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 Vážené farmaceutické laborantky,

cesta k  a  lekární, vý-
dajní zdravotníckych pomôcok vedie cez 
vedomosti, ktoré im odovzdávate pri kaž-
dom kontakte.

 Znalosti
Vaše znalosti im pomáhajú zorientovať sa 
v sortimente voľnopredajných liekov, vý-
živových a  doplnkov, ve-
terinárnych liekov, zdravotníckych pomô-
cok. 

 Pacient
vlastnej skúsenosti viete, že pacient 

ocení, keď mu viete dať kvalifikovanú od-
poveď jemu zrozumiteľným spôsobom. 
A  je jedna z  časopisu Teória a  
Farmaceutický laborant  –  pomáhať vo 

vašom odbornom raste.

 Garanti
Slovenská spoločnosť farmaceutických
laborantov a technikov pre zdravotnícke
pomôcky, o. z., Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti, 

     
    

      
 Slovenská komora medicínsko-

technických pracovníkov – Sekcia farma-
ceutických laborantov.  

 Obsah
Časopis prináša informácie legislatíve 
v  s  zdravotníc-
tva SR, ochoreniach v  s
mi odbornými spoločnosťami, farma-
koterapii v  s  voľ-
nopredajných liekoch, výživových a
vinových doplnkoch, veterinárnych lie- 
koch, zdravotníckych pomôckach v
lupráci s  v  zdravotníc-
tva  spoločnosťami. 

 Sústavné vzdelávanie 
Účasťou autodidaktickom teste  získa-
vate kredity v rámci sústavného vzdelá-
vania, rubrike Kvalifikované poraden-

stvo sa testujete, ako poznáte prípravky, 
ktoré časopise prezentujeme. A vďaka 
takto získaným vedomostiam odborne 
rastiete. 

 Časopisu dôverujete už 9 rokov 
Za vašu dôveru v časopis Teória a prax  
I Farmaceutický laboarnt ďakujem vám, 
autorom, farmaceutickým spoločnostiam, 
inštitúciam a odborníkom v oblasti zdra-
votníctva.
Teším sa na našu spoluprácu  aj  v  rokoch 
rokoch budúcich.  

PhDr. Anna Kmeťová
vydavateľka a  časopisu
Teória a  I  laborant

Spolu to
dokážeme 
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extrakt plodu serenoy plazivej

K

A P S Ú L

K

A P S Ú L Serenoae extractum concentratum 320 mg

BERLIN-CHEMIE AG, obchodné zastúpenie v SR, Palisády 29, 811 06 Bratislava
tel.: 02 / 544 30 730, fax: 02 / 544 30 724
bchbratislava@bch-menarini.sk

Skrátená informácia o lieku: Prostamol ®uno - 1 kapsula obsahuje 320 mg extraktu zo Serenoa repens. Liek na vnútorné použitie. Indikácie: poruchy močenia pri benignej hyperplázii 
prostaty v I. a II. Štádiu podľa Alkena. Dávkovanie a spôsob podávania: 1 kapsula denne v rovnakom čase po jedle. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z po-
mocných látok. Nežiaduce účinky: zriedkavé žalúdočné ťažkosti. Dátum poslednej revízie textu: december 2012. Pred užitím lieku sa oboznámte, prosím, s úplnou informáciou o lieku 
v príbalovej informácii pre používateľov. Spôsob výdaja lieku: liek nie je viazaný na lekársky predpis. Držiteľ registračného rozhodnutia: Berlin-Chemie AG, Berlín, Nemecko. Dátum 
výroby materiálu: február 2014

slabý prúd moču
   časté nutkanie na močenie

časté močenie počas dňa
    časté močenie počas noci

            Typické prejavy spojené 
      s benígnou hyperpláziou 
  prostaty (BHP) - nezhubným 
zväčšením prostaty

1x DENNE

Liek na liečbu ťažkostí
s močením pri nezhubnom
zväčšení prostaty

PRO
ST 2014-001

Predtým ako začnete užívať liek 
Prostamol ®uno, poraďte sa 

so svojím lekárom alebo lekárnikom

MUŽSKÝ LIEK 
NA MUŽSKÝ PROBLÉM 1

Prostamol uno - 320 mg mäkké kapsuly. Liek na vnútorné použitie. Liečivo: Jedna mäkká kapsula obsahuje 320 mg polotuhého extraktu plodu serenoy pla-
zivej (Sabalis serrulatae fructus extractum). Terapeutické indikácie: Prostamol uno je tradičný rastlinný liek indikovaný dospelým mužom, ktorý sa používa na 
zmiernenie symptómov dolných močových ciest súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty, ak lekár vylúčil iné závažné príčiny ťažkostí. Dávkovanie: Užíva 
sa 1 mäkká kapsula Prostamolu uno raz denne, vždy v rovnakom čase. Mäkká kapsula sa má prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny po jedle. 
Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Liekové a iné interakcie: Bolo hlásených niekoľko prípadov možných inte-
rakcií s warfarínom. Boli opísané zvýšené hodnoty INR (International Normalised Ratio – medzinárodný normalizovaný pomer). Nežiaduce účinky: menej časté: 
nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha (najmä ak sa užíva na prázdny žalúdok). Môžu sa vyskytnúť alergické alebo hypersenzitívne reakcie a bolesť hlavy s ne-
zmámou frekvenciou. Pred odporúčaním alebo predpísaním lieku si pozorne prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Nemecko. Referencie: 1. SPC Prostamol uno (11/2019). Dátum výroby materiálu: jún 2020. 

Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním. 
BERLIN-CHEMIE / A. Menarini Distribution Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, 824 01 Bratislava,  

tel.: 02 / 544 30 730, fax: 02 / 544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com

časté denné a nočné močenie   
 slabý alebo prerušovaný prúd moču

únik moču
    bolesť pri močení

      

        

    poruchy sexuálnych funkcií
pocit neúplne 
     vyprázdneného 

    
močového mechúra     

K

A P S Ú L K

A P S Ú L

SK-PRO
-38-2020-V01-Press

myslím na jeho zdravie...

                Prostamol uno je tradičný rastlinný liek 
indikovaný dospelým mužom, 

ktorý sa používa na zmiernenie symptómov 
dolných močových ciest  súvisiacich  
s benígnou hyperpláziou prostaty:1
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sa zlučuje do najrozličnejších zoskupení. 
Nie preto, aby oslaboval svoju individualitu 

ňoval. Pretože človek je spoločenská by-

presahujú možnosti izolovaných jedincov.

skupinách, kluboch, zväzoch, združeniach 

náša pocit spolupatričnosti, vzájomného 

toty.

kých zoskupení rozličného zamerania:
Športového klubu, Klubu slovenských turis-
tov, facebookovej skupiny, Komory SK MTP, 
či Slovenskej lekárskej spoločnosti. Sú to 
voľnočasové, ale aj stavovské, či odborné 
zoskupenia, ktoré ma posúvajú dopredu 

Členom Slovenskej lekárskej spoločnosti 
som 18 rokov

roku 1969. Je to mimovládna dobrovoľná 
organizácia, ktorú charakterizuje vyše 20- 
tisícová členská základňa. Združuje takmer 

borných spoločností.

Tešíme sa 
na nových 
členov

V rámci Slovenskej spoločnosti laborantov 
a asistentov v zdravotníctve pôsobí už viac 
ako 49 rokov aj naša Sekcia Farmaceutických 
laborantov, ktorá sa v roku 2019 pretransfor-
movala na Slovenskú spoločnosť farmaceu-
tických laborantov a technikov pre zdravot-
nícke pomôcky, o. z., SLS. Na jej čele 
stojím už 10 rokov, spolu s dobre fungujú-
cim výborom. Je v našom záujme, aby 
sme medzi seba etablovali nových ľudí, 
ktorí nám prinesú čerstvý vietor do plachiet 
a budú raz pokračovať v našich aktivitách. 
Famaceutickí laboranti vždy patrili medzi 
elitu stredných zdravotníckych škôl. Je 
medzi nami veľa úspešných a šikovných 
laborantiek a laborantov, ktorým nie je 
ľahostajná budúcnosť nášho odboru, 
aktuálne dianie v odbore, a ktorí majú 
záujem o sebavdelávanie a zvyšovanie 
svojej odbornej úrovne, ale aj úrovne orga-
nizovaných odborných podujatí.

Štúdium odboru farmaceutický laborant je 
náročné a príprava na povolanie nekončí 
maturitnou skúškou. Je dôležité, aby každý 
pochopil, že v tomto povolaní sa nedá 
stagnovať, ale je potrebné neustále si 
dopĺňať vedomosti a zručnosti. Jednou 
z možností, ako napredovať, je byť členom 
skupiny, ktorá umožňuje neustále sa sebe 
pracovať a rozvíjať svoj profil.

Slovenská spoločnosť farmaceutic-
kých laborantov a technikov pre zdra-
votnícke pomôcky, o. z., SLS vytvára 
podmienky pre takýto profesionálny rozvoj 
prostredníctvom kvalitných vzdelávacích 
podujatí, podpory odborných časopisov 
a publikácií, ako aj zabezpčením informo-
vanosti svojich členov pri podujatiach 
organizovaných SLS.

Chcem a snažím sa o to, aby bola Sekcia 
FL modernou sekciou, ktorá kráča so 
súčasnosťou a má čo povadať nielen 
dlhoročným členom, ktorí stáli v jej začiat-
koch, ale aby bola príťažlivou aj pre 
mladých ľudí. Tiež by sme radi otvorili svoje 
dvere špecialistom pre zdravotnícke 
pomôcky, ktorí pôsobia vo výdajniach 
zdravotníckych pomôcok a sú našim 
spríbuzneným odborom.

V rámci komunikačných a informačných 
kanálov využívame nielen našu oficiálnu 
stránku www.ssflatzp.sk, ale aj náš 
facebookový profil pod názvom Spoločnosť 
farmaceutických laborantov a technikov 
pre zdravotícke pomôcky, na ktorom sa 
pravideľne aktualizujú  novinky v rámci 
odboru a spoločnosti FLaTZP. Prístup na 
náš facebookový profil získate aj po 
načítaní priloženého QR kódu.

Raz za 4 roky sa uskutočňujú voľby do 
našej spoločnosti.

V súvislosti s tým očakávam, hlavne od 
našich dlhoročných členov, návrhy na 
kandidátov do výboru sekcie, z ktorých 
bude možnosť v rámci korešpondečných 
voleb zostaviť funkčný a kvalitný výbor.

Malou inšpiráciou nech je pre vás retro-
spektíva konferencií, ktoré naša spoločnosť 
v predchcádzajúcich rokoch pripravila.

Bola by som nesmierne rada, keby sme 
naše rady rozšírili o nových členov, ktorí sa 
budú stotožňovať s hodnotami a normami 
sekcie a prostredníctvom vzájomnej spoli-
práce prinesieme sekcii nový úžitok.

teória a prax | farmaceutický laborant | ročník 09 | špeciál | jún 20202
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pochopil, že v tomto povolaní sa nedá 
stagnovať, ale je potrebné neustále si 
dopĺňať vedomosti a zručnosti. Jednou 
z možností, ako napredovať, je byť členom 
skupiny, ktorá umožňuje neustále sa sebe 
pracovať a rozvíjať svoj profil.

Slovenská spoločnosť farmaceutic-
kých laborantov a technikov pre zdra-
votnícke pomôcky, o. z., SLS vytvára 
podmienky pre takýto profesionálny rozvoj 
prostredníctvom kvalitných vzdelávacích 
podujatí, podpory odborných časopisov 
a publikácií, ako aj zabezpčením informo-
vanosti svojich členov pri podujatiach 
organizovaných SLS.

Chcem a snažím sa o to, aby bola Sekcia 
FL modernou sekciou, ktorá kráča so 
súčasnosťou a má čo povadať nielen 
dlhoročným členom, ktorí stáli v jej začiat-
koch, ale aby bola príťažlivou aj pre 
mladých ľudí. Tiež by sme radi otvorili svoje 
dvere špecialistom pre zdravotnícke 
pomôcky, ktorí pôsobia vo výdajniach 
zdravotníckych pomôcok a sú našim 
spríbuzneným odborom.

V rámci komunikačných a informačných 
kanálov využívame nielen našu oficiálnu 
stránku www.ssflatzp.sk, ale aj náš 
facebookový profil pod názvom Spoločnosť 
farmaceutických laborantov a technikov 
pre zdravotícke pomôcky, na ktorom sa 
pravideľne aktualizujú  novinky v rámci 
odboru a spoločnosti FLaTZP. Prístup na 
náš facebookový profil získate aj po 
načítaní priloženého QR kódu.

Raz za 4 roky sa uskutočňujú voľby do 
našej spoločnosti.

V súvislosti s tým očakávam, hlavne od 
našich dlhoročných členov, návrhy na 
kandidátov do výboru sekcie, z ktorých 
bude možnosť v rámci korešpondečných 
voleb zostaviť funkčný a kvalitný výbor.

Malou inšpiráciou nech je pre vás retro-
spektíva konferencií, ktoré naša spoločnosť 
v predchcádzajúcich rokoch pripravila.

Bola by som nesmierne rada, keby sme 
naše rady rozšírili o nových členov, ktorí sa 
budú stotožňovať s hodnotami a normami 
sekcie a prostredníctvom vzájomnej spoli-
práce prinesieme sekcii nový úžitok.
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Zľava: Viera Jeníková , Čestná predsedníčka 
SSLAZ, o. z. SLS, Danica Kšenžighová , nositeľka
Zlatej medaily SLS, Alena Slezáček Bohúňová

Sprava:  Za Ústav farmácie, Sl ovenská zdravotnícka 
univerzita, sa konferencie zúčastnili ako prednášatelia 
doc. PharmDr. Juraj Sýkor a, CSc.,  vedúci Katedry 
lekárenstva, a PharmDr. Lucia Černušková, CSc., 
PharmDr. Katarína Sýkorová  za lekáreň Pilula, 
Bratislava
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XXXVI. 

Farmaceutické laborantky z rôznych 
kútov Slovenska prišli na najväčšie 
farmaceutické podujatie pre profesiu 
farmaceutický laborant v SR.

Úroveň  konferencie je z roka na rok vyššia. 
To, čo sa nemení 
• záujem farmaceutických laborantiek  
 o účasť,
• kvalitné prednášky a erudovaní  
 prednášatelia.
To, čo je nové     
• farmaceutické laborantky sa mohli  
 podieľať na výbere ústrednej témy  
 konferencie na budúci rok a navrhnúť  
 aj parciálne prednášky a prednášate- 
 ľov už počas tohtoročnej konferencie.

Úvod konferencie patril dvom 
predsedníčkam
Vierka Jeníková, čestná predsedníčka 
sekcie  SFL SSLAZ, o. z. SLS, sa potešila, 
že záujem o konferenciu neklesá, ale rastie 
a odovzdala pozdrav so želaním prínosu 
po odbornej a ľudskej stránke účastníkom 
konferencie od PhDr. Želmíry Mácovej, 
MPH, riaditeľky Sekretariátu SLS, a JUDr. 
Márie Mistríkovej, právničky SLS, ktoré sa 
konferencie pre mimoriadne pracovné ú- 
lohy nezúčastnili.

Výkonná predsedníčka sekcie SFL SSLAZ, 
o. z. SLS, Alena Slezáček Bohúňová vy-
jadrila želanie za seba a výbor  sekcie, aby 
FL poznatky z konferencie preniesli do pra- 

xe a uplatnili za tárou v  lekárni či výdajni 
zdravotníckych pomôcok, ocenila  spolu-
prácu s Ústavom farmácie LF SZU formou 
prednášok na konferencii a zo strany SFL 
SSLAZ, o. z. SLS, účasťou členov výboru 
sekcie v  skúšobných komisiách špeciali-
začného štúdia v odbore lekárenstvo a vy-
jadrila radosť z toho, že farmaceutické la-
borantky prijali za svoj ďalší nástroj vzde-
lávania časopis Teória a prax I Farmaceu- 
tický laborant a prejavujú mu priazeň a 
podporu. V závere vystúpenia pozvala far-
maceutické laborantky, ktorým nie je pro-
fesia FL ľahostajná a zaujímajú sa o nové 
poznatky, aby sa stali členkami sekcie far-
maceutických laborantov SSLAZ. o. z. SLS.

Iveta Šluchová je členkou Rady SK MTP. 
Prihovorila sa účastníkom konferencie za 
spoluorganizátora podujatia. Zhrnula okruh 
problémov, ktorým sa komora v ostatnom 
čase venuje. Tým, že zastupuje 12 profesií 
jej okruh problematiky je široký. Je to re-
gistrácia, hodnotenie sústavného vzdelá-
vania zdravotníckych pracovníkov, ale aj 
mzdové ohodnotenie zdravotníckych pra-
covníkov v  súvislosti s  prijatím kontro- 
verzného zákona č. 62/2012 Z. z. o mzdo-
vých nárokoch sestier a PA, ale aj písom-
ná výzva ministerke zdravotníctva  z 1. 10. 
2013, aby sa k rokovaniam z 3. 6. 2013 
vrátila.

Bc. Alena Vagenknechtová (na fotografii 
v strede), predsedníčka Sekcie farmaceu-
tických asistentov Českej asociácie ses-
tier, s ďalšími členmi sekcie sú už tradič-

nými hosťami konferencie. Okruh tém, 
ktorým sa ich sekcia venuje, je rôznorodý. 
V uplynulom období sa im podarilo vyriešiť 
za účasti zainteresovaných posun v plato-
vej triede FA zo 7.-9. na 8.-10., obnovili 
špecializačné vzdelávanie, niektoré kom-
petencie pri výkone práce v lekárni sa vrá-
tili opäť FA a realizujú ich bez odborného 
dozoru farmaceuta, zúčastňujú sa legisla-
tívnych procesov, ktoré sa týkajú ich pro-
fesie, vytvorili webové stránky prístupné 
verejnosti, spolupracujú s Európskou aso-
ciáciou farmaceutických laborantov a iné.

Obsah konferencie bol oveľa širší. Vybrala 
som len tie témy a prednášateľov, ktorí sa 
venovali problematike galenickej farmácie 
z pohľadu farmaceuta. 

PhDr. Anna Kmeťová

4.- 5. október 2013, Žilina
Téma: 
Galenická farmácia z pohľadu 
farmaceutického laboranta
Organizátori: 
Slovenská lekárska spoločnosť, 
Slovenská spoločnosť laborantov 
a asistentov v zdravotníctve, 
Sekcia farmaceutických laborantov 
v spolupráci so Slovenskou komorou 
medicínsko-technických pracovníkov, 
Sekciou farmaceutických laborantov

najväčšie podujatie farmaceutických laborantov v SR

Sprava
doc. RNDr. S. Szücsová, CSc., Mgr. Viera Astalošová, 

PharmDr. M. Šubová, PhD, PharmDr. K. Sýkorová, 
PharmDr. L. Černušková,CSc.

Účasť farmaceutických firiem je tradične vysoká

Časť členiek výboru SFL SSLAZ, o. z. SLS 
a tretia zľava Viera Jeníková, čestná predsedníčka sekcie
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slovenská konferencia 
farmaceutických laborantov 
s medzinárodnou účasťou

Dovidenia o rok v Žiline na XXXVII. 
slovenskej konferencii farmaceutických 
laborantov s medzinárodnou účasťou.

Súčasný stav prípravy liekov v lekár-
ňach SR: doc. PharmDr. Juraj Sýkora, 
CSc., PharmDr. Margaréta Šubová, PhD., 
Ústav farmácie. LF SZU
Legislatívne aspekty prípravy liekov 
v lekárňach: doc. RNDr. Silvia Szücsová, 
CSc., PharmDr. Lucia Černušková, CSc., 
Ústav farmácie, LF SZU
Nové liekové formy v lekárenskej praxi: 
PharmDr. Katarína Sýkorová, lekáreň 
Pilula, Bratislava 
Zaobchádzanie s biologickými liekmi: 
PharmDr. Lucia Černušková, CSc., Ústav 
farmácie LF SZU
Transdermálne terapeutické systémy, 
Očné prípravky: doc. RNDr. Silvia 
Szücsová, CSc., Ústav farmácie LF SZU
Vybrané výpočty pre prípravu liekov 
v lekárňach: doc. PharmDr. Juraj 
Sýkora, CSc., PharmDr. Margaréta 
Šubová, PhD., doc. RNDr. Silvia Szücso-
vá, CSc., PharmDr. Lucia Černušková, 
CSc., Ústav farmácie LF SZU
Galenické prípravky pripravované 
v Univerzitnej lekárni UNLP Košice: 
Anna Vojakovičová, Nemocničná lekáreň, 
UNLP Košice
Profesionálny zásah galenickej farmá-
cie pri liečbe malaria tropica – kazuis-
tika: Mgr. Andrea Bukovská, Nemocnič-
ná lekáreň, Univerzitná nemocnica Martin
Galenika z aspektu farmaceutického 
laboranta: Mgr. Viera Astalošová, Štátny 
ústav pre kontrolu liečiv, Kontrolné 
laboratórium č. 4 v Žiline

Zozbierané v prestávke konferencie

Ide o témy, o  ktorých by sa malo podľa 

farmaceutických laborantiek hovoriť:
• výživové doplnky a voľnopredajné lieky 

v  hypermarketoch vydáva pracovník bez 

odborného vzdelania, farmaceutický labo-

rant, ktorý realizuje výdaj voľnopredajných 

liekov a doplnkov výživy v lekárni,  musí ab-

solvovať špecializačné štúdium v odbore le- 

kárenstvo s tým, že si ho z vlastných pro- 

striedkov financuje,  a finančná čiastka nie 

je podľa nich nízka, ide o 500 eur,
• začína byť veľa SZŠ s odborom farma-

ceutický laborant a ich absolventi začínajú 

mať problém s uplatnením v praxi,
• IPL vraj občas vyžaduje viac času na 

administratívu ako na prípravu a to niekto-

rých odrádza a ani cena za výkon nezod-

povedá vynaloženému úsiliu a vedomos-

tiam,
• sú  pacienti, ktorí  žiadajú od FL za tá-

rou vydať liek viazaný na lekársky predpis 

za platbu v  hotovosti. Tým, že ich návrh 

odmietnu, padnú do nemilosti pacienta, 

ktorý sa sťažuje, že mu znepríjemňujú ži-

vot  a oberajú o čas, pretože v inej lekárni 

ten liek aj tak dostane.

Niektoré laborantky sa pýtali, prečo 

bola zvolená za ústrednú tému konfe-

rencie Galenika z pohľadu farmaceu-

tického laboranta.
Výber témy nebola náhoda. Galenická far-

mácia  vždy bola a bude dôkazom fortieľu 

zdravotníckych pracovníkov v lekárni. To, 

že sa vytráca a  realizuje sa možno len 

v dvoch zo sto lekární, nie je chybou pa-

cienta. Ten je skôr potrestaný, keď chodí 

s receptom od lekárne k lekárni. Ako uvie-

dla Mgr. Viera Astalošová zo ŠÚKL, ani 

ústav nemá dosah na to, ktorá lekáreň  

IPL realizuje, princíp dobrovoľnosti v otáz-

ke IPL umožnil zákon.

Sprava
doc. RNDr. S. Szücsová, CSc., Mgr. Viera Astalošová, 

PharmDr. M. Šubová, PhD, PharmDr. K. Sýkorová, 
PharmDr. L. Černušková,CSc.

Každý účastník konferencie dostal symbol SLS s chuťou medovníka

Časť členiek výboru SFL SSLAZ, o. z. SLS 
a tretia zľava Viera Jeníková, čestná predsedníčka sekcie

O podujatí a hlavnej téme konferencie vás budeme priebežne informovať.
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Konferenciu otvorila Alena Slezáček Bo-
húňová, predsedníčka Sekcie farmaceu-
tických laborantov SSLAZ, o. z.,  Sloven-
skej lekárskej spoločnosti. Vo vystúpení 
okrem iného povedala: „Tému, ktorú sme 
si pre tento deň zvolili už pred rokom, sa 
každého z  nás osobne aj profesionálne 
dotýka, či už sú to starí rodičia, susedia 
alebo známi alebo sú to naši pacienti, či 
klienti odkázaní na naše cenné rady a pro-
fesionálnu pomoc.
Vo svojej práci čerpáme zo 44 ročnej his-
tórie. Ustanovujúci zjazd Slovenskej spo-
ločnosti FL  bol v máji 1969. Konferencie 
organizujeme už 37 rokov.” 

Čo sa nám podarilo za rok medzi 
konferenciami?
• Príprava konferencie je náročná a    
 celoročná činnosť. Do prípravy dáva- 
 me srdce, hľadáme spôsoby ako ju   
 vylepšiť, aby ste sa cítili dobre.
•  Zastupujeme sekciu v komisiách po-
 maturitného špecializačného štúdia. 
•  Úzko spolupracujeme so Sekciou FA   
 Českej asociácie sestier.
•  Podporujeme časopis Teória a prax I
 Farmaceutický laborant, jediné printo- 
 vé médium na Slovensku k profesii FL. 
•  Máme ďalší informačný kanál facebook,  
 využívajte ho.
Čo sa nám nepodarilo?
•  Vytvoriť databázu e-mailových kontak-
tov a súkromných korešpondenčných ad-
ries, ak sme nechceli byť v rozpore so zá-
konom o ochrane osobných údajov
Čo chceme?
•  Navštíviť 4. ročníky odboru FL SZŠ za 
účelom prezentácie SLS...“

Účastníkov konferencie pozdravila aj Alena 
Vagenknechtová, predsedníčka FA ČAS 
(na fotografii vľavo) a  podpredsedníčka 
Martina Šopíková. 

Pozdravný list od PhDr. Želmíry Mácovej, 
MPH, riaditeľky Sekretariátu SLS, ktorá 
sa konferencie z pracovných dôvodov ne-
zúčastnila, prečítala JUDr. Mária Mistríková, 
právnička SLS (vyberáme):
„Medicínsky odbor geriatria vznikol na Slo-
vensku pred 35 rokmi. V súčasnosti, v sú-
lade s pravidlami Európskej  únie, je samo-
statným špecializačným odborom. V pre-
graduálnom vzdelávaní sa geriatria pred- 
náša študentom medicíny na lekárskych 
fakultách v  Bratislave a  v  Košiciach ako 
povinne voliteľný predmet. V magisterskom 
a bakalárskom štúdiu sa geriatria predná-
ša okrem lekárskych fakúlt aj na Fakulte 
zdravotníctva a  sociálnej  práce v Trnave 
a  na Fakulte ošetrovateľstva Slovenskej  
zdravotníckej univerzity.“ 

Za SK MTP sa konferencie  zúčastnila 
členka Rady Iveta Šluchová (výber z vy-
stúpenia prinesieme v decembrovom čísle).      

 Bronzová medaila SLS 

Prezídium SLS na návrh Sekcie FL udelila 
Anne Vojakovičovej, členke Výboru Sekcie 
FL SSLAZ, o. z., 
SLS, Bronzovú 
medailu SLS za 
prospešnú čin-
nosť Slovenskej 
lekárskej spo-
ločnosti pri prí-
ležitosti význam-
ného životného 
jubilea.

Pripravila: 
PhDr. Anna Kmeťová  XXXXVII. 

s lovensk á 
konferencia 
farma-
ceutických 
laborantov  
s medzi-
národnou
účasťou

 Organizátori: 
 Slovenská lekárska spoločnosť, 
 Slovenská spoločnosť laborantov   
 a asistentov v zdravotníctve 
 Sekcia farmaceutických laborantov   
 v spolupráci so Slovenskou komorou   
 medicínsko-technických pracovníkov  
 Sekciou farmaceutických laborantov 

Výborná organizácia

Kvalitné prednášky

Tvorivá atmosféra

Silné zázemie 
farmaceutických 

spoločností

 Cena Sekcie FL za prednášku roka     
 2013
 
Cenu získala Mgr. Andrea Bukovská, far-
maceutická laborantka špecialistka v Ne- 
mocničnej lekárni Univerzitnej nemoc-
nice Martin (na fotoígrafii vľavo). Jej ďal-
ším úspechom je kniha Edukácia a sociálne 
poradenstvo v diabetológii. Na konferencii 
ju pokrstili. K prvým gratulantom patrila pred- 
sedníčka sekcie Alena Slezáček Bohúňo-
vá, jedna z organizátoriek krstu.
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Termín a miesto: 
3. a 4. októbra 2014, Žilina
Téma: 
Farmaceutická starostlivosť o ge-
riatrického pacienta, lieky vydávané 
bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke 
pomôcky a liečebná kozmetika

Iveta Dzurová 
lekáreň  Caritas, Martin

„Kvalitné prednášky, prezentácie farma-
ceutických spoločností, osobné stretnutia 
počas prestávok, na čo počas prevádzky 
lekární nie je čas ani priestor, informácie 
o aktuálnych novinkách s časovým pred-
stihom. Konferencia  ponúka komplex in-
formácií v rámci sústavného vzdelávania.“

Katarína Šimáková 
lekáreň Mýtna, Bratislava 

„Som na konferencii po prvýkrát. Získala 
som nové poznatky, stretla kolegyne z iných 
lekární. Mali sme priestor nielen na priateľ-
ské rozhovory, ale aj na výmenu skúsenos-
tí. Konferencia mala výbornú organizáciu.“

Elena Štanclová
lekáreň Claudius Galenus
Žilina 

„Jedenkrát mesačne malá kategorizácia, 
jedenkrát štvrťročne veľká kategorizácia. 
Pacient príde do lekárne a tam sa dozvie, 
že na jeho liek už nie je úhrada poisťovne. 
Je prekvapený, nepočítal s  tým, je pre-
svedčený, že je to práca lekárne. Táto in-
formácia naštrbila jeho dôveru k  lekárni. 
MZ SR by malo informovať občanov aj 
prostredníctvom médií o zmenách v kate-
gorizácii liekov.“

Michaela 
Maniačková 
Lekáreň Dr. Max, Myjava 

„Podmienkou“ práce v  lekárni zo strany 
majiteľa lekárne bolo v čase môjho vstupu 
do zamestnania aj členstvo v  stavovskej 
organizácii, v našom prípade SK MTP. Za-
strešuje profesiu, obhajuje a lobuje za  jej 
záujmy, komunikuje s ministerstvom zdra-
votníctva a ďalšími inštitúciami, pripomien-
kuje zákony, vystupuje za našu profesiu 
navonok. Napriek tomu mnohé kolegyne 
tento fakt ignorujú a nie sú členkami sta-
vovskej organizácie ani SLS.“  

Časté kategorizácie 

 Postrehy účastníkov konferencie

Čo mi konferencia dala?

Prebytok FL na trhu? 
„Nie je tomu tak dávno, že v lekárni praco-
vali nekvalifikovaní pracovníci ako sanitári. 
Postupne  sa niektorí z nich prekvalifikovali 
prostredníctvom 2-ročného večerného štú- 
dia na kvalifikovaných FL. Večerné štúdium 
nahradilo 4-ročné denné štúdiu. 
Školy „chrlili” FL.
Týmto spôsobom zabezpečil štát doplne-
nie počtu  kvalifikovaných FL, ktorých po-
žadovali pribúdajúce lekárne. Odborná ve-
rejnosť bola proti. Dnes už to nie je možné, 
počet  FL je však vďaka tomu vyšší, ako sú 
požiadavky lekární.“

Nemohla som nájsť prácu
„O prácu v lekárni som prišla nie vlastnou 
vinou, lekáreň  zrušili. Mám 54 rokov. Cho-
dila som po lekárňach, posielala životopi-
sy. Napriek tomu, že mám 33 ročnú prax, 
prácu som dlho nemohla nájsť. Zistila som, 
že moje skúsenosti majiteľov lekární neza-
ujímali, odradil ich môj vek. A pritom v tejto 
profesii to malo byť presne naopak, preto-
že mojou devízou a  vstupenkou k  lepšej 
práci mala byť práve prax a skúsenosti.“ 

Byť členom stavovskej organizácie 
by malo byť samozrejmosťou

Súčasťou konferencie je aj spoločenská 
časť na záver prvého dňa a druhý deň kon-
ferencie  účastníci zas pokračujú prácou. 

