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Tisková zpráva PGEU

Prezidentkou PGEU pro rok 2012 byla zvolena Isabelle
Adenot
Na valné hromadě PGEU v Berlíně byla do funkce prezidenta zvolena
historicky první žena.
Berlín, 23. června 2011 – V průběhu valné hromady byla novou prezidentkou
PGEU pro rok 2012 zvolena Isabelle Adenot, od roku 2009 prezidentka
Francouzské lékárnické komory. Paní Adenot je již 30 let aktivní na poli
francouzské
i
evropské
farmacie.
Má
významný
podíl
na
vývoji
tzv. farmaceutické dokumentace a na zavedení sdílených lékových záznamů
do francouzských lékáren.
Letošní volba zohlednila skutečnost, že 75 % všech evropských lékárníků jsou
ženy. Paní Adenot je zároveň první ženou ve funkci prezidenta
v dvaapadesátileté historii PGEU. Funkci převezme od stávajícího prezidenta
Heinz-Günter Wolfa v lednu. Mezi priority jejího ročního mandátu patří zejména
zdůraznění a posílení úlohy lékárníka pro bezpečnost pacientů v oblastech jako
je farmakovigilance a ochrana před padělky léčiv. Zároveň se zaměří na průzkum
služeb, které jsou v evropských zemích poskytovány veřejnosti v lékárnách.
„Organizace a řízení zdravotnictví je plně v kompetenci národních vlád,
ale evropský dohled v sektoru zdravotní péče stále vrůstá. Úloha PGEU spočívá
ve formování a prezentaci společné vize 400 000 lékárníků v Evropě. Vize o roli
lékárníků v systému zdravotní péče; roli, která se od výdeje léků stále více vyvíjí
směrem k vysoce specializovaným činnostem integrovaným do primární péče,“
uvedla nově zvolená prezidentka.
Viceprezidenta PGEU Stanislava Havlíčka vystřídá v roce 2012 Piotr Bohater,
prezident Polské dolnoslezské komory farmaceutů.

Evropský svaz lékárníků (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU) je asociace
reprezentující více než 400 000 lékárníků z veřejných lékáren. Členy PGEU jsou národní asociace
a profesní organizace ve 32 evropských zemích. Česká lékárnická komora je členem PGEU od roku
1997. Pro více informací navštivte www.pgeu.eu.
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Váš lékárník – rádce ve zdraví i nemoci

