárnách

Výzva k akci

EPF vyzývá národní vlády a zdravotní 
pojišt’ovny, aby zvážily údaje týkající se 
očkování proti chřipce prováděném v 
lékárnách a ve spolupráci se sdruženími 
lékárníků aktualizovali legislativu s cílem 
umožnit lékárníkům aplikovat vakcíny.

Země, kde bude EPF hledat podporu 
pro zavedení možnosti očkovat v 
lékárnách, jsou především Francie, 
Španělsko a Itálie, dále Německo, 
Česká republika, Nizozemsko, Turecko a 
Švýcarsko.

Očkování proti chřipce je 
základní služba veřejného 
zdraví, která vyžaduje masové 
zapojení obyvatel.

Míra proočkovanosti proti sezónní chřipce 
v EU u cílové skupiny osob nad 65 let 
zdaleka nedosahuje cílové hodnoty EU/
WHO, která byla stanovena na 75 %.7 
Je zde naléhavá potřeba zvýšit míru 
proočkovanosti a nalézt inovativní 
způsoby, jak zajistit větší pokrytí 
obyvatelstva očkováním proti chřipce. 

Očkování proti chřipce prováděné 
lékárníky je povoleno v sedmi zemích 
na světě včetně tří evropských států 
(Portugalsko, Irsko a Velká Británie) a je 
trvale úspěšné. 

Bylo prokázáno, že vakcinace proti 
chřipce je přínosná jak pro pacienty, tak 
pro systémy zdravotní péče. Snižuje počet 
hospitalizací a úmrtí, a také výdaje na 
nemocniční péči. Očkování proti chřipce 
prováděné v lékárnách rozšiřuje možnost 
volby a tedy i míru pohodlí pro pacienty 

a umožňuje jim, aby se nechali očkovat v 
době a na místě, které jim vyhovuje. Tato 
služba je velmi vyhledávaná a pacienti 
vykazují vysokou míru spokojenosti. 

Velkou motivací pro očkování je jeho 
přístupnost a pacienti jsou přesvědčeni, 
že očkování proti chřipce v lékárnách je 
dobře přístupné. Ve studiích provedených 
ve Velké Británii a Irsku uvedlo 6,2 %  
až 23 % lidí očkovaných v lékárně, že 
pokud by tato služba v lékárnách dostupná 
nebyla, očkovat by se nenechali.8,9

Z důkazů shromážděných ve Spojených 
státech a Portugalsku vyplývá, že 
míra proočkovanosti stoupá, pokud 

je umožněno očkovat v lékárnách. V 
Portugalsku, kde k očkování v lékárnách 
došlo poprvé v chřipkové sezónně 
2008/2009, vzrostla mezi lety 2008/2009 
a 2009/2010 proočkovanost pacientů od 
65 let věku o 6,5 %.10

Zkušenosti ukazují, že při očkování 
v lékárnách neklesá počet lidí, kteří se 
nechají očkovat jinými zdravotníky. 
Očkování v lékárnách zvyšuje celkové 
procento osob, které se nechají očkovat 
proti chřipce.

Osvědčené postupy z Portugalska 
a jiných trhů by mohly sloužit jako 
komplexní základna pro další země, jež 
si přejí zavést očkování proti chřipce v 
lékárnách.

Nezbytnou součástí takového 
očkovacího programu by musely být 
školicí programy a průběžný odborný 
rozvoj lékárníků, kteří by vakcíny 
aplikovali, poskytování informací o 
nutném vybavení lékáren pro očkování a 
standardních provozních postupech pro 
lékárníky provádějící očkování. 

Z důkazů vyplývá, že míra 
proočkovanosti roste, pokud je 

umožněno očkovat v lékárnách
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Očkování proti chřipce v 
lékárnách v Portugalsku

V roce 2007 byla v Portugalsku 
přijata nová legislativa, která lékárnám 
umožňuje rozšířit rozsah své činnosti 
na nové oblasti, včetně vakcinace. Pro 
portugalské lékárny byl vypracován 
školicí program vycházející z 
osvědčených postupů stanovených 
Americkou asociací lékárníků. 

