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Čo musí lekárnik
urobit’, aby bol
pripravený na zmeny
v roku 2019?
V prvom rade musí byť lekárnik aktívny a nájsť si sponzora, ktorý všetky
zmeny s radosťou finančne podporí a bude lekáreň dotovať, nakoľko na tento aspekt naši regulátori zmien akosi pozabudli. Druhou činnosťou je transformácia
lekárnika na chodiacu encyklopédiu, ktorá sa vyzná vo všetkých ekonomických
i legislatívnych otázkach a tak ich vie v praxi bez mihnutia oka použiť, nakoľko
kompetentné orgány pozabudli na edukáciu zdravotníckych pracovníkov v oblastiach, v ktorých sa zmeny zavádzajú. A do tretice všetko najlepšie. Lekárnik
čarovnou paličkou zariadi, aby mal jeden deň 48 hodín, aby sa tak mohol venovať odbornému poradenstvu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pacientom
popri úlohe ekonóma, manažéra, mediátora, vyjednávača, psychológa, diplomata
a IT špecialistu. Zmena je život, ale logicky by sme mali vždy smerovať k zmene
k lepšiemu, nie opačne.
Februárové číslo nášho odborného časopisu venuje pozornosť každej zmene, ktorá
vás v roku 2019 čaká – zrušenie služby administratívne spracovávanie, opakovaný recept, reštrikčné záznamy, pripravovaná telemedicína, FMD = Falsified Medicines Directive – overovanie pravosti liekov, či pripravovaná eKasa – novela zákona
č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (Zákon o ERP).
Pozrite sa spolu s nami na eKasu očami právnika, ale aj ekonóma. Z pera NRSYS
a SOOL vám opäť ponúkame podrobnejšie informácie o téme overovanie pravosti
liekov. V rámci rubriky polemika rozoberieme v aktuálnom čísle nášho mesačníka
ezdravie a funkcionality, ktoré sa menili, ako aj to, ako (ne)fungovali v roku 2018
a ako (ne)fungujú dnes. Podrobnejšie sa k daným zmenám pre náš časopis vyjadril
aj riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš v rozhovore, ktorý nájdete na stranách 12 – 13.
Na strane 11 nájdete ostrú reakciu na vytvorenie Európskej federácie lekárenských sietí od RNDr. Petra Fialu, CSc. – predsedu Grémia lekárnikov Čiech, Moravy a Sliezska, ktorá združuje nezávislých lekárnikov v Čechách. Redakcia však
súhlasí s autorom článku v tom, že je potrebné presadiť a uzákoniť nielen v Čechách, aby lekáreň mohol vlastniť len lekárnik.
Rok 2019 je už jedenástym v poradí, čo sa týka podpory úspešných Sloveniek
v ankete Slovenka roka. UNIPHARMA je v tomto roku exkluzívnym partnerom
podujatia. V nominácií sa objavila aj vaša kolegyňa, lekárnička, ktorá už 25 rokov
vykonáva toto povolanie / poslanie – PharmDr. Alena Chytilová z lekárne U anjela
z Dolného Kubína. Na stranách 56 – 58 venujeme pozornosť vybraným nominovaným dámam, ktorých profesijné kroky smerujú k oblasti lekárenstva a zdravotníctva. V mesiaci január sa uskutočnil aj odborný seminár Medicamenta Nova
na tému Aktuálne problémy biologickej liečby. Závery a odborné prednášky nájdete na stranách 14 – 15. Okrem pravidelných rubrík nájdete vo februárovom čísle
časopisu Lekárnik aj marketingovú prílohu UP PLUS, ktorá vám prináša možnosť
zapojiť sa do súťaží rôznych spoločností a vyhrať zaujímavé ceny.
Príjemné čítanie!

Mgr. Alexandra Pechová
šéfredaktorka, odborno-informačný časopis Lekárnik