(Pokračovanie v decembrovom čísle.)

Za Ústav farmácie LF SZU sa konferencie zúčastnili 
(sprava) PharmDr. Lucia Černušková, CSc.,  
a PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.

Časť konferencie moderovala Čestná predsedníčka 
Sekcie FL SSLAZ, o.z., SLS Viera Jeníková
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Konferenciu otvoril RNDr. Roman Smieško, 
farmaceut Žilinského samosprávneho kra-
ja, za Slovenskú lekársku spoločnosť účast-
níkov konferencie pozdravila v mene prezi-
denta profesora Krištúfka a prezídia riadi-
teľka sekretariátu PhDr. Želmíra Mácová, 
MPH, a Iveta Šluchová za Slovenskú ko-
moru medicínsko-technických pracovní-
kov (vystúpenie odpublikujeme v decembro-
vom čísle časopisu).

Pripravila: 
PhDr. Anna Kmeťová  

|  aktuálna téma

Najlepšia prednáška za rok 2014
PhDr. Andrea Bukov-
ská, osobnosť farma-
ceutických laboran-
tov, prednáška pod 
názvom: 
Edukácia a  sociálne 
poradenstvo v diabe- 
tológii

Téma: 
Chronické rany ako multidisciplinárny problém, lieky 
vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke 
pomôcky a liečebná kozmetika

Účasť: 
210 farmaceutických laborantov z celého Slovenska

XXXVIII. slovenská 
konferencia 
farmaceutických 
laborantov a techni-
kov pre zdravotnícke 
pomôcky s medziná-
rodnou účasťou
25. – 26. september 
2015, Žilina

Predsedníčka Sekcie FL SSLAZ, o. z. SLS od roku 
2011 Alena Slezáček Bohúňová a RNDr. Roman 
Smieško

PhDr. Andrea Bukovská

Okrúhle životné jubileum oslávila 
Alena Hanušniaková 

Alena Hanušniaková

Bronzová medaila Slovenskej lekárskej 
spoločnosti za prácu v  prospech far-
maceutických laborantov  
Alena Slezáček Bohúňová

Novozvolený výbor a dozorná rada  
Sekcie farmaceutických laborantov 
SSLAZ, o. z., Slovenskej lekárskej 
spoločnosti na obdobie 2015 – 2019
Spôsob volieb: 
jednokolové, korešpondenčné

Výbor Sekcie FL
Alena Slezáček Bohúňová
Anna Vojakovičová
Valéria Tóthová
Viera Jeníková
Mária Fischerová

Za náhradného člena do výboru 
Sekcie FL bola zvolená 
PhDr. Andrea Bukovská

Dozorná rada Sekcie FL
Alena Hanušniaková
Alica Fekete 
Júlia Šteffková

Vybor Sekcie FL zlava Maria Fischerová,  Alena 
Slezáček Bohúňová, Anna Vojakovičová 
– na foto chýbajú Valéria Tóthová a Viera Jeníková

Dozorna rada Sekcie FL zlava Julia Šteffková, Alica 
Fekete, Alena Hanušniakova

XXXVIII.

PhDr. Želmíra Mácová, MPH
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Alena Slezáček Bohúňová poďakovala 
Valérii Ochotníckej a  Danici Kšenžighovej 
(dlhoročným členkám SLS), ktoré činnosť 
vo výbore ukončili, poďakovala členom 
sekcie za dôveru na ďalšie funkčné obdo-
bie. Z jej vystúpenia vyberáme:
„Verím a zároveň sľubujem, že vás neskla-
mem a budeme sa snažiť aj naďalej o zvy-
šovanie úrovne vzdelávania farmaceutic-
kých laborantov na Slovensku, či už 
prostredníctvom týchto každoročne pri-
pravovaných konferencií alebo skúšob-
ných komisií pri PŠŠ, prostredníctvom 
publikovania v časopisoch, odbornou ga-
ranciou v  našom časopise Teória a  prax 
I  Farmaceutický laborant alebo prostred-
níctvom drobných vzdelávacích podujatí, 
kde vykonávame odbornú garanciu. 
Každému z vás prajem, aby dokázal pre-
konávať sám seba, aby si dokázal siahnuť 
na dno svojich síl, pretože po prekonaní 
svojich mét, svojich cieľov sa dostaví ten 
často opisovaný, ale mnohými nepoznaný 
pocit eufórie, ktorý vás dokáže posúvať 
ďalej a pomôže vám prekonávať aj zdanli-
vo neprekonateľné a neriešiteľné situácie. 
Verte mi, viem o čom hovorím.”

Diskusia: 
• finančné ohodnotenie práce farma-
 ceutického laboranta 
• kredity a sústavné vzdelávanie 
• poplatky za register v komore a ďalšie.

(Témam sa budeme podrobnejšie venovať v ďal-

ších číslach časopisu.)

Prečo sa zúčastňujem konferencie?

Katarína Brídziková
lekáreň Dr. Max 
Nové mesto nad Váhom

„Dôvodov je viac – prí-
jemné prostredie, stret-
nem kolegyne, dozviem 
sa a  prinesiem niečo nové, vzájomne sa 
obohacujeme. Prvýkrát som bola na kon-
ferencii pred rokom – dodnes som v kon-
takte s ľuďmi, ktorých som tu spoznala.”

Alena Tarabová
lekáreň Astra, Turčianske Teplice

„Pracujem v  malej le-
kárni, mám problém so 
spojmi aj so zastúpe-
ním v  lekárni účasťou 
na rôznych seminároch v popoludňajších 
hodinách, sme malý kolektív.” 

Odrážajú zvolené témy konferencie 
potreby praxe?

Ľubica Krahulcová
lekáreň Salix, Brezno

„Určite áno, prednášky 
sú vyčerpávajúce a od-
prezentované zrozumi-
teľným spôsobom. 
Všetky témy boli doteraz zaujímavé.

Akú tému navrhujete zaradiť na konfe-
renciu?”

Soňa Rončáková
Nemocničná lekáreň HNsP, Trstená

„Napr. kompresívna te-
rapia kŕčových žíl. Pre  
mňa sú cenné nielen od-
borné témy, ale aj mož-
nosť oboznámiť sa s činnosťou farmaceu-
tických laborantiek vo verejných lekárňach.”

Spolupráca farmaceutický laborant 
a farmaceut

Beata Tinková
lekáreň Mária, Rajecké Teplice

„Záleží to od majiteľa 
a zamestnávateľa.
Mám dobré skúsenosti, 
vychádzame si v ústrety 
– sme „rodinná“ lekáreň a „vládne” u nás 
ľudský prístup.”

Zdroje nových informácií

Mgr. Daniela Mačáková
lekáreň Dr. Max, Kežmarok

„Možností je dnes už 
dosť, máme z  čoho vy-
berať – semináre, skrip-
tá, časopisy.
Vedenie nás podporuje vo vzdelávaní.”

Čo vám komplikuje výkon práce?
 
Alena Buchtová
VZP Tília, Čadca

„Neustále zmeny v  ka-
tegorizácii. Niektorí le-
kári mnohokrát nezare-
agujú hneď na zmeny, 
na zdravotnícky poukaz uvedú nesprávnu 
diagnózu, nesprávnu zdravotnícku pomôc-
ku, následne zdravotná poisťovňa poukaz 
vráti a  my musíme riešiť problém s  leká-
rom, aby sme pacienta nešikanovali a do 
problému nezaťahovali.”

Názory účastníčok konferencie 

Konferencia v skratke:
• vysoká úroveň prednášok
• pútavý spôsob prezentácie prednášok
• záujem diskutovať
• zodpovedný prístup FL k účasti na 
 konferencii
• tohtoročná patrí k tým, o ktorej môžeme 
 hovoriť len v superlatívoch.

Stretneme sa 

o rok v Žiline

Hostia konferencie zlava PharmDr. Lucia Černušková, 
CSc., PharmDr. Margaréta Šubová, PhD., 
z Ústavu farmácie, Lekárska fakulta SZU Bratislava
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z č innost i  sekcie FL SLS

PhDr. Anna Kmeťová

XXXIX. slovenská konferencia 
farmaceutických laborantov a technikov 
pre zdravotnícke pomôcky 
s medzinárodnou účasťou
7. a 8. október 2016, Žilina

Predsedníčka Sekcie FL SSLAZ, o. z., SLS 
Alena Slezáček Bohúňová otvorila konferenciu slovami:

„Už niekoľko rokov sa vám ako prvá prihováram na podujatí, ktoré 
sa svojou históriou a dlhoročnou tradíciou zapísalo do sŕdc vám 
– účastníkom a hosťom, ale aj nám, ktorí ho každoročne pre vás 
pripravujeme. Výživa zohráva kľúčovú úlohu v rámci stabilizácie a 
liečby niektorých závažných, dokonca život ohrozujúcich ochorení, 
preto je v našom záujme priniesť vám nové informácie týkajúce sa 
tejto problematiky. 
My – odborná verejnosť – sa značnou mierou podieľame na mienke obyvateľstva, preto 
verím, že téma bude pre vás prínosná, obohacujúca s efektívnym využitím v praxi za tárami 
lekární a výdajní ZP.”

Hostia: zľava PharmDr. Štefánia Megyesi, Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice a Pharm-
Dr. Veronika Petrželová, farmaceutka Banskobystric-
kého samosprávneho kraja.

Organizátori: 
Slovenská lekárska spoločnosť, 
Slovenská spoločnosť laborantov 
a asistentov v zdravotníctve 
– Sekcia farmaceutických laborantov 
v spolupráci so Slovenskou komorou 
medicínsko-technických pracovníkov 
– Sekciou farmaceutických laborantov 

Téma:
Výživa – základný predpoklad kvality 
života vo všetkých fázach, 
Lieky vydávané bez lekárskeho 
predpisu, zdravotnícke pomôcky 
a liečebná kozmetika

Účasť: 223 farmaceutických laboran-
tov a hostí z celého Slovenska 

Najlepšia prednáška za rok 2015
PhDr. Andrea Bukovská 
– Nové možnosti ošetrovania chronic-
kých rán pri syndróme chronickej nohy

Zlatá medaila SLS 
pre Máriu Fischerovú za prácu 
v prospech farmaceutických laborantov

Hostia: zľava PharmDr. Margaréta Šubová, PhD., 
Ústav farmácie LF SZU, Bratislava a PharmDr. Lucia 
Černušková, CSc., Ústav farmácie LF SZU, Bratislava. 

Výbor Sekcie farmaceutických laborantov SSLAZ, o. z., 
SLS
Zľava: Júlia Štefková, Valéria Tóthová, Alena Slezáček 
Bohúňová, Mária Fischerová, Anna Vojakovičová, Viera 
Jeníková, Alica Fekete.

Doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., Ústav farmácie LF 
SZU, Bratislava a predsedníčka Redakčnej rady ča-
sopisu Teória a prax I Famaceutický laborant  oslávila 
okrúhle životné jubileum, aj keď s  časovým odstu-
pom, v kruhu tých, ktorí ju majú radi a vážia si jej prácu.

Hlavná téma konferencie vychádzala z aktuálnych potrieb praxe a pri výbere tema-
tických okruhov reagovala na odporúčania farmaceutických laborantov.
Prednášky boli fundované a zaujímavé. Prednášatelia predkladali informácie a  fakty 
prepojené na prax, ktorých význam vie zhodnotiť farmaceutický laborant so špeciali-
záciou v odbore lekárenstvo v kontakte s pacientom.
Počas dvoch dní sa v 4 blokoch vystriedalo 18 prednášateľov.
 1. blok
Dojčenie – najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat z hľadiska fyziologického a psycho-
logického, Aktuálne odporúčania pre výživu dojčiat a batoliat, Aký je vzťah niektorých 
esenciálnych kyselín a  neurotransmiterov?, Diéty a  nutričné postupy pri vybraných 
ochoreniach, Liekové formy používané v alternatívnych výživových postupoch, DPV 
– Domáca parenterálna výživa a súčasný stav na Slovensku.
 2. blok
Výživa onkologického pacienta, Výživa a prevencia v liečbe diabetes mellitus, Význam 
húb v životospráve diabetika.
Aktuálna problematika farmaceutického laboranta – panelová diskusia:
 a) Informácie o činnosti SK MTP,
 b) časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant,
 c) činnosť Sekcie farmaceutických laborantov SSLAZ, org. zl. SLS.
 3. blok
Ako prirodzene pomôcť pri zápche, Usmernenie Európskej akadémie pre dermatove-
nerológiu pre liečbu atopickej dermatídy, Čo ste nevedeli o postkoitálnej kontracepcii.
 4. blok
Ovsan, Dopady referencovania cien na ponuku inkopomôcok, SanguiFLOW, unikátna 
starostlivosť o srdce a cievy.

 V prestávkach konferencie mohli účastníci konferencie absolvovať prehliadku vystavujúcich farmaceutických spoločností.
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Dva dni boli plné zaujímavostí a nových in-
formácií. Ubehli, obrazne povedané ako 
voda.

Prečo by som nemenila prácu 
a pracovisko?

Martina Pekarová
Lekáreň Claudius 
Galenus
Žilina

Určite by som neme-
nila ani svojich kole-
gov. Základom je, aby 
ste sa cítili dobre na pracovisku i v kolektí-
ve. A u nás to tak je. Našou veľkou výho-
dou je, že nás zamestnávateľ netlačí, ne-
predpisuje čo a od ktorého výrobcu, distri-
bučnej firmy máme vydávať. Pacientovi sa 
môžem venovať individuálne a  odporučiť 
prípravok, ktorý považujem pre pacienta 
za najvhodnejší. Rozhoduje individuálny 
prístup a  výber prípravku podľa potrieb 
pacienta.

Je to vaša prvá konferencia, na ktorej 
ste sa zúčastnili. Čo očakávate?

Adriana Gajdošová
Lekáreň Lipa
Bánovce nad Bebravou

Nové poznatky, infor-
mácie, spoznám no-
vých ľudí, nadviažem 
nové kontakty.
Už teraz sa teším na atmosféru konferencie, 
ktorá sa v budúcom roku bude organizo-
vať po 40. krát.
Uzavrie jednu etapu práce, aby otvorila novú.

Ako hodnotíte spoluprácu 
− farmaceut a farmaceutický 
laborant na vašom pracovisku?

Veronika Chamajová
Lekáreň na Štadióne
Brezno

Je výhodou mať po 
svojom boku kolegov 
– profesijne zdatných 
a edukovaných vo svojom odbore, ktorí mi 
radi a ochotne odovzdávajú svoje skúse-
nosti nielen teoretické, ale aj praktické, 
ktoré ma posúvajú neustále dopredu, a 
tým sa podieľajú na mojom profesijnom 
raste, za čo im patrí moja vďaka.

Pripravila vás škola pre prax? 

Diana Staníková
Lekáreň Argentum 
Čadca

Ja som navštevovala 
SZŠ v Trnave. Z hľa-
diska prípravy študen-
tov pre prax je podľa 
môjho názoru táto škola tou správnou voľ-
bou. Počas štúdia sme mali možnosť pra-
xovať vo verejnej lekárni. Ja som praxovala 
v  lekárni Pínia v Trnave. V lekárni bol vý-
borný kolektív. Mala som prístup k všetkým 
činnostiam, ktoré súviseli s  mojim študij-
ným odborom. Farmaceutickí laboranti aj 
lekárnici z  lekárne nám pomohli so 
všetkým, čo sme potrebovali. Myslím, že 
po ukončení štúdia sme boli teoreticky i 
prakticky pripravení na vykonávanie nášho 
povolania.

Je dostať možností vzdelávať sa?

Lucia Klučárová
Lekáreň Benu 45
Nové Mesto nad Váhom

Možností vzdelávať 
sa máme dosť. Sú to 
semináre farmaceu-
tických firiem, konfe-
rencie Slovenskej lekárskej spoločnosti 
sekcie farmaceutických laborantov, inter-
né školenia na pracovisku.
Interné školenia na pracovisku organizuje 
zamestnávateľ 1 – 2-krát za rok. Sú orien-
tované na sezónne témy, napr. alergia, te-
hotné ženy a  chrípka, prechladnutie. Se-
mináre sú dobrovoľné a nikoho ani nena-
padne nezúčastniť sa ich. Jednoducho 
tam chce byť.

Čo bolo impulzom ísť študovať 
odbor farmaceutický laborant?

Jana Gajdošová
Lekáreň Košúty
Martin

V lekárni pracujem 
od roku 1982, pra-
covala som vo via-
cerých lekárňach.
Špecializáciu v odbore lekárenstvo som 
ukončila v roku 1992. Môžem povedať, že 
nie je jednoduché nájsť si prácu v odbore 
farmaceutický laborant v lekárni. V našej 
oblasti je trh presýtený farmaceutickými la-
borantmi. A teraz k vašej otázke. Je to ko-
munikácia s pacientmi, šírka služieb, na 
ktorých sa farmaceutický laborant v lekárni 
podieľa:  v našej lekárni je to expedovanie 
voľnopredajných liekov, nahrávanie a pre-
beranie zásielok, nahrávanie faktúr, prípra-
va galenických prípravkov a iné činnosti.

Vyberáme z diskusie v prestávkach konferencie

Dovidenia o rok na jubilejnej 40. 
konferencii.

Poznámka: Vo februárovom čísle prinesieme vystú-
penie Ivety Šluchovej zo SK MTP, spoluorganizátora 
konferencie.
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12 z č innost i  SSFLaTZP

PhDr. Anna Kmeťová

Šefredaktorka a vydavaťeľka časopisu
Teória a prax I Farmaceutický laborant

40. slovenská konferencia 
farmaceutických laborantov 
a technikov pre zdravotnícke pomôcky
10. a 11. november 2017, Starý Smokovec

Farmaceutické laborantky prišli z celého Slovenska. Z roka na rok 
sa ich počet zvyšuje. V tomto roku ich bolo 240. Vyšší bol aj počet 
vystavujúcich farmaceutických spoločností, ktorých zástupcovia 
majú príležitosť s  farmaceutickými laborantkami priamo diskuto-
vať a odpovedať na otázky, ktoré ich zaujímajú.

Za miesto konania jubilejnej 40. konferencie vybral organizátor – 
Výbor Slovenskej spoločnosti farmaceutických laborantov a tech-
nikov zdravotníckych pomôcok (SSFLaTZP)  Vysoké Tatry, kon-
krétne Starý Smokovec.
Čerstvý tatranský vzduch a krása  slovenských veľhôr – osobitne 
Slavkovského štítu boli benefity navyše, z  ktorých mohli čerpať 
účastníci konferencie v prestávkach konferencie.

Konferenciu otvorila prezidentka SSFLaTZP Alena Slezáček 
Bohúňová netradičným spôsobom – krátkym filmom naprieč Slo-
venskom  – ako povedala: „ Krajinou riek, pohorí, zelených lesov 
a  úžasných pamiatok spätých s  vlastnou kultúrou a  históriou. 
Stretli sme sa tu dnes zo všetkých týchto kútov nášho nádherné-
ho Slovenska a ja som skutočne rada, že aj napriek tomu, že je 
množstvo e-lerningových testov, za ktoré môžete dostať kredity 
z pohodlia obývačky, stále pretrváva váš záujem o tradičný spô-
sob vzdelávania, Určite mi dáte za pravdu, že toto podujatie nie je 
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Garanciou kvality dnešnej konferencie je nielen záštita  JUDr. Ing. 
Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva  SR, ktorý sa konferen-
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šich hostí a prednášajúcich.

Čestná prezidentka SSFLaTZP Viera Jeníková pokračovala 
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vou, Betkou Hladnou a Lýdiou Štefánkovou. Ako spoluzakladateľ-
ky Sekcie farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti 
technických zdravotníckych pracovníkov pri Slovenskej lekárskej 
spoločnosti sme naštartovali naše celoživotné vzdelávanie. Od 
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ným k požadovaným náročným podmienkam našej práce. Rady 
našich členiek sa postupne omladzujú a získavajú potrebnú vitali-
tu. Tohto roku sa naša sekcia pretransformovala na samostatnú 
Slovenskú spoločnosť farmaceutických laborantov a  technikov 
pre zdravotnícke pomôcky pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Našou snahou je i naďalej, aby naša spoločnosť bola iniciá-
torom zmien a rovnocenným partnerom inštitúcií, ktoré roz-
hodujú  o profile a budúcnosti odboru farmaceutických labo-
rantov. 

Výbor SSFLaTZP sprava Valéria Tóthová, Júlia Štefková, Mária Fischerová, Anna 
Vojakovičová, Vierka Jeníková, Alžbeta Hladná, Alena Slezáček Bohúňová, Alena 
Hanušniaková, Alica Fekete.

Prednášatelia z  Ústavu farmácie LF SZU, Bratislava, sprava Bc. Alena Šinde-
lářová, predsedníčka Sekcie farmaceutických laborantov pod Českou asociáciou 
sestier,  PharmDr. Lucia Černušková, CSc., Iveta Šluchová, členka Rady SK MTP, 
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.

Účastníčky konferencie mali priestor diskutovať s prednášateľmi po prednáške  
i v prestávkach rokovania.
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Práca v SLS a jej členkami sekretariátu pod vedením dr. Mácovej 
a dr. Mistríkovej  má výrazný význam pre rast našej spoločnosti. 
Významná je i spolupráca s Ústavom farmácie LF SZU Bratislava 
v  realizácii špecializačného štúdia v  odbore lekárenstvo, kde 
máme zastúpenie v skúšobných komisiách, ktorej členmi sú doc,. 
Szücsová, doc. Sýkora, dr. Černušková, dr. Šubová, ktorí sú od-
bornými garantmi výsledkov tohto štúdia. 

Kvalitné prednášky, 
tvorivá atmosféra

Pri tejto príležitosti chcem vysloviť úprimné uznanie mojej pokra-
čovateľke, prezidentke našej spoločnosti Alene Slezáček Bohúňo-
vej, ako sa ujala vedenia spoločnosti.

Nemôžem opomenúť uznanie dr. Kmeťovej za náš časopis Teória 
a prax I Farmaceutický laborant, ktorý vydáva pre naše zviditeľne-
nie a edukáciu profesie farmaceutický laborant.

Dovoľte, aby som privítala na tejto výročnej konferencii zaklada-
teľku našej sekcie pani Alžbetu Hladnú.“

Z jej vystúpenia vyberáme.
„Takmer pred 50 rokmi, v roku 1969, sa zrodila myšlienka založiť 
spoločnosť, ktorá by združovala FL za účelom zvyšovania predo-
všetkým odbornej úrovne, vzájomnej výmeny skúseností, ale aj 
povznesenia spoločenského vedomia na profesiu farmaceutický 
laborant.
Táto snaha vyšla z  radov asistentiek katedry FL pri vtedy ÚĎV 
SZP, najmä Ľ. Polakovičovej, ktorej sa podarilo pre túto činnosť 
získať ďalšie kolegyne.
Bol vytvorený prípravný výbor, ktorý v decembri 1969 zvolal usta-
novujúci zjazd FL v rámci únie SZP. Na ňom sa definovali úlohy 
a ciele a bol zvolený výbor, kde ma zvolili za predsedníčku. Pravi-
delne  sme organizovali raz ročne celoslovenské ako aj celoštátne 
pracovné dni s rôznym odborným zameraním.

Vznik tradície organizovania konferencií bol a zostáva aj na-
ďalej významnou skutočnosťou potreby zvyšovania odbornej 
úrovne FL. 
Chcem sa poďakovať výboru sekcie za nezištnú a zanietenú prá-
cu pri organizovaní týchto podujatí a vyjadriť obdiv našej kolegyni 
Vierke Jeníkovej, ktorá s neutíchajúcim elánom a od vzniku sekcie 
je nápomocná činnosti výboru.“

Po vystúpeniach prezidentky, čestnej prezidentky a  prvej pred-
sedníčky sekcie farmaceutických laborantov začal pre farmaceu-
tické laborantky a technikov zdravotníckych pomôcok  dvojdňový  
„maratón“ prednášok a diskusií.

Téma konferencie:
Imunita – dôležitý faktor v zdraví a v chorobe

Na konferencii vystúpili: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, 
prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD., 
prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., RNDr. Jana Štofilová, PhD., 
RNDr. Jakub Štofila, MUDr. Peter Marko, MPH, MUDr. Pavel Jed-
lička, Mgr. Monika Linerová, MUDr. Michal Bukovčan , MUDr. Jo-
zef Klucho a ďalší.

Vznik a vývoj povolania farmaceutický laborant na Slovensku – to 
bola prvá prednáška. Prinášame ju v plnom znení str. 14 – 15.
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16 z č innost i  SSFLaTZP

Spolupráca FL navzájom a  význam konferencie
Júlia Mitaľová
Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore lekárenstvo

„Vzájomne spolupracujeme  a odovzdávame si 
skúsenosti, ja konkrétne v oblasti nákupu ZP, 
osobitne hradených ZP, vykazovania špeciál-
nych ZP a iných témach, kde si máme čo po-
vedať.
Konferencia mi vytvára priestor oboznámiť sa s novinkami v na-
šom odbore, pripravovaných zákonoch. Veľmi milé sú aj stretnutia 
s kolegyňami, kde si zaspomíname na školské časy a vzájomne 
sa potešíme s tým, čo nám prináša život.“

Prečo by malo IPL v lekárňach zostať a pripravovať sa 
vo väčšom rozsahu? 
Michaela Maniačková
Lekáreň Dr. Max, Myjava
Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore lekárenstvo

„Aj keď mnohé IPL sa vyrábajú hromadne, 
myslím si, že individuálna príprava liekov by 
mala zostať v lekárňach zachovaná. Mnohé re-
ceptúry sa už v  lekárňach nepripravujú, pritom veľa z nich bolo 
dostačujúcich na liečbu viacerých ochorení. A aj práca laboranta 
týmto stráca na svojom kredite. Čo si myslím, že je veľká škoda, 
lebo je to nádherná a zmysluplná práca.“

Čo mi dala špecializácia v odbore zdravotnícke pomôcky?
Iveta Kalaninová
Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore zdravotnícke 
pomôcky
Lekáreň Alba, Sobrance

„Keďže od skončenia SZŠ v Košiciach pracu-
jem ako farmaceutická laborantka vo verejnej 
lekárni, uvítala som, že môžem absolvovať semináre, prednášky 
venované zdravotníckym pomôckam a  následne ukončiť toto 
vzdelávanie úspešnou skúškou. Veľkým prínosom pre mňa bol šir-
ší rozhľad, vedomosti v oblasti legislatívy, možnosti, ktoré môžem 
delegovať ďalej, pacientom, ktorí potrebujú k svojmu životu bez 
obmedzení práve tieto pomôcky. Teší ma, keď môžem poradiť pa-
cientovi, kto mu môže túto pomôcku predpísať na poukaz, ako 
môže ušetriť peniaze a  ako si ich môže vzájomne kombinovať. 
Prehlbovať vedomosti aj týmto spôsobom považujem za veľký prí-
nos v procese celoživotného vzdelávania. Aj keď musíme cesto-
vať do Bratislavy, zažívať stres pred skúškou a venovať čas znova 
učeniu, ktoré sme „vždy dali tzv. bokom.“

Ktorá forma vzdelávania vám je najbližšia a ktorú by ste 
doplnili?
Jaroslava Danková
Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore lekárenstvo
Lekáreň Verbascum, Senica

„Osobne vítam každú formu vzdelávania, pre-
tože odbor, v ktorom pracujem veľmi rýchlo na-
preduje, a preto je podstatné a potrebné, aby 
sme napredovali spolu s ním.
Najmilšie mi je vzdelávanie formou odborných seminárov a konfe-
rencií, kde je možnosť získať veľa nových a zaujímavých informá-
cií.  I keď ja osobne by som uvítala vyššiu úroveň niektorých pred-
nášok zameranú viac na odborné témy ako propagáciu konkrét-
nych produktov.  Forma vzdelávania odbornými seminármi mi vyho- 
vuje hlavne preto, že je človek blízko prednášajúcich odborníkov 
a môže priamo získať odpovede na konkrétne otázky. Zároveň je 
to i príležitosť stretnúť kolegov a kolegyne z iných lekární a regió-
nov a  príjemne spolu stráviť čas.
Druhou najmilšou formou vzdelávania je pre mňa forma, ktorá je 
publikovaná v odborných časopisoch, ktoré sú plné zaujímavých 
i užitočných informácií. Vždy sa veľmi teším, keď nám do lekárne 
príde môj obľúbený odborno-informačný  časopis Teória a prax 
I  Farmaceutický laborant. Je mi veľmi blízky, lebo v  ňom vždy 
nájdem  témy týkajúce  sa aktuálnej situácie a problematiky v na-
šom odbore. Dnes veľmi rozšírená forma  je i forma vzdelávania  
sa cez internet. Ja však patrím medzi tých, ktorí majú radi ľudí 
a radšej teda trávim čas  s nimi ako s PC. Táto forma je teda pre 
mňa najmenej blízka. Používam ju len v prípade vyhľadávania kon-
krétnych informácií.“ 

Môj deň v lekárni
Alžbeta Šlosárová
Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore lekárenstvo
Lekáreň Benu 53, Nitra 

„V  lekárni sa striedame dve FL v  2 zmenách 
–12- hodinovej alebo 8 hodinovej. Je to práca 
za tárou alebo ostatná činnosť. O čom je? Ukla-
dám lieky, sledujem exspiráciu liekov, pripravujem IPL v laborató-
riu podľa receptov. To, že produkty ukladám, mi prináša aj pre-
hľad, ktorý mi pomáha v práci za tárou – viem, kam mám siahnuť 
pre požadovaný produkt. A  je to podstatné, pretože počet voľ-
nopredajných liekov, výživových, potravinových doplnkov sa zvýšil 
za ostatné roky aj o 200 %.
Viem to posúdiť, pretože v lekárni pracujem takmer 35 rokov. Sú-
časná práca je skôr o expedovaní ako o práci v  laboratóriu. IPL 
vytláčajú hromadne vyrábané lieky, napríklad antibiotické sirupy 
sme kedysi pripravovali v lekárni, dnes už nie, sú hotové. Práca FL 
je jednoduchšia, ale kedysi práve vďaka IPL bola zaujímavejšia 
a odborne náročnejšia.“

Konferencia skončila a  už dnes sa organizátori zamýšľajú 
nad obsahom tej, ktorá bude o rok na jeseň.
Tohtoročná bola o čosi iná, slávnostná. Konala sa po 40.-krát. 
Splnila všetky atribúty – kvalitou, profesionálnou organizá-
ciou, výbornou atmosférou a príležitosťou na výmenu skúse-
ností farmaceutických laborantiek  zo všetkých regiónov Slo-
venska.

V prestávkach konferencie je priestor na diskusie, výmenu skúseností, čo dáva konferencií nielen odborný, ale i ľudský rozmer.

Niekoľko postrehov farmaceutických laborantiek na konkrétne otázky

Dovidenia o rok na 41. konferencii farmaceutických 
laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky.
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41. konferencia 
farmaceutických laborantov a technikov 
pre zdravotnícke pomôcky

Organizátori: Slovenská spoločnosť farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky 
(SSFLaTZP), o. z., Slovenskej lekárskej spoločnosti v spolupráci so Slovenskou  komorou medicínsko-technických pracovníkov 
(SK MTP)

Termín: 16. – 17. november 2018 

Miesto: Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec

Téma: Ochorenie vedúce k stómii a starostlivosť o pacienta

Organizátori opäť prekvapili

Konferencia má už roky punc kvality. Myslíte si, že jej úroveň sa už nedá zvyšovať, ale opak je pravdou. 
Organizátori to dokázali. V roku 2018 ju opäť posunuli o kúsok ďalej. Kvalitní lektori, pozorné publikum, 
pútavé prezentácie 41 vystavujúcich farmaceutických spoločností a spoločenská časť po kolotoči pred-
nášok prvého dňa.

