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ČESKÁ KOMORA FARMACEUTICKÝCH ASISTENTŮ 

 

Věc: Vyjádření k návrhu na změnu odměňování některých zdravotnických pracovníků 

 

Na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví na změnu odměňování některých 
zdravotnických pracovníků navrhujeme za obor farmaceutický asistent následující. 
 Farmaceutický asistent, přestože jako jediný obor od doby platnosti zákona 96/2004 Sb. 
netříští terciární stupeň svého vzdělávání, je v zařazení v platových třídách dlouhodobě 
znevýhodněn. U jiných nelékařských profesí jsou kompetence po získání způsobilosti 
v různých typech vzdělávání stejné a návrh MZ chce tímto návrhem rozdíly narovnat. 
Požadujeme proto změnu v platových třídách také pro obor farmaceutický asistent, který 
v návrhu je opomenut, a to navýšení minimálně o jednu platovou třídu konkrétně 10-11, 
ideálně jako ostatní profese zařazení do platových tříd 10-12. Za obor farmaceutický asistent 
žádáme změnu mj. z níže uvedených důvodů: 

 

1) Farmaceutický asistent pracuje zcela samostatně a poskytuje vysoce odbornou 
primární péči všem pacientům a klientům přicházejícím do lékáren a prodejen 
zdravotnických potřeb. 

2) Farmaceutický asistent často metodicky vede ostatní nelékařské zdravotnické 
profese v oblasti zacházení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na 
odborných odděleních nemocnic, řeší problematiku úspor. 

3) Farmaceutický asistent připravuje zcela samostatně náročné lékové formy, jako 
jsou cytostatika, radiofarmaka a jiné sterilní individuálně připravované léčivé 
přípravky. 

4) Farmaceutický asistent zcela samostatně jako jeden z mála zdravotníků vydává 
veškeré zdravotnické prostředky a edukuje pacienty o jejich správném zacházení. 

 

Návrhy platových tříd: 

 

10. platová třída: Provádění odborných činností spojené zejména s přípravou a kontrolou 
léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy, žádanky i do zásoby, s výjimkou 
silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a asepticky 
připravovaných léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, 
výdej zdravotnických prostředků na poukaz a žádanku. Poskytování konzultační činnosti         
v oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy, potravin pro zvláštní účely a zdravotnických 
prostředků. 
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11. platová třída: Provádění specializovaných odborných činností, například v rámci aseptické 
přípravy léčiv, přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy 
léčiv za použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru. Vedení 
zdravotnických prodejen/oddělení zdravotnických prostředků a edukace ostatních 
zdravotnických pracovníků v oblasti zdravotnických prostředků po získání specializované 
způsobilosti. Vedení týmu farmaceutických asistentů po získání specializované 
způsobilosti/vedoucí farmaceutický asistent. 

 

12. platová třída: Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky                
a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic. Zajišťování a provádění kvalifikačního 
a/nebo celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního 
vzdělávání. 
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