
  

IDEOVÁ KONFERENCE
klinické farmacie

8.prosince 2012
ČOSKF ČLS JEP



  

vznik odborné společnosti

důvod:
• ve výboru ČFS převaha lékárníků

– věci, ke kterým jsme se nedostali vůbec nebo včas
– vždy je a bude šance, že budeme přehlasováni

• hlas Kf v rámci výboru ČFS je slabý

společnost má možnost přímého jednání



  

odborné společnosti hájí zájmy OBORU

2 společnosti

ČFS ČOSKF

? ?

SITUACE JE NEPŘHLEDNÁ
nejen pro MZ … pro všechny

KLINICKÁ FARMACIE
LÉKÁRENSTVÍ

KLINICKÁ FARMACIE



  

lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče 
(dále jen „lékárenská péče“)

neznamená
• že je klinická farmacie podřízená, vložená pod 

lékárenskou péči

• že lékárenství bude rozhodovat o klinické farmacii

• že musíme hájit zájmy klinické farmacie na úrovni 
ČFS

naopak setrváváním na půdě ČFS dáváme najevo, 
že pod lékárenství stále patříme



  

podívejme se k lékařům
• každý obor má svoji společnost

– která hájí jeho zájmy, definuje, doporučuje, garantuje 
…

• odborné lékařské společnosti nemají v sobě 
sekce ostatních lékařských oborů  s 
důvodem obhajoby svých zájmů

• naopak své zájmy hájí v jednáních mezi 
odbornými společnostmi  jako rovný s rovným



  

Sekce klinické farmacie

Jsou to činnosti klinické farmacie ?
Nejsou to činnosti, které patří lékárenství ? 
Rozumí ostatní tomu, že tyto činnosti nejsou klinickou 
farmacií ?
Klinická farmacie zachraňuje lékárenství ?
Nedívají se proto lékárníci na klinickou farmacii jako na 
metodu práce ?

činnosti, které dělá a zaštiťuje jsou nezbytné



  

klinická farmacie – do roku 2010
KLINICKÁ
FARMACIE

VZDĚLÁVÁNÍ VĚDA KLINICKÁ PRAXE

PREGRADUÁLNÍ POSTGRADUÁLNÍ

SPECIALIZAČNÍ

DOKTORANSKÉ

KONTINUÁLNÍ



  

klinický obor musí mít pevný základ 
v klinické praxi

VĚDA

SPECIALIZAČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

KLINICKÁ PRAXE

klinická farmacie bude tak 
silná, 
jak silná bude její klinická 
praxe



  

klinická farmacie = klinický obor
KLINICKÁ 
FARMACIE

PREGRADUÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

KLINICKÁ 
PRAXE VĚDA

POSTGRADUÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIALIZAČNÍ

KONTINUÁLNÍ

POSTGRADUÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

DOKTORANTSKÉ



  

ČOSKF 
prosadila, udělala pro klinickou praxi

• Zákon o zdravotních službách č. 372/ 2012
– klinickofarmaceutickou péči

• Vyhláška o minimálním technickém a personálním 
zabezpečení č. 99/2012
– požadavek na dostupnost klinického farmaceuta ve ZZ lůžkové 

akutní péče

• roste počet oddělení a pracovišť KF

• DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP k zajištění služby 
klinického farmaceuta na lůžkových odděleních ZZ ČR 
(prosinec 2012)



  



  

ČOSKF
další pro rozvoj klinické praxe

• METODIKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE (začátek 
2012)

• projekt klinická farmacie v ambulantní praxi

• připravuje se projekt  pro prosazení výkonu pro 
klinického farmaceuta

• práce s akreditačními komisemi SAK …



  

ČOSKF
další pro rozvoj klinické praxe

• VP – připraveny nové moduly, reflektující měnící 
se situaci

• práce s odbornými lékařskými společnostmi 
 
• kongres ČOSKF

• webové stránky



  

ČOSKF

nemasovost
čitelnost

jasné pojmenování toho, co je Kf
jasné pojmenování toho, co není Kf

neznamená izolaci klinické farmacie



  

PRO ČOSKF JE DŮLEŽITÁ
 čitelnost

• specializovaný obor (byť početně malý)
– raději 80 členů ve společnosti
– se 40 členy aktivně pracujícími v klinické praxi
– s vizí - 300 klinických farmaceutů v ČR

• nechat lékárenství jeho činnosti:
– lékárenská, farmaceutická péče
– konzultační činnost v lékárnách



  

PRO ČOSKF JE DŮLEŽITÉ

• hájit zájmy klinické farmacie na úrovni 
samostatné odborné společnosti 

• spolupracovat s ČFS 



  

PRO ČOSKF JE DŮLEŽITÉ
budovat a rozvíjet

• KLINICKOU PRAXI OBORU  základ klinické 
farmacie
– oddělení, pracoviště klinické farmacie 
– ZZ lůžkové i ambulantní péče

• a chce to dělat se vším, co k tomu patří:
– s postgraduálním specializačním i kontinuálním v.
– s vědou
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