Prvé slová na konferencii patrili RNDr. Jozefovi Slanému, CSc., z Odboru farmácie 
Ministerstva zdravotníctva SR: „Farmaceutický laborant je pravou rukou farmaceuta. 
Ak má obstáť a byť preňho partner nemôže zakrpatieť, ale využívať všetky zdroje k odbor-
nému rastu. Konferencia, vaše najväčšie vzdelávacie podujatie, vám túto možnosť ponú-
ka a je jednou z možností, ako prísť k novým poznatkom...“

„Ide o podujatie s bohatou históriou, podujatie už desaťročia rešpektované odbornou ve-
rejnosťou,“ pripomenula  Alena Slezáček Bohúňová, prezidentka SSFLaTZP. 
„ Žijeme v elektronickej dobe. O udalostiach sa dozvedáme ešte skôr ako sa stanú, na-
miesto výplaty v minciach a bankovkách chodí na náš imaginárny účet imaginárna kryp-
tomena, ktorej existenciu potvrdzuje len séria zložitých kódov.
Namiesto pečatí chráni naše súkromie a cenné informácie niekoľko písmen hesla. Dôleži-
té dokumenty nemáme uložené v trezoroch, zamknutých na niekoľko zámkov, ale sú ulo-
žené v kyberpriestore a dostaneme sa k nim, len keď poznáme tie správne prístupové 
kódy. A elektronická doba sa nevyhla ani nášmu povolaniu. Namiesto papierového recep-
tu alebo poukazu máme len rodné číslo. Doba, keď pri výpadku PC siete nie sme schop-
ní urobiť ani ten najjednoduchší pracovný úkon. Doba, kedy skutoční ľudia s menom strá-
cajú identitu a stávajú sa len číslami. Práve preto ma nesmierne teší váš záujem o tradič-
ný typ vzdelávania...“

„Za takmer pol storočia môžeme bilancovať našu činnosť v odbore farmaceutický labo-
rant. Považujem ju  za dôležitú nielen pre Slovenskú lekársku spoločnosť, ale predo-
všetkým pre účastníkov týchto konferencií v oblasti celoživotného vzdelávania,“ skonšta-
tovala čestná prezidentka SSFLaTZP Viera Jeníková.

PhDr. Anna Kmeťová

Šefredaktorka a vydavaťeľka časopisu
Teória a prax I Farmaceutický laborant
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Aktuálna problematika

RNDr. Jozef Slaný, CSc. 
Ministerstvo zdravotníctva SR
Právne úpravy a zmeny v legislatíve 

Iveta Šluchová 
Členka Prezídia a Rady SK MTP Trenčín
Aktuálne zmeny vo vedení kancelárie 
i orgánoch SK MTP
SK MTP združuje 13 povolaní, a  tak nie  
všetky aktivity súvisia s  našou profesiou. 
Z  tých spoločných je to novela  vyhlášky 
366/2005 o  systéme ďalšieho vzdeláva-
nia. Predložený návrh sme pripomienkova-
li a mali sme  k nemu viacero výhrad. Dňa 
1. 10. 2018 sme boli prizvaní ma MZ SR 
kvôli prerokovaniu pripomienok. Bola som 
tam ja a vedúci kancelárie SK MTP Patrik 
Moškurjak. Nemožno hovoriť o  žiadnom 
konštruktívnom rokovaní. Podarilo sa nám 
presadiť minimum vecí, ale aj to  nie je isté, 
či budú vo finálnom dokumente. Novela by 
mala ísť v tomto období do medzirezortné-
ho pripomienkového konania. 
Sekretariát SK MTP
V máji tohto roku sa konal snem SK MTP, 
na ktorom prebehli riadne voľby do orgá-
nov komory. Rada SK MTP ma navrhla 
ako protikandidátku na post prezidentky, 
pretože sme mali výhrady k chodu sekre-
tariátu a prístupu prezidentky. Bola zvole-
ná staronová prezidentka. Rada SK MTP 
žiadala od prezidentky vysvetlenie, prečo 
sa nezúčastňuje zasadnutí MZ SR a sta-
vovských organizácií. Jej reakciou bola re-
zignácia na funkciu prezidentky a  členku 
Rady SK MTP. V súčasnosti riešime  všet-
ky problémy s činnosťou SK MTP, ktoré sú 
vypuklejšie, ako vyzerali. Nové voľby budú 
v máji budúceho roka.  SK MTP navonok 
reprezentuje zastupujúca viceprezidentka 
Katarína Migasová. Za riaditeľa kancelárie 
SK MTP bol zvolený Bc. Patrik Moškurjak.

Alena Sezáček Bohúňová 
Prezidentka SSFLaTZP Žilina
Slovenská spoločnosť FL a  TZP – jej 
činnosť a aktivity v roku 2018

Prednášatelia a témy:

PharmDr. Lucia Černušková, CSc. 
Ústav farmácie LF SZU Bratislava
Stómia a ochorenia vedúce k stómii

MUDr. Miroslav Lukáč 
Chirurgické odd. FNsP Prešov
Stómia z pohľadu chirurga

MUDr. Ivan Kecskés, MPH 
Odd. radiačnej onkológie FNsP Žilina
Kolorektálny karcinóm

Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. 
Prednosta Ústavu farmácie LF SZU 
Bratislava
Nádory ORL oblasti a pažeráka

Mgr. Alena Lukáčová Havrilová 
SZŠ Prešov a ambulancia internistu
Starostlivosť o  pacienta s  tracheostó-
miou

PharmDr. Margaréta Šubová, PhD. 
Ústav farmácie LF SZU Bratislava
Úloha IPL v starostlivosti o imobilného 
pacienta

Pavol Uhlárik 
Rajec
Život pred a po stómii – strhujúca pre-
zentácia zo života stomika, ktorý to ne-
vzdal a je úspešným športovcom a or-
ganizátorom maratónov a  bežeckých 
pretekov napriek svojmu handicapu.

Ing. Peter Laudon
Ľudia so stómiou, rôzne telesné pome-
ry a  ako vybrať vhodnú stomickú po-
môcku?

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 
Ústav klinické imunológie a alergológie LF UK a FN 
Hradec Králové
Môžeme vhodným zložením stravy po-
silniť imunitu a zlepšiť celkové zdravie?

Organizačný výbor: zľava Danica Kšenzighová, Alica Fekete, Alena Hanušniaková, Anna Vojakovičová, Alica 
Vargová, Vierka Jeníková, Anton Slezáček, Alena Slezáček Bohúňová, Mária Fischerová, Júlia Šteffková
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Tatiana Šúryová

Farmaceutická laborantka
Výdajňa zdravotníckych pomôcok 
Liptovský Mikuláš

Prečo považujem účasť na konferencii 
za dôležitú?

Dnešná doba si vyžaduje, aby pracovník 
vo výdajni zdravotníckych pomôcok mal 
prístup k  aktuálnym informáciám, či už 
v oblasti legislatívy, ale aj samotných pro-
duktov. Práve takáto konferencia je skve-
lou voľbou, ako získať tieto informácie, či 
už od lekárov alebo sestričiek, ktorí pracu-
jú priamo s pacientom, ale aj prostredníc-
tvom zástupcov farmaceutických spoloč-
ností formou panelovej komunikácie. Sa-
mozrejme je to aj vynikajúca príležitosť 
stretnúť sa alebo zoznámiť s novými kole-
gami a  vymeniť si skúsenosti a poznatky 
v odbore.

Katarína Marušáková

Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore lekárenstvo
Výdajňa zdravotníckych pomôcok 
Angelus, Námestovo

V čom je systém vzdelávania dobrý, 
v čom nepostačuje a v čom by sa mal 
zmeniť?

Veľmi pozitívne vnímam veľké kongresy, ako 
je tento. Stretneme sa spoločne s kolegy-
ňami, dozvieme sa zaujímavosti, novinky v te-
rapii a starostlivosti o pacienta a aktuality 
z legislatívy. Ja osobne by som uvítala, keby 
sa nejaké semináre konali aj na odľahlej-
ších miestach Slovenska, ako napr. na Orave.

Margita Lašová

Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore lekárenstvo
Lekáreň Salvator, Čadca

Vytvára vám zamestnávateľ priestor na 
účasť na seminároch a iných vzdeláva-
cích akciách?

Môj zamestnávateľ si uvedomuje dôleži-
tosť ďalšieho vzdelávania svojich zamest-
nancov. Vzdelaní zamestnanci sú jeho pri-
daná hodnota pre pacientov, ktorí navští-
via lekáreň. 
A preto nám ochotne vytvára podmienky 
na účasť na vzdelávacích akciách. A to nie-
len pre získavanie potrebných kreditov. Ale 
predovšetkým kvôli  prehlbovaniu našich 
vedomostí  a získavaniu nových aktuálnych  
informácií a poznatkov, vďaka ktorým slú-
žime našim pacientom kvalifikovaným po-
radenstvom v  prospech udržania a  zlep-
šenia ich zdravia.

    Originálny najjemnejší Tea Tree Oil 

Terapeutický čistý prírodný produkt

TIP na použitie:
- na dezinfekciu pokožky, menších poranení...
- na herpesy, afty, hnisavé angíny, pľuzgiere...
- pri nádche a bolestiach uší...
- na odstránenie kliešťov a dezinfekciu 
   po uhryznutí, poštípaní, popŕhlení...
- na hnisavé rany, vyrážky, popáleniny...
- tlmí zápaly a infekty v ústach, plesne na nohách...
- na boľavé nechtové lôžka, panaríciá, zádery...
- na bradavice vírusového pôvodu...
- na vyrážky, štípance, popŕhlenie medúzami, trávami...
- najsilnejšie a najjemnejšie prírodné antiseptikum
- nevyhnutný doma, na výletoch, pri športe...
- neštípe, rýchlo zregeneruje poškodené tkanivo...
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+ „Lekárnička vo fľaštičke“
                               doma i na cestách

Katalóg produktov žiadajte na GSM: 0907 906 906 • Infolinka tel.: 052/ 772 44 54
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IČO: 42140251, DIČ: 2022600635, zriadená zákonom NR SR č. 578/ 
2004 Z. z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníc-
kych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľuje informovať o zmene 
adresy sídla sekretariátu/kancelárie SK MTP od 1. decembra 2018.

Nová adresa sekretariátu/kancelárie SK MTP je: 
Hasičská 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
V súvislostí so zmenou sídla sekretariátu/kancelárie SK MTP nedo-
chádza k žiadnym zmenám identifikačných údajov SK MTP (IČO, DIČ, 
bankové spojenie, čísla účtov, e-maily, telefónne a faxové číslo), tie 
ostávajú nezmenené.
Prosíme Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencií 
a to s platnosťou od 1. decembra 2018!
Ďakujeme za pochopenie a vopred sa Vám ospravedlňujeme za prí-
padné nepríjemností.                

Bc. Patrik Moškurjak
riaditeľ kancelárie SK MTP

Slovenská komora medicínsko-technických 
pracovníkov – nová adresa

V prestávke konferencie sme sa opýtali

42. konferencia farmaceutických 
laborantov a technikov pre zdravot-
nícke pomôcky sa bude konať 
8. a 9. 11. 2019. Ilu

st
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to
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Dovidenia o rok 
v Starom Smokovci
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                               doma i na cestách

Katalóg produktov žiadajte na GSM: 0907 906 906 • Infolinka tel.: 052/ 772 44 54
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Slovenská konferencia farmaceutických 
laborantov je pripravovaná srdcom

Tohtoročná téma:
Starostlivosť o pacienta
s neurodegeneratívnymi ochoreniami

Konala sa už po 42.-krát.
Termín a miesto:
8. a 9. november 2019, Starý Smokovec, Grand hotel Bellevue

Organizátori:
Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť farmaceutických 
laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky

Spolupracovník:
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
Podujatie sa koná jedenkrát v roku, z toho tretíkrát vo Vysokých Tatrách, 
má celoslovenskú pôsobnosť a je tematicky zamerané.

Konferenciu otvorila Alena Slezáček 
Bohúňová, prezidentka SSFLaTZP:
„Téma neurodegeneratívnych ochorení je 
mimoriadne aktuálna, pretože incidencia 
týchto ochorení významne stúpa a dnes 
pomaly nenájdeme rodinu, v ktorej by sa 
niektoré z ochorení nevyskytlo.

Choroba si nevyberá, zasahuje do života 
ľudí bez ohľadu na to, či máte úspešne roz-
behnutú kariéru, nezaopatrené deti, či máte 
túžbu precestovať svet či zdolať športové 
výzvy.
Príde vtedy, keď ju najmenej čakáte. Zastih-
ne vás nepripravených, pretože na chorobu 
sa pripraviť nedá. Často naruší pokoj v rodi-
ne, zažité stereotypy a zrúca všetky plány.
Som nesmierne rada, že naše pozvanie na 
konferenciu prijali významní hostia, ktorí sú 
v rámci svojho profesionálneho pôsobenia 
osobnosťami a uznávanými odborníkmi.”

Prednášali: MUDr. Anna Cvengrošová, 
primárka Kliniky neurológie FNsP Prešov, 
RNDr. Dana Žáková, PhD., z Oddelenia 
priónových chorôb LF SZU, PharmDr. Lucia 
Černušková, CSc., a PharmDr.  Margaréta 
Šubová, PhD., z Ústavu farmácie Lekárskej 

fakulty SZU, Mgr. Adriana Komačková z lekárne 
Žilpo Žilina, odborníčka na zdravotnícke 
pomôcky, Ing. Milan Kurčík zo Špecializova-
ných liečebných kúpeľov Kováčová, PharmDr. 
Juraj Fescu, MUDr. Marek Hakl, PhD., z Centra 
liečby bolesti a Chirurgickej kliniky FN Brno 
a ďalší.

Čestná prezidentka Vierka Jeníková 
pripomenula najvýznamnejšie medzníky, 
s ktorými je spojená aj činnosť farma-
ceutických laborantov:
„V týchto dňoch si pripomenieme a oslávime 
50. výročie založenia Slovenskej lekárskej 
spoločnosti a 70. výročie založenia Česko-
slovenskej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně. 
Naša spoločnosť je tejto udalosti aktívnou 
súčasťou. Od roku 1969 v rámci Slovenskej 
lekárskej spoločnosti organizujeme pre odbor 
farmaceutický laborant a iných zdravotníckych 
pracovníkov konferencie, vždy s aktuálnou 
odbornou tematikou. Je to najvýznamnejší 
projekt v oblasti celoživotného vzdelávania 
farmaceutického laboranta s účasťou reno-
movaných prednášateľov a širokým zastúpe-
ním farmaceutických spoločností.

13. novembra 2019 sa uskutoční slávnostné 
zasadnutie Slovenskej lekárskej spoločnosti 
v aule Univerzity Komenského, na ktorom 
sa uvedie do odbornej verejnosti dielo „Histó-
ria Slovenskej lekárskej spoločnosti“, ktorého 
sme i my spoluautormi.”

Počas dvoch dní odznelo 19 prednášok: 
za účasti 241 farmaceutických labo-
rantov, technikov zdravotníckych pomô-
cok a pozvaných hostí.

Spôsobov ako odborne i ľudsky rásť v služ-
bách profesie, ktorú farmaceutickí laboranti 

vyštudovali, je veľmi veľa. Šťastím je, že je 
aj v ich rukách, ktorú formu si vyberú. Ve-
domosti sú jedna vec a druhá ako ich vedia 
v komunikácii s pacientom využiť a zúročiť 
v jeho prospech, ale aj splniť očakávania 
zamestnávateľa. Veď kredit lekárne, výdaj-
ne zdravotníckych pomôcok rozhoduje o tom, 
či sa k nim pacient ešte vráti. Možno aj preto 
je záujem o konferenciu farmaceutických 
laborantov z roka na rok vyšší, i keď je to 
len jedna z možností ako prísť k novým po-
znatkom.

Opýtali sme sa počas prestávky:

Mgr. Miroslava Lezová
Farmaceutická laborantka
Lekáreň Dr. Max, Tesco
Považská Bystrica

Prečo je dôležité, aby IPL zostala
v lekárňach?

„IPL predstavuje neoddeliteľnú súčasť leká-
renskej starostlivosti. Veľmi často sú využíva-
né najmä pri dermatologických diagnózach. 
Nakoľko v dnešnej dobe sa často stretávame 
s výpadkami liekov, IPL predstavujú vhodnú 
náhradu pri špecifických problémoch pa-
cientov. Príprava IPL je jednou z hlavných 
úloh farmaceutického laboranta a je charak-
teristická pre toto povolanie.“

Iveta Labašková
Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore 
lekárenstvo
Lekáreň Liptovskej nemocnice
Liptovský Mikuláš

Poradenstvo pacientovi, čo ho zaujíma 
najviac a na čo nesmie farmaceutický 
laborant v komunikácii s ním zabudnúť?

„Pracujem v lekárni, v ktorej na odborné 
poradenstvo kladieme veľký dôraz a pova-
žujeme to za alfu a omegu našej práce. 
Sme lekáreň bez vernostného systému a na-
priek tomu máme stále väčšiu základňu 
pacientov, ktorí sa vracajú aj kvôli poraden-
stvu. Dnešný pacient má veľa naštudované 
z internetu a my potom veľmi často opravu-
jeme chybné interpretácie.

Záujem pacientov je široký, preto je nevy-
hnutné vzdelávať sa v nových trendoch, 
novinkách v oblasti OTC, ale aj v možných 
interakciách s Rx liekmi.

Pri výdaji voľnopredajných liekov by pacient 
mal vždy odísť z lekárne informovaný a po-
učený. Komunikácia by mala byť zrozumi-
teľná a s veľkou dávkou empatie. Len tak 
nás nebudú mať za predavačov v bielom.“

Organizačný výbor konferencie.
Zľava Alena Slezáček Bohúňová, Vierka Jeníková, 
Mária Fischerová, Anna Vojakovičová a Júlia Šteffková

PhDr. Anna Kmeťová
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Jana Olejová
Farmaceutická laborantka 
so špecializáciou v odbore 
lekárenstvo
Eko lekáreň, Poprad

Prečo je dôležitá spolupráca farmaceuta 
a farmaceutického laboranta?

 „1. Sme jeden tím.
  2. Funguje u nás vzájomná úcta a tým

  zvyšujeme profesionalitu našej lekárne.
  3. Laboranti pomáhajú pri expedovaní liekov.

Tým, že pripravujú lieky na Rp, urýchlia 
vybavenie pacientov a môžu pripraviť aj 
doplnkovú starostlivosť k liekom na Rp. 
Tak dosiahneme spoločne vyšší obrat 
lekárne.

  4. Pracujeme spoločne na akciách a tak
môžeme plniť plán a ciele, ktoré si 
vopred stanovujeme.“

Iveta Šluchová, prezidentka SK MTP, 
informovala o aktuálnych zmenách v sta-
vovskej organizácii. „Tým, že SK MTP zdru-
žuje 13 zdravotníckych povolaní je práca 
špecifická, občas náročná najmä z dôvodu 
rôznorodosti obsahu práce týchto zdravot-
níckych povolaní.“

O zmenách v zaraďovaní do špecializačného 
štúdia informovala PharmDr. Lucia Černuš-
ková, CSc.

Novinka: Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej 
formy ďalšieho vzdelávania poslať do 31. de-
cembra 2019 na študijné odd. FOa ZOŠ SZU, 
Limbova 12-14, 833 03 Bratislava (k téme sa 
vrátime v dvojčísle február – marec 2020).

Slovo prezidentky Aleny Slezáček 
Bohúňovej na záver

„V roku 2019 sa nám podarilo navýšiť členskú 
základňu o 20 %, v roku 2020 počítame 
s 10 % navýšením počtu členov. Od budú-
ceho roka začneme udeľovať jednej/jednému 
z vás cenu Viery Jeníkovej, ktorá dala 
srdce a 50 rokov svojho života v prospech 
rozvoja profesie farmaceutický laborant.“

Zľava:
fyzioterapeutka Mgr. Martina Gruchaľáková
s Janou Gavendovou s ochorením na Sklerózu multiplex

Dovidenia o rok 6. – 7. novembra 2020
v Starom Smokovci
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Doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc.

Predsedníčka Redakčnej rady
Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant 

VZNIK A VÝVOJ POVOLANIA 
FARMACEUTICKÝ LABORANT 
NA SLOVENSKU

Požiadavky na výchovu lekárenských la-
borantov boli prvý raz vyslovené v  roku 
1948 na III. lekárnickom kongrese v Karlo-
vej Studánke. V  tom čase si lekárnici vy-
chovávali svojich pomocníkov sami, ne- 
existovala školská inštitúcia, ktorá by ta-
kýmto pracovníkom poskytovala potrebné 
vzdelanie. Začiatky vzdelávania sa začali 
realizovať v  kurzoch a  v závodných ško-
lách práce. V roku 1950 vznikla v Českom 
Krumlove závodná škola práce Hlavnej 
správy lekární, ktorú možno považovať za 
predchodcu vzdelávania lekárenských la-
borantov. V roku 1951 bola preložená na 
II. vyššiu zdravotnícku školu do Brna ako 
samostatný odbor s  názvom lekárenský 
laborant. Štúdium na tomto odbore bolo 
trojročné až do školského roku 1955/56, 
kedy sa predĺžilo na štyri roky. 

Na Slovensku v roku 1950 Štátny zdravot-
nícky ústav usporiadal kurz pre vzdelanie 
a  výcvik pomocných laboratórnych síl vo 
verejných lekárňach zo základných farma-
ceutických predmetov (farmaceutická ché-

mia, galenická farmácia, farmakognózia, 
výklad zdravotníckych zákonov a iných práv- 
nych predpisov so zvláštnym zreteľom na 
lekárnictvo, praktický výcvik).

Nariadenie vlády č. 77/1951 Zb. definova-
lo úlohy a  jednotlivé povolania stredných 
zdravotníckych pracovníkov, medzi nimi aj 
povolanie lekárenský laborant. Zvyšovanie 
ich odbornej úrovne a práce a prispôso-
bovanie sa súčasnému stavu vedy sa malo 
zabezpečovať účasťou na ďalšom školení 
a výcviku. Na úspešný výsledok tohto ško-
lenia alebo výcviku bola viazaná možnosť 
ďalšieho výkonu povolania stredného zdra-
votníckeho pracovníka. 

Pod patronátom Povereníctva zdravotníc-
tva usporiadala Hlavná správa lekární v roku 
1954 laborantský kurz I. stupňa, ktorý po-
kračoval ako doškoľovací kurz II. stupňa 
v roku 1957. Jeho absolventi získali opráv-
nenie na výkon povolania lekárenského la-
boranta a nadobudli kvalifikáciu stredného 
zdravotníckeho pracovníka.

Prvou zdravotníckou školou v Českoslo-
vensku, ktorá otvorila v roku 1951 pre žia-
kov so základným vzdelaním štúdium od-
boru lekárenského laboranta pre celú re-
publiku, bola škola v Brne. Pretože sa plán 
výchovy lekárenských laborantov pre Slo-
vensko pre malý záujem neplnil, na zákla-
de prieskumu potreby lekárenských labo-
rantov sa na Slovensku v roku 1956 otvoril 
štvorročný študijný odbor lekárenský labo-
rant na Strednej zdravotníckej škole v Bra-
tislave v priestoroch Strednej zdravotníckej 
školy MUDr. Ivana Hálka na Nedbalovej uli-
ci. Po roku sa odbor presťahoval na Živ-
nostenskú ulicu do priestorov Vyššej školy 
výživy, priestory pre laboratórne cvičenia 
sa zriadili v  jazykovej škole na Slovanskej 
ulici. V roku 1959 sa odbor presťahoval do 
nových priestorov Strednej zdravotníckej 
školy na Záhradníckej ulici, kde sídli doteraz.

Vyhláškou č. 44/1966 Zb. boli lekárenskí 
laboranti zaradení do kategórie stredných 
zdravotníckych pracovníkov. Pomaturitné 
štúdium (získavanie špecializácií) sa na 
nich nevzťahovalo.

Vyhláškou č. 77/1971 Zb. (§ 54, ods. 1) sa 
zmenil názov povolania lekárenský labo-
rant na farmaceutický laborant. Dôvo-
dom zmeny názvu bolo ich uplatnenie nie-
len v  lekárňach, ale aj v  iných oblastiach 
farmácie. Spôsobilosť na výkon povolania 
sa získala maturitou na strednej zdravot-
níckej škole. V  rámci pomaturitného špe-
cializačného štúdia mohli získať špecializá-
ciu v odboroch lekárenstvo, farmaceutická 
analýza a zásobovanie zdravotníckymi po-
trebami.

Štúdium popri zamestnaní (diaľkové alebo 
večerné štúdium) umožnila vyhláška Mi-
nisterstva školstva a Ministerstva zdravot-
níctva č. 103/1979 Zb. Podmienky tohto 
štúdia sa v priebehu rokov menili a v sú-
časnosti sa neumožňuje.
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Pedagogickými vedúcimi odboru lekáren-
ský/farmaceutický laborant boli RNDr. Ru-
dolf Sokolík (1959 – 1965), RNDr. PhMr. 
Berta Dvořáková (1965 – 1983), Mgr. Žel-
míra Majerová a v súčasnosti je RNDr. Edi-
ta Dlháňová, MPH.

Postupne sa na základe potrieb praxe 
zriadil študijný odbor farmaceutický labo-
rant aj na zdravotníckych školách v Koši-
ciach, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Tr-
nave a v Michalovciach. 

Pretože vzdelávacie aktivity stredných zdra- 
votníckych pracovníkov neboli koordino-
vané, bolo dekrétom z 31. marca 1960 zria-
dené Stredisko pre ďalšie vzdelávanie 
stredných zdravotníckych pracovníkov 
v Bratislave na Gondovej ulici. Jeho za-
kladateľom bol MUDr. Ján Mariányi. Na 
začiatku činnosti strediska boli pedagogic-
ké útvary zriadené pod názvom komisie 
a subkomisie. Lekárenskí laboranti boli za-
radení do Komisie technických smerov 
a viedol ich RNDr. PhMr. Imrich Kondel. 
Štatútom v roku 1963 zmenili Ministerstvo 
zdravotníctva a Povereníctvo SNR pre zdra-
votníctvo názov strediska na Ústav pre 
ďalšie vzdelávanie stredných zdravot-
níckych pracovníkov so sídlom na Rad-
linského ulici. V tom istom roku bola zria-
dená Katedra farmaceutických laboran-
tov a  očných optikov, jej vedúcim bol 
RNDr. PhMr. Imrich Kondel, neskôr doc. 
RNDr. Milan Lehký, CSc., Mgr. Renáta La-
budová, RNDr. Katarína Strížová, RNDr. 
Mária Ščasná, CSc.

V júli 1991 prišlo k zlúčeniu Inštitútu pre 
ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a 
Ústavu pre ďalšie vzdelávanie stredných 
zdravotníckych pracovníkov. Vznikol Inšti-
tút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov 
v zdravotníctve, ktorý v roku1998 zmenil 
názov na Slovenskú postgraduálnu aka-
démiu medicíny. Po dočasných organi-
začných zmenách sa Katedra farmaceu-
tických laborantov a očných optikov v roku 
1994 zrušila a ďalším vzdelávaním farma-
ceutických laborantov v úsekoch práce le-
kárenstvo a zásobovanie zdravotníckymi 
potrebami bola poverená Katedra lekáren-
stva, v úseku práce farmaceutická analyti-
ka Katedra farmaceutickej kontroly a za-
bezpečovania kvality liekov a v úseku práce 
technológia prípravy liekov Katedra farma-
ceutickej technológie až do roku 2002, 
kedy bola zákonom č. 401/2002 Z. z. zria-
dená Slovenská zdravotnícka univerzita 
a ďalšie vzdelávanie farmaceutických la-
borantov prešlo do kompetencie novo zria-
denej Katedry farmaceutických činností 
Fakulty ošetrovateľstva a  zdravotníc-
kych odborných štúdií. Jej vedením bola 
poverená doc. RNDr. S. Szücsová, CSc.

Od 1. 2. 2011 zabezpečuje ďalšie vzdelá-
vanie farmaceutických laborantov Ústav 
farmácie, ktorý vznikol zlúčením dovtedy 
existujúcich katedier, ktoré vykonávali vzde-
lávanie farmaceutov a farmaceutických la-
borantov. Jeho vedúcim sa stal doc. PharmDr. 
Juraj Sýkora, CSc. Ústav farmácie je peda-
gogickým útvarom Lekárskej fakulty SZU a 
zabezpečuje ďalšie vzdelávanie farmaceu-
tov a farmaceutických laborantov vo všet-
kých akreditovaných špecializačných od-
boroch a certifikovaných pracovných čin-
nostiach. V rámci ústavu zabezpečuje ďalšie 
vzdelávanie farmaceutických laborantov 
PharmDr. Lucia Černušková, CSc.

Prehľad vývoja špecializačných odborov 
farmaceutických laborantov uvádza tabuľka. 

Zo špecializačných odborov pre povolanie 
farmaceutický laborant uvedených v naria-
dení vlády SR č. 296/2010 Z. z. majú 
akreditáciu študijné odbory lekárenstvo 
a zdravotnícke pomôcky.

Sústavné vzdelávanie je priebežné ob-
novovanie, prehlbovanie a udržiavanie zís-
kanej odbornej spôsobilosti v súlade s roz-
vojom príslušných odborov po celý čas vý-
konu zdravotníckeho povolania. 

Povinnosť zdravotníckych pracovníkov sú-
stavne sa vzdelávať bola uvedená už v zá-
kone č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdra-
vie ľudu, ktorý ustanovoval pri výkone 
zdravotníckeho povolania sa ďalej sústav-
ne vzdelávať, na vyzvanie príslušných or-
gánov zúčastňovať sa na školeniach a po-
dieľať sa na výchove a vzdelávaní pracov-
níkov v zdravotníctve. Účasť na sústavnom 
vzdelávaní však nebola hodnotená a ne-
boli určené kritériá sústavného vzdeláva-
nia. 

Zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytova-
teľoch zdravotnej starostlivosti, zdravot-
níckych pracovníkoch a o stavovských or-
ganizáciách v zdravotníctve bola zdravot-
níckym pracovníkom daná povinnosť 
sústavne sa vzdelávať. Sústavné vzdelá-
vanie zabezpečuje zamestnávateľ, odbor-

né spoločnosti Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky 
pracovník registrovaný, samostatne alebo 
v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňa-
mi.

Kritériá hodnotenia sústavného vzdeláva-
nia sú dané vyhláškou č. 366/2005 Z. z. 
Hodnotenie sa vykonáva vždy po uplynutí 
každých päť rokov od dátumu posledného 
hodnotenia.

Zákonom č. 14/1992 Zb. bola zriadená 
Slovenská komora stredných zdravot-
níckych pracovníkov, stavovská organi-
zácia združujúca okrem iných aj zdravot-
níckych pracovníkov v kategórii laborant, 
ktorej úlohou bolo chrániť práva a záujmy 
svojich členov v súvislosti s výkonom zdra-

votníckeho povolania. Členstvo v komore 
bolo pre pracovníkov v  neštátnych zdra-
votníckych zariadeniach povinné. Táto ko-
mora bola zákonom č. 578/2004 Z. z.  
zrušená a  bola zriadená Slovenská ko-
mora medicínsko-technických pracov-
níkov združujúca aj farmaceutických labo-
rantov. Členstvo v komore je v súčasnosti 
dobrovoľné.

V júni 2012 začal vychádzať vo vydavateľ-
stve Jana (PhDr. Anna Kmeťová) odborno-
informačný časopis Teória a prax | Far-
maceutický laborant pod odbornou ga-
ranciou Sekcie farmaceutických laborantov 
SSLAZ, o. z., Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti a  Slovenskej komory medicínsko-
technických pracovníkov – sekcia farma-
ceutických laborantov. V  priebehu svojej 
päťročnej existencie časopis svojim od-
borným zameraním a  informáciami pri-
spieva veľkou mierou k ďalšiemu vzdelá-
vaniu farmaceutických laborantov.

