
armacie je odvětví zdravotnictví, které se za-
bývá léčivy ve všech fázích jejich existence. 
Zahrnuje v sobě tudíž výzkum, vývoj, výrobu, 

kontrolu, distribuci,skladování, výdej a podáváníléčiv 
pacientům.
Vlastní slovo farmacie pochází z řeckého „farmakon“ 
(=lék). Farmaceut je vysokoškolsky vzdělaný odbor-
ník v oblasti léčiv. Po absolvování pětiletého studia 
na farmaceutické fakultě získá titul magistr (Mgr.). 
Kvalifikaci si dále může zvýšit absolvováním nava-
zujícího studia se získáním titulu doktor farmacie 
(PharmDr. a/nebo PhD.). 
Farmaceut se může uplatnit nejen v lékárně (lékár-
ník), ale i v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, kontro-

ly a distribuce léčiv, ve zdravotnicky zaměřených 
laboratořích i zdravotnickém školství. 
V lékárně farmaceut vydává léčivé přípravky na re-
cept, prostředky zdravotnické techniky (např. ortézy, 
hole, inkontinenční pleny…) na poukaz, a je Vám 
schopen velmi dobře poradit v podstatě s čímkoliv, 
co se týká Vašeho zdraví. 
Při výdeji léčiv na recept musí zkontrolovat např. 
vhodnost dávkování léčiva, možnost současného 
podání více druhů léčiv, poučit pacienta o správném 
způsobu užívání léčiva atd. 
Činnost farmaceuta je velmi zodpovědná.

FORMY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
TABLETY KAPKY ČÍPKY INJEKCE

Mezi farmaceutické pracovníky patří též farmaceutičtí asistenti, kteří získávají kvalifikaci 
na vyšších odborných školách (titul DiS.). Dříve se nazývali farmaceutičtí laboranti a získávali vzdělání 
na středních zdravotních školách. 

Asistenti mají méně pravomocí než farmaceuti, zejména nemohou vydávat léčivé přípravky na lé-
kařský předpis. Mohou však být velmi nápomocni pacientům při volném prodeji a mohou samostatně 
připravovat léčivé přípravky.

Profil absolventa farmaceutické fakulty:

FARMACEUTICKÉ ŠKOLSTVÍ

► Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

► Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
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 Absolvent je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. 
 Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích.
 Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek.
 Ovládá pravidla užití léčiv a léčivých přípravků a působení toxických látek.
 Je kvalifikován podávat informace o všech aspektech léčiv a poskytovat konzultace.