Během chřipkové sezóny 2008/2009 
proběhla první celonárodní 
kampaň propagující očkování proti 
chřipce v lékárnách. V chřipkové 
sezóně 2009/2010 už byly lékárny 
nejoblíbenějším místem, kde se lidé 
nechávali proti chřipce očkovat.11

Podle úhrnného počtu vakcín proti 
chřipce vydaných během chřipkové 
sezóny 2008/2009 se odhaduje, že proti 
chřipce bylo celkem očkováno 50,4 %  
pacientů ve věku 65 let a starších. 
Lékárny k tomuto číslu podle odhadů 
přispěly 5,5 % až 11,3 %.

V průzkumu spokojenosti:

• 75,4 % respondentů uvedlo, že 
hlavním důvodem pro výběr lékárny 
byla možnost nákupu vakcíny a 
provedení očkování proti chřipce na 
jednom místě

• 97,9 % respondentů by se nechalo 
očkovat proti chřipce v lékárně i v 
následující chřipkové sezóně

• 98 % respondentů by tuto službu v 
lékárně doporučilo ostatním

Očkování proti chřipce 
v lékárnách ve Velké 
Británii

Ve Velké Británii je lékárníkům povoleno 
provádět očkování. V lékárnách již 
několik let úspěšně probíhá očkování 
proti chřipce, které si hradí pacient. 
Místní zadavatelé zdravotnických služeb 
stále častěji objednávají očkování proti 
chřipce pro rizikové pacienty v lékárnách 
jako součást služeb poskytovaných NHS 
(státní zdravotnický systém), avšak dosud 
se nejedná o všeobecně zavedenou praxi. 

Někteří zákazníci upřednostní, snadno 
dostupné lékárny dokonce v případě, že 
mají k dispozici státem hrazené očkování. 
Z nezávislé studie údajů lékáren Boots 
(největší řetězec veřejných lékáren 
ve Velké Británii) provedené během 
chřipkové sezóny 2012/2013 vyplynulo, 
že z přibližně 89 000 platících pacientů 
(napříč 479 lékárnami, které poskytly 
údaje), mělo 6 % nárok na očkování proti 
chřipce zdarma v rámci NHS, ale přesto 
se rozhodlo za ně zaplatit.12

Z dalšího průzkumu který byl proveden 

na vzorku 13 z výše zmíněných lékáren a 
921 platících pacientů, vyplynulo, že 22 % 
(tj. 199) těchto pacientů mělo nárok na 
bezplatné očkování proti chřipce od NHS.

Jako důvody, proč si vybrali placenou 
vakcínu, uváděli respondenti převážně 
snadnou přístupnost a pohodlí lékárny, 
tj. umístění, otevírací dobu, prostředí a 
dostupnost vakcíny.

Studie dospěla k závěru, že lékárnám 
se nabízí příležitost podpořit NHS tím, 
že se zaměří na pacienty, kteří tuto 
bezplatnou službu u svých praktických 
lékařů pravděpodobně nevyužijí, a 
budou nabízet jak placené očkování, tak 
očkování hrazené NHS.

Dokonce i na trzích s velkým podílem 
soukromých zdravotnických služeb, 
jako je Velká Británie, existuje potenciál, 
aby lékárny poskytovaly oprávněným 
pacientům také služby hrazené ze 
zdravotního pojištění, jako je očkování 
proti chřipce, k němuž by u jiných 
zdravotnických pracovníků neměli 
snadný přístup.

V akci
Údaje z případové studie o očkovací  
praxi v Evropě

Závěry
•  Očkování proti chřipce v 

lékárnách je snadněji dostupné 
a poskytuje pacientovi větší 
možnost volby

• Očkování prováděné lékárníkem 
je pro systém zdravotní péče 
nákladově efektivnější 

• Tam, kde mohou očkovat 
lékárníci, stoupá míra 
proočkovanosti
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Oblast zájmu

Screening na zjištění onemocnění

Výzva k akci
EPF vyzývá všechny plátce a 
zainteresované strany, aby zvážili 
možnosti, které skýtá přístup ke 
screeningovým službám prostřednictvím 
lékáren. Změny v předpisech, které by 
lékárníkům v České republice, Itálii, 
Německu, Nizozemsku a Turecku 

umožnily provádět krevní zkoušky v místě 
péče o pacienta, by umožnily rozšíření 
škály screeningových služeb nabízených 
ve veřejných lékárnách. Tyto služby by 
pomohly identifikovat rizikové pacienty 
ve fázi, kdy by včasný zásah pomohl snížit 
náklady na případnou další péči.

Screeningové programy 
představují spolehlivý způsob, 
jak identifikovat potenciálně 
ohrožené pacienty.

