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NEDOSTATEK
FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ



V roce 1991 bylo v České republice 
1090 lékáren, o 27 let později 2525.

Nárůst počtu lékáren souvisí             
s vyššími nároky na jejich personální 
vybavenost.

POČET LÉKÁREN A OOVL V LETECH 1991-2018
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PRIMÁRNÍ PÉČE A ROLE 
FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ



Lékárna

Prodejna zdravotnických potřeb

Laboratoř

Farmakologistika a farmakoekonomika

Veřejné zakázky a úspory v procesech 
týkající se zdravotnických prostředků             
a techniky

Edukace odborné i laické veřejnosti

Vzdělávání v oblasti specializačního 
vzdělávání FA, kvalifikačního i celoživotního 
vzdělávání zdravotníků – aktivní i pasivní

FARMACEUTICKÝ ASISTENT

V České republice je      
0,7% nezaměstnanost 

absolventů v oboru 
farmaceutický asistent.



PRIMÁRNÍ PÉČE

první kontakt
první diagnóza

první řešení obtíží 

prevence
léčba civilizačních 

onemocnění
léčba akutních 

chronických obtíží

edukace
poradenství

odborné projekty

dermoporadenství
laboratorní 

příprava
náročné lékové 

formy

Farmaceutický asistent:                 
Průvodce životem od jeho začátku až do konce…



NEMOCNIČNÍ PÉČE
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ČESKÁ KOMORA 
FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ
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Přijati Absolventi

VÝVOJ ABSOLVENTŮ V LETECH 2011 - 2017

Počty nově přijatých 
farmaceutických asistentů (FA) 
klesají od roku 2011, podobně i počty 
absolventů.

Jedním z důvodů může být, že obor FA 
je málo známý a pro středoškoláky 
svou obtížností neatraktivní.

Řešení: 
- komunikace se středními školami          
a spolupráce s vyššími odbornými 
školami, farmaceutickými fakultami;
- pozitivní propagace oboru u odborné      
i laické veřejnosti.



FARMACEUTIČTÍ ASISTENTI V EVROPĚ

K výkonu profese v ČR musí student absolvovat 3 leté 
studium. V Portugalsku a Litvě studují studenti stejně 
dlouho, ale na bakalářský titul. 

Čeští farmaceutičtí asistenti jsou třetí nejhůře placení ze 
všech zemí, které se zúčastnily průzkumu EAPT.

Největším problémem v rámci Evropy je nejednotnost 
vzdělávání a s tím související rozdílné kompetence.

Směrnice EU 2005/36/ES. Čl. 22 písm. b) říká, že členský 
stát EU v souladu se specifickými postupy každého 
členského státu zajistí další vzdělávání a odbornou 
přípravu, aby osoby, které ukončily vzdělávání, byly s to 
držet krok s vývojem v daném povolání v rozsahu,          
který je nezbytný pro zachování bezpečného a účinného 
výkonu tohoto povolání.

Průměrná mzda v eurech Zdroj: EAPT
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VZNIK ČKFA

Vzdělávání

Komunikace

Reprezentace

Jediná samostatná profesní 
organizace pro obor farmaceutický 
asistent v České republice.

Aktivní mluvčí                         
a důstojný reprezentant FA

Partner pro jednání                   
a komunikaci o problémech FA

Garant a partner vzdělávání 
kvalifikačního i celoživotního



STUDUJ ZDRAVKU

Členové komory se zapojili do tvorby mediální osvětové 
kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR a Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR #STUDUJ ZDRAVKU

Jejím cílem je přilákat mladé lidi ke studiu na středních          
a vyšších odborných zdravotnických školách a k práci          
ve zdravotnictví a demonstrovat pozitiva práce v sektoru 
veřejných služeb, resp. zdravotnictví.

Spoty poběží v kinech po celé České republice                 
a na odborných zdravotnických konferencích.



Česká komora farmaceutických 
asistentů 
Na Folimance 2155/15, Praha 2
info@ckfa.cz, www.ckfa.cz 
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