V  priebehu vyše 65 ročnej existencie sa 
povolanie farmaceutický laborant formo-
valo na zdravotnícke povolanie, ktoré má 
svoje nezastupiteľné miesto v  systéme 
zdravotníckych povolaní a  ktoré význam-
nou mierou prispieva k odbornému posky-
tovaniu zdravotnej starostlivosti.

Tabuľka: Špecializačné odbory farmaceutických laborantov

ŠPECIA-
LIZAČNÉ 
ŠTUDIJNÉ 
ODBORY 

VYHLÁŠKA
č. 77/1971 Zb. 

VYHLÁŠKA
č. 79/1981 Zb.

NARIADENIE 
VLÁDY SR
č. 157/2002 Z. z.,
č. 213/2004 Z. z.

NARIADENIE 
VLÁDY SR
č. 743/2004 Z. z.,
č. 322/2006 Z. z.

NARIADENIE 
VLÁDY SR
č. 296/2010 Z. z.

• farmaceutická 
   analýza
• lekárenstvo
• zásobovanie 
   zdravotníckymi 
   potrebami

• farmaceutická 
   analytika
• lekárenstvo
• technológia 
   prípravy liekov
• zásobovanie 
   zdravotníckymi 
   potrebami

• farmaceutická         
   kontrola
• laboratórne       
   metódy v toxiko-  
   lógii liekov 
   a xenobiotík
• lekárenstvo
• technológia   
   prípravy liekov
• zdravotnícke    
   pomôcky

• farmaceutická 
   kontrola
• laboratórne 
   metódy v toxiko-
   lógii liekov 
   a xenobiotík
• lekárenstvo
• technológia 
   prípravy liekov
• zdravotnícke 
   pomôcky

• lekárenstvo
• metódy farma-
   ceutického 
   skúšania
• technológia  
   prípravy liekov
• vyšetrovacie 
   metódy v toxiko-
   lógii a farmako-
   lógii
• zdravotnícke 
   pomôcky

23teória a prax | farmaceutický laborant | ročník 09 | špeciál | jún 2020



4 teória a prax farmaceutický laborant | ročník 05 | číslo 27 | december 2016

Je kompetentný farmaceutický laborant
so špecializáciou v odbore lekárenstvo 
dávať poradenstvo pri výdaji liekov 
neviazaných na lekársky predpis?

PhDr. Anna Kmeťová

Názor na túto problematiku som rozsiahlo 
vyjadril v podobnej ankete v časopise Teó-
ria a prax I Farmaceutický laborant č. 18  
v júni 2015. Následne v čísle 20 s týmto 
mojim názorom polemizoval dr. Slaný. 
V zmysle tohto vyjadrenia dodnes platí le-
gislatívna úprava, ktorá farmaceutickému 
laborantovi so špecializáciou umožňuje re-
alizovať výdaj liekov neviazaných na lekár-
sky predpis.
Poskytovanie poradenstva je v rámci po-
skytovania lekárenskej starostlivosti samo-
statná činnosť. Myslím, že legislatíva by mala 
dôslednejšie upravovať kompetencie všet-
kých zdravotníckych povolaní tak, aby otáz-
ky podobného charakteru nemuseli vzni-
kať a aby aj farmaceutický laborant mal jed-
noznačne definované kompetencie, ktoré 
prirodzene vykonáva.

PharmDr. 
Ondrej Sukeľ

Prezident
Slovenská lekárnická komora

Polemika okolo kompetencie farmaceutic-
kého laboranta vo vzťahu k voľnopredajným 
liekom vo verejných lekárňach sa už roz-
behla vo viacerých predchádzajúcich čís-
lach časopisu Teória a prax I Farmaceutický 
laborant. 
Vtedy okrem odkazovania na ustanovenie 
zákona o liekoch, v zmysle ktorého farma-
ceutický laborant, ktorý má špecializáciu  
v odbore  lekárenstvo, má oprávnenie vy-
dávať voľnopredajné lieky, som vyjadrila aj 
svoj názor, že obsah a  náplň odborných 
predmetov tohto študijného odboru na zdra-
votníckych školách dáva absolventom so-
lídny základ, ktorý prehĺbením vedomostí 
a praxou mu zabezpečí predpoklady dob-
re vykonávať aj túto odbornú činnosť.
Lebo len týmto odborným činnostiam – štú-
diu teoretických základov odborných pred-
metov, osvojeniu praktických činností a zruč- 
ností – sa venujú farmaceutickí laboranti na 
školách 4 roky. Sú to špecializovaní stre-
doškolskí pracovníci pre lekárne. To je zo-
pakovaná, ale podstatná časť zdôvodne-
nia môjho názoru k danej téme.
Pokračujem teda zákonom: ak platí, že far-
maceutický laborant so špecializáciu v od-
bore lekárenstvo môže vydávať voľnopre-
dajné lieky, týmto úkonom poskytuje leká-
renskú starostlivosť a táto lekárenská sta- 
rostlivosť zahŕňa aj poskytovanie odbor- 
ných informácií a  rád o  liekoch, zdravot- 
níckych pomôckach a dietetických potra- 
vinách potrebných na kvalitné poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti (§ 20 ods. 1 písm. e) 
zákona o  liekoch). V  zmysle legislatívy je 
poradenstvo činnosť, ktorú vykonáva far-
maceut a farmaceutický laborant ako bežnú 
činnosť spojenú s výdajom lieku. 

PharmDr. Bc. 
Kornélia Radová

Vedúca oddelenia humánnej farmácie
Bratislavský samosprávny kraj

Zo zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach vyplývajú kom- 
petencie na výdaj liekov na predpis a ne-
viazaných na lekársky predpis. Farmaceu-
tickí laboranti so špecializáciou v odbore 
lekárenstvo môžu vydávať lieky neviazané 
na lekársky predpis, lebo na túto činnosť 
získali potrebné teoretické vedomosti, za-
merané hlavne na farmakológiu aj praktic-
ké skúsenosti, potrebné pri výdaji. Inštitú-
cia, kde sa dá táto špecializácia získať 
(SZU Bratislava) a ľudia, ktorí sa podieľajú 
na výuke, sú dostatočným garantom kvali-
ty jednoročnej prípravy a následne vyko-
nanej skúšky. Výdaj liekov bez predpisu je 
rovnako ako výdaj liekov na predpis prísne 
regulovaný zákonom a osoba, ktorá liek 
vydáva, zodpovedá za správnosť výdaja, 
dávkovania a je povinná upozorniť na oso-
bitné varovania pri užívaní daného lieku.

PharmDr. 
Monika Ondrejová

Garant odboru FL na SZŠ, 
Záhradnícka 44, Bratislava
Členka Rady pre tvorbu a hodnotenie 
štátnych vzdelávacích programov pre 
študijný odbor farmaceutický laborant 
pri MZ SR 

V júnovom (18), augustovom (19) 
a októbrovom (20) čísle časopisu Teória 
a prax I Farmaceutický laborant z roku 
2015 sme hľadali odpoveď na otázku:
Je farmaceutický laborant kompetentný 
pre výdaj voľnopredajných liekov?

V tomto čísle hľadáme odpoveď 
na otázku:
Je kompetentný farmaceutický laborant 
so špecializáciou v odbore lekárenstvo 
dávať poradenstvo pri výdaji liekov 
neviazaných na lekársky predpis?

Informuje, odpovedá, radí. Ak nevie, zabu-
dol, nie je si istý, má na pomoc údaje, da-
tabázy, príbalové letáky, v lekárenských pro- 
gramoch počítača.
Zhrnuté  –  zopakované, podľa môjho ná-
zoru absolvent v študijnom odbore farma-
ceutický laborant má (po doplnení špecia-
lizácie v odbore lekárenstvo) na výdaj voľ-
nopredajných liekov, vrátane poradenstva 
pri výdaji predpoklady aj legislatívne, aj od-
borné. Problém môže byť iba „ľudský“. Nie 
každý vie, chce, je ochotný, snaživý, ambi-
ciózny, komunikatívny... a to nielen v radoch 
farmaceutických laborantov, ale aj v radoch  
lekárnikov.
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Na túto otázku sa cítim  oprávnená  odpo-
vedať z toho dôvodu, že problematiku sú-
visiacu s PŠŠ ovládam z  obidvoch strán 
stola.

1/ Zúčastňujem  na skúškach PŠŠ v od-
bore lekárenstvo ako člen skúšobnej ko-
misie, preto viem posúdiť, aké kritériá sú 
kladené na farmaceutických laborantov a 
aké požiadavky musia spĺňať, aby získali 
špecializáciu v danom odbore.

2/ Pred rokom som sama absolvovala špe-
cializáciu v odbore lekárenstvo, takže mám 
v čerstvej pamäti niekoľkomesačnú prípra-
vu, ktorú som v rámci špecializácie absol-
vovala. 

Pre špecializačný odbor lekárenstvo sú plat-
né minimálne štandardy, ktoré určujú  dĺžku  
trvania štúdia, ako aj rozsah teoretických 
vedomostí a praktických zručností.
V rámci teoretickej prípravy je kladený dô-
raz na všeobecnú časť farmakológie, ktorá 
sa zameriava na hlavné farmakologické 
účinky liečiv a registrovaných liekov, nežiadu-
ce účinky, kontraindikácie a interakcie lie-
kov a tiež liekov, ktorých výdaj nie je viaza-
ný na lekársky predpis. 
Nemôžem opomenúť zameranie na  obsa-
hové látky a spôsob použitia dietetických 

Alena Slezáček 
Bohúňová

Predsedníčka
Sekcia farmaceutických laborantov  
SSLAZ, o. z., Slovenskej lekárskej 
spoločnosťi

Farmaceutický laborant je kompetentný, 
ak sa poradenstvom rozumie poskytova-
nie odborných informácií a rád o liekoch. 
Pojem poradenstvo sa v zákone č. 362/2011 
Z. z. o  liekoch a  zdravotníckych pomôc-
kach (ďalej len „zákon o liekoch“) nepouží-
va. Súčasťou lekárenskej starostlivosti je 
podľa § 20 ods. 1 písm. e) zákona o  lie-
koch poskytovanie odborných informácií a 
rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach 
a dietetických potravinách potrebných na 
kvalitné poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti podľa bezpečnej a racionálnej lieko-
vej terapie. 

Podľa § 25 ods. 2 zákona o liekoch fyzická 
osoba, ktorá získala stredoškolské vzdela-
nie na strednej zdravotníckej škole v študij-
nom odbore farmaceutický laborant a má 
špecializáciu v špecializačnom odbore le-
kárenstvo, je oprávnená vydávať humánne 
lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekár-
sky predpis, pričom sa nerozlišuje, či je ta-
kýto liek predpísaný na lekárskom predpi-
se alebo nie je predpísaný na lekárskom 
predpise.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že 
v  zákone o  liekoch sa nepoužíva pojem 
predaj liekov, ale pojem výdaj liekov. Dôvo-
dom je skutočnosť, že zákon o  liekoch 
umožňuje lekárňam monopolné postave-
nie na výdaj liekov. Monopol lekárne na vý-
daj liekov nie je bežný v  mnohých člen-
ských štátoch Európskej únie. Nemusí byť 
samozrejmosťou ani v Slovenskej republi-
ke. Pri schvaľovaní zákona o  liekoch mo-
nopol lekárne bolo argumentované, že pri 
výdaji liekov je potrebné zabezpečiť po-
skytovanie odborných informácií a rád o 
liekoch, zdravotníckych pomôckach a die-
tetických potravinách potrebných na kva-
litné poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
podľa bezpečnej a racionálnej liekovej te-
rapie, čo je obsiahnuté v už spomenutom 
§ 20 ods. 1 písm. e) zákona o liekoch. Táto 
činnosť je súčasťou lekárenskej starostlivosti. 
 
Ak by poskytovanie odborných informácií 
a rád o liekoch nebolo súčasťou výdaja lie-
kov, potom by nič nebránilo tomu, aby sa 
lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekár-
sky predpis,  predávali aj v bežnej obchod-
nej sieti. 

RNDr. 
Jozef Slaný, CSc.

Riaditeľ
Odbor farmácie
Ministerstvo zdravotníctva SR

 záver

Ak liek obsahuje drogový prekurzor, ktoré-
ho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, 
je osoba, ktorá ho vydáva, povinná vydať 
liek len na jeden liečebný cyklus.

potravín a doplnkového sortimentu.
V rámci dennej komunikácie s chorým pa-
cientom či klientom lekárne, sú určite pozi-
tívom základy psychológie, sociológie či 
etiky, ktorá sa prednáša v rámci PŠŠ.

Čo sa týka praktickej prípravy, pred absol-
vovaním skúšky predkladá školenec komi-
sii na posúdenie prehľad realizovaných vý-
konov pre špecializačný odbor lekárenstvo, 
v ktorom sú zoznamy a počty jednotlivých 
výkonov s potvrdením od školiteľov. Jed-
ným z výkonov, ktoré musí farmaceutický 
laborant absolvovať, je  asistencia pri vý-
daji liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky 
predpis, výdaj dietetických potravín, zdra-
votníckych pomôcok a doplnkového sorti-
mentu a podávanie odborných informácií 
a rád vo verejnej lekárni.
Skúšobná komisia  posudzuje individuálne 
a dôsledne každého školenca na základe 
vykonanej praktickej skúšky, písomného 
testu a absolvovanej ústnej skúšky. 

Z uvedeného je zrejmé, a  ja osobne som 
presvedčená o  tom, že farmaceutický la-
borant, ktorý získa špecializáciu v odbore 
lekárenstvo, je plne kompetentný samo-
statne poskytovať odborné poradenstvo 
pri výdaji liekov, ktorých výdaj nie je viaza-
ný na lekársky predpis.
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COX-1

COX-2

tvorba eikozanoidov, ochrana žalúdočnej sliznice, prietok krvi
obličkami, agregácia trombocytov

metabolity kyseliny arachidónovej zvyšujúce zápalovú reakciu

konštitutívny enzým

inducibilný enzým

Izoformy
COX
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Maximálna jednotlivá dávka 1 g
Maximálna denná dávka 4 g

antiagregans
antipyretikum
analgetikum do
anti ogistikum

denná dávka
kyseliny acetylsalicylovej

1 x 100 mg
3 x 500 mg
3 – 4 g/deň

viac ako 6 g/deň

1. trimester
kyselina

acetylsalicylová

2. trimester
kyselina

acetylsalicylová
paracetamol

3. trimester
paracetamol
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|  pacient |  poradenstvo

Historický vývoj informovaného súhlasu, 
ktorý možno brať ako  index  vývoja mo-
derných pokusov,  kodifikovať a ustanovo-
vať základné ľudské práva. Používa sa ako 
základná smernica v rôznych profesijných 
oblastiach. Ako etický predpis sa najviac 
vyvinul v rámci zdravotníctva. Lekárska eti-
ka sa vyvíjala počas celého ľudstva.  
Dôraz sa kládol  na maximalizáciu prospe-
chu pre pacienta aj za cenu nepresných 
informácií o zdravotnom stave, tzv.  dušev-
né blaho pacienta. Pacient s celoživotným 
ochorením diabetes mellitus je často kon-
frontovaný s novými liečebnými a preven-
tívnymi postupmi, pri ktorých sú zrozumi-
teľné a edukačné informácie v rámci auto-
nómie pacienta nevyhnutné.

 Informovaný súhlas

V spoločenskej praxi má pojem informova-
ný súhlas dva významy. V prvom význame 
informovaný súhlas znamená autonómne 
rozhodovanie sa o lekárskom zákroku ale-
bo účasti na výskume zo strany pacienta. 
Autonómne rozhodovanie znamená viac 
ako len vyjadriť súhlas a podriadiť sa názo-
ru lekára alebo výskumného pracovníka.
V tomto význame človek dáva informova-
ný súhlas vtedy a len vtedy, ak porozumie 
problému, prípadne ak problému nerozu-
mie môže zaňho v odôvodnených prípadoch 
dať súhlas tretia osoba, pričom prejavením 
súhlasu oprávňuje zdravotníckeho pracov-
níka vykonať istý úkon. Osoba, ktorá na-
priek tomu, že porozumie problému, od-
mietne vydať informovaný súhlas, posky-
tuje informované odmietnutie. 
Tento prvý význam informovaného súhlasu 
vychádza z  filozofického názoru, že infor-
movaný súhlas je základom ochrany a mož- 
nosti výberu liečebnej metódy v prospech 
pacienta. Pri poskytovaní liečby alebo vý-
skumu má pacient, a nie lekár, právo roz-
hodnutia. 
V druhom význame informovaný súhlas je 
analyzovaný v podmienkach svojich inšti-

tucionálnych a politických pravidiel. Tento 
význam vyjadruje základnú koncepciu re-
gulačných pravidiel  zdravotníckych zaria-
dení. Tu informovaný súhlas znamená iba 
právne alebo inštitucionálne schválenie pa- 
cienta alebo predmetu výskumu.
Schválenie je účinné alebo platné, ak je 
súladné s pravidlami, ktoré upravujú špe-
cifické inštitúcie, bez ohľadu na operatívne 
pravidlá. V tomto zmysle, na rozdiel od pr-
vého významu, podmienky a  požiadavky 
informovaného súhlasu sú blízke sociálne-
mu a inštitucionálnemu kontextu a nemusí 
tu byť autonómne povolenie. Tento význam 
je riadený požiadavkami právnych a zdra-
votných systémov pre všeobecne platné 
a  účinné mechanizmy súhlasu, prostred-
níctvom ktorých možno ľahko zohľadniť 
zodpovednosť a  porušovanie povinností 
(Faden a iní).

V  rámci týchto dvoch kontrastných teórií 
chápanie informovaného súhlasu pacient 
alebo subjekt výskumu môže dať informo-
vaný súhlas v  prvom zmysle, avšak nie 
v zmysle druhom a naopak. Napríklad, ak 
osoba, ktorá dáva súhlas je maloletá, ne-

môže dať informovaný súhlas podľa da-
ných inštitucionálnych pravidiel, pričom sú- 
hlas je neplatný aj v prípade, ak ho malole-
tá osoba dá slobodne a zodpovedne. 
Zákony o „starších maloletých“ niekedy po- 
voľujú výnimky, pričom dávajú v niektorých 
prípadoch maloletým právo rozhodnúť 
o lekárskom vyšetrení, avšak toto rozhod-
nutie má obmedzené následky.

Doc. PhDr. 
Darina Wiczmándyová, 
PhD., mim. profesorka 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Bratislava 
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 Vzťah dvoch významov   
 informovaného súhlasu

Pravidlá riadiace účinné oprávňovanie na 
vykonanie zákroku často nie sú postavené 
na starostlivo vymedzených koncepciách 
autonómneho rozhodovania, avšak sú-
časná literatúra v oblasti bioetiky navrhuje, 
že všetky oprávnené analýzy informované-
ho súhlasu musia mať základ v autonóm-
nom výbere pacienta, alebo skúmaného 
subjektu. 
Takýto autonómny výber je považovaný za 
informovaný súhlas iba vtedy, ak: 
1) pacient, alebo subjekt výskumu sú-
 hlasí so zásahom na základe porozu-  
 mených podstatných informácií, 
2) súhlas nie je nijako ovplyvnený,
3) oprávnenie na zákrok je dané pacien-
 tom alebo subjektom výskumu tak, že  
 on sám chápe, že prejavuje súhlas. 

V zásade, aj keď to v praxi nie je také jas-
né, tieto podmienky informovaného súhla-
su, v zmysle individuálneho autonómneho 
oprávnenia, môžu slúžiť ako model normy 
pre inštitucionálne a  politické požiadavky 
účinného súhlasu. 
Model autonómneho výberu by potom 
slúžil ako meradlo, proti ktorému by sa 
stavala morálna primeranosť platných pra-
vidiel a postupov. Postulát, podľa ktorého 
politiky riadiace informovaný súhlas v je-
ho druhom význame by mali byť postave-
né tak, aby vyhovovali štandardom prvého 
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ZÁKON NR SR č. 576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

významu je postavený na tvrdení, podľa 
ktorého hlavným cieľom informovaného 
súhlasu v  lekárskej starostlivosti a výsku-
me zabezpečenie možnosti urobiť auto-
nómne rozhodnutie týkajúce sa prijatia 
alebo odopretia oprávnenia pre lekára ale-
bo výskumného pracovníka (Katz).
Neznamená to však, že inštitucionálna po-
litika súvisiaca s  informovaným súhlasom 
je odôvodniteľná iba v prípade, že posky-
tuje ochranu rozhodnutiu viac ako ostat-
ným hodnotám. Požiadavky súhlasu v sú-
vislosti s inštitucionálnou politikou by mali 
byť formulované a hodnotené ako sociálne 
a inštitucionálne úvahy. 
Zachovanie autonómie rozhodovania je pr-
vou, avšak nie poslednou úvahou. Naprí-
klad pacientova potreba vzdelania na účel 
dosiahnutia porozumenia svojej zdravotnej 
situácie musí byť vyvážená so záujmami 
iných pacientov a spoločnosti na udržiava-
ní produktívneho a efektívneho zdravotné-
ho systému. 
S  ohľadom na to, inštitucionálne politiky 
musia pouvažovať nad tým, čo je spravod-
livé a odôvodnené požadovať od zdravot-
ných pracovníkov a výskumníkov a aký by 
bol efekt alternatívnych podmienok infor-
movaného súhlasu na účinnosť a efektivitu 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
a na rozvoj vedy. ■

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk, tel: 033/55 01 673.  Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008 a v systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005.

Viac info na: www.natures.sk	 	 	 Žiadajte	vo	svojej	lekárni!
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psychohygiena

Mgr. Jana Dulinová
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, Bratislava

Neuvedomujeme si, že negatívne emócie sa 
môžu stať stresujúcimi emóciami a viesť ku 
vzniku zdravotných ochorení. Ak  negatívne 
emócie často zadržiavame, pretože  ich ne-
môžeme prejaviť zo spoločenských či vzťa-
hových dôvodov, alebo ich často či dlhodo-
bo prežívame, tak majú na naše zdravie ne-
gatívny vplyv. Ak chceme, aby nás negatívne 
emócie  zdravotne neoslabili, mali by sme 
ich „vyplaviť“ a odžiť, ale ak ide o opakova-
né a dlhodobé prežívanie, tak by sme si ich 
mali uvedomiť, priznať  a   pracovať na ich 
zmiernení v spolupráci s odborníkmi – psy-
chológmi, terapeutmi, psychiatrami.

Negatívne emócie oslabujú imunitný 
systém
Vplyv stresu na vznik mnohých ochorení 
moderná medicína už nepopiera, ale  čoraz 
viac zdôrazňuje. Stres vplýva na vznik nega-
tívnych emócií rovnako ako negatívne emó-
cie môžu vyvolať stres, oba faktory sa na-
vzájom podmieňujú. Ak nás denne rozčuľu-
je upchatá cestná premávka, tak už pri 
rannom vstávaní do práce myslíme na pre-
plnené cesty a pociťujeme stres. Obava z ne- 
schopnosti splácania hypotéky, strach a pred- 
stava z mizernej finančnej budúcnosti môže 
taktiež vyvolať stres. Negatívne emócie spus- 
tia stres a stres naruší imunitný systém.
U  ľudí, ktorí prežili chronickú úzkosť, dlho-
dobé obdobie smútku, intenzívne nepriateľ-
stvo či podozrievavosť bolo zistené dvojná-
sobné riziko vzniku niektorých ochorení ako 
je astma, artritída, diabetes I. typu, bolesti 
hlavy, poruchy zrážanlivosti krvi, srdcové  
ochorenia, žalúdočné vredy, rakovina, ale 
i bežné vírusové ochorenia ako je prechlad-
nutie, chrípka a opar. Z uvedeného vyplýva, 
že nielen fajčenie, alkohol a nesprávna živo-
tospráva sú rizikové faktory vzniku chorôb, 
ale rovnako i negatívne emócie a stres. 
Nemožno ale tvrdiť, že každý kto trvalo žije 

v  niektorom negatívnom emočnom stave, 
ľahšie podľahne chorobe. Ide o  štatistickú 
súvislosť, ktorá platí na mnohých, ale v kto-
rej existujú  výnimky.

Rozpoz- 
najte 
nega-
tívne 
emócie 
– predídete 
zdra-
votným 
problémom

Negatívne emócie  majú svoj zmysel 
a význam – usmerňujú nás, čo je pre nás 
ohrozujúce, čo nám spôsobuje bolesť, 
čo nás trápi, čo máme riešiť. 
Nezatvárajme pred nimi oči, netvárme sa, 
že vždy pominú, nepotláčajme ich, ale 
vyjadrujme a riešme. 
Ochránia naše psychické i fyzické zdravie 
a pomôžu prežiť spokojnejší a dlhší život.

Ktoré negatívne emócie najviac 
vplývajú na vznik zdravotných 
problémov?
Žiaľ, zármutok, skľúčenosť, osamelosť, 
zúfalstvo, beznádej, bezmocnosť, úzkosť, 
nervozita, hnev, zlosť, nepriateľskosť, ne- 
návisť.

K čomu vedie potlačovanie pocitov?
K nepochopeniu situácie; necitlivosti k se- 
be a druhým; podráždeniu, nervozite, vý- 
bušnosti, nespokojnosti; k pocitu nešťas- 
tia; k telesným ťažkostiam a zdravotným 
ochoreniam.

Ako rozpoznať a vyplaviť negatívne 
emócie?
Zmyslom spoznania negatívnej emócie 
je schopnosť správne sa rozhodovať, odo- 
lávať citovým výkyvom, predchádzať ne- 
gatívnym náladám a  byť psychicky vy-
rovnaný a zdravý.
• Uvedomujte si svoje myšlienky 
 – Čo vás hnevá?
• Uvedomujte si aj náladu, ktorá sa  
 k nim viaže – Čo cítite?
• Konkretizujte a presne pomenujte,  
 čo cítite – napr. Som nahnevaný,  
 zároveň sklamaný, ešte sa i ľutujem.
• Otvorene vyjadrite, vyplavte emóciu  
 – v tichu domova sa nahnevajte,  
 slovami ho vyjadrite a zároveň pre- 
 žite; pomenujte z čoho ste sklamaný.
• Hľadajte konštruktívne riešenie  
 – napr. vydiskutujte si problém s man- 
 želom a povedzte mu, čo cítite; stre- 
 távajte sa viac s priateľmi a hľadajte  
 u nich citovú podporu; začnite cvičiť  
 a relaxovať ap.

Všetci si želáme byť 
zdraví. Zdravie však 
zvyčajne spájame 
s fyzickým zdravím 
a menej myslíme na 
psychické zdravie, 
teda na to, aby sme 
sa menej rozčuľovali, 
hnevali, obávali, stra-
chovali, zúfali, nená-
videli, stresovali...
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Našou snahou je ukázať, čo v nás je. Pokiaľ 
sme odborníci na určitú problematiku, radi 
sa tým pochválime. Odbornosť je veľmi 
dobrá a nutná, ale v styku s klientom v le-
kárni môže byť pre nás kontraproduktívna. 
Koľko odborníkov chodí hľadať riešenia na 
svoje ťažkosti do lekárne? Väčšina klientov 
sú laici, ktorí potrebujú vyriešiť neduh, ktorý 
ich aktuálne zaťažuje. Myslíme si, že čím 
viac prípravkov ponúkneme na výber, tým 
lepšie. Zdôrazníme účinnú látku, jej množ-
stvo... aspoň je z čoho vyberať a klient vidí, 
akí sme univerzálni a že máme všetko, čo je 
dostupné na trhu. Aká je však reakcia klien-
ta, keď ho zaťažíme množstvom odborných 
informácií a ponukou množstva prípravkov 
tak, ako je opísané v príbehu na začiatku? 
Zostane nerozhodný. Nie je odborník a pre-
to si nevie vybrať.  
Ako teda klientovi odporučiť vhodný prípra-
vok? Hlavne sa veľa pýtajte, aby ste zistili, 
aké očakávania má klient. Je zrejmé, že zis-
ťovanie očakávaní formou otázok je veľmi, 
veľmi dôležité: „Preferujete tablety alebo 
skôr nápoj? Radšej prehĺtate alebo cmú-
ľate?...“ 
Popri tom nezabudnite na reč tela. Pozoruj-
te klienta so záujmom. Zo 700 000 výrazov 
reči tela je ich až 15 000 na našej tvári. Po-
zorne si všímajte gestá a reakciu počas kla-
denia otázok. Pozorujte momentálne psy-
chické rozpoloženie klienta. Ponáhľa sa? 
Alebo naopak – má veľa času? Prichádza 
od lekára a dozvedel sa nepríjemnú správu? 
Má klient reálny záujem o prípravok alebo si 
len kráti čas pri čakaní na autobus? Každá 
drobnosť v správaní klienta nech je pre vás 
návodom na uspokojenie jeho potrieb.
Keď sústredíte vašu pozornosť na klienta, 
nezabudnite tiež na svoj výraz tváre. Tak ako 
budete „čítať“ z tváre klientov, pripravte sa, 
že aj oni budú pozorovať vás. Príjemný, 
nevtieravý úsmev a  záujem o  všetky infor-
mácie vzbudzujú v  očiach klienta dôveru 
nielen k vám, ale aj k vašej lekárni. 

Správny výber prípravku a fakt, či klient na-
pokon niečo kúpi, spočíva v našich schop-
nostiach pozerať sa na klientove ťažkosti 
jeho očami. Takto postupne prenikáme do 
sveta klienta a zameriavame sa na uspo-
kojovanie jeho potrieb. Klient musí mať 
pocit, že sa s ním rozprávate, pretože vám 
na ňom záleží. Nenásilná, pozitívna komuni-
kácia je nevyhnutná, aby ste vedeli identifi-
kovať jeho rozhodovacie kritériá a prispôso-
biť sa im. Klient bude mať pocit, že je pre 
vás výnimočný, špeciálny, niekto, koho si 
vážite. Snažte sa v každom klientovi hľadať 
niečo charakteristické pre jeho osobu, na to 
sa zamerať a následne mu pomôcť naku-
povať – vybrať ten správny prípravok. 
Po zistení potrieb, ponúknite jeden prípravok 
s  vašim komentárom: „Odporúčam vám 
tento prípravok, bude pre vás najvhod-
nejší“ ... „Tento prípravok bude pre vás 
tým pravým riešením...“. Nezdôrazňujte 
hneď účinné látky a ich množstvo v príprav-
ku, (samozrejme, pokiaľ klient o túto infor-
máciu sám nepožiada). Vy ste odborník 
a klient vám dôveruje. Pokiaľ klientovi z ne-
jakého dôvodu prípravok nebude vyhovo-
vať, ponúknite mu ďalšiu variantu. Ale po-
núkajte postupne! 

Rozhodovanie o výbere prípravku, a či ho 
klient vôbec kúpi, ovplyvňujú emócie. 
Predstavujú až 93 % rozhodnutí, pričom 
zvyšných 7 % predstavujú odborné, racio-
nálne kritériá. 