V případě pozitivního výsledku screeningu 
běžně následují samostatné diagnostické 
testy, které stanoví konečnou diagnózu.

Veřejné lékárny mají přístup k velkému 
počtu lidí, kteří možná jiné zdravotnické 
pracovníky pravidelně nenavštěvují. Díky 
tomu jsou lékárny ideálním místem pro 
provedení počátečního screeningu na 
zjištění onemocnění, u nichž pomůže 
včasný zásah.

K službám poskytovaným lékárnami 
patří například tato vyšetření:

Screening na diabetes 2. typu: V 
mnoha zemích se screening na diabetes 2. 
typu provádí v rámci speciálních programů 
ve veřejných lékárnách. 

V Nizozemsku byla během osvětového 
týdne zaměřeného na cukrovku nabídnuta 
130 000 lidí možnost podstoupit krevní 
testy. U 4 % byla zjištěna zvýšená 
hladina glukózy v krvi a 5 200 lidem bylo 
doporučeno, aby navštívili lékaře.

V rámci téhož týdne měli pacienti, 
kteří si běžně sami kontrolují hladinu 
cukru v krvi, možnost využít poradenství 
zaměřené na to, zda si hodnoty při 
testování měří správně. V 70 % případů 
udělali pacienti při testování nejméně 
jednu chybu.

Screening na HIV: Screening na HIV byl 
proveden v lékárnách ve Španělsku (viz 
případová studie V akci). Podobnou službu 
nabídly lékárny v Portugalsku.13 Od června 
2011 do prosince 2012 probíhal ve 21 
lékárnách v jednom portugalském regionu 
pilotní screening na včasné odhalení 
nákazy HIV. Lékárny provedly 589 testů, z 
nichž byly čtyři pozitivní a byly odeslány 
na specializované pracoviště k potvrzení.

Screening na chlamydie: Ve Velké 
Británii provádějí lékárny screening 
na chlamydie v rámci celostátního 
zdravotního programu.14 Ve vybraných 
lékárnách je zdarma k dispozici sada na 
testování chlamydií. Pacienti si testovací 
sadu vezmou domů, sami si odeberou 
vzorky nebo provedou stěry a poté 
vrátí test do lékárny. Test je zaslán do 
laboratoře na analýzu, která výsledky 
pošle opět do lékárny. V případě, že je test 
pozitivní, může lékárník vydat nakažené 
osobě i jejímu partnerovi antibiotika k 
léčbě. Tato služba se zaměřuje na mladé 
lidi, kteří možná pravidelně nenavštěvují 
svého lékaře.

24hodinové monitorování krevního 
tlaku: Souvislé měření krevního tlaku po 
dobu 24 hodin lze použít při screeningu 
na závažnější onemocnění, včetně arytmií. 
Tuto službu nabízejí některé lékárny 
v Itálii. Výsledky se odešlou k analýze 
kardiologovi, který poté zašle zprávu 
pacientovi. V lékárně je provedení této 
služby levnější a pohodlnější než návštěva 
nemocnice.

Screening na HIV v 
 lékárnách ve Španělsku

Program screeningu na HIV byl 
spuštěn v roce 2009 na základě 
smlouvy mezi Barcelonským 
lékárnickým sdružením (COFB) a 
ministerstvem zdravotnictví.15 Cílem 
iniciativy je diagnostikovat nákazu 
co nejdříve a zabránit jejímu šíření. 
Rychlý screening na HIV poskytlo 
bezplatně 36 lékáren ve 21 městech 
v okolí Barcelony; výsledky byly k 
dispozici během 20 minut. 

Všichni lékárníci, kteří testy nabízeli, 
byli speciálně vyškolení v tom, jak 
je provádět a jak sdělovat výsledky. 
Lékárníci zaznamenávali údaje jako 
věk a pohlaví s trvalou zárukou 
anonymity. Pokud byl test provedený 
lékárnou pozitivní, byl poté potvrzen 
dalším testem provedeným v 
nemocnici. Lékárník mohl tuto službu 
pro pacienta zařídit prostřednictvím 
zvláštní telefonické linky pomoci. Z 
200 pacientů byli pouze tři pozitivní.

