
KONCEPCE OBORU KLINICKÁ FARMACIE
KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE V ČR

Autoři
Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., 

Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J.

ISBN 978-80-906086-7-2



 

 

 

 

 

 

KONCEPCE OBORU KLINICKÁ FARMACIE 

KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE V ČR 

 

 
 

 

 



  

KONCEPCE OBORU KLINICKÁ FARMACIE 
KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE V ČR 
 

Autoři: Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., 
Netočný J. 

 

 

ČESKÁ ODBORNÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ FARMACIE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI  
JANA EVANGELISTY PURKYNĚ (ČOSKF ČLS JEP) 

 

Výbor společnosti:  

Mgr. Jana Gregorová; Mgr. Kateřina Langmaierová; PharmDr. Alena Linhartová;  

PharmDr. Martina Maříková; Mgr. Irena Murínová; PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.;  

RNDr. Jiří Netočný 

 

Revizní komise společnosti:  

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA; PharmDr. Lucie Khýnová; PharmDr. Jitka Rychlíčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dne 26. 9. 2016, aktualizovaná verze ze dne 30. 9. 2014 

Vydala AMCA, spol. s r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, v roce 2016 

Tisk Ocean Design s.r.o., Československého exilu 4, 143 00 Praha 4 

© Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP 

 

ISBN 978-80-906086-7-2 

  



OBSAH 
 

1. Úvod ................................................................................................................................................. 5 

2. Mezníky klinické farmacie v ČR  ....................................................................................................... 6 

3. Role klinickofarmaceutické péče ................................................................................................... 10 

4. Klinickofarmaceutická péče ........................................................................................................... 12 

4.1. Účel klinickofarmaceutické péče .............................................................................................. 12 

4.2. Podmínky realizace klinickofarmaceutické péče v systému zdravotní péče  ........................... 12 

4.3. Vymezení činností klinickofarmaceutické péče a dalších činností klinického farmaceuta....... 18 

5. Implementace klinickofarmaceutické péče do systému zdravotní péče ....................................... 20 

5.1. Legislativní ukotvení klinickofarmaceutické péče a navazující doporučení ČOSKF ČLS JEP ..... 20 

5.2. Oddělení/pracoviště klinické farmacie podle typu ................................................................... 21 

5.3. Síť oddělení/pracovišť poskytující klinickofarmaceutickou péči .............................................. 23 

5.4. Personální zajištění klinickofarmaceutické péče ...................................................................... 25 

5.5. Financování klinickofarmaceutické péče .................................................................................. 26 

5.6. Výkony klinického farmaceuta  ................................................................................................ 27 

6. Strategie rozvoje specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie  ...................................... 29 

6.1. Rekapitulace současného stavu (stav 12/2015) ....................................................................... 29 

6.2. Slabé stránky............................................................................................................................. 29 

6.3. Silné stránky.............................................................................................................................. 29 

6.4. Návrh opatření .......................................................................................................................... 30 

7. Standardizace a garance kvality poskytované klinickofarmaceutické péče .................................. 31 

8. Etické aspekty klinickofarmaceutické péče ................................................................................... 33 

9. Klinickofarmaceutická péče a mezioborová spolupráce  .............................................................. 34 

10. Klinickofarmaceutická péče a výzkum ........................................................................................... 35 

Příloha 1 ................................................................................................................................................. 35 

Příloha 2 ................................................................................................................................................. 41 

 

 

 
 



strana 4 Koncepce oboru klinická farmacie | Klinickofarmaceutická péče v ČR 

  

Vyjádření ČOSKF ČLS JEP k připomínkám 

odborných společností ČLS JEP k návrhu 

„Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR“ 
 

Návrh „Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR“ (dále jen Koncepce) byl předložen k připomínkám 
odborným společnostem organizovaným pod ČLS JEP.  

 

Připomínky zaslaly tyto společnosti: 

 Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP 

 Česká společnost pro klinickou farmakologii ČLS JEP 

 Česká farmaceutická společnost ČLS JEP 

 Česká hematologická společnost ČLS JEP 