Vypočul som si v lekárni... 
Klient: 
„Mohli by ste mi, prosím, 
odporučiť prípravok na...?“ 
Personál: 
„Áno, samozrejme, máme 
v ponuke niekoľko príprav-
kov.“ V krátkej chvíli bolo na 
táre vyložených 6 rôznych 
prípravkov. 
„Aký je medzi nimi rozdiel?“ 
pýta sa klient. 
Personál ochotne ponúka 
odbornú informáciu o prí-
pravkoch, ich zložení, účin-
nej látke a ich cene. 
A čo na to klient? 
„Ďakujem, ešte si to roz-
myslím...“

psychológia predaja |  

Keď klient povie:  
„...prosím, poraďte mi...“

Z  uvedeného by ste mohli usudzovať, že 
odbornosť nie je potrebná. Je to však omyl! 
Odbornosť je veľmi dôležitá, lebo vy ste tí, 
ktorí sa rozhodujú za klienta a je na vás, 
aby ste pre neho vybrali „to pravé ore-
chové“! Vaša odbornosť ovplyvňuje i vašu 
emocionálnu stránku a klient vycíti, že mu 
pomáhate, ako najlepšie viete. 
Dôveruje vám, vami odporučenému príprav-
ku i lekárni, v ktorej zažil tento príjemný po-
cit. ■

Ing. Peter Krajniak
lektor, školiteľ

peter.krajniak@orangemail.sk
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Neuvedomujeme si, že negatívne emócie sa 
môžu stať stresujúcimi emóciami a viesť ku 
vzniku zdravotných ochorení. Ak  negatívne 
emócie často zadržiavame, pretože  ich ne-
môžeme prejaviť zo spoločenských či vzťa-
hových dôvodov, alebo ich často či dlhodo-
bo prežívame, tak majú na naše zdravie ne-
gatívny vplyv. Ak chceme, aby nás negatívne 
emócie  zdravotne neoslabili, mali by sme 
ich „vyplaviť“ a odžiť, ale ak ide o opakova-
né a dlhodobé prežívanie, tak by sme si ich 
mali uvedomiť, priznať  a   pracovať na ich 
zmiernení v spolupráci s odborníkmi – psy-
chológmi, terapeutmi, psychiatrami.

Negatívne emócie oslabujú imunitný 
systém
Vplyv stresu na vznik mnohých ochorení 
moderná medicína už nepopiera, ale  čoraz 
viac zdôrazňuje. Stres vplýva na vznik nega-
tívnych emócií rovnako ako negatívne emó-
cie môžu vyvolať stres, oba faktory sa na-
vzájom podmieňujú. Ak nás denne rozčuľu-
je upchatá cestná premávka, tak už pri 
rannom vstávaní do práce myslíme na pre-
plnené cesty a pociťujeme stres. Obava z ne- 
schopnosti splácania hypotéky, strach a pred- 
stava z mizernej finančnej budúcnosti môže 
taktiež vyvolať stres. Negatívne emócie spus- 
tia stres a stres naruší imunitný systém.
U  ľudí, ktorí prežili chronickú úzkosť, dlho-
dobé obdobie smútku, intenzívne nepriateľ-
stvo či podozrievavosť bolo zistené dvojná-
sobné riziko vzniku niektorých ochorení ako 
je astma, artritída, diabetes I. typu, bolesti 
hlavy, poruchy zrážanlivosti krvi, srdcové  
ochorenia, žalúdočné vredy, rakovina, ale 
i bežné vírusové ochorenia ako je prechlad-
nutie, chrípka a opar. Z uvedeného vyplýva, 
že nielen fajčenie, alkohol a nesprávna živo-
tospráva sú rizikové faktory vzniku chorôb, 
ale rovnako i negatívne emócie a stres. 
Nemožno ale tvrdiť, že každý kto trvalo žije 

v  niektorom negatívnom emočnom stave, 
ľahšie podľahne chorobe. Ide o  štatistickú 
súvislosť, ktorá platí na mnohých, ale v kto-
rej existujú  výnimky.

Rozpoz- 
najte 
nega-
tívne 
emócie 
– predídete 
zdra-
votným 
problémom

Negatívne emócie  majú svoj zmysel 
a význam – usmerňujú nás, čo je pre nás 
ohrozujúce, čo nám spôsobuje bolesť, 
čo nás trápi, čo máme riešiť. 
Nezatvárajme pred nimi oči, netvárme sa, 
že vždy pominú, nepotláčajme ich, ale 
vyjadrujme a riešme. 
Ochránia naše psychické i fyzické zdravie 
a pomôžu prežiť spokojnejší a dlhší život.

Ktoré negatívne emócie najviac 
vplývajú na vznik zdravotných 
problémov?
Žiaľ, zármutok, skľúčenosť, osamelosť, 
zúfalstvo, beznádej, bezmocnosť, úzkosť, 
nervozita, hnev, zlosť, nepriateľskosť, ne- 
návisť.

K čomu vedie potlačovanie pocitov?
K nepochopeniu situácie; necitlivosti k se- 
be a druhým; podráždeniu, nervozite, vý- 
bušnosti, nespokojnosti; k pocitu nešťas- 
tia; k telesným ťažkostiam a zdravotným 
ochoreniam.

Ako rozpoznať a vyplaviť negatívne 
emócie?
Zmyslom spoznania negatívnej emócie 
je schopnosť správne sa rozhodovať, odo- 
lávať citovým výkyvom, predchádzať ne- 
gatívnym náladám a  byť psychicky vy-
rovnaný a zdravý.
• Uvedomujte si svoje myšlienky 
 – Čo vás hnevá?
• Uvedomujte si aj náladu, ktorá sa  
 k nim viaže – Čo cítite?
• Konkretizujte a presne pomenujte,  
 čo cítite – napr. Som nahnevaný,  
 zároveň sklamaný, ešte sa i ľutujem.
• Otvorene vyjadrite, vyplavte emóciu  
 – v tichu domova sa nahnevajte,  
 slovami ho vyjadrite a zároveň pre- 
 žite; pomenujte z čoho ste sklamaný.
• Hľadajte konštruktívne riešenie  
 – napr. vydiskutujte si problém s man- 
 želom a povedzte mu, čo cítite; stre- 
 távajte sa viac s priateľmi a hľadajte  
 u nich citovú podporu; začnite cvičiť  
 a relaxovať ap.

Všetci si želáme byť 
zdraví. Zdravie však 
zvyčajne spájame 
s fyzickým zdravím 
a menej myslíme na 
psychické zdravie, 
teda na to, aby sme 
sa menej rozčuľovali, 
hnevali, obávali, stra-
chovali, zúfali, nená-
videli, stresovali...

| 45teória a prax farmaceutický laborant | ročník 03 | číslo 11 | apríl 2014

Našou snahou je ukázať, čo v nás je. Pokiaľ 
sme odborníci na určitú problematiku, radi 
sa tým pochválime. Odbornosť je veľmi 
dobrá a nutná, ale v styku s klientom v le-
kárni môže byť pre nás kontraproduktívna. 
Koľko odborníkov chodí hľadať riešenia na 
svoje ťažkosti do lekárne? Väčšina klientov 
sú laici, ktorí potrebujú vyriešiť neduh, ktorý 
ich aktuálne zaťažuje. Myslíme si, že čím 
viac prípravkov ponúkneme na výber, tým 
lepšie. Zdôrazníme účinnú látku, jej množ-
stvo... aspoň je z čoho vyberať a klient vidí, 
akí sme univerzálni a že máme všetko, čo je 
dostupné na trhu. Aká je však reakcia klien-
ta, keď ho zaťažíme množstvom odborných 
informácií a ponukou množstva prípravkov 
tak, ako je opísané v príbehu na začiatku? 
Zostane nerozhodný. Nie je odborník a pre-
to si nevie vybrať.  
Ako teda klientovi odporučiť vhodný prípra-
vok? Hlavne sa veľa pýtajte, aby ste zistili, 
aké očakávania má klient. Je zrejmé, že zis-
ťovanie očakávaní formou otázok je veľmi, 
veľmi dôležité: „Preferujete tablety alebo 
skôr nápoj? Radšej prehĺtate alebo cmú-
ľate?...“ 
Popri tom nezabudnite na reč tela. Pozoruj-
te klienta so záujmom. Zo 700 000 výrazov 
reči tela je ich až 15 000 na našej tvári. Po-
zorne si všímajte gestá a reakciu počas kla-
denia otázok. Pozorujte momentálne psy-
chické rozpoloženie klienta. Ponáhľa sa? 
Alebo naopak – má veľa času? Prichádza 
od lekára a dozvedel sa nepríjemnú správu? 
Má klient reálny záujem o prípravok alebo si 
len kráti čas pri čakaní na autobus? Každá 
drobnosť v správaní klienta nech je pre vás 
návodom na uspokojenie jeho potrieb.
Keď sústredíte vašu pozornosť na klienta, 
nezabudnite tiež na svoj výraz tváre. Tak ako 
budete „čítať“ z tváre klientov, pripravte sa, 
že aj oni budú pozorovať vás. Príjemný, 
nevtieravý úsmev a  záujem o  všetky infor-
mácie vzbudzujú v  očiach klienta dôveru 
nielen k vám, ale aj k vašej lekárni. 

Správny výber prípravku a fakt, či klient na-
pokon niečo kúpi, spočíva v našich schop-
nostiach pozerať sa na klientove ťažkosti 
jeho očami. Takto postupne prenikáme do 
sveta klienta a zameriavame sa na uspo-
kojovanie jeho potrieb. Klient musí mať 
pocit, že sa s ním rozprávate, pretože vám 
na ňom záleží. Nenásilná, pozitívna komuni-
kácia je nevyhnutná, aby ste vedeli identifi-
kovať jeho rozhodovacie kritériá a prispôso-
biť sa im. Klient bude mať pocit, že je pre 
vás výnimočný, špeciálny, niekto, koho si 
vážite. Snažte sa v každom klientovi hľadať 
niečo charakteristické pre jeho osobu, na to 
sa zamerať a následne mu pomôcť naku-
povať – vybrať ten správny prípravok. 
Po zistení potrieb, ponúknite jeden prípravok 
s  vašim komentárom: „Odporúčam vám 
tento prípravok, bude pre vás najvhod-
nejší“ ... „Tento prípravok bude pre vás 
tým pravým riešením...“. Nezdôrazňujte 
hneď účinné látky a ich množstvo v príprav-
ku, (samozrejme, pokiaľ klient o túto infor-
máciu sám nepožiada). Vy ste odborník 
a klient vám dôveruje. Pokiaľ klientovi z ne-
jakého dôvodu prípravok nebude vyhovo-
vať, ponúknite mu ďalšiu variantu. Ale po-
núkajte postupne! 

Rozhodovanie o výbere prípravku, a či ho 
klient vôbec kúpi, ovplyvňujú emócie. 
Predstavujú až 93 % rozhodnutí, pričom 
zvyšných 7 % predstavujú odborné, racio-
nálne kritériá. 

Vypočul som si v lekárni... 
Klient: 
„Mohli by ste mi, prosím, 
odporučiť prípravok na...?“ 
Personál: 
„Áno, samozrejme, máme 
v ponuke niekoľko príprav-
kov.“ V krátkej chvíli bolo na 
táre vyložených 6 rôznych 
prípravkov. 
„Aký je medzi nimi rozdiel?“ 
pýta sa klient. 
Personál ochotne ponúka 
odbornú informáciu o prí-
pravkoch, ich zložení, účin-
nej látke a ich cene. 
A čo na to klient? 
„Ďakujem, ešte si to roz-
myslím...“

psychológia predaja |  

Keď klient povie:  
„...prosím, poraďte mi...“

Z  uvedeného by ste mohli usudzovať, že 
odbornosť nie je potrebná. Je to však omyl! 
Odbornosť je veľmi dôležitá, lebo vy ste tí, 
ktorí sa rozhodujú za klienta a je na vás, 
aby ste pre neho vybrali „to pravé ore-
chové“! Vaša odbornosť ovplyvňuje i vašu 
emocionálnu stránku a klient vycíti, že mu 
pomáhate, ako najlepšie viete. 
Dôveruje vám, vami odporučenému príprav-
ku i lekárni, v ktorej zažil tento príjemný po-
cit. ■

Ing. Peter Krajniak
lektor, školiteľ

peter.krajniak@orangemail.sk
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Na úľavu pri spazmoch gastrointestinálne-
ho traktu, pri žlčníkovej kolike a pri spaz-
moch urogenitálneho traktu sa bežne pou-
žíva Buscopan (butylskopolamín), ktorý je 
v 10-tabletkovom balení voľnopredajný.
Toto balenie postačuje na zvládnutie koli-
kových stavov spôsobených napr. ne-
vhodnou stravou alebo pri menštruačných 
bolestiach. Ak sa však príznaky napriek 
užívaniu tohto spazmolytika neupravia do 
troch dní, zhoršia sa alebo sa pridružia 
ďalšie príznaky, pacient musí vyhľadať le-
kára. V uvedených prípadoch už môže ísť 
o  závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje 
stanovenie správnej diagnózy a  cielenú 
liečbu. Jej oddialenie môže spôsobiť váž-
ne zdravotné komplikácie, a preto je väč-
šie balenie Buscopanu už viazané na le-
kársky predpis.
Pre možnosť, aby liek mohli predpisovať aj 
lekári a  súčasne, aby sa pacienti mohli 
v prípade akútnej potreby čo najrýchlejšie 

V súčasnosti je na Slovensku legálne možné získať lieky iba 
v lekárni (či už kamennej alebo internetovej, ktorá musí byť 
súčasťou kamennej lekárne). V princípe sú možné dva statusy 
lieku: buď je viazaný na výdaj na lekársky predpis (Rx), alebo 
je liek voľnopredajný (OTC).

RNDr. Tatiana Magálová
vedúca oddelenia farmakovigilancie
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Riziká voľnopredajných liekov

Veľkosť 
balenia liekov 
ako kritérium 
voľnopredajnosti

dostať k potrebnému lieku a neprerušovali 
liečbu do najbližšej kontroly u  lekára, sú 
u väčšiny antihistaminík malé balenia s ob-
sahom najnižšej dávky daného liečiva voľ-
nopredajné (7 – maximálne 10 tabliet v jed- 
nom balení).

Týmto smerom ide aj posudzovanie voľ-
nopredajného stavu u skupiny liekov, ktoré 
regulujú vylučovanie kyseliny chlorovodí-
kovej v žalúdku. Do skupiny voľnopredaj-
ných liekov boli preradené najmenšie bale-
nia (7-14 tabliet) s najnižšou dávkou lieči-
va, ktoré obsahujú pantoprazol (20 mg). 
V tomto prípade liek musí spĺňať ešte ďal-
šiu podmienku a to jedinú indikáciu, ktorá 
je u  tohto lieku vhodná na samoliečbu – 
krátkodobá liečba príznakov refluxu u do-
spelých (pálenie záhy, regurgitácia kyseliny). 
Bežne sa teda stáva, že u liekov patriacich 
do skupiny analgetík, antihistaminík alebo 
inhibítorov protónovej pumpy, sú balenia 
s  menším počtom tabliet voľnopredajné, 
a pri väčšom počte tabliet už viazané na 
lekársky predpis. Je to legitímny nástroj 
liekovej politiky, ktorý je v súlade s odporú-
čaniami Európskej komisie.

Pri všetkých liekoch, ktoré majú balenia na 
OTC výdaj a zároveň výdaj väčších balení 
obmedzený na lekársky predpis je úlohou 
lekárnika alebo farmaceutického laboranta 
poskytnúť pacientovi dostatok odborných 
informácií a zrozumiteľnou formou vysvet-
liť, prečo si väčšie balenia nemôžu kúpiť 
a je nevyhnutné navštíviť svojho lekára. ■

V odbornej zdravotníckej verejnosti sa opa- 
kovane diskutuje otázka, či je vhodné, aby 
lieky s rovnakým liečivom, s rovnakou lie-
kovou formou a s rovnakou cestou poda-
nia mali rôzny stav výdaja.
Aj voľnopredajné lieky, tak ako všetky ostat- 
né, sa môžu vydávať iba v  lekárni. Môže 
ich vydávať farmaceut alebo farmaceutic-
ký laborant/laborantka a  počet vydaných 
balení nie je v zákone o lieku limitovaný. 

Veľkosť balenia lieku skutočne nie je v mno- 
hých prípadoch dôležitá, a  ako kritérium 
pre zatriedenie lieku podľa spôsobu výdaja 
ju nie je potrebné aplikovať. Sú však okol-
nosti, pri ktorých veľkosť balenia lieku má 
dôležitú úlohu a ŠÚKL toto opatrenie apli-
kuje pri posudzovaní voľnopredajnosti 
niektorých liekov. Toto kritérium bolo pou-
žité pri paracetamole, u ktorého je potvr-
dené vysoké riziko hepatotoxicity pri nad-
mernom alebo dlhodobom používaní. 
Obmedzenie veľkosti voľnopredajných ba-
lení bolo jednou z možností ako toto riziko 
minimalizovať. Veľké balenia s počtom ta-
bliet nad 100 ks  sú určené na používanie 
v nemocničných zariadeniach, a preto sú 
viazané na predpis lekára.
Pre riziko zneužívania alebo nadmerného 
používania OTC liekov sa použilo toto 
opatrenie aj u liekov s obsahom pseudoe-
fedrínu. Výdaj liekov s obsahom pseudoe-
fedrínu upravuje Odborné usmernenie MZ 
SR č. OF/1511/2010 z 30. novembra 2010, 
ktoré určuje výdaj balení na jeden liečebný 
cyklus. Prakticky to znamená jedno alebo 
dve balenia OTC lieku s obsahom pseudo-
efedrínu v závislosti od počtu tabliet v jed-
notlivom balení, pričom celkový obsah 
pseudoefedrínu vo vydávaných baleniach 
nesmie prekročiť 720 mg.
O  niečo neskôr boli prijaté opatrenia na 
obmedzenie nadmerného používania aj u le- 
vonorgestrelu, ktorý je určený na urgentnú 
postkoitálnu antikoncepciu. Lekárnici boli 
prostredníctvom Dispenzačného optima 
usmernení vydávať po predchádzajúcom 
poskytnutí všetkých nevyhnutných infor-
mácií iba jedno balenie, ktoré obsahuje 
jednu tabletu.
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Na úľavu pri spazmoch gastrointestinálne-
ho traktu, pri žlčníkovej kolike a pri spaz-
moch urogenitálneho traktu sa bežne pou-
žíva Buscopan (butylskopolamín), ktorý je 
v 10-tabletkovom balení voľnopredajný.
Toto balenie postačuje na zvládnutie koli-
kových stavov spôsobených napr. ne-
vhodnou stravou alebo pri menštruačných 
bolestiach. Ak sa však príznaky napriek 
užívaniu tohto spazmolytika neupravia do 
troch dní, zhoršia sa alebo sa pridružia 
ďalšie príznaky, pacient musí vyhľadať le-
kára. V uvedených prípadoch už môže ísť 
o  závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje 
stanovenie správnej diagnózy a  cielenú 
liečbu. Jej oddialenie môže spôsobiť váž-
ne zdravotné komplikácie, a preto je väč-
šie balenie Buscopanu už viazané na le-
kársky predpis.
Pre možnosť, aby liek mohli predpisovať aj 
lekári a  súčasne, aby sa pacienti mohli 
v prípade akútnej potreby čo najrýchlejšie 

V súčasnosti je na Slovensku legálne možné získať lieky iba 
v lekárni (či už kamennej alebo internetovej, ktorá musí byť 
súčasťou kamennej lekárne). V princípe sú možné dva statusy 
lieku: buď je viazaný na výdaj na lekársky predpis (Rx), alebo 
je liek voľnopredajný (OTC).

RNDr. Tatiana Magálová
vedúca oddelenia farmakovigilancie
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Riziká voľnopredajných liekov

Veľkosť 
balenia liekov 
ako kritérium 
voľnopredajnosti

dostať k potrebnému lieku a neprerušovali 
liečbu do najbližšej kontroly u  lekára, sú 
u väčšiny antihistaminík malé balenia s ob-
sahom najnižšej dávky daného liečiva voľ-
nopredajné (7 – maximálne 10 tabliet v jed- 
nom balení).

Týmto smerom ide aj posudzovanie voľ-
nopredajného stavu u skupiny liekov, ktoré 
regulujú vylučovanie kyseliny chlorovodí-
kovej v žalúdku. Do skupiny voľnopredaj-
ných liekov boli preradené najmenšie bale-
nia (7-14 tabliet) s najnižšou dávkou lieči-
va, ktoré obsahujú pantoprazol (20 mg). 
V tomto prípade liek musí spĺňať ešte ďal-
šiu podmienku a to jedinú indikáciu, ktorá 
je u  tohto lieku vhodná na samoliečbu – 
krátkodobá liečba príznakov refluxu u do-
spelých (pálenie záhy, regurgitácia kyseliny). 
Bežne sa teda stáva, že u liekov patriacich 
do skupiny analgetík, antihistaminík alebo 
inhibítorov protónovej pumpy, sú balenia 
s  menším počtom tabliet voľnopredajné, 
a pri väčšom počte tabliet už viazané na 
lekársky predpis. Je to legitímny nástroj 
liekovej politiky, ktorý je v súlade s odporú-
čaniami Európskej komisie.

Pri všetkých liekoch, ktoré majú balenia na 
OTC výdaj a zároveň výdaj väčších balení 
obmedzený na lekársky predpis je úlohou 
lekárnika alebo farmaceutického laboranta 
poskytnúť pacientovi dostatok odborných 
informácií a zrozumiteľnou formou vysvet-
liť, prečo si väčšie balenia nemôžu kúpiť 
a je nevyhnutné navštíviť svojho lekára. ■

V odbornej zdravotníckej verejnosti sa opa- 
kovane diskutuje otázka, či je vhodné, aby 
lieky s rovnakým liečivom, s rovnakou lie-
kovou formou a s rovnakou cestou poda-
nia mali rôzny stav výdaja.
Aj voľnopredajné lieky, tak ako všetky ostat- 
né, sa môžu vydávať iba v  lekárni. Môže 
ich vydávať farmaceut alebo farmaceutic-
ký laborant/laborantka a  počet vydaných 
balení nie je v zákone o lieku limitovaný. 

Veľkosť balenia lieku skutočne nie je v mno- 
hých prípadoch dôležitá, a  ako kritérium 
pre zatriedenie lieku podľa spôsobu výdaja 
ju nie je potrebné aplikovať. Sú však okol-
nosti, pri ktorých veľkosť balenia lieku má 
dôležitú úlohu a ŠÚKL toto opatrenie apli-
kuje pri posudzovaní voľnopredajnosti 
niektorých liekov. Toto kritérium bolo pou-
žité pri paracetamole, u ktorého je potvr-
dené vysoké riziko hepatotoxicity pri nad-
mernom alebo dlhodobom používaní. 
Obmedzenie veľkosti voľnopredajných ba-
lení bolo jednou z možností ako toto riziko 
minimalizovať. Veľké balenia s počtom ta-
bliet nad 100 ks  sú určené na používanie 
v nemocničných zariadeniach, a preto sú 
viazané na predpis lekára.
Pre riziko zneužívania alebo nadmerného 
používania OTC liekov sa použilo toto 
opatrenie aj u liekov s obsahom pseudoe-
fedrínu. Výdaj liekov s obsahom pseudoe-
fedrínu upravuje Odborné usmernenie MZ 
SR č. OF/1511/2010 z 30. novembra 2010, 
ktoré určuje výdaj balení na jeden liečebný 
cyklus. Prakticky to znamená jedno alebo 
dve balenia OTC lieku s obsahom pseudo-
efedrínu v závislosti od počtu tabliet v jed-
notlivom balení, pričom celkový obsah 
pseudoefedrínu vo vydávaných baleniach 
nesmie prekročiť 720 mg.
O  niečo neskôr boli prijaté opatrenia na 
obmedzenie nadmerného používania aj u le- 
vonorgestrelu, ktorý je určený na urgentnú 
postkoitálnu antikoncepciu. Lekárnici boli 
prostredníctvom Dispenzačného optima 
usmernení vydávať po predchádzajúcom 
poskytnutí všetkých nevyhnutných infor-
mácií iba jedno balenie, ktoré obsahuje 
jednu tabletu.

33teória a prax | farmaceutický laborant | ročník 09 | špeciál | jún 2020teória a prax farmaceutický laborant | ročník 06 | číslo 31 | august 2017

Ilu
st

ra
čn

é 
fo

to
: i

nt
er

ne
t

www.sukl.sk

ŠÚKL in formuje

Mgr. Diana Madarászová

Hovorkyňa 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Zamestnanci ŠÚKL 
pôsobia aj medzinárodne

rých pôsobia zamestnanci štátneho ústavu.

určité kritériá, ktoré ustanovuje nariadenie 

účinnosť, signifikantný prínos, prevalenciu 

cielená na život ohrozujúce alebo ochro-
mujúce ochorenie.  
Význam dezignácie „orphan“ liečiva spočí-

samotného produktu.
Úlohou výboru je preskúmať každú žia-
dosť o zaradenie lieku, napríklad medzi lie-
ky na ojedinelé ochorenia,  radiť Komisii pri 
vytváraní a vývoji politiky Európskej únie 
pre lieky na ojedinelé ochorenia, pomáhať 
Komisii pri medzinárodných rokovaniach 

dinelé ochorenia a pri rokovaniach so sku-

pomáhať Komisii pri vypracovávaní podrob-
ných usmernení.

Slovensko vo výbore COMP zastupuje 
PharmDr. Eva Malíková zo Sekcie registrá-
cie liekov.

Výbor pre lieky na humánne použitie
The Committee for Medicinal Products 
for Human Use (CHMP)

Účasť a členstvo zástupcu Slovenskej re-
publiky vo vedeckom výbore – Výbor pre 
lieky na humánne použitie (CHMP) pri EMA 
(Európska lieková agentúra) vyplýva z NA-
RIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY (ES) č. 726/2004 článok 61. 
Výbor na svojich pravidelných zasadnu-
tiach rieši odborné posúdenie prijatých žia-
dostí pre centrálnu registráciu liekov v rám-

dikácií liekov v rámci centrálnej registrácie, 
predĺženie registrácií, odbornú komuniká-

ako aj odborné posúdenie pri vzniknutých 
  ižártibra ,ínerzodop ,ítsonsajen hcodapírp

v súvislosti s liekmi v rámci EÚ.

Slovensko vo výbore CHMP zastupuje 
PharmDr. Eva Malíková zo Sekcie registrá-
cie liekov, ktorá bola nominovaná ako riad-
na členka Ministerstvom zdravotníctva SR.

Výbor pre hodnotenie rizík liekov
The Pharmacovigilance Risk Asses-
sment Committee (PRAC)

Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 
bol ustanovený Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010.
PRAC je zodpovedný za poskytovanie ve-
deckých odporúčaní Výboru pre lieky na 
humánne použitie a koordinačnej skupine 
vo všetkých otázkach týkajúcich sa farma-
kovigilancie (dohľadu nad bezpečnosťou 
liekov). 
Mandát PRAC zahŕňa všetky aspekty ria-
denia rizika používania liekov na humánne 
použitie, vrátane zisťovania, hodnotenia, 
minimalizácie a komunikácie rizika nežiadu-
cich účinkov so  zreteľom na terapeutický 
účinok lieku, návrhov a hodnotenia štúdií 

bezpečnosti lieku po registrácii, hodnote-
nia plánov manažmentu rizík, pravidelného 

pre všetky lieky, ktoré sú registrované mini-

lasti farmakovigilancie.

Slovensko vo výbore PRAC zastupuje Dr. 
Tatiana Magálová, vedúca Oddelenia far-
makovigilancie, ktorá bola nominovaná 
ako riadna členka Ministerstvom zdravot-
níctva SR.

Výbor pre lieky na zriedkavé ochorenia 
The Committee for Orphan Medicinal 
Products (COMP)

publiky vo vedeckom výbore – Výbor pre lie-
ky na ojedinelé ochorenia (COMP) pri EMA 
(Európska lieková agentúra) vyplýva z NA-
RIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY (ES) č. 141/2000 zo 16. decem-
bra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia.

zignácie pre „orphan“ liečivá, určené na 
liečbu ojedinelých ochorení (menej ako 
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10 stavovské organ izác ie v zdravotn íctve

Mgr. Patrik Bilanin

Tajomník
Slovenská lekárnická komora

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je ne-
závislá, nepolitická, samosprávna stavov-
ská organizácia, ktorá združuje a  repre-
zentuje vyše 4 500 farmaceutov na území 
Slovenskej republiky. Členstvo v nej je dob-
rovoľné a členom sa môže stať každý far-
maceut, ktorý spĺňa zákonom stanovené 
podmienky – je odborne spôsobilý na vý-
kon zdravotníckeho povolania a bezúhonný.

Slovenská lekárnická komora je následníc-
kou organizáciou Zväzu lekárnikov Slová-
kov, ktorý bol založený v roku 1927, 3. de-
cembra 1991 na základe zákona Sloven-
skej národnej rady vznikla Slovenská lekár- 
nická komora s  povinným členstvom pre 
osoby vykonávajúce povolanie farmaceuta 
na území Slovenskej republiky. Od roku 
2005 upravuje činnosť všetkých stavov-
ských zdravotníckych komôr zákon č. 578/ 
2004 Z. z., v zmysle ktorého SLeK povinne 
registruje všetkých farmaceutov vykoná-
vajúcich povolanie na území Slovenskej re-
publiky. Členstvo je v zmysle tohto zákona 
dobrovoľné. Komora vo vzťahu k všetkým 
farmaceutom vydáva licencie a hodnotí pl-
nenie povinností sústavného vzdelávania.

Hlavnou úlohou Slovenskej lekárnickej ko-
mory je združovať a reprezentovať lekárni-
kov a rozvíjať farmaceutické prostredie na 
Slovensku. Cieľom komory je rozširovať 
odborný profil farmaceutov prostredníc-
tvom sústavného vzdelávania, vydavateľ-
skej činnosti a  realizácie osvetových pro-
jektov,  hájiť záujmy svojich členov aktív-
nym angažovaním v procese tvorby liekovej 
politiky a  zvyšovať spoločenský status 
profesie lekárnika. Okrem toho poskytuje 
svojim členom odborné, ekonomické a práv-
ne poradenstvo.

Jednou zo základných aktivít komory je 
sústavné vzdelávanie farmaceutov, ktoré 
je realizované prostredníctvom odborných 
sympózií, prednášok, seminárov či inte-
raktívnych workshopov. Medzi najvýznam-
nejšie vzdelávacie podujatia patria Brati-
slavské lekárnické dni, Stredoslovenské 
lekárnické dni, Liptovsko-oravské lekárnic-
ké dni, Zoborské lekárnické dni, Zemplín-
ske lekárnické dni, Pracovné dni nemoc-
ničných lekárnikov, Etické a morálne as-
pekty povolania farmaceuta a Sympózium 
z dejín farmácie. 

Komora ako stavovská organizácia vydáva 
aj vlastný odborno-informačný časopis 
Lekárnické listy. Časopis prináša komplex-
né informácie pre odbornú verejnosť, ur-
čené predovšetkým pre poskytovateľov le-
kárenskej starostlivosti, ale aj pre ostat-
ných zdravotníckych pracovníkov. Počas 
svojej existencie sa vyprofiloval na rele-
vantné a mienkotvorné médium vysoko 
hodnotené medzi jeho čitateľmi – odbor-
nou farmaceutickou verejnosťou. Okrem 
Lekárnických listov vydáva komora časo-
pis s názvom Slovenský lekárnik. Ide o od-
borný časopis slovenského lekárenstva a 
je venovaný histórii. Časopis vydáva Slo-
venská lekárnická komora od roku 2016. 
Vychádza dvakrát ročne.

Nedostupné lieky bol projekt SLeK, ktorý 
bol zameraný na riešenie jedného z  naj-
väčších problémov slovenského lekárnic-
kého prostredia – nedostatok liekov a ne-
možnosť lekární zabezpečiť všetky potreb-
né lieky pre predpísanú liečbu pacientov. 
Do projektu sa zapojilo 540 lekární na Slo-
vensku a zaznamenaných hlásení o nedo-
stupnosti liekov bolo 21 180.

Výsledky projektu dokázali efektívnou for-
mou poukázať na problematiku nedostup-
nosti liekov a  vo výraznej miere prispeli 
k vyriešenie daného problému celoplošne 
na území Slovenska. 