V akci
Údaje z případové studie
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Podpora samoléčby má zásadní význam

Oblast zájmu

Výzva k akci
EPF vyzývá plátce a lékárnické asociace 
ke spolupráci na kampaních sloužících 
ke zvyšování informovanosti veřejnosti 
o sebepéči, které by se realizovaly 
prostřednictvím lékáren. Lékárny by 
měly být pověřeny, aby poskytovaly 
zákazníkům léčbu potřebnou k 

samoléčbě takovým způsobem, aby 
je motivovaly při lehkých potížích 
nejprve zamířit do lékárny, a odlehčily 
tak lékařům a pohotovostním službám. 
Lékárenské a lékárnické asociace by měly 
pořádat školicí programy, které budou 
tento přístup  prosazovat.

Lékárny hrají v podpoře 
samoléčby odjakživa  
zásadní roli.

Jednou z nejstarších a veskrze tradiční 
úlohou veřejných lékáren je poskytovat 
zákazníkům rady a v případě potřeby volně 
prodejné léky na léčbu méně závažných 
onemocnění. Spolu s výdejem léků je tato 
úloha základním stavebním kamenem 
většiny farmaceutických provozoven. 

Samoléčba je významnou součástí 
ochrany zdraví veřejnosti bez 
dodatečných nákladů pro stát. Lékárna 
navíc hraje klíčovou úlohu při snižování 
zátěže kladené na ostatní poskytovatele 
zdravotnických služeb, zejména 
lékaře (praktické lékaře) a úrazová a 
pohotovostní oddělení v nemocnicích 
(A&E) tím, že podporuje vhodnější léčbu v 
rámci komunity.

Jak evropské, tak celosvětové průzkumy 
ukázaly, že široká veřejnost si je svých 
schopností samoléčby do značné 
míry vědoma. Lékárníci jsou společně 
s praktickými lékaři a (stále častěji) i 
internetem vnímáni jako klíčový zdroj 
informací a rad. Lidé jsou si vědomi toho, 
že je třeba, aby se do péče o vlastní zdraví 
aktivně zapojili.

Posílení důvěry veřejnosti: Převážná 
většina lidí – podle nedávného 
evropského průzkumu téměř 90 % – 
význam samoléčby chápe.16 Avšak méně 
než jeden z pěti respondentů věří, že 
dokáže zdravotní problémy léčit sám, 

přičemž ve východoevropských zemích je 
toto číslo ještě nižší. Z dalších průzkumů 
vyšlo najevo, že spotřebitelé mají 
přirozenou tendenci přistupovat k péči 
o zdraví „obezřetně“, téměř dvě třetiny 
respondentů uvádějí, že by se zahájením 
samoléčby raději vyčkali.

To vyzdvihuje potřebu spolupráce 
na osvětových programech. Ústředním 
tématem bude podpora úlohy lékáren jako 
spolehlivého zdroje poradenství: vzorem 
by mohla být dlouhodobá kampaň ve 
Velké Británii nazvaná: „Zeptejte se svého 
lékárníka. On vám dobře poradí“ stejně 
jako kampaně, které lidi vybízejí k tomu, 
aby vyhledali pomoc „čím dříve, tím lépe“.

Udržení sortimentu produktů:  
U mnoha potíží postačí lidem několik 
uklidňujících slov od lékárníka nebo 
vyškoleného lékárnického týmu. Existuje 
však řada onemocnění, u nichž mohou být 
příznaky utišeny nebo zmírněny použitím 
vhodného volně prodejného produktu.

Pro pacienty je výhodné, když si mohou 
v lékárně zakoupit účinné léky, které byly 
dříve dostupné pouze na předpis. Řada 
z nich se nyní může rychle a efektivně 
léčit. Aby se lékárnám podařilo pacienty 
přesvědčit, aby využívali samoléčbu ve 
všech případech, kdy je to možné, bude 
důležité poskytovat jim trvalý přísun 
nových a inovativních produktů, které 
budou moci doporučovat.

Snižování zátěže: Nemá-li veřejnost 
dostatek důvěry ve vlastní schopnosti 
samoléčby, a to jak s pomocí lékárníků 
nebo bez nich, obrátí se o pomoc na jinou 

část systému zdravotní péče. Pacienti s 
méně závažným onemocněním mohou 
zabírat cenný čas u praktických lékařů 
nebo na pohotovostních odděleních. 
V Německu byl zaveden systém tzv. 
„zelených předpisů“, který lékařům 
umožňuje doporučovat volně prodejné 
léky, které si poté pacienti budou s 
důvěrou kupovat.17

V některých systémech zdravotní péče 
jsou zavedené služby, které vybízejí 
pacienty k tomu, aby při lehkých 
potížích ze všeho nejdříve zamířili do 
lékárny. Lékárníci v nich často mohou 
poskytnout volně prodejné léky vybrané 
ze schváleného lékopisu bez přímého 
zpoplatnění, aby pacienty přiměli využívat 
raději lékáren než praktických lékařů.
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Oblast zájmu

Včasnější prevence onemocnění

Výzva k akci
EPF vyzývá plátce a lékárenské asociace 
k vedení silných osvětových kampaní 
pro veřejnost, které budou prosazovat 
prevenci onemocnění prostřednictvím 
široké škály služeb dostupných v 
lékárnách.

