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Tisková zpráva

Upozornění na zneužívání pojmu lékárna
nezdravotnickými subjekty
V poslední době se stále častěji setkáváme s tím, že někteří provozovatelé běžných
obchodů, například s konopnými produkty, zneužívají při své propagaci slovo lékárna,
přestože jejich provozovna není podle platných právních předpisů lékárnou a ani
kvalifikace jejich personálu neodpovídá požadavkům na univerzitní vzdělání v oboru
farmacie. V kupujících je tak vytvářen mylný dojem, že jejich zdravotní obtíže řeší
kvalifikovaní zdravotníci ve zdravotnickém zařízení.
Na zneužívání pojmu lékárna různými nezdravotnickými subjekty upozorňujeme již
delší dobu. Jejich i potenciální zákazníci jsou vystaveni zcela zjevně nekalému jednání,
když jsou uváděni v omyl, neboť jim ve skutečnosti nebude poskytnuta inzerovaná
služba ve zdravotnickém zařízení, ale v běžném obchodě. Nehledě na to, že prodávané
přípravky ani nespadají do kategorie léčiv. Lékárna je zcela jasně definována zákony
a vyhláškami, musí splňovat celou řadu požadavků na věcné a technické vybavení,
v neposlední řadě musí disponovat také kvalifikovaným personálem, který prochází
celoživotním a specializačním vzděláváním obdobně, jako je tomu u lékařů
a zdravotních sester.
Nehodnotíme produkty konkrétního obchodu, to nám v tomto případě ani nepřísluší,
přesto musíme upozornit pacienty na to, že se mohou se zneužíváním pojmu lékárna
setkat. Každá skutečná lékárna by měla být označena zeleným lékárenským křížem
a na viditelném místě by měly být vyvěšeny údaje o odborném zástupci a vedoucím
lékárníkovi. Údaje je možné ověřit také na webech Státního ústavu pro kontrolu léčiv
a České lékárnické komory.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující
lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České
stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29.
září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů
a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní
zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
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