Za posledné obdobie sa komora aktívne 
zameriava na osvetové kampane s cieľom 
podporovať verejné zdravie a zapojiť far-
maceutov a verejné lekárne do projektov 
zameraných na poskytovanie odborného 
poradenstva pri farmakoterapii špecific-
kých skupín pacientov a vzdelávať širokú 
verejnosť o správnom skladovaní, užívaní a 
aj zneškodňovaní liekov. V roku 2016 boli 
realizované tri kampane na témy: Kto má 
kľúče od skrinky s jedmi, Dieťa nie je malý 
dospelý a Lieky počas dojčenia – kedy 
áno, kedy nie. Najnovším projektom ko-
mory je kampaň Interakcie liekov, ktorá je 
zameraná na problematiku liekových in-
terakcií, ktoré sú v  mnohých prípadoch 
značným rizikovým faktorom pre správny 
priebeh farmakoterapie u pacientov. Sú-
časťou projektu je aktívny prístup do naj-
väčšej databázy liekových interakcií pre le-
kárne a aplikácia pre pacientov, ktorá po-
skytuje možnosť rýchleho a zrozumiteľného 
vyhodnotenia rizík užívanej kombinácie lie-
kov s ponukou možnej konzultácie v niek-
torej zo zapojených lekární.

Slovenská lekárnická komora sa aktívne 
podieľa na legislatívnej tvorbe prednáša-
ním proaktívnych návrhov ako aj účasťou 
na pripomienkových konaniach.

Slovenská 
lekárnická 
komora

Laureáti ocenenia Artemide – uznanie SLeK za spoločenský prínos lekárnika
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Slovenská lekárnická komora (SLeK) je ne-
závislá, nepolitická, samosprávna stavov-
ská organizácia, ktorá združuje a  repre-
zentuje vyše 4 500 farmaceutov na území 
Slovenskej republiky. Členstvo v nej je dob-
rovoľné a členom sa môže stať každý far-
maceut, ktorý spĺňa zákonom stanovené 
podmienky – je odborne spôsobilý na vý-
kon zdravotníckeho povolania a bezúhonný.

Slovenská lekárnická komora je následníc-
kou organizáciou Zväzu lekárnikov Slová-
kov, ktorý bol založený v roku 1927, 3. de-
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skej národnej rady vznikla Slovenská lekár- 
nická komora s  povinným členstvom pre 
osoby vykonávajúce povolanie farmaceuta 
na území Slovenskej republiky. Od roku 
2005 upravuje činnosť všetkých stavov-
ských zdravotníckych komôr zákon č. 578/ 
2004 Z. z., v zmysle ktorého SLeK povinne 
registruje všetkých farmaceutov vykoná-
vajúcich povolanie na území Slovenskej re-
publiky. Členstvo je v zmysle tohto zákona 
dobrovoľné. Komora vo vzťahu k všetkým 
farmaceutom vydáva licencie a hodnotí pl-
nenie povinností sústavného vzdelávania.

Hlavnou úlohou Slovenskej lekárnickej ko-
mory je združovať a reprezentovať lekárni-
kov a rozvíjať farmaceutické prostredie na 
Slovensku. Cieľom komory je rozširovať 
odborný profil farmaceutov prostredníc-
tvom sústavného vzdelávania, vydavateľ-
skej činnosti a  realizácie osvetových pro-
jektov,  hájiť záujmy svojich členov aktív-
nym angažovaním v procese tvorby liekovej 
politiky a  zvyšovať spoločenský status 
profesie lekárnika. Okrem toho poskytuje 
svojim členom odborné, ekonomické a práv-
ne poradenstvo.

Jednou zo základných aktivít komory je 
sústavné vzdelávanie farmaceutov, ktoré 
je realizované prostredníctvom odborných 
sympózií, prednášok, seminárov či inte-
raktívnych workshopov. Medzi najvýznam-
nejšie vzdelávacie podujatia patria Brati-
slavské lekárnické dni, Stredoslovenské 
lekárnické dni, Liptovsko-oravské lekárnic-
ké dni, Zoborské lekárnické dni, Zemplín-
ske lekárnické dni, Pracovné dni nemoc-
ničných lekárnikov, Etické a morálne as-
pekty povolania farmaceuta a Sympózium 
z dejín farmácie. 

Komora ako stavovská organizácia vydáva 
aj vlastný odborno-informačný časopis 
Lekárnické listy. Časopis prináša komplex-
né informácie pre odbornú verejnosť, ur-
čené predovšetkým pre poskytovateľov le-
kárenskej starostlivosti, ale aj pre ostat-
ných zdravotníckych pracovníkov. Počas 
svojej existencie sa vyprofiloval na rele-
vantné a mienkotvorné médium vysoko 
hodnotené medzi jeho čitateľmi – odbor-
nou farmaceutickou verejnosťou. Okrem 
Lekárnických listov vydáva komora časo-
pis s názvom Slovenský lekárnik. Ide o od-
borný časopis slovenského lekárenstva a 
je venovaný histórii. Časopis vydáva Slo-
venská lekárnická komora od roku 2016. 
Vychádza dvakrát ročne.

Nedostupné lieky bol projekt SLeK, ktorý 
bol zameraný na riešenie jedného z  naj-
väčších problémov slovenského lekárnic-
kého prostredia – nedostatok liekov a ne-
možnosť lekární zabezpečiť všetky potreb-
né lieky pre predpísanú liečbu pacientov. 
Do projektu sa zapojilo 540 lekární na Slo-
vensku a zaznamenaných hlásení o nedo-
stupnosti liekov bolo 21 180.

Výsledky projektu dokázali efektívnou for-
mou poukázať na problematiku nedostup-
nosti liekov a  vo výraznej miere prispeli 
k vyriešenie daného problému celoplošne 
na území Slovenska. 

Za posledné obdobie sa komora aktívne 
zameriava na osvetové kampane s cieľom 
podporovať verejné zdravie a zapojiť far-
maceutov a verejné lekárne do projektov 
zameraných na poskytovanie odborného 
poradenstva pri farmakoterapii špecific-
kých skupín pacientov a vzdelávať širokú 
verejnosť o správnom skladovaní, užívaní a 
aj zneškodňovaní liekov. V roku 2016 boli 
realizované tri kampane na témy: Kto má 
kľúče od skrinky s jedmi, Dieťa nie je malý 
dospelý a Lieky počas dojčenia – kedy 
áno, kedy nie. Najnovším projektom ko-
mory je kampaň Interakcie liekov, ktorá je 
zameraná na problematiku liekových in-
terakcií, ktoré sú v  mnohých prípadoch 
značným rizikovým faktorom pre správny 
priebeh farmakoterapie u pacientov. Sú-
časťou projektu je aktívny prístup do naj-
väčšej databázy liekových interakcií pre le-
kárne a aplikácia pre pacientov, ktorá po-
skytuje možnosť rýchleho a zrozumiteľného 
vyhodnotenia rizík užívanej kombinácie lie-
kov s ponukou možnej konzultácie v niek-
torej zo zapojených lekární.

Slovenská lekárnická komora sa aktívne 
podieľa na legislatívnej tvorbe prednáša-
ním proaktívnych návrhov ako aj účasťou 
na pripomienkových konaniach.
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V roku 2000 vyšla publikácia „Slobodné 
povolania“, ktorá predstavuje v slovenských 
podmienkach jediný sumarizujúci materiál 
teoreticky sa zaoberajúci týmto segmen-
tom spoločenského života. Napriek tomu, 
že slobodné povolanie je v praxi (a spora-
dicky v legislatíve) frekventovaným pojmom, 
neexistuje jeho zákonná definícia. Na pôde 
Európskej únie zaznievajú hlasy apelujúce 
na to, aby sa pojem slobodné povolanie 
jednotne vymedzil uvedením určitých vše-
obecných znakov a určením ich kategórií.
V roku 2003 však bruselský direktoriát Eu-
rópskej komisie pre hospodársku súťaž 
pod vedením komisára Maria Montiho po-
važoval pravidlá upravujúce činnosť slo-
bodných povolaní za neoprávnené, pri-
čom komisár Monti tieto snahy definoval 
slovami „Tradícia verzus modernosť“. Pod-
ľa neho totiž obmedzovanie slobody pod-
nikania týchto profesií vyplýva z toho, že 
majú pomerne dlhú históriu, a nie z toho, 
že by si to vyžadovali súčasné skúsenosti 
ich klientov. 

Názor komisára Montiho, ako aj mnohé me-
dializované vyjadrenia liberálnych analytikov 
nijako nevybočujú z povrchného ideologic-
kého rámca a sú dôkazom pokušenia viesť 
legislatívnu debatu metódou „ja si myslím“.

Primárnou chybou je tvrdenie, že stavov-
ská samospráva je dielo „funkcionárov“.
Do nástupu komunizmu v roku 1948 sa 
vývoj profesijných komôr u nás odohrával 
kontinuálne s vývojom európskych; z toho 
vyplýva ďalší omyl, že ide o prežívajúci 
stredoveký cechový systém. Ten však za-
nikol s industrializáciou spoločnosti, ktorá 
generovala potrebu dohľadu nad kvalitou 
výkonu jednotlivých profesií. Tejto úlohy sa 
prirodzene zhostil štát. V profesiách, ktoré 
svojou činnosťou priamo ovplyvňujú integ-
ritu klientov, však štát prijal úzus, že nie je 
správne, aby štátnu správu vykonával pria-
mo, a tak boli koncom 19. storočia na na-
šom území položené základy modernej sta-
vovskej samosprávy vznikom advokátskej 
a lekárskej komory. Tieto myšlienky však 
presadzoval už reformný panovník Jozef II.

Historicky badať, že miera autonómie slo-
bodných povolaní vždy narastala s demo- 
kratizáciou, a naopak, dostávala sa do útl-
mu v čase potlačovania demokracie. Ako 
príklady slúžia Metternichov či Bachov ab-
solutizmus, nemecká okupácia Čiech, ale-
bo vývoj po februári 1948. Jeden z prvých 
zákonov po februári 1948 bol nový advo-
kátsky poriadok, ktorý znemožnil výkon 
advokácie viac než 90% advokátov a do 
dvoch rokov bola zrušená aj stavovská sa-
mospráva v zdravotníckych profesiách. 

Ďalším omylom je logicky znejúca veta: 
„Nikoho by sme nemali nútiť, aby bol niekde 
členom“. Podľa ústavného súdu Českej re-
publiky existencia profesijnej samosprávy 
je ukazovateľ funkčnej demokracie a kla-
die si otázku, čomu reálne pripísať opako-
vané ponovembrové snahy o jej obmedze-
nie, vychádzajúce z politických strán hlá-
siacich sa k liberalizmu, filozofii obmedzenia 
roly štátu a štátnej moci. Pre komory je cha-
rakteristické ich ustanovenie formou záko-
na a zverenie určitého rozsahu verejnopráv-
nych právomocí. Právna teória ich označuje 
pojmom verejnoprávne korporácie, čím ich 
odlišuje od spolkov a združení, ktoré majú 
charakter subjektov súkromnoprávnych. 
Verejnoprávna inštitúcia nevzniká z vôle súk-
romných subjektov, ale z vôle štátu práve  
v záujme lepšej ochrany základných práv.

Akákoľvek samospráva je budovaná na 
niektorom z dvoch princípov – na princípe 
územnom alebo osobnom. Na princípe 
územnom poznáme obecnú či krajskú sa-
mosprávu. Na princípe osobnom existuje 

Vedomie privilégia 
a zodpovednosti 
z neho plynúcej

Dovolím si úlohu prezentácie profilu Slovenskej lekárnickej 
komory vziať z iného, netradičného konca. V poslednej dobe 
totiž vo vzťahu k poznaniu kardinálnych princípov stavovskej 
samosprávy badať istý informačný deficit a z neho plynúce 
mylné hodnotiace úsudky.

stavovské organ izác ie v zdravotn íctve

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Prezident
Slovenská lekárnická komora

samospráva akademická či profesijná. Ak 
štát uzná účelnosť a potrebnosť samo-
správ (a demokratický štát ju uznáva), ne-
môže z jej pôsobnosti vyňať nikoho, kto jej 
miestne alebo osobne podlieha. Súčasne 
nemôže nikoho nútiť, aby sa na výkone sa-
mosprávy podieľal. Tak ako sa nikto ne-
musí zúčastniť voľby starostu, ale musí 
rešpektovať nariadenia obce.

Členstvo v komore nie je povinnosťou zdru-
žovania sa, ale udelením práva podieľať sa 

na výkone samosprávy. Protest proti tzv. 
povinnému členstvu je analógiou protestu 
proti príslušnosti k obci, kde mám trvalý 
pobyt. Rovnako nesprávny je aj pojem „člen-
ský príspevok“ použitý v zákone o poskyto-
vateľoch. Zákon o advokácii ho nazýva 
„príspevkom na činnosť komory“, čo pod-
statne viac vystihuje jeho charakter.

Buďme si, prosím, všetci, čo vykonávame 
niektoré z 22 zdravotníckych povolaní, ve-
domí privilégia vlastnej, síce hrubo oklieš-
tenej, ale funkčnej samosprávy. Berme si 
príklad z jednotlivcov, ktorí aj v čase neslo-
body dokázali svoj potenciál a  obetavou 
tvorivosťou prispeli k zmene spoločenských 
pomerov. Všetky komory máme viac než 
päť miliónov klientov, ktorí nám zverujú svo-
ju dôveru v kvalitné zdravotníctvo. 
Za Slovenskú lekárnickú komoru garantu-
jem, že tradíciu a modernosť nevnímame 
v konflikte, ale v synergii, ktorá dokáže vý-
znamne prispieť k budovaniu spoločného 
dobra.
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MUDr. Marián Šóth

Prezident
Asociácia súkromných lekárov SR

ASL SR je dobrovoľným a nezávislým za-
mestnávateľským združením fyzických a 
právnických osôb, poskytujúcich zdravot-
nú starostlivosť na území SR v neštátnych 
ambulantných zdravotníckych zariadeniach. 

ASL SR vznikla v roku 1995 ustanovujú-
cim valným zhromaždením. Vo februári 1996 
bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra 
SR a  začala svoju oficiálnu činnosť. 

ASL SR združuje viac ako tritisíc poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti všetkých 
odborností ambulantného segmentu: vše-
obecných lekárov pre dospelých, vše-
obecných lekárov pre deti a dorast, lekár-
skych špecialistov vrátane gynekológov, 
klinických psychológov a logopédov, ďalej 
agentúry ošetrovateľskej starostlivosti, ako 
aj laboratórií a rádiologických pracovísk. 

Centrála ASL SR sídli v Bratislave na Va-
zovovej ul. č. 9/B. Všetky informácie a kon-
takty sú uvedené na stránke www.aslsr.sk.

Prečo vznikla ASL SR. Naštartovaním 
odštátnenia činnosti lekárov primárnej 
zdravotnej starostlivosti v novembri 1994 
začala vznikať skupina súkromných leká-
rov, ktorí sa ocitli v celkom novom prostre-
dí, museli riešiť úplne nové úlohy a problé-
my. Prakticky sa za deň stali zo štátnych 
zamestnancov podnikatelia. Otázky zames- 
tnávateľské, organizačné, legislatívne a iné 
postupne zosilňovali tendenciu k združo-
vaniu. Stavovská organizácia lekárov sa 
začala javiť pre riešenie problémov súk-
romných lekárov ako málo pružná, pomalá 
a najmä nemohla riešiť zamestnávateľské 
otázky súkromných lekárov. Preto vznikla 
ASOCIÁCIA SÚKROMNÝCH LEKÁROV 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 

ASL SR je založená s cieľom pozitívne pô-
sobiť na vytváranie odborných, právnych, 
ekonomických, sociálnych a ďalších pod-
mienok ovplyvňujúcich vykonávanie súk-
romnej praxe.

ASL SR je riadnym členom Asociácie za-
mestnávateľských zväzov a združení SR 

a riadnym členom Odvetvovej Rady Sociál- 
nej dohody MZ SR. 

ASL SR je členom medzinárodných zdra-
votníckych organizácií: Európskeho zväzu 
praktických, rodinných lekárov (UEMO) 
a Európskej asociácie špecialistov (EANA). 
Pravidelne sa zúčastňujeme ich jarných 
a jesenných mítingov s cieľom prezentovať 
aktuálnu situáciu, zámery a  riešenia slo-
venského ambulantného sektora.

ASL SR spolupracuje vo veciach v súvis-
losti s výkonom zdravotníckeho povolania 
s orgánmi štátnej a verejnej správy, orgán-
mi územnej samosprávy, stavovskými 
a  profesijnými organizáciami, odbornými 
a vzdelávacími spoločnosťami. 

Organizačnú štruktúru ASL SR tvoria 
orgány a organizačné zložky. 

Orgánmi ASL SR sú Valné zhromaždenie, 
Dozorná rada, Správna rada, Prezídium 
ASL SR, predseda RASL, predseda od-
bornej sekcie a Poradný zbor prezidenta 
ASL SR za jednotlivé segmenty.

Organizačnými zložkami sú Regionálne 
Asociácie súkromných lekárov SR, Odbor-
né sekcie Asociácie súkromných lekárov 
SR, Sekretariát ASL SR. 

ASL SR združuje reprezentatívnu časť ne-
štátnych ambulantných poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, podporuje ich zá-
ujmy a presadzuje zlepšenie spoločenské-
ho postavenia svojich členov. Vytvára pod-
mienky pre ich sociálnu istotu a ovplyvňuje 
procesy ekonomického ohodnotenia jed-
notlivých odborností.

ASL SR sa aktívne podieľa na tvorbe práv-
nych predpisov súvisiacich s  výkonom 
zdravotníckeho povolania a je pevnou sú-
časťou rozhodovacieho procesu ambu-
lantného sektora v  slovenskom zdravot-
níctve.

ASL SR vytvára a zabezpečuje atraktívne 
a motivujúce benefity pre svojich členov.

JEDNOTKA AMBULANTNÉHO 
SEKTORA  

www.aslsr.sk

SME CHRBTOVÁ KOSŤ SLOVENSKÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA

Je zrejmé, že v  súčasnom slovenskom 
zdravotníctve štát garantuje dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti v  ambulantnom 
sektore prevažne neštátnymi subjektmi: 
viac ako 95 % ambulancií všeobecných le-
károv pre dospelých, všeobecných lekárov 
pre deti a dorast aj gynekológov, agentúr 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ďa-
lej viac ako 60 % ambulancií špecializovanej 
starostlivosti je prevádzkovaných neštátny-
mi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 

Ambulantný sektor patrí medzi stabilné seg-
menty slovenského zdravotníctva, posky-
tuje kvalitnú a dostupnú zdravotnú starost-
livosť. 

Pre rokovanie a  dohadovanie zmluvných 
podmienok so zdravotnými poisťovňami a 
Sociálnou poisťovňou máme vytvorené ob-
čianske združenie ZDRAVITA, ktoré zastu-
puje na základe plnomocenstva viac ako  
2 000 ambulancií. 
ZDRAVITA je najstabilnejším článkom na 
trhu ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
už dlhých 13 rokov. Je stabilizovaná perso-
nálne, organizačne s fungujúcim profesio-
nálnym aparátom. Má nastavené procesy 
toku informácií, procesy riadenia a schva-
ľovania podľa presne daných komunikač-
ných a schvaľovacích protokolov. Má fun-
gujúci systém informačných tokov k čle-
nom a späť s  použitím najmodernejších 
komunikačných kanálov.

Našou ambíciou je po vzore Nemeckého 
združenia zmluvných poskytovateľov byť 
účastnými pri tvorbe rozpočtu zdravotníc-
tva a dosiahnuť pevné intersektorálne čle-
nenie finančných prostriedkov tak, aby sa 
zdroje dostali do ambulantného sektoru.

  Vieme, čo chceme.
  Vieme, s kým to chceme.
  Vieme, ako to dosiahneme.

teória a prax | farmaceutický laborant | ročník 09 | špeciál | jún 202036



teória a prax farmaceutický laborant | ročník 07 | číslo 37 | august 20186

Asociácia nemocníc Slovenska 
(ANS) 

je dobrovoľným, zamestnávateľským, zá-
ujmovým, nepolitickým a nezávislým zdru-
žením právnických osôb, lôžkových, prí-
padne iných zdravotníckych zariadení s pô-
sobnosťou na území Slovenskej republiky, 
poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, kto-
ré vzniklo na podnet riaditeľov nemocníc 
v  roku 1991 a  v  súčasnosti združuje 75 
zdravotníckych zariadení. 
Prezidentom ANS je MUDr. Marián Petko, 
MPH – riaditeľ NsP Sv. Jakuba Bardejov, n. o., 
a viceprezidentmi MUDr. Peter Bizovský, 
MPH – riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, 
n. o., Stará Ľubovňa, a MUDr. Igor Pramuk, 
MPH, MHA – Board of Directors Svet 
zdravia, a. s., Bratislava.

Poslaním ANS je združovať zdravotnícke 
zariadenia na území Slovenskej republiky 
za účelom spoločného postupu pri riešení 
ich problematiky v oblasti ekonomickej, le-
gislatívnej, zamestnávateľskej a odbornej. 
Postavenie členov ANS je založené na prin-
cípe rovnosti a vzájomnej solidarity.

Základnými úlohami ANS v súčasnosti 
sú:
• vytváranie intenzívneho tlaku na zdra-
 votné poisťovne pri presadzovaní záuj-
 mov svojich členov,
• vyvíjanie tlaku na NR SR, vládu SR a   
 prezidenta SR pri presadzovaní požia-
 daviek svojich členov pri prijímaní štát-
 neho rozpočtu,
• presadzovanie záujmov svojich členov  
 vo vzťahu k ústredným orgánom a   
 úradom, k orgánom štátnej správy a 
 k iným právnym subjektom,
• vyvíjanie tlaku na transparentné rozdeľo-
 vanie a efektívnu alokáciu zdrojov pre   
 ZZ,
• presadzovať návrat k intersektorálnemu  
 členeniu,
• vyvíjanie tlaku na uplatnenie nasledov-
 ných hlavných zásad pre financovanie   
 zdravotníctva na Slovensku:
 1. 7 – 9 % HDP pre zdravotníctvo,
 2. definovať ceny a tarify zdravotníc-
  kych výkonov,
 3. prijať zákon o dohodovacom kona-
  ní na financovanie ZZ (rovnocenní   
  partneri ministerstvo zdravotníctva,  
  zdravotné poisťovne, poskytovate-
  lia ZS),

• rokovať o kolektívnej zmluve vyššieho   
 stupňa,
• pripomienkovať návrhy zákonov SR,
 presadzovať záujmy svojich členov pri   
 rozdeľovaní štrukturálnych fondov EÚ,
• vytváranie dôstojných podmienok pre   
 zamestnancov,
• spolupráca s ostatnými zamestnáva-
 teľskými a stavovskými organizáciami   
 pri presadzovaní svojich požiadaviek,
• intenzívna komunikácia s médiami.

Najvyšším orgánom ANS je Zhromaždenie 
členov ANS (ZČ ANS) zložené zo zástup-
cov jednotlivých členov, t. j. riaditeľov ale-
bo nimi poverených zástupcov. Zasadnu-
tia ZČ ANS sa konajú minimálne dvakrát 
ročne. Výkonným a riadiacim orgánom ANS 
je Rada ANS a v období medzi dvomi ZČ 
ANS je najvyšším orgánom ANS. Zasad-
nutia Rady ANS sa konajú najmenej de-
saťkrát ročne. Funkcie členov Rady ANS 
sú čestné. Počet členov Rady ANS je 11, 
podľa štruktúry zdravotníckych zariadení a 
existujúcich regiónov. Zdravotnícke zaria-
denia príslušného regiónu ANS sú združe-
né v  Regionálnych ANS, ktorá si volí zo 
svojich členov jedného zástupcu do Rady 
ANS. Na rokovania Rady ANS sú zároveň 
prizývaní zástupcovia všetkých typov ne-
mocníc. Kontrolným orgánom ANS je Do-
zorná rada ANS. Organizačne a adminis-
tratívne zabezpečuje činnosť Kancelária 
ANS. 

ANS je od roku 1993 členom Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a združení SR 
(AZZZ SR), čím získala priamy kontakt nie-
len so zamestnávateľskou obcou, ale aj 
kontakt s  vládou SR a  odbormi. Získala 
možnosť presadzovať záujmy svojich čle-
nov pri príprave legislatívy. Ako člen AZZZ 
SR sa prezident ANS zúčastňuje zasadnu-
tí odvetvovej Rady hospodárskej a sociál-
nej dohody v rezorte zdravotníctva /RHSD 
– odvetvová tripartita/ a viceprezidenti ANS 
zasadnutí Rady hospodárskeho a  sociál-
neho partnerstva (RHSP).

MUDr. Marián Petko, MPH

Asociácia nemocníc Slovenska
Prezident

Viceprezidenti ANS:

MUDr. Peter Bizovský, MPH

Viceprezident ANS – zastupujúci členov ANS, ktorých 
zakladateľom, spoluzakladateľom alebo zriaďovateľom je štát 

prostredníctvom svojich orgánov alebo inštitúcií.

MUDr. Igor Pramuk, MPH, MHA

Viceprezident ANS - zastupujúci členov ANS, ktorých 
zakladateľom sú súkromné fyzické a právnické osoby.

organizác ie v zdravotn íctve
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MUDr. Zuzana Teremová

Viceprezidentka
Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora (SLK) je ne-
závislá profesijná samosprávna stavovská 
organizácia, ktorá vznikla v  januári 1990 
a nadviazala na tradíciu lekárskych stavov-
ských organizácií, pôsobiacich na našom 
území. Slovenská lekárska komora (SLK) 
je následníckou organizáciou lekárskej ko-
mory Rakúsko-Uhorska, predchádzajúcich 
lekárskych komôr ustanovených na území 
Slovenska počas existencie prvej Česko-
slovenskej republiky (1929), Slovenskej re-
publiky (1942) a povojnovej Českosloven-
skej republiky v rokoch 1946. Zväz sloven-
ských lekárov bol založený v roku 1969 a 
jeho činnosť bola ukončená v roku 1970. 
Rozhodnutím lekárskeho stavu, na  pa-
mätnom zhromaždení jeho členov 26. ja-
nuára 1990 v Žiline, bol Zväz slovenských 
lekárov premenovaný na Slovenskú lekár-
sku komoru.

SLK združuje osoby vykonávajúce lekár-
ske povolanie v súlade s platnými zákon-
mi. Chráni práva a záujmy svojich členov, 
ktoré súvisia s výkonom povolania lekára. 

SLK vedie register lekárov a vykonáva zá-
pis do registra lekárov, ktorý je podmien-
kou výkonu lekárskeho povolania. 

SLK vydáva licencie na výkon povolania 
lekára, výkon odborného zástupcu posky-
tovateľa zdravotnej starostlivosti, na výkon 
samostatnej zdravotníckej praxe a na vý-
kon posudkového lekára. 
Dňa 1. mája 2002 schválila NR SR Zákon 
o  povolaní lekára, o  Slovenskej lekárskej 
komore, o povolaní zubného lekára a Slo-
venskej komore zubných lekárov. Prijatím 
zákona bolo zakotvené povinné členstvo 
lekárov v profesijnej organizácii. 
Zákon č. 578 z 21. októbra 2004 o posky-
tovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdra-
votníckych pracovníkoch, stavovských or-
ganizáciách v zdravotníctve opäť ustanovil 
dobrovoľné členstvo v SLK. 
V súčasnosti je členom SLK približne 14-ti-
síc lekárov. Vzhľadom na potreby regulácie 
sa SLK dlhodobo usiluje o  prinavrátenie 
povinného členstva všetkých lekárov v jed-
nej stavovskej organizácii.

SLK svojim členom poskytuje bezplatné 
právne a ekonomické poradenstvo. Vydá-
va svoj časopis MEDIKOM a organizuje 
vzdelávacie a relaxačné podujatia pre svo-
jich členov. 

SLK vedie kalendár podujatí sústavného 
vzdelávania a prevádzkuje odborný vzde-
lávací portál www.i-med.sk, ktorého obsah 
tvoria renomovaní slovenskí a  zahraniční 
odborníci podľa potrieb jednotlivých medi-
cínskych špecializácií. Ku každému prí-
spevku je pripojený online kreditový test, 
spojený so získavaním kreditov CME.

SLK tiež pravidelne poskytuje mediálne 
odborné stanoviská a pravidelne organizu-
je vlastné tlačové konferencie a  brífingy. 
Stanoviská členov a predstaviteľov SLK sa 
objavujú vo všetkých relevantných printo-
vých a elektronických médiách. 

SLK aktívne vstupuje aj do formulácie a prí-
pravy nových legislatívnych noriem a rea-
guje na požiadavky pri odbornom posu-
dzovaní medicínskych, právnych a  etic-
kých otázok.

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA

Slovenská lekárska komora

Račianska 42/A
831 02 Bratislava
tel.: 02/4911 4300, 0911 204 496
e-mail: sekretariat@lekom.sk
www.lekom.sk

Predstavitelia SLK:

MUDr. Marian Kollár 
– prezident SLK

MUDr. Zuzana Teremová
– viceprezidentka SLK

MUDr. Jozef Weber, MPH 
– viceprezident SLK
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 Fyzioterapia je odbor zdravotnej činnosti zameraný na dia-
gnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému. Zara-
ďuje sa medzi nelekárske zdravotnícke odbory a  vykonávajú ju 
zdravotnícki pracovníci – fyzioterapeuti.
 Slovenská komora fyzioterapeutov (SKF) je samostatná sta-
vovská komora,  združujúca zdravotníckych pracovníkov v povo-
laní fyzioterapeut. Vznikla v januári 2008, odčlenením sa od Slo-
venskej komory medicínsko-technických pracovníkov. SKF je pro-
fesijná organizácia zriadená zákonom 578/2004 Z. z. 
 SKF združuje fyzioterapeutov, ktorí sú jej členmi, vedie zoznam 
svojich členov a chráni ich  práva a záujmy v súvislosti s výkonom 
zdravotníckeho povolania. Zastupuje svojich členov v spoločných 
otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania a posky-
tuje im sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického 
poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. 
Členom SKF sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôso-
bilá na výkon povolania fyzioterapeut a je bezúhonná, ak požiada 
o zápis do zoznamu členov. 
 SKF vedie register fyzioterapeutov a vykonáva zápis do regis-
tra fyzioterapeutov, ktorý je podmienkou výkonu  povolania fyzio-
terapeut.
 SKF rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licen- 
cie: na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní fyziote-
rapeut,  na výkon zdravotníckeho povolania povolaní fyzioterapeut 
a na výkon činnosti odborného zástupcu. Vykonáva dozor nad dr-
žiteľmi licencií v súlade so zákonom  NR SR č. 578/2004 Z. z. a  
spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone do-
zoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravot-
níckych zariadení.

 SKF spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, so stavov-
skými organizáciami v SR a v zahraničí, občianskymi združeniami, 
odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími 
právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach súvisiacich 
s výkonom zdravotníckeho povolania. SKF bola prijatá na Valnom 
zhromaždení  World Confederation for Physical Therapy – WCTP 
za riadneho člena Európskeho regiónu WCPT ako aj za člena sve-
tovej organizácie WCPT.
 SKF zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych 
predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s po-
skytovaním zdravotnej starostlivosti.
 Spolupracuje s  Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti 
výchovy a vzdelávania a  deleguje svojich zástupcov do jednotli-
vých akreditačných komisií pre vzdelávanie a do skúšobných ko-
misií na záverečné skúšky. SKF sa  podieľa sa na organizácii sú-
stavného vzdelávania príslušných kategórií zdravotníckych pra-
covníkov.

Doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Viceprezidentka poverená zastupovaním SKF

Diana Dudášová

Riaditeľka kancelárie SKF

Slovenská Komora Fyzioterapeutov

Tbiliská 6
831 06 Bratislava

Slovenská komora 
fyzioterapeutov

Fyziokafe 2018

Deň fyzioterapeutov Košice 2016Fyziokafe 2018 Deň fyzioterapeutov Košice 2016

Snem SKF 2017
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ga len ická farmácia

Eva Schniererová
farmaceutická laborantka
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
Žiar nad Hronom

Práca farmaceutického laboranta mi ponúka možnosť neustále si 
rozširovať svoje vedomosti v tomto odbore, keďže sa neustále vyví-
ja a napreduje. Tak aj mne umožňuje vedomostne rásť a tým hlavne 
pomáhať pacientom, ktorí navštevujú našu lekáreň. Vždy ma poteší, 
ak sa k nám vracajú spokojní a s dôverou sa na nás znova obraca-
jú so svojimi ťažkosťami. 
Som rada, že aj ja môžem aspoň trošku prispieť k tomu, aby svoje 
trápenia pacienti čo najmenej pociťovali. Svojimi radami sa im sna-
žím čo najviac pomôcť nielen ja, ale aj celý náš kolektív. 
Pretože najväčšou odmenou pre nás sú spokojné úsmevy na tvá-
rach našich pacientov.

Profesiu farmacetickej laborantky vykonávam len krátko, ale viem, 
že je to náročné a zodpovedné povolanie. Našu stavovskú hrdosť 
FL podporujeme hlavne sústavným vzdelavaním, čím prispievame 
ku skvalitneniu lekárenskej starostlivosti.  
Zlé meno nášmu odboru robia hlavne nekvalifikovaní pracovníci, 
ktorí pracujú na pozícii farmaceutický laborant. Najviac mi je ľúto, že 
dnes nás už každý berie len ako predavačky a magistraliter príprava 
sa pomaly vytráca. 
Aj napriek tomu by sme mali byť na svoju profesiu hrdí a dúfať, že 
kompetentní urobia nejaké zmeny. 

Zuzana Fafaľáková
farmaceutická laborantka
lekáreň Pod Kalváriou, Zakamenné

Kristína Fečová
farmaceutická laborantka

lekáreň Kamjana, Medzilaborce

Ako môžem podporovať  stavovskú hrdosť
 

na profesiu farmaceutický laborant?

Problém v okolí očí, pálenie, 
svrbenie
Rp.

 Acidi borici                     6,0

 Glyceroli 85 %   12,0

   Aquae purif.         ad  200,0

 M. f. sol
 D. S.  3 x denne na okolie očí

Ekzematické prejavy na koži, vysušujúci, adstringentný účinok.

Rp.

 Tct.  Carbonis deterg.  10,0
 Zinci oxidati                       
 Talci aa 50,0
 Glyceroli 85 %
 Aquae purif.                  ad 60,0
 M. f.  supp.
 D. S. Potierať

 Pri bolestiach zubov a ďasien.

Rp.

 Anaesthesini 
0,5

 Tct. mirrhae 
 

 Tct. gallarum

 Tct. ratanhiae aa 10,0

 Glyceroli 85 %            ad 100,0 

 M. f.  sol.

 D. S. Lokálne potierať dutinu ústnu
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Pri aknóznej pleti I.

Rp.

 Sulphuri. praecipit. 10,0 Aetheri 
  Spiriti diluti            aa ad 100,0      M. f.  supp.

 D. S. Večer      

Pri aknóznej pleti II.

Rp.

 Acidi borici 2,0

 Acidi citrici 0,5

 Spiriti diluti     30,0               

 Aquae purif.                  ad 100,0

 M. f.  supp.
 D. S  Ráno      
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|  farmaceut ický laborant |  poradenstvo 

PhDr. Dana Sihelská, PhD.
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Slovenská zdravotnícka univerzita
Banská Bystrica

Vieme poskytnúť správne prvú pomoc?

Otrava liekmi patrí 
k najpočetnejšej 
skupine otráv.

liekmi
Otrava

 Príčiny otráv liekmi:

• náhodná intoxikácia detí, ktoré siahajú  
 po tabletkách, pretože si myslia, že sú  
 to cukríky (obr. 1),
•	 zlá interpretácia odporúčania lekára   
 u dospelých,
•	 zámerné použitie nadmerného množ-
 stva liekov pri pokuse o samovraždu.

 Príznaky otráv: 

•		nevoľnosť (obr. 2), 
•		 vracanie,
•		bolesti brucha, kŕče, 
•		 závraty hlavy, 
•		čulosť alebo nadmerná ospalosť,
•		nevýrazná reč,
•		plytké, nepravidelné dýchanie až   
 zástava dýchania,
•		 sčervenanie alebo zblednutie pokožky  
 na tvári, 
•		 zmodranie,
•		 rozšírené alebo zúžené zrenice, 
•		nadmerné potenie,
•		 svalová triaška, 
•		kŕče, 
•		bezvedomie.

 Prvá pomoc:

• posúďte stav postihnutého (vedomie,   
 dýchanie...),
• ak je postihnutý pri vedomí, zistite aké  
 lieky použil a v akom množstve, 
• zabezpečte balenie lieku, ktoré postih-
 nutý použil, pomôže to pri liečbe,
• postihnutého môžete posadiť a prikryť  
 dekou, aby nestrácal teplo, 
• vyvolajte vracanie (pozor len u postih-  
 nutého, ktorý je orientovaný a pri vedo-
 mí, nikdy nie u postihnutého v bezve-
 domí. Postihnutý sa musí dostatočne   
 predkloniť, aby ste zabránili vdýchnutiu
  zvratkov),
• zvratky uschovajte na neskoršiu   
 analýzu, 
• podajte vodu na vypláchnutie ústnej   
 dutiny (vodu postihnutý neprehĺta),
• ak je postihnutý v bezvedomí a dýcha, 	
	 uložte ho do stabilizovanej polohy 
 (obr. 3),
• zavolajte záchranku (tel. č. 155, 112),
 postihnutého nenechávajte samého,   
 jeho vedomie sa môže zmeniť, 
• ak je postihnutý v bezvedomí a nedý-
 cha začnite s oživovaním na tvrdej   
 podložke (obr. 4).

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 2

Prevencia otráv liekmi má nezastupiteľné 
miesto! Lieky nenechávajte voľne ležať a 
ani na miestach, na ktoré deti dočiahnu. 
Lieky v  domácnosti nechajte v  originál-
nom balení, minimalizujete riziko zámeny.
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ga len ická farmácia

Eva Schniererová
farmaceutická laborantka
lekáreň Dr. Max, Sládkovičova 13
Žiar nad Hronom

Práca farmaceutického laboranta mi ponúka možnosť neustále si 
rozširovať svoje vedomosti v tomto odbore, keďže sa neustále vyví-
ja a napreduje. Tak aj mne umožňuje vedomostne rásť a tým hlavne 
pomáhať pacientom, ktorí navštevujú našu lekáreň. Vždy ma poteší, 
ak sa k nám vracajú spokojní a s dôverou sa na nás znova obraca-
jú so svojimi ťažkosťami. 
Som rada, že aj ja môžem aspoň trošku prispieť k tomu, aby svoje 
trápenia pacienti čo najmenej pociťovali. Svojimi radami sa im sna-
žím čo najviac pomôcť nielen ja, ale aj celý náš kolektív. 
Pretože najväčšou odmenou pre nás sú spokojné úsmevy na tvá-
rach našich pacientov.

Profesiu farmacetickej laborantky vykonávam len krátko, ale viem, 
že je to náročné a zodpovedné povolanie. Našu stavovskú hrdosť 
FL podporujeme hlavne sústavným vzdelavaním, čím prispievame 
ku skvalitneniu lekárenskej starostlivosti.  
Zlé meno nášmu odboru robia hlavne nekvalifikovaní pracovníci, 
ktorí pracujú na pozícii farmaceutický laborant. Najviac mi je ľúto, že 
dnes nás už každý berie len ako predavačky a magistraliter príprava 
sa pomaly vytráca. 
Aj napriek tomu by sme mali byť na svoju profesiu hrdí a dúfať, že 
kompetentní urobia nejaké zmeny. 

Zuzana Fafaľáková
farmaceutická laborantka
lekáreň Pod Kalváriou, Zakamenné

Kristína Fečová
farmaceutická laborantka

lekáreň Kamjana, Medzilaborce

Ako môžem podporovať  stavovskú hrdosť
 

na profesiu farmaceutický laborant?

Problém v okolí očí, pálenie, 
svrbenie
Rp.

 Acidi borici                     6,0

 Glyceroli 85 %   12,0

   Aquae purif.         ad  200,0

 M. f. sol
 D. S.  3 x denne na okolie očí

Ekzematické prejavy na koži, vysušujúci, adstringentný účinok.

Rp.

 Tct.  Carbonis deterg.  10,0
 Zinci oxidati                       
 Talci aa 50,0
 Glyceroli 85 %
 Aquae purif.                  ad 60,0
 M. f.  supp.
 D. S. Potierať

 Pri bolestiach zubov a ďasien.

Rp.

 Anaesthesini 
0,5

 Tct. mirrhae 
 

 Tct. gallarum

 Tct. ratanhiae aa 10,0

 Glyceroli 85 %            ad 100,0 

 M. f.  sol.

 D. S. Lokálne potierať dutinu ústnu
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Pri aknóznej pleti I.

Rp.

 Sulphuri. praecipit. 10,0 Aetheri 
  Spiriti diluti            aa ad 100,0      M. f.  supp.

 D. S. Večer      

Pri aknóznej pleti II.

Rp.

 Acidi borici 2,0

 Acidi citrici 0,5

 Spiriti diluti     30,0               

 Aquae purif.                  ad 100,0

 M. f.  supp.
 D. S  Ráno      
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Pripravila: 
PhDr. Anna Kmeťová  
v spolupráci so SOI

|  prevádzka lekárne

Lieky, dietetické potraviny a  zdravotnícke 
pomôcky, ktoré sú uhrádzané na základe 
verejného zdravotného poistenia, sa vydá-
vajú pacientovi ako neoddeliteľná súčasť 
poskytovania lekárenskej starostlivosti, sa 
nemusia etiketovať. 

Súčasťou sortimentu lekárne je aj dopln-
kový sortiment, ktorý spadá pod ustano-
venia zákona o cenách a zákona o ochra-
ne spotrebiteľa. Majiteľa lekárne k  jeho vý-
daju oprávňuje živnostenské oprávnenie 
a jeho výdaj/predaj sa nepovažuje za  sú-
časť poskytovania lekárenskej starostli-
vosti, takže sa etiketovať musí.

S akými pojmami pracujeme v dopln-
kovom sortimente?

spotrebiteľ

fyzická osoba alebo právnická osoba, kto-
rá nakupuje výrobky alebo používa služby 
pre osobnú potrebu alebo pre potrebu prí-
slušníkov svojej domácnosti, 

predávajúci

podnikateľ,  ktorý spotrebiteľovi ponúka ale-
bo predáva výrobky, alebo poskytuje služ-
by, alebo jeho splnomocnenec, 

výrobok

nová, použitá alebo upravená hnuteľná 
vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo 
inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej 
spracovania a ktorá je určená na ponuku 
spotrebiteľovi, alebo pri ktorej možno pred- 
pokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa 
táto vec dodáva za odplatu alebo bezod-
platne,

predajná cena 

konečná cena vrátane dane z pridanej 
hodnoty a všetkých ostatných daní za jed-
notku výrobku alebo za určené množstvo 
výrobku, 

jednotková cena

konečná cena vrátane dane z pridanej hod-

noty a ostatných daní: 
• za kilogram, liter, meter, meter štvorco- 
 vý, meter kubický výrobku alebo inú jed- 
 notku množstva, ktorá sa často a bež- 
 ne používa pri predaji výrobku,
• za výrobok predávaný na množstvo, 
  výrobok, ktorý nie je balený a meria sa 
  alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa.

Zdroj: Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení ne- 
skorších predpisov.

Kontrola etiketovania doplnkového sorti-
mentu v lekárni spadá pod Slovenskú ob-
chodnú inšpekciu.

Etiketovanie 
doplnkového  
sortimentu. 
Povinnosť 
alebo 
dobrovoľná 
aktivita?

teória a prax | farmaceutický laborant | ročník 09 | špeciál | jún 202042



32 | teória a prax farmaceutický laborant | ročník 03 | číslo 12 | jún 2014

Pripravila: 
PhDr. Anna Kmeťová  
v spolupráci so SOI
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daju oprávňuje živnostenské oprávnenie 
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vosti, takže sa etiketovať musí.

S akými pojmami pracujeme v dopln-
kovom sortimente?

spotrebiteľ

fyzická osoba alebo právnická osoba, kto-
rá nakupuje výrobky alebo používa služby 
pre osobnú potrebu alebo pre potrebu prí-
slušníkov svojej domácnosti, 

predávajúci

podnikateľ,  ktorý spotrebiteľovi ponúka ale-
bo predáva výrobky, alebo poskytuje služ-
by, alebo jeho splnomocnenec, 

výrobok

nová, použitá alebo upravená hnuteľná 
vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo 
inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej 
spracovania a ktorá je určená na ponuku 
spotrebiteľovi, alebo pri ktorej možno pred- 
pokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa 
táto vec dodáva za odplatu alebo bezod-
platne,

predajná cena 

konečná cena vrátane dane z pridanej 
hodnoty a všetkých ostatných daní za jed-
notku výrobku alebo za určené množstvo 
výrobku, 

jednotková cena

konečná cena vrátane dane z pridanej hod-

noty a ostatných daní: 
• za kilogram, liter, meter, meter štvorco- 
 vý, meter kubický výrobku alebo inú jed- 
 notku množstva, ktorá sa často a bež- 
 ne používa pri predaji výrobku,
• za výrobok predávaný na množstvo, 
  výrobok, ktorý nie je balený a meria sa 
  alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa.

Zdroj: Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení ne- 
skorších predpisov.

Kontrola etiketovania doplnkového sorti-
mentu v lekárni spadá pod Slovenskú ob-
chodnú inšpekciu.

Etiketovanie 
doplnkového  
sortimentu. 
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alebo 
dobrovoľná 
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| 33teória a prax farmaceutický laborant | ročník 03 | číslo 12 | jún 2014

Kontroly SOI a podnety spotrebiteľov vo výdajniach zdravotníckych pomôcok a lekárňach

Rok Počet 
kontrol

Kontroly 
so závadami Podnety podané na ZP a lekárne

počet % podané prešetrené opodstatnené %

2012 92 63 68,5 109 55 35 63,6

2013 85 41 48,2 215 65 58 89,2

Sankcie
Sankcie
 Pristúpila SOI k sankciám? 

Nedostatky 

 Ktoré nedostatky SOI pri kontrolách  
 zistila? 
Nedostatky v zmysle zákona o ochra-
ne spotrebiteľa:
 Najviac zistených nedostatkov:
      – chýbajúca cenová informácia,
 – nevydanie dokladu o kúpe v žiadnej   
       forme.
(Veľká časť nedostatkov bola v časti rekla-
mácie – téme sa budeme venovať v ďal-
šom čísle).
Nedostatky v zmysle zákona  o ochra-
ne nefajčiarov:
 – chýba oznam o zákaze fajčenia   
    (piktogram, text),

Kontroly 

 V akých intervaloch  vykonáva SOI   
 kontroly? 
Nepravidelne.

 Ide o plánované inšpekcie? 
Ide o kontroly, ktoré SOI vykonáva z vlast- 
nej iniciatívy – napr. pri zameraní spo-
trebiteľských podnetov, kedy ja zjavné, 
že viaceré podania poukazujú na poru-
šovanie právnych predpisov.  
Ale kontroly SOI vykonáva hlavne v prí-
padoch, že ide o podnet a vtedy je kon-
trola zameraná iba na prešetrenie obsa-
hu podnetu.

 Realizuje SOI kontroly na základe   
 podnetov?
Na základe podnetov.

 Ktoré nedostatky sa najčastejšie   
 opakovali? 
Ide o chýbajúce jednotkové ceny. Pokiaľ 
však SOI zistí nedostatky, prijíma záväz-
né pokyny – opatrenia na ich odstráne-
nie, vrátane sankčných. Kontrolou ná-
sledných opatrení sú tieto kontrolovaným 
subjektom odstránené vo väčšine prí-
padov. 

 – nezverejnený oznam kontrolných   
    orgánov, kde oznámiť porušenie    
    zákazu fajčenia.
Nedostatky menšieho charakteru:
 Klamlivá reklama, príp. nevyžiadaná   
 reklama.

 Ktoré sankcie má SOI k dispozícii?
Finančné postihy sú podľa miery zavi-
nenia, následkov protiprávneho konania, 
závažnosti porušenia povinnosti, spô- 
sobu a následkov porušenia povinnosti.
Podľa zákona o  ochrane spotrebiteľa 
(zákon č. 250/2007 Z. z. v platnom zne-
ní) je to do výšky 66 387 €.  
Podľa zákona o  ochrane spotrebiteľa 
pri podomovom predaji a zásielkovom 
predaji (zákon č. 108/2000 Z. z. v plat-
nom znení) je to do výšky 3 319 €.
Podľa zákona o  ochrane nefajčiarov 
(zákon č. 377/2004 Z. z. v platnom zne-
ní) je to od 331 do 3 319 € (fyzickej osobe 
– podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak 
nezabezpečí dodržiavanie obmedzení 
podľa § 8 ods. 2 až 4). 
Podľa zákona o reklame (zákon č. 147/ 
2001 Z. z. v platnom znení) sú sankcie ukla-
dané: šíriteľovi reklamy do výšky 3 319 €; 
do výšky 66 387 € podľa toho, ktoré pa-
ragrafy sú porušené; objednávateľovi 
reklamy do výšky 165 596,96 €.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na cha-
rakter protiprávneho konania, závaž-
nosť porušenia povinnosti, spôsob, tr-
vanie, následky protiprávneho konania 
a na to, či ide o opakované porušenia 
zákona.

Poznámka: 
1) V prípade rozdielov u podaných a prešetrených sťažností poznamenávame, že na neprešetrené podania bolo odpísané listom 
    (poradené) ako postupovať a v menšom počte boli odstúpené aj na obvodné úrady – odbory živnostenské.
2) Jednou kontrolou sa môže vybaviť viacero podnetov.

  Vaše odporúčania 
  pre majiteľov lekární?

Z  nášho pohľadu – hlavne dodržiavať 
ustanovenia zákona o ochrane spotre-
biteľa. Lekárne sa snažia vykonávať 
svoju činnosť zodpovedne, čomu na-
svedčuje i nízky počet podaní od spo-
trebiteľov (v  roku 2012 – 109, v  roku 
2013 – 215), čo je oproti celkom evido-
vaným podnetom SOI (v  roku 2012 – 
9 975, v roku 2013 – 12 221) nízky počet.

Zanedbávajú však označovanie tovarov 
jednotkovými cenami, čo je spôsobené 
aj tým, že ide v 99 % o pultový predaj 
a lekárňam sa zdá, že v tomto prípade 
nie sú jednotkové ceny pre spotre- 
biteľa nevyhnutné (vzhľadom k  porov-
návaniu hmotnosti, miery).

Ďakujem za rozhovor. ■

Na otázky odpovedá

Danuša Krkošová
tlačová hovorkyňa

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát

Vykonáva Slovenská 

obchodná inšpekcia 

(SOI) kontrolu etiketo-

vania doplnkového 

sortimentu v lekár-

ňach?

Postihy

počet suma

27 39 000

22 20 700
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|  farmaceut ický laborant |  poradenstvo 

PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica

Ošetrovanie
drobných  zranení 
detí 
a dospelých

1. b1. a

32

4

Rezné rany a odreniny 

Odreniny a malé rezné rany prestanú 
krvácať aj bez ich ošetrenia. Je potreb-
né mať na pamäti, že akékoľvek naru-
šenie celistvosti kože umožňuje vnik-
nutie choroboplodných zárodkov do 
organizmu, a tým spôsobenie infekcie. 
Ide o neveľké a plytké poranenia po-
kožky, ktoré súvisia iba so slabým kr-
vácaním (kapilárnym) a nehrozia vykr-
vácaním. Drobné rany a  odreniny sa 
hoja pomerne rýchlo, no iba vtedy, ak 
nedošlo k infekcii. 

Postup pri ošetrovaní: 
• opláchnuť ruky pred ošetrením  
 rany (obr. 1A) a navliecť si ochranné  
 rukavice (obr. 1B),
•  ranu opláchnuť (najlepšie pod te-
 čúcou vodou, tak odstránime zne-
 čistenie, či špinu) (obr. 2),
•  očistiť okolie rany (použiť čistý gá-
 zový tampón, či gázový štvorec),  
 postupovať  pri čistení od okraja  
 rany. Na čistenie je možné použiť  
 dezinfekčný roztok (obr. 3),
•  osušiť okolie rany (použiť čistý  
 gázový tampón, rany sa nedotýkať),
•  prekryť ranu (použiť náplasť, ak je  
 rana väčšieho rozsahu, prekryť ju  
 sterilným obväzom) (obr. 4).
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organizmu, a tým spôsobenie infekcie. 
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hoja pomerne rýchlo, no iba vtedy, ak 
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 postupovať  pri čistení od okraja  
 rany. Na čistenie je možné použiť  
 dezinfekčný roztok (obr. 3),
•  osušiť okolie rany (použiť čistý  
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 sterilným obväzom) (obr. 4).
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Naše telo sa vo väčšine prípadov dokáže samo vyrovnať s menšími oderkami, či drobnými ranami. Vyhľadať lekársku pomoc je potreb-
né v situáciách, kedy rana silne krváca, prípadne je väčšieho rozsahu. Pri ošetrovaní poranenej kože je potrebné dodržiavať hygienické 
zásady, ktoré sú základným predpokladom prevencie zanesenia infekcie, ktorá by mohla zhoršiť hojenie rany. Zároveň je nevyhnutné si 
uvedomiť, že krv môže byť zdrojom rôznych chorôb, ktorými sa môžeme nakaziť pri ošetrovaní aj malého poranenia. Preto je dobré, ak 
pri ošetrovaní poranení používame ochranné jednorazové rukavice.
V domácnosti medzi najbežnejšie a najčastejšie poranenia patria rezné rany a rôzne poranenia. Každodenne používané pomôcky, na-
príklad nožík, či nožnice, skrývajú v sebe nebezpečenstvo, najmä v rukách detí. 

Pľuzgiere

Sú častým výsledkom trenia alebo popále-
nín z  trenia, ktoré vznikajú, keď sa koža 
opakovane šúcha o povrch. Vznik pľuzgie-
ra spôsobí pretekanie tkanivovej tekutiny 
z poškodeného miesta a jej zozbieranie sa 
pod vonkajšou vrstvou kože. Cieľom ošet-
renia pľuzgieru je zmiernenie bolesti a za-
bránenie vzniku infekcie. 

Postup ošetrovania pľuzgieru:
• očistiť postihnuté miesto (opláchnuť   
 vodou a dezinfekčným roztokom),
• osušiť postihnuté miesto,
• ochrániť pľuzgier (prekryť náplasťou).

Modriny (hematómy)

Vznikajú ako následok poranenia a  krvá-
cania do kože alebo v tkanive pod kožou. 
Najčastejšie sa modrina objaví okamžite 
po poranení, ako modrofialové sfarbenie 
pokožky. Takáto modrina by mala byť 
ošetrená ihneď. Ojedinele sa modrina ob-
javí neskôr, o pár dní, postihnuté miesto je 
však bolestivé na dotyk. Veľmi nebezpeč-
né sú modriny u  starších ľudí, prípadne 
u osôb, ktoré užívajú antikoagulanciá, čím 
sú náchylnejší na vznik modrín. Cieľom 
ošetrenia modrín je zmiernenie opuchu. 

Postup ošetrenia:
• zaujať vhodnú polohu končatiny,
• priložiť studený obklad (zmierňuje prí-
 vod krvi do postihnutého miesta a aj   
 bolesti). 

Ľahké popáleniny a opareniny

Najčastejšie sú ľahké popáleniny násled-
kom nehôd v  kuchyni. Oparenina vzniká 
následkom kontaktu kože s vriacou vodou 
alebo parou. Cieľom ošetrenia popáleniny 
alebo opareniny je schladenie postihnuté-
ho miesta, zmiernenie bolesti a zmenšenie 
opuchu a zabránenie vniknutiu infekcie do 
postihnutého miesta. 

Postup ošetrenia:
• schladiť popáleninu,
• zdvihnúť končatinu (zmiernenie opuchu),
•  prekryť popáleninu (sterilným obväzom  
 alebo gázovým štvorcom).

Poranenie kože na hlave

Následkom poranenia kože na temene 
hlavy je nadmerné krvácanie, ktoré je 
spôsobené výskytom mnohých malých 
ciev v tejto oblasti. Cieľom ošetrenia je 
zastavenie krvácania a transport postih-
nutého na ošetrenie do nemocnice. 

Poranenie oka

Poranenie oka môže najčastejšie vzniknúť 
priamym úderom alebo ostrými úlomkami 
z  rôznych predmetov. Cieľom ošetrenia 
postihnutého je prekryť poranené oko ste-
rilným štvorcom gázy a okamžité transpor-
tovanie postihnutého do nemocnice. Dôle-
žité je požiadať postihnutého, aby nepohy-
boval očami, aby nedošlo k  ďalšiemu 
poškodeniu oka. ■
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Vyhláška č. 129/2012 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o po-
žiadavkách na správnu lekárenskú prax rieši komplexne požiadavky na priesto-

My sa zameriame na: § 4

Požiadavky na priestorové vybavenie verejnej lekárne 
(1)  Priestory verejnej lekárne musia mať najmenej 110 m2.
(2)  Priestory verejnej lekárne tvoria:
 a) miestnosť na výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu (ďalej len „oficína“); 
  jej súčasťou je čakací priestor so zádverím alebo so vzduchovou clonou pre pacientov, priestor na dôverný rozhovor 
 s pacientom a okienko vybavené zvončekom.
Lekárnik musí pacientovi na požiadanie poskytnúť priestor na dôverný rozhovor
liekmi.

V troch číslach za sebou sme sa venovali dvom okruhom otázok:

Priestor na dôverný rozhovor

Otázka 1.:

Ako ste ho riešili?

Otázka 2.:

pacient – farmaceutický laborant?

1.

2.

 Povolanie farmaceuta a farmaceutické-
ho laboranta je jedinečné a vyžaduje si oso-
bitný a ľudský prístup ku každému pacien-
tovi. Povinnosťou každej lekárne je prime-
raným spôsobom podať informácie o dia- 
gnóze, lieku a dodržiavaní režimových 
opatrení.
Taktiež sa v súčasnosti pacienti (klienti) 
stále viac orientujú na prevenciu ochorení 
a podpornú liečbu ku konzervatívnej lieč-
be, čo pre nás znamená zvýšený dôraz a 
nutnosť odborných konzultácií. Aj preto 
vnímame priestor vyhradený na dôverný 
rozhovor ako mimoriadne dôležitý a po-
trebný. 
V našej lekárni máme vyhradenú diskrétnu 
zónu, ktorá zabezpečuje dôvernosť rozho-
voru. Ak si to situácia alebo sám pacient 
vyžaduje, vieme v rámci lekárne využiť aj 

PharmDr. 
Ivana Palenčíková

Zodpovedná farmaceutka
Lekáreň Dr. Max
Námestie slobody 969
093 01 Vranov nad Topľou

1.

2.

vyčlenený stôl so stoličkami v dostatočnej 
vzdialenosti od expedičných miest v oficí-
ne. Tento priestor zabezpečuje vyšší kom-
fort pre pacientov a osobnejší prístup od-
borného personálu. Slúži aj na poskytova-
nie doplnkových služieb lekárne, ako naprí- 
klad skríningové vyšetrenia.

 Pacienti využívajú miesto na dôverný 
rozhovor na spresnenie dávkovania, lieko-
vých interakcií, poradenstvo v oblasti výži-
vy, aktívneho života a dermatologického 
poradenstva. Pacienti s nami konzultujú 
novinky a zaujímavosti, ktoré sa dozvedeli 
po vlastnej línii, či už z internetu alebo iných 
zdrojov. Prípadne s nami konzultujú otáz-
ky, ktoré nestihli položiť v ambulancii u le-
kára.
Dôverný rozhovor medzi pacientom a far-
maceutickým laborantom má svoje opod-
statnenie. Naši farmaceutickí laboranti ve-
dia analyzovať a vyhodnotiť, do akej miery 
sú schopní poskytnúť odborné poraden-
stvo sami alebo je nutná kooperácia s far-
maceutom. 
Farmaceutickí laboranti majú veľa praktic-
kých skúseností a pacienti im pri kúpe 
OTC poskytujú spätnú väzbu na liečbu a 
doplnky výživy. V našej lekárni pociťujeme 
stále väčší záujem o odborné poraden-
stvo.

Stále častejšie sa stretávame s prípadmi, 
kedy je lekáreň a naši odborníci prvou voľ-
bou pri riešení zdravotného problému pa-
cientov. Jednou z úloh farmaceuta/labo-
ranta je usmerniť pacienta v liečbe, navrh-
núť mu samoliečbu alebo odporučiť návštevu 
lekára. Aj preto vnímame dôverný rozho-
vor ako dôležitú súčasť našej práce.

 Určite áno. Funkciu priestoru na dôver-
ný rozhovor s pacientom v menšom me-
radle zastáva aj diskrétna zóna, ktorú však 

Tak ako pri lekárovi rieši pacient svoj prob-
lém medzi štyrmi očami, aj v lekárni pri vý-
daji liekov chce počuť možnosti interakcií, 
nežiaducich účinkov a dávkovanie svojich 
liekov len on sám.

PharmDr. 
Petra Romanová Biala

Farmaceutka
Lekáreň Pri kaštieli
Mierová 33/1
066 01 Humenné
Tel.: 057/778 33 55

1.

Miesto pre dôverný rozhovor



47teória a prax | farmaceutický laborant | ročník 09 | špeciál | jún 2020teória a prax farmaceutický laborant | ročník 07 | číslo 37 | august 2018  5

 Áno, priestor na dôverný rozhovor urči-
te význam v lekárni má. Ako problém vní-
mam hlavne nedodržiavanie diskrétnej zóny 
u pacientov čakajúcich pred tárou aj na-
priek tomu, že sme v lekárni snažili tento 
problém odstrániť nalepením nálepiek 
DISKRÉTNA ZÓNA na podlahu. Pacient 
pred tárou často stráca pocit súkromia.
Rovnako treba zabezpečiť oddelený 
priestor na rôzne merania, v našom prípa-
de ide o meranie tlaku, glukózy a choleste-
rolu, kde treba chrániť pocit súkromia. 
V našej lekárni používame ako priestor na 
dôverný rozhovor kanceláriu vedúceho, do 
ktorej je vstup priamo z oficíny a spájajúce 
dvere sú označené nápisom PRIESTOR 
NA DISKRÉTNY ROZHOVOR. V prípade 
meraní máme v rohu oficíny oddelený sto-
lík so stoličkou, kde meranie prebieha.

 Pacienti využívajú priestor na dôverný 
rozhovor v praxi prevažne keď hovoria  
o chúlostivých témach, intímnych problé-
moch, ukazujú štípanec, ranu na ťažšie vi-
diteľnom mieste. V takýchto prípadoch ko-
munikujú aj s farmaceutickým laborantom. 
V prípade farmaceuta ide väčšinou o roz-
hovor o interakciách liekov.

Mgr. Petra Petráňová

Zodpovedná farmaceutka
BENU SK 30, s. r. o.
Turiec 1
036 01 Martin
Tel.: +421 905 973 570

1.

2.

 Dodržanie priestorového vybavenia  
(stolík a  stolička) tzv. diskrétnej zóny len 
pre určitých pacientov, ktorí o to požiada-
jú, u nás nevyužívame.
My diskrétne pristupujeme ku všetkým pa-
cientom, keďže sme malá lekáreň. Pacient 
má mať právo o  jeho osobných veciach, 
ako je užívanie liekov a zdravotné problé-
my komunikovať s  lekárnikom podobne 
ako s lekárom medzi štyrmi očami. Zdravie 
a  liečba sú veľmi osobné veci a naši pa-
cienti pristupujú k táre postupne.