Lékárny a lékárnické asociace by měly 
pro lékárníky pořádat školení, která jim 
pomohou poskytovat služby zaměřené 
na prevenci onemocnění. Lékárny by 
měly být úzce zapojeny do poskytování 
celostátních služeb zaměřených na 
prevenci onemocnění.

Po celém světě je třeba 
zlepšovat prevenci 
onemocnění.

V roce 2008 byly příčinou 63 % úmrtí (36 
milionů lidí) po celém světě nepřenosné 
nemoci, a to zejména kardiovaskulární 
onemocnění a diabetes, rakovina a 
chronická respirační onemocnění.18 
Mnoho chronických onemocnění úzce 
souvisí se životním stylem a nemuselo 
by k nim docházet, kdyby se eliminovaly 
běžné rizikové faktory.

Například užívání tabáku je celosvětově 
hlavní příčinou mnoha nemocí, 
které mají za následek smrt, včetně 
kardiovaskulárních onemocnění, chronické 
obstrukční plicní nemoci a rakoviny plic. 
Celosvětově má tabák na svědomí úmrtí 
každého desátého dospělého. Častou 
skrytou příčinou onemocnění, které je 
uvedeným důvodem smrti, je kouření.

Tato onemocnění představují pro systémy 
zdravotní péče náročný úkol a pohlcují 
značně vysoké finanční prostředky. 

Náklady vynaložené na zdravotnické 
služby však svým dopadem daleko 
přesahují hospodářské a společenské 
dopady těchto onemocnění. Nepřímé 
náklady, vzniklé například kvůli ušlé 
produktivitě práce, mohou dosáhnout až 
výše přímých nákladů a někdy je dokonce 
převýšit. Podstatnou část celkových 
nákladů na péči musejí hradit pacienti a 
jejich rodiny. 

Na úrovni států jsou navíc příčiny a 

dopady onemocnění soustředěny 
mezi chudými a zranitelnými. U lidí v 
nižších socioekonomických skupinách 
je dvakrát tak vysoké riziko onemocnění 
vážnou nemocí a předčasné smrti 
než u lidí ve vyšších příjmových 
skupinách. Dojde-li ke zlepšení, dochází 
k přínosům nerovnoměrně. Na lidi z 
vyšších socioekonomických skupin mají 
zdravotnické zásahy často lepší dopad, a 
proto z nich mají větší celkový užitek.

Podle WHO skýtá největší potenciál 
posílení prevence. Eliminací rizik 
souvisejících mimo jiné s alkoholem, 
tabákem a obezitou, by bylo možné 
vyvarovat se 80 % srdečních chorob, 
mozkových příhod a diabetu 2. typu  
a 40 % případů rakoviny.19

Lékárny představují nejpřístupnější 
zdravotnickou praxi. Díky svému 
příhodnému umístění řeší potřebu 
snadného přístupu veřejnosti ke 
zdravotním preventivním programům. 
Lékárny nabízejí praktickou otevírací 
dobu a jsou snadno dostupné, mají 
husté sítě prodejen, vysoce kompetentní 
odborníky a vynikající podpůrné týmy. 
Ještě důležitější je, že lékárny jsou 
přístupné všem socioekonomickým 
skupinám a mohou pomoci překlenout 
propast, která existuje mezi různou 
mírou využívání zdravotní péče napříč 
Evropou. V současné době se ve Velké 
Británii poptává mnoho služeb, které jsou 
konkrétně zaměřené na identifikaci osob, 
u nichž hrozí riziko choroby, jíž by se dalo 
předejít, nebo na podporu změn chování 
a životního stylu, které jsou potřeba ke 
snížení rizika progrese onemocnění. 

