
7. DUBEN - SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ

FARMACEUTICKÝ ASISTENT 
ODBORNÍK MNOHA SMĚRŮ



Letos všichni významně vnímáme, že přání 
ZDRAVÍ není klišé.

Zdraví je skutečně to nejcennější, co máme 
a v tuto chvíli pociťujeme, jak moc křehké 
může být. 

Farmaceutický asistent je profesí,           
která ZDRAVÍ podporuje celým svým 
povoláním, každou svou činností!

Farmaceutický asistent je průvodce celým 
lidským životem - od chvíle jeho plánování 
do jeho konce. Snad každý alespoň jednou 
za život zajde do lékárny pro radu, mast, 

tabletu nebo náplast. Jen těžko si můžeme 
představit pestřejší a širší oblast pracovních 
činností pro jednu profesi. 

„ZDRAVÍ JE STAV PLNÉ TĚLESNÉ,            
DUŠEVNÍ A SOCIÁLNÍ POHODY         
A NIKOLI JEN NEPŘÍTOMNOST 
NEMOCI ČI VADY, SCHOPNOST

VÉST SOCIÁLNĚ A EKONOMICKY  
PRODUKTIVNÍ ŽIVOT.“

DEFINICE ZDRAVÍ DLE WHO
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SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ A FARMACEUTIČTÍ ASISTENTI
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Farmaceutický asistent se musí orientovat ve všech zdravotnických disciplínách z pohledu 
farmakoterapie i zdravotnických pomůcek, musí poskytnou radu diabetikovi i sportovci, far-
maceutický asistent zvládá základy cenotvorby, může být expertem pro oblast úspor, farma-
kologistiky a farmakoekonomiky. Je odborníkem pro přípravu léčiv i dermokosmetiku. 
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PRVNÍ KONTAKT PREVENCE A LÉČBA PŘÍPRAVA LÉČIV
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ZDRAVÍ JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

EDUKACE



Farmaceutický asistent je poradcem           
pro prevenci, výživu i zdravý životní styl. 
Poskytuje odborné rady pro léčbu a pokud     
to lze, pomáhá odhalit původce a příčinu 
choroby, případně ji odstranit a bránit jejímu 
dalšímu rozvoji. Pomáhá zmírnit příznaky 
nemocí a snášet obtíže s nimi spojené.

Farmaceutický asistent je odborníkem,     
který pomáhá a radí nemocným i zdravým 
lidem. Aby toto vše zvládl, musí disponovat 
nejen příslušnými odbornými znalostmi,                 
ale i schopností naslouchat, mít v sobě 
obrovský kus empatie, aby porozuměl svým 
zákazníkům, nemocným.
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KOMPETENCE
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Nyní se ukazuje, že víc než kdy jindy       
je farmaceutický asistent mimo tyto 
základní okruhy činností i mediátorem, 
který pomáhá laickou veřejnost 
edukovat v prevenci rizika nákazy 
koronavirem, uklidňuje vlny paniky        
a úzkosti, které se mohou u veřejnosti 
projevovat v závislosti na šířící se 
pandemii.

Chráníme ZDRAVÍ všech našich 
blízkých, našich pacientů a klientů,      
chraňme pro ně i ZDRAVÍ své! 

FARMACEUTIČTÍ ASISTENTI A PANDEMIE COVID-19
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