PharmDr. 
Gabriela Fabčinová

Zodpovedná farmaceutka
Lekáreň Ariana
M. R. Štefánika 356/32
914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/65 910 78

1.

 Čoraz častejšie sa pacienti pri riešení ľah-
ších zdravotných problémov obracajú prá-
ve na zdravotníckych pracovníkov v lekár-
ni. Niekedy ide o intímne problémy, s kto-
rými môže mať pacient nepríjemný pocit 
zdôveriť sa. 
Preto priestor na dôverný rozhovor pomá-
ha posmeliť pacienta a nám poskytuje 
možnosť pacientovi poradiť, usmerniť ho a 
možno mu pomôcť zbaviť sa jeho problé-
mu. 
Existujú rôzne riešenia ako vyčleniť takýto 
priestor. V našej lekárni je to stôl so stolič-
kami umiestnený v oficíne ďalej od táry.  
V prípade potreby tu môžeme okrem dô-
verného rozhovoru zmerať pacientovi TK 
či poskytnúť dúšok vody, alebo možnosť 
oddychu pre pacientov-seniorov.

 Pacienti využívajú priestor na dôverný 
rozhovor najčastejšie na konzultáciu o vhod-
nosti kombinácie liekov a výživových do-
plnkov, skúšanie zdravotníckych pomôcok 
a meranie TK. 
Najčastejšie ide o komunikáciu pacient – 
farmaceut, avšak kontinuálne vzdelávajúci 
sa farmaceutický laborant s atestáciou do-
káže pacientovi v oblasti OTC liekov, výži-
vových doplnkov a zdravotníckych pomô-
cok poradiť rovnako kvalitne.

PharmDr. 
Lucia Kováčiková

Zodpovedná farmaceutka
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/a
920 01 Hlohovec
Tel:. +421 904 236 953

1.

2.

 Vytvorenie priestoru pre dôverný roz-
hovor v lekárni je jednoznačne opodstat-
nené.
Pacienti sa na nás často obracajú s pros-
bou o radu pri riešení ich problému, spô-
sobe užívania predpísaného lieku, užívanie 
doplnkov liečby atď.
Pochopiteľne si neprajú, aby o ich problé-
me vedeli aj ostatní pacienti prítomní v le-
kárni.
V našej lekárni sme vyčlenili najmenej frek-
ventovanú časť oficíny s tárou. Je označe-
ná tabuľkou s nápisom Diskrétna zóna. 

 Pacienti využívajú priestor na dôverný 
rozhovor, ak pociťujú prejav nežiaducich 
účinkov niektorého z užívaných liekov, po-
trebujú radu pri správnom ošetrení rán, 
používaní kompresívnych pančúch, užíva-
ní doplnkov výživy, správnom postupe pri 
meraní tlaku krvi a hladiny glukózy v krvi.
Pacienti využívajú priestor na dôverný roz-
hovor s farmaceutom a rovnako aj s far-
maceutickým laborantom.

PharmDr. Anna Petrášová

Majiteľka lekárne
Lekáreň Salvator
Dukelská 1364/29
900 01 Modra
Tel.: 033/647 52 02

1.

2.

Myslím si, že v mnohých prípadoch by pri 
dispenzácii bola diskrétna zóna dostačujú-
ca, keby ju pacienti v lekárňach neignoro-
vali.
Napriek tomu máme v našej lekárni vyčle-
nený priestor mimo výdajných okienok, 
kde pre pacientov poskytujeme bioche-
mické merania s možnosťou sedenia, dlh-
šieho rozhovoru, poradenstva, ale aj skú-
šania zdravotníckych pomôcok, tlakome-
rov či obuvi. 

 Okrem týchto špecifických meraní sa  
v našej lekárni využíva tento priestor pri der-
moporadenstve, teda komunikácia pacien-
ta s farmaceutickým laborantom je u nás 
viac než opodstatnená.
Sú témy, ktoré sú pre pacienta citlivé a 
radšej ich preberie mimo výdajných okie-
nok s lekárnikom, ktorý je práve voľný, ale-
bo si vyžiada svojho obľúbeného a sympa-
tického odborníka a zdôverí sa mu so svo-
jím problémom. Radu či milé slovo hľadá  
u nás i ten, koho odbili v ambulancii, či bab-
ka bez blízkej osoby.

2.

2. V  rodinnej lekárni Ariana si  poznáme 
našich stálych pacientov, každému pa-
cientovi sa venujeme individuálne a vážime 
si ho. Spolu s kolegyňou, farmaceutickou 
laborantkou Katarínou Supekovou, vytvá-
rame príjemnú atmosféru. Poskytneme 
radu, povzbudíme, venujeme milé slovo, 
pekný úsmev a želanie pekného dňa.
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Pripravila: 
PhDr. Anna Kmeťová  

Prečo sa téme 
venujeme?

Dostala som niekoľko listov s otáz-
kou, či sa pripravuje aj večerné/
externé pomaturitné štúdium v od- 
bore farmaceutický laborant. Ide 
o zamestnancov lekárne, ktorí vy-
konávajú prácu sanitára, pomoc-
nej sily a  ich ambíciou je získať 
kvalifikáciu a obsiahnuť prácu far-
maceutického laboranta, pretože 
niektoré činnosti, ktoré sú v popi-
se práce farmaceutického labo-
ranta, aj bez vzdelania vykonávajú. 
Uvedený postup negeneralizuje-
me, iba konštatujeme, že v  nie-
ktorých lekárňach ešte stále pre-
trváva. 

Pohľad späť

 
RNDr. Edita Dlháňová, MPH
vedúca študijného odboru FL
SZŠ, Záhradnícka 44,
Bratislava

Večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium 
v študijnom odbore farmaceutický laborant 
sa na stredných zdravotníckych školách 
realizovalo v  súlade s  požiadavkami trhu 
práce, nakoľko v 90. rokoch vznikali nové 
lekárne, ktoré zamestnávali aj nekvalifiko-
vaných pracovníkov, ktorí potrebovali zís-
kať kvalifikáciu. Bolo určené pre absolven-
tov stredných škôl s maturitnou skúškou, 
ktorí však v čase štúdia museli byť v pra-
covnom pomere a vykonávať činnosť, kto-
rá mala vzťah k zvolenému študijnému od-
boru. Inými slovami, išlo o  študujúcich, 
ktorí boli zamestnaní v  lekárňach, vo vý-
dajniach zdravotníckych pomôcok, distri-
bučných farmaceutických spoločnostiach...
Štúdium bolo 2 ročné a  týždenný počet 
vyučovacích hodín bol 16.

Okrem toho počas štúdia študujúci museli povinne absolvovať 300 hodín na vybraných 
pracoviskách: chémia a analýza liečiv – 150 hodín a príprava liekov – 150 hodín. Na kaž-
dom uvedenom pracovisku študenti museli vykonať zápočtovú teoreticko-praktickú skúš-
ku, ktorá bola podmienkou na pristúpenie k maturitnej skúške. 
Štúdium končilo maturitnou skúškou, ktorá mala teoretickú časť a praktickú časť. 
Nasledujúca tabuľka porovnáva zastúpenie a  rozsah  odborných predmetov v  dennej 
štvorročnej forme štúdia určeného pre absolventov základných škôl a uvedenej večernej 
forme štúdia.

Predmet Celkový počet vyučovacích hodín počas štúdia

 Večerné 2 ročné štúdium Denné 4 ročné štúdium

Anatómia a fyziológia 0,5 2

Prvá pomoc 0,5 – cvičenia 1, z toho 0,5 - cvičenia

Preventívne lekárstvo 0,5 1

Patológia a klinika chorôb 0,5 2

Laboratórna technika 2 2 cvičenia

Farmaceutická botanika 2, z toho 1 hodina cvičenia 4, z toho 2 hodiny cvičenia

Zdravotnícke potreby 0,5 2

Chémia a analýza liečiv 4 cvičenia, s možnosťou úpravy 
na teóriu a cvičenia 18, z toho 9 hodín cvičenia

Farmakognózia a fytoterapia 1,5 11, z toho 5 hodín cvičenia

Farmakológia 4, z toho 2 hodiny cvičenia 8

Príprava liekov 9, z toho 7 hodín cvičenia 19, z toho 13 hodín cvičenia

Organizácia zdravotníctva a právo 0,5 2

Aplikovaná psychológia 0,5 2, z toho 1 hodina cvičenia

Ekonomika a prevádzka lekárne 1 2 cvičenia

Farmaceutické cvičenia 2 cvičenia 10 cvičení

Predpísané pracoviská 300 0

Súvislá odborná prax 0 187

Praktická výučba počas štúdia spolu 831 1640

Vo večernej forme štúdia, ak k celkovému počtu praktických cvičení prirátame počet 300 
hodín, ktoré museli študujúci absolvovať na prepísaných pracoviskách, celkový počet 
praktickej výučby počas štúdia bol 831 hodín.
V dennej štvorročnej forme k celkovému počtu hodín cvičení prirátame počet hodín na 
súvislej mesačnej odbornej praxi (187 po prepočítaní na vyučovacie hodiny), počet hodín 
praktickej výučby počas štúdia bol 1 640 hodín.
Rozsah a obsah učiva v jednotlivých predmetoch sa riadil učebnými osnovami denného 
štvorročného štúdia.
Kvalita získaných vedomostí závisela od samoštúdia študujúcich a samozrejme od mož-
nosti nacvičovať si praktické zručnosti na svojom pracovisku.

Večerné pomaturitné 
kvalifikačné štúdium 
v študijnom odbore 
farmaceutický laborant
áno alebo nie?
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Pripravila: 
PhDr. Anna Kmeťová  

Prečo sa téme 
venujeme?

Dostala som niekoľko listov s otáz-
kou, či sa pripravuje aj večerné/
externé pomaturitné štúdium v od- 
bore farmaceutický laborant. Ide 
o zamestnancov lekárne, ktorí vy-
konávajú prácu sanitára, pomoc-
nej sily a  ich ambíciou je získať 
kvalifikáciu a obsiahnuť prácu far-
maceutického laboranta, pretože 
niektoré činnosti, ktoré sú v popi-
se práce farmaceutického labo-
ranta, aj bez vzdelania vykonávajú. 
Uvedený postup negeneralizuje-
me, iba konštatujeme, že v  nie-
ktorých lekárňach ešte stále pre-
trváva. 

Pohľad späť

 
RNDr. Edita Dlháňová, MPH
vedúca študijného odboru FL
SZŠ, Záhradnícka 44,
Bratislava

Večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium 
v študijnom odbore farmaceutický laborant 
sa na stredných zdravotníckych školách 
realizovalo v  súlade s  požiadavkami trhu 
práce, nakoľko v 90. rokoch vznikali nové 
lekárne, ktoré zamestnávali aj nekvalifiko-
vaných pracovníkov, ktorí potrebovali zís-
kať kvalifikáciu. Bolo určené pre absolven-
tov stredných škôl s maturitnou skúškou, 
ktorí však v čase štúdia museli byť v pra-
covnom pomere a vykonávať činnosť, kto-
rá mala vzťah k zvolenému študijnému od-
boru. Inými slovami, išlo o  študujúcich, 
ktorí boli zamestnaní v  lekárňach, vo vý-
dajniach zdravotníckych pomôcok, distri-
bučných farmaceutických spoločnostiach...
Štúdium bolo 2 ročné a  týždenný počet 
vyučovacích hodín bol 16.

Okrem toho počas štúdia študujúci museli povinne absolvovať 300 hodín na vybraných 
pracoviskách: chémia a analýza liečiv – 150 hodín a príprava liekov – 150 hodín. Na kaž-
dom uvedenom pracovisku študenti museli vykonať zápočtovú teoreticko-praktickú skúš-
ku, ktorá bola podmienkou na pristúpenie k maturitnej skúške. 
Štúdium končilo maturitnou skúškou, ktorá mala teoretickú časť a praktickú časť. 
Nasledujúca tabuľka porovnáva zastúpenie a  rozsah  odborných predmetov v  dennej 
štvorročnej forme štúdia určeného pre absolventov základných škôl a uvedenej večernej 
forme štúdia.

Predmet Celkový počet vyučovacích hodín počas štúdia

 Večerné 2 ročné štúdium Denné 4 ročné štúdium

Anatómia a fyziológia 0,5 2

Prvá pomoc 0,5 – cvičenia 1, z toho 0,5 - cvičenia

Preventívne lekárstvo 0,5 1

Patológia a klinika chorôb 0,5 2

Laboratórna technika 2 2 cvičenia

Farmaceutická botanika 2, z toho 1 hodina cvičenia 4, z toho 2 hodiny cvičenia

Zdravotnícke potreby 0,5 2

Chémia a analýza liečiv 4 cvičenia, s možnosťou úpravy 
na teóriu a cvičenia 18, z toho 9 hodín cvičenia

Farmakognózia a fytoterapia 1,5 11, z toho 5 hodín cvičenia

Farmakológia 4, z toho 2 hodiny cvičenia 8

Príprava liekov 9, z toho 7 hodín cvičenia 19, z toho 13 hodín cvičenia

Organizácia zdravotníctva a právo 0,5 2

Aplikovaná psychológia 0,5 2, z toho 1 hodina cvičenia

Ekonomika a prevádzka lekárne 1 2 cvičenia

Farmaceutické cvičenia 2 cvičenia 10 cvičení

Predpísané pracoviská 300 0

Súvislá odborná prax 0 187

Praktická výučba počas štúdia spolu 831 1640

Vo večernej forme štúdia, ak k celkovému počtu praktických cvičení prirátame počet 300 
hodín, ktoré museli študujúci absolvovať na prepísaných pracoviskách, celkový počet 
praktickej výučby počas štúdia bol 831 hodín.
V dennej štvorročnej forme k celkovému počtu hodín cvičení prirátame počet hodín na 
súvislej mesačnej odbornej praxi (187 po prepočítaní na vyučovacie hodiny), počet hodín 
praktickej výučby počas štúdia bol 1 640 hodín.
Rozsah a obsah učiva v jednotlivých predmetoch sa riadil učebnými osnovami denného 
štvorročného štúdia.
Kvalita získaných vedomostí závisela od samoštúdia študujúcich a samozrejme od mož-
nosti nacvičovať si praktické zručnosti na svojom pracovisku.
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RNDr. Edita Dlháňová, MPH
vedúca študijného odboru FL
SZŠ, Záhradnícka 44,
Bratislava

Porovnať kvalitu vedomostí absolventa den-
ného a externého štúdia sa jednoznačne 
nedá. Nakoľko vo večernej forme štúdia je 
výrazne nižší počet odučených hodín v te-
oretickej i praktickej časti výučby, predpo-
kladá sa individuálne štúdium, samoštú-
dium. Predpokladá sa, že študenti   prak-
tické zručnosti získajú na svojom praco- 
visku, nakoľko škola im dá len návod, 
usmernenie, ako prácu urobiť. Pokiaľ štu-
dujúci má možnosť na pracovisku prácu 
laboranta precvičovať, má predpoklady 
učivo zvládnuť. Pokiaľ túto možnosť nemá, 
jeho vedomosti a zručnosti nie sú dosta-
čujúce.

Mgr. Mária Majerová
vedúca študijného odboru FL
SZŠ Banská Bystrica

Zo skúseností, ktoré máme na našej škole, 
keď sa táto forma štúdia vyučovala, by 
som ju v budúcnosti neodporúčala.
Totiž, zvládnuť všetky odborné predmety  
v plnom rozsahu štvorročného štúdia je 
neskutočne náročné aj pre študentov, aj 
pre vyučujúcich. Ani hodinová dotácia den- 
ného a externého štúdia sa nedá porovnať.

PharmDr. Jana Szabóová
vedúca študijného odboru FL
SZŠ Nitra

Farmaceutický laborant je odbor veľmi ná-
ročný aj na denné štvorročné štúdium. Po-
čet voľnopredajných liekov nám neustále 
pribúda a tým sa aj zvyšuje riziko vzniku 
liekových interakcií. Preto by mala narastať 
aj vzdelanostná úroveň farmaceutického 
laboranta. Stredoškolské štúdium by malo 
poskytnúť slušný základ vedomostí, ktoré 
by mal absolvent rozvíjať a dopĺňať v špe-
cializačnom štúdiu a v sústavnom vzdelá-
vaní. Som jednoznačne za štvorročné 
denné štúdium, ak chceme absolventa pri- 
praviť do praxe naozaj kvalitne.
Po každom reklamnom slogane počujeme: 
O užívaní lieku sa poraďte so svojim leká-
rom alebo lekárnikom. Ale väčšinou nám 
voľnopredajné lieky vydáva práve farma-
ceutický laborant.
Majme teda svojho lekára aj lekárnika, ale 
urobme všetko pre to, aby sme sa ani rady 
od farmaceutického laboranta nemuseli 
báť.

PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
vedúci študijného odboru FL
SZŠ Michalovce

Nie je ľahké kategoricky zodpovedať na 
túto otázku, najmä v súvislosti s tým, že na 
našej škole je to nový a svojím obsahom 
špecifický odbor, ktorý ešte len formujeme 
a nadobúdame skúsenosti, ktoré sa neda-
jú naštudovať, ale zákonite vyplývajú z pra-
xe. V každom prípade je však viac ako dô-
ležité zabezpečiť kvalitu vzdelania, a to bez 
ohľadu na formu dennú či externú. Na dru-
hej strane považujem vo všeobecnosti 
dennú formu štúdia ako vhodnejšiu, najmä 
z  hľadiska formovateľnosti študenta, na-
koľko nejde len o nadobúdanie vedomostí, 
ale komplexný rozvoj osobnosti mladého 
človeka a vytvárania jeho vzťahu k budú-
cemu povolaniu.

Mgr. Juraj Takáč
vedúci študijného odboru FL
SZŠ Trnava

Áno, v prípade, že v Štátnom vzdeláva-
com programe pre túto formu vzdelávania 
v odbore farmaceutický laborant bude ga-
rantovaný rovnaký rozsah odbornej zložky 
vzdelávania ako v dennom štvorročnom 
štúdiu. Stredné zdravotnícke školy, ktoré 
majú otvorený tento odbor, by potom mohli 
garantovať kvalitu vzdelávania rovnocennú 
s dennou formou.
Mala by sa zodpovedať aj otázka, či v dneš-
ných podmienkach na trhu práce je požia-
davka na absolventov odboru farmaceu-
tický laborant taká veľká, aby bolo treba 
rozširovať počet absolventov tohto odbo-
ru. Dnes sa realizuje denná forma vzdelá-
vania v štvorročnom štúdiu na SZŠ v Bra-
tislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, 
Košiciach, Michalovciach a Nitre. Myslím 
si, že nie je nutné ďalšie zvyšovanie počtu 
absolventov, pretože už sú oblasti, kde 
vzniká situácia, že naši absolventi majú 
problém nájsť si prácu vo svojom odbore.

Je dôvod obnoviť večernú/externú formu štúdia v študijnom odbore FL?
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Označenie pre osoby, ktorým sa 
poskytujú voľnopredajné lieky,   
zdravotnícke pomôcky, dietetické 
potraviny, ... v lekárni 

Pripravila: PhDr. Anna Kmeťová

Ktoré lieky, ktorých výdaj nie je 
viazaný na lekársky predpis, 
dietetické potraviny, doplnky 
výživy a zdravotnícke pomôcky 
realizuje v lekárni farmaceutický 
laborant so špecializáciou 
v odbore lekárenstvo a výdaj 
ktorých zdravotníckych pomô-
cok realizuje farmaceutický 
laborant vo výdajni zdravotníc-
kych pomôcok?

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. 

 Katedra farmakológie a toxikológie
 Farmaceutická fakulta UK 
 Bratislava

Lekáreň, výdajňa zdravotníckych pomôcok 
sú zdravotnícke zariadenia. Zväčša pred-
pokladáme, že ten, kto do lekárne, výdaj-
ne zdravotníckych pomôcok príde, je pa-
cient, ktorý v rámci prevencie alebo samo-
liečby rieši svoje zdravie.
Napriek tomu sa v praxi stretávame s rôz-
nymi pojmami – zákazník, klient, pacient.

A tak sa v dnešnom diskusnom fóre pýta-
me:

Ktorý názov alebo označenie pre 
osoby, ktorým sa poskytujú lieky, 
ktorých výdaj nie je viazaný na lekár-
sky predpis, zdravotnícke pomôcky, 
dietetické potraviny a doplnky výživy 
v lekárni, považujete za vhodný?:

 ➊	zákazník 
 ➋ pacient
 ➌ klient?

Liek je tovar špeciálneho určenia. Je nosi-
teľom viacerých informácií medicínskej (in-
dikácie, kontraindikácie, nežiaduce účin-
ky), farmaceutickej informácie (zloženie, 
lieková forma, technológia výroby) a eko-
nomickej informácie (cena, úhrada). Podľa 
zákona o lieku je liek definovaný ako liečivo 
alebo zmes liečiv a pomocných látok, kto-
ré sú upravené technologickým procesom 
do liekovej formy a sú určené na ochranu 
pred chorobami, na diagnostiku chorôb, 
liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fy-
ziologických funkcií.

Podľa toho komu je určený, rozlišujeme lie-
ky humánne a veterinárne. Humánny liek 
je liek určený pre človeka. Veterinárny liek 
je liek určený pre zviera vrátane premixov 
pre medikované krmivá a z nich priprave-
ných medikovaných krmív.
Farmaceutický laborant prichádza do kon-
taktu tak s humánnymi ako aj veterinárny-
mi liekmi, pričom vydávať môže iba lieky 
dostupné bez lekárskeho predpisu, ozna-
čované ako OTC lieky (over the counter 
drug). Lieky bez lekárskeho predpisu mu-
sia spĺňať všetky kritéria účinnosti a bez-
pečnosti, avšak riziko pre pacienta je u nich 

nižšie, o jeho používaní je dostatok klinic-
kých skúseností. 

Okrem OTC liekov, do sortimentu lekárne, 
s ktorým môžu pracovať farmaceutickí la-
boranti patria tiež homeopatické lieky, die-
tetické potraviny na osobitné medicínske 
účely, potravinové doplnky (výživové do-
plnky), prírodné minerálne vody a kozme-
tické výrobky. 

Homeopatický liek je liek získaný z výrob-
ku, látky alebo z homeopatického základu 
homeopatickým výrobným postupom opí-
saným v Európskom liekopise alebo v lie-
kopise platnom v niektorom členskom štá-
te Európskej únie. Homeopatický liek sa 
môže získať z viacerých homeopatických 
základov. 

Dietetické potraviny na osobitné medi-
cínske účely  (označované ako dietetické 
potraviny) sú potraviny určené na osobitné 
výživové účely, sú osobitne spracúvané, 
alebo majú osobitné zloženie a sú určené 
na diétny režim pacientov a požívanie pod 
lekárskym dohľadom. Sú určené na výluč-
né alebo čiastočné podávanie potravy pa-
cientom, ktorí majú obmedzenú, poško-
denú alebo narušenú schopnosť prijímať, 
tráviť, vstrebávať, metabolizovať alebo vy-
lučovať bežné potraviny alebo určité živiny, 
ktoré sa v nich nachádzajú, alebo metabo-
lity, alebo majú iné lekársky určené požia-
davky na výživu, ktorých diétny režim ne-
možno dosiahnuť bežnou diétou, inými 
potravinami na osobitnú výživu, alebo sú 
kombináciou týchto dvoch spôsobov (na-
príklad náhrady materského mlieka, bez-
lepkové, energetické potraviny, umelé sla-
didlá).
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Ako správne označiť návštevní-
ka lekárne, výdajne zdravotníc-
kych pomôcok?

Potravinové doplnky (výživové doplnky)
Potravinové doplnky (označované aj ako 
výživové doplnky) sú prípravky obsahujúce 
biologicky aktívne látky s možným ochran-
ným alebo podporným účinkom na ľudské 
zdravie, predovšetkým vitamíny, minerálne 
látky a stopové prvky, nenasýtené mastné 
kyseliny, aminokyseliny, vláknina, kultúry 
probiotických baktérii, časti rastlín alebo 
živočíchov, alebo produkty získané z rast-
lín a živočíchov a ďalšie. Potravinové do-
plnky patria teda medzi osobitný typ po-
travy (tzv. funkčné potraviny). Nakoľko 
majú potravinové doplnky často charakter 
parafarmaceutika (obsahujú aktívne a po-
mocné látky) a preto si ich laici na pohľad 
zamieňajú s liekmi. Nemajú však registrač-
né číslo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. 
Potravinový doplnok nesmie mať ale nikdy 
prisudzované liečebné a preventívne účely. 

Prírodné minerálne vody
Prírodná minerálna voda je voda získaná  
z prírodného prameňa, ktorý má v mieste 
vyvierania obsah rozpustných (minerál-
nych) látok viac ako 1 gram na 1 liter vody. 
V prípade, ak je u prírodnej minerálnej 
vody preukázaný pozitívny účinok na ľud-
ské zdravie, je možné minerálnej vode pri-
znať štatút prírodná liečivá voda. V takom-
to prípade však už minerálna voda NEPAT-
RÍ do doplnkového sortimentu, ale do zá- 
kladného sortimentu lekárne, nakoľko je 
podľa zákona možné považovať ju za liek, 
jej výdaj sa však neviaže na lekársky pred-
pis. 

Kozmetické výrobky
Kozmetický výrobok je látka alebo prípra-
vok určený na vonkajšie časti ľudského 
tela (pokožku, vlasy, nechty, pery a vonkaj-
šie pohlavné orgány), zuby a sliznicu úst-
nej dutiny s cieľom výhradne alebo prevaž-
ne ich očistiť, parfumovať, meniť ich 
vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom 
stave alebo korigovať ľudské pachy.
Ak produkt spĺňa uvedené požiadavky, ale 
do ľudského tela sa dostáva prehĺtaním, 
injekčne, inhaláciou alebo implantáciou, či 
deklaruje liečivý účinok, za kozmetiku sa 

nepovažuje. Z tohto istého dôvodu nie je 
možné ani kozmetickému výrobku prisu-
dzovať liečivé alebo preventívne účely.
Dohľad nad doplnkovým sortimentom le-
kárne má Úrad verejného zdravotníctva 
SR (ÚVZ SR, tzv. hygiena).
Každý výrobca alebo dovozca môže uviesť 
na trh vyššie menované typy produktov iba 
vtedy, ak o tom informuje ÚVZ SR a dodá 
hlavnému hygienikovi požadovanú doku-
mentáciu k danému produktu tak, ako to 
určuje zákon.

Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prí-
stroj, zariadenie, počítačový program, ma-
teriál alebo iný výrobok používaný samo-
statne alebo v kombinácii určený výrob-
com na diagnostické, preventívne, moni- 
torovacie účely alebo liečebné účely, na 
zmiernenie ochorenia alebo na kompenzá-
ciu zranenia, zdravotného postihnutia, na 
skúmanie, nahradenie alebo zmenu ana-
tomickej časti tela alebo fyziologického 
procesu, na reguláciu počatia, ktorého 
hlavný účinok sa nezískal farmakologický-
mi prostriedkami, imunologickými pros-
triedkami ani metabolizmom, ale ktorého 
činnosť možno podporovať týmito pros-
triedkami; za zdravotnícku pomôcku sa 
považuje aj príslušenstvo zdravotníckej po- 
môcky, ktoré je špecificky určené výrob-
com na použitie spolu so zdravotníckou 
pomôckou. Rozlišujeme zdravotnícke po-
môcky, diagnostické zdravotnícke pomôc-
ky in vitro a aktívne implantovateľné zdra-
votnícke pomôcky.

V literatúre sa používajú viaceré označenia, 
zákazník, klient alebo pacient, jednotná 
definícia neexistuje. Zákazník alebo klient, 
je každý, kto má záujem o tovar, resp. služ-
by. Avšak pacient nie je štandardný záu-
jemca o  tovar alebo službu. Práve preto, 
že je chorý, zraniteľný, jeho schopnosť roz-
hodnúť sa je limitovaná jeho zdravotným 
stavom. Odporcovia označenia zákazník, 
klient, hovoria že vyplýva z  konzumne 
orientovaného vývoja spoločnosti, ktorý sa 
premietol aj do zdravotníctva. Zdôrazniť 
treba, že poskytovatelia zdravotnej starost-
livosti a to aj farmaceutickí laboranti majú 
morálne a  stavovské právo zabezpečiť 
každému zákazníkovi, klientovi, či pacien-
tovi taký druh tovaru služby, ktorý mu pri-
nesie maximálny profit a spokojnosť. 
Na druhej strane odporcovia označenia 
pacient (často samotní pacienti) hovoria, 
že pacientov znevýhodňuje. Zdôrazňuje 
nerovnocenosť vzájomného vzťahu, kedy 
pacient je odkázaný na rozhodnutie po-
skytovateľa/farmaceutického laboranta.
Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že 
v našich podmienkach je najviac zaužívané 
že do lekárne prichádza zákazník alebo 
klient. Nemusí to byť automaticky pacient, 
ale jeho rodinný príslušník či opatrovateľ.  
Ak má záujem o doplnkový sortiment le-
kárne, ktorý je v kompetencii farmaceutic-
kého laboranta, môžeme pri označení zá-
kazník alebo klient ostať. Čím viac je však 
v rozhodovaní potrebné zohľadniť zdravot-
ný stav a odborné vedomosti farmaceutic-
kého laboranta, tým je trefnejšie/správnej-
šie označenie pacient. V  neposlednom 
rade treba zdôrazniť, že lekáreň je zdravot-
nícke zariadenia, kde sa poskytuje odbor-
ná lekárenská starostlivosť a  zodpoved-
nosť za každé rozhodnutie nesie lekárnik 
či farmaceutický laborant, definitívne tu 
teda neplatí Náš zákazník náš pán.



VYSOKÁ KONCENTRÁCIA  
HEPARÍNU AŽ 100 000UI/100g1,2

ZMIERŇUJE PRÍZNAKY KŔČOVÝCH ŽÍL  
A S TÝM SÚVISIACICH KOMPLIKÁCIÍ1,3

REDUKUJE MODRINY, POMÁHA PRI ÚRAZOCH  
A POMLIAŽDENINÁCH, ZMENŠUJE OPUCHY  
A UĽAVUJE OD BOLESTI1,4

Lioton® gel 100 000
1000 IU/g gél. Liek na vonkajšie použitie. Používa sa na liečbu: 
-  povrchových ochorení ciev ako syndrómy týkajúce sa kŕčových žíl (varikózne syndrómy) a pridružené komplikácie, zápal hlbokých žíl (flebotrombóza), povrchový zápal žíl (tromboflebitída), zápal žilovej steny alebo okolia žily  

(povrchová periflebitída), vred predkolenia, 
-  pooperačného zápalu kŕčových žíl (pooperačná varikoflebitída), komplikácií po operačnom odstránení povrchových podkožných žíl na dolných končatinách (safenektómia),
-  úrazov a krvných podliatin (hematómov), miestnych opuchov a infiltrátov (tkanív s nahromadenou tekutinou), podkožných krvných podliatín, 
-   úrazov svalovo-šľachového a puzdrovo-väzivového aparátu.
Referencie: 1. Lioton® gel 100 000 (3/2019), 2. Stuttgen, G. Bauer E.: The permeation of heparin through human skin Acta Ther 16 (1990), 3. Bihari I. Survey of the therapeutic effect of heparin gel (Lioton) in superficial phlebitis.  
Vasc Dis 2001;8:19-24, 4. Colonna CV et al. Pharmacovigilance report on a topical heparin preparation. Farmaci 1987; 4: 95-103. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľa predtým, ako začnete používať tento 
liek a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Via Sette Santi 3, Florencia, Taliansko. Spôsob výdaja lieku: nie je viazaný na lekársky predpis. 
Dátum výroby materiálu: jún 2020. Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, tel.: 02/ 544 30 730, fax: 02/544 30 724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.comSK
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