Lékárna je
nejpřístupnější 

zdravotnická profese
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Kampaň „Poznej cenu svého 
srdce“ (Portugalsko)

V portugalských lékárnách proběhla v 
květnu 2010 týdenní celostátní zdravotní 
kampaň.20 Zúčastněným pacientům byl 
změřen krevní tlak, index tělesné hmotnosti 
(BMI), obvod pasu a hladina celkového 
cholesterolu. Kampaně se zúčastnilo 1 380 
lékáren (polovina všech lékáren), z nichž 
412 zaslalo k analýze údaje o 12 930 
pacientech.

Hlavní zjištěné rizikové faktory 
kardiovaskulárních onemocnění souvisely s 
hmotností (72 % účastníků mělo BMI >25 a 
průměrný obvod pasu u žen byl více než 
doporučovaných 88 cm). Kromě toho mělo 
37 % účastníků krevní tlak > 140/90 mmHg 
(a 38 % z nich nebralo žádné léky na 
hypertenzi). 

Z 5 600 pacientů, kteří se léčili na 
hypertenzi, měla onemocnění pod 
kontrolou pouze přibližně polovina. 
Střední hodnota celkového cholesterolu 
byla 196 mg/dl, v 53 % případů vyšší 
než doporučená hodnota 190 mg/dl. 
Podobně z téměř 4 700 pacientů, kteří 
brali léky na snížení hladiny tuků v krvi, 
měla onemocnění pod kontrolou méně než 
polovina.

Lékárníci doporučili 21 % pacientů další 
vyšetření u lékaře a téměř polovině z nich 
byly během období sledování v rámci 
kampaně předepsány nové léky.

Pomoc při odvykání kouření 
ve Velké Británii

U kuřáků, kterým s odvykáním pomáhají 
školení odborníci, je čtyřikrát vyšší 
pravděpodobnost úspěchu než u těch, kteří 
se snaží přestat sami. Pomoc při odvykání 

kouření patří k nejběžnějším službám 
objednávaným ve veřejných lékárnách.

V Anglii poskytuje službu v rámci 
státního zdravotnického systému přibližně 
20 % lékáren, které pomohou přibližně 
149 000 kuřáků ročně a dosahují téměř 
padesátiprocentní úspěšnosti. Ve Skotsku 
poskytují od roku 2008 pomoc při 
odvykání kouření jako jednu z hlavních 
služeb téměř všechny lékárny. V konečném 
výsledku tedy lékárny poskytují pomoc 75 %  
ze všech kuřáků, kteří se snaží přestat, 
třebaže míra odvyknutí za jeden měsíc je 
o něco nižší – okolo 33 %. Podobné služby 
nabízejí také lékárny ve Walesu a Severním 
Irsku.21, 22

Veřejné lékárny kromě toho rovněž 
pomáhají svým zákazníkům přestat kouřit 
prostřednictvím nikotinových náhražek, 
které si pacienti hradí sami. Přibližně 
čtvrtina ze všech kuřáků, kteří se pokusí s 
kouřením přestat, používá nějakou formu 
nikotinové náhražky a polovina z nich 
nevyužívá žádnou pomoc. Dynamiku 
tohoto trhu mění rostoucí obliba 
elektronických cigaret jako prostředku k 
odvykání kouření. Od roku 2016 budou 

e-cigarety pravděpodobně dostupné jako 
schválené léky. 

Kontrola „vaskulárního 
stáří“ ve Švýcarsku

Některé lékárny ve Švýcarsku začaly svým 
zákazníkům nabízet možnost změřit si stáří 
svých žil, tzv. „vaskulární stáří“. Pochopení 
významu naměřených hodnot může 
pacientům pomoci podniknout kroky ke 
zlepšení zdraví svého srdce.23

Arteriální ztuhlost se u pacientů vypočítá 
změřením rychlosti pulzové vlny (PWV) 
srdce po dobu několika minut. Používá 
se k tomu inovativní zařízení, které je 
výkonnější než běžný měřič krevního tlaku.

Úlohou lékárny je provést měření a objasnit 
pacientovi jeho význam a důsledky. K tomu 
se používá červeno-žluto-zelená stupnice 
a k výsledku je přiložen leták s podrobným 
vysvětlením.

V akci
Údaje z případové studie o prevenci 
onemocnění v Evropě

Závěry
•   Zásadním tématem, 

kterým se pracovníci 
ve zdravotnictví musejí 
zabývat, je prevence 
onemocnění 

• Klíčovými oblastmi zájmu 
lékárníků je pomoc při 
diabetu, kardiovaskulárních 
onemocněních a užívání 
tabáku 

• Lékárny mají dobré 
předpoklady k tomu, 
aby systémům zdravotní 
péče pomohly s včasnější 
prevencí onemocnění
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Na závěr

Lékárny jako průsečík optimál-
ního systému zdravotní péče

Je třeba podniknout určité 
kroky, aby se lékárny mohly 
stát plně integrovanou 
součástí systému zdravotní 
péče.

Lékárenská praxe se musí nadále vyvíjet, 
aby uspokojila neustále se měnící potřeby 
zdravotnických systémů a veřejnosti. 
Lékárníci musejí zvládat mnohem víc, 
než jen bezpečné vydávání léků. Musí se 
stát hlavním motorem udržování zdraví 
obyvatel a optimalizace užívání léků.

Aby toho mohlo být dosaženo, musejí 
se lékárny adaptovat a soustředit se na 
změny v několika klíčových oblastech.

Technologie: Lékárny musejí přizpůsobit 
způsob fungování tak, aby mohly 
těžit z nových technologií, včetně 
automatizovaného výdeje léků a v 
povolených případech také internetových 
lékáren. Rovněž musejí být připravené 
na základě svých odborných znalostí 
o lécích pomáhat pacientům využívat 
a interpretovat ohromné množství 
informací a údajů, které jsou v současné 
době v oblasti péče o zdraví k dispozici. 

Sběr dat: V centru zájmu budoucích 
zdravotnických služeb bude stát sběr 
dat o výsledcích léčby. Lékárny musejí 
považovat sběr dat za součást své 
klíčové úlohy. Budou rovněž potřebovat 
úplný přístup ke sdíleným zdravotním 
záznamům na internetu.

Právní předpisy: Lékárenské komory, 
regulační úřady a zákonodárci by měli 
vyvinout snahu o novelizaci příslušných 
zákonů, a umožnit tak lékárnám 
poskytovat širší škálu služeb veřejného 
zdraví.

Dodatečná kvalifikace: Lékárníci 
a lékárenský personál by měli být 

podporováni při rozšiřování své odborné 
přípravy a znalostí, aby byla zajištěna 
jejich kompetence k uspokojení potřeb 
pacientů. V tomto ohledu by se zejména 
měli zaměřit na umění naslouchat a 
zlepšování komunikace s pacienty a 
ošetřovateli.

Informovanost veřejnosti: Veřejnost 
i pracovníci ve zdravotnictví musejí být 
informováni o službách a podpoře, které 
lékárny nabízejí. Lékárenské komory 
a ministerstva zdravotnictví by měly 
spolupracovat na osvětových kampaních 
pro veřejnost.

Lékárny se nacházejí v centru dění 
komunity, které poskytují služby. Často se 
jedná o jedinou dostupnou zdravotnickou 
službu v dané oblasti. Naskýtá se jim proto 
skvělá příležitost, jak posílit svoji pozici a 
stát se prvním místem, na které se lidé v 
systému zdravotní péče budou obracet.

Tento dokument identifikoval pět 
klíčových oblastí, v nichž lékárny mohou a 
měly by sehrát větší úlohu při zlepšování 
veřejného zdraví a poskytování lepší 
primární péče: vakcinace, screening, 
samoléčba, informovanost o nemocech a 
léková compliance.

Nezbytné kroky 
 Léková compliance: Zavést plány 
péče o pacienta, které lékárníkům 
umožní pomáhat pacientům s 
dlouhodobým onemocněním 

Vakcinace: Změnit právní předpisy, 
aby lékárníkům povolovaly podávat 
vakcíny proti chřipce a jiné vakcíny 

Screening: Využívat lékárny ke 
screeningu na onemocnění, u nichž je 
včasný zásah nákladově efektivní 

Samoléčba: Přimět pacienty, aby při 
lehčích zdravotních potížích jako první 
zamířili do lékárny 

Prevence onemocnění: Pořádat 
kampaně propagující úlohu lékáren v 
udržování zdraví
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Vize EPF

Naše vize lékáren, které 
přispívají k lepší ochraně zdraví
Veřejné lékárny se budou 
významnou měrou podílet 
na řešení klíčových úkolů 
týkajících se lidí, systémů, léků 
a technologií.

Systémy zdravotní péče si uvědomují, 
že pokud chtějí i nadále být schopny 
poskytovat své populaci dostupnou a 
přístupnou zdravotní péči, musejí se stejnou 
měrou jako na léčbu stávajících chorob 
soustředit také na prevenci onemocnění a 
udržování zdraví.

Veřejné lékárny disponují širokou 
distribuční sítí napříč celou společností a 
umožňují pohodlný přístup ke zdravotní 
péči v místě bydliště díky dlouhé otevírací 
době, což jim umožňuje zaměřit se na 
prevenci onemocnění. Soustředili jsme se 
na pět klíčových oblastí, kde větší množství 
služeb poskytovaných prostřednictvím 
lékáren umožní zdravotnickým systémům, 
jak se vypořádat se svými úkoly efektivně z 
hlediska nákladů: 

• Léková compliance: Pomoci pacientům 
s dlouhodobým onemocněním dodržovat 
předepsanou léčbu za účelem dosažení 
kýžených výsledků 

• Vakcinace: Zvýšit míru proočkovanosti 
zavedením programů očkování 
prováděného lékárníky 

• Screening: Identifikovat rizikové pacienty 
prostřednictvím screeningu v lékárnách, 
který umožní včasnější zásah a zmenší 
dopady onemocnění 

• Samoléčba: Podporovat sebepéči 
veřejnosti a léčbu méně závažných 
onemocnění v lékárnách za účelem 
odlehčení zátěže v jiných oblastech 
zdravotnictví poskytujících primární péči

• Prevence onemocnění: Provádět v 
oblasti veřejného zdraví zásahy, které 
zabrání vzniku onemocnění a sníží zátěž 
spojenou s budoucí péčí 

Tyto služby by měly vznikat v takovém 
rozsahu, aby měly skutečný dopad na zdraví 
populace jako celku a zvýšily efektivitu 
systémů zdravotní péče. Rozvoj služeb 

prostřednictvím veřejných lékáren pomůže 
prosadit přesun péče z nemocnic do 
komunity a do pacientova domova. Během 
příštích deseti let bude EPS usilovat o to, aby: 

• lékárny hrály mnohem větší úlohu 
při prevenci onemocnění, v oblasti 
veřejného zdraví a zvládání dlouhodobých 
onemocnění, 

• vlády novelizovaly příslušné právní 
předpisy a rámce financování potřebné k 
tomuto účelu, 

• byly lékárny začleněny jako rovnocenní 
partneři v rámci veřejného zdraví a 
ambulantní péče a měly větší přístup k 
příslušným elektronickým zdravotním 
záznamům, 

• bylo lékárnám umožněno využívat nové 
technologie a digitální platformy za 
účelem poskytování péče pacientům, 

• vlády a lékárenské asociace spolupracovaly 
na veřejných osvětových kampaních, které 
zvyšují povědomí o škále služeb (mimo 
vydávání léků) dostupných v lékárnách.

EPF vyzývá vlády členských států, plátce 
i zdravotní pojišt’ovny a výrobce ke 
spolupráci s lékárnami a lékárnickými 
asociacemi na rozvoji úlohy lékárny při 
zlepšování veřejného zdraví a výsledků 
léčby pacientů.

Zainteresované strany by měly revidovat 
dostupné publikace, aby nové služby v 
lékárnách podporovaly, a v případě potřeby 
provést legislativní úpravy, zejména takové, 
které lékárníkům umožní aplikovat vakcíny 
a provádět krevní testy v místě péče o 
pacienta.

Všechny strany by měly spolupracovat 
na zvyšování informovanosti jak veřejnosti, 

tak dalších zdravotnických pracovníků, o 
široké škále služeb dostupných v lékárnách, 
které zdaleka nespočívají v pouhém výdeji 
léků. 

Měly by podnítit veřejnost, aby lékárna 
byla prvním místem, kam se člověk obrací o 
radu ohledně zdraví sebe sama i své rodiny. 
Tím bude posílena důvěra veřejnosti ve 
využívání sebepéče u méně závažných 
onemocnění. Využívání lékáren tímto 
způsobem sníží zátěž kladenou na další 
poskytovatele primární zdravotní péče. 

Rozvoj služeb zahrnujících screening a 
prevenci onemocnění, které mohou být 
poskytovány v širokém měřítku, napomůže 

optimálnímu využívání přístupnosti 
veřejných lékáren.

Všechny strany by především měly 
považovat lékárny za jedno z hlavních 
míst zdravotní péče a využívat je takovým 
způsobem, aby bylo dosaženo výsledků, z 
nichž bude mít prospěch celá populace.

Výzva k akci: lékárna může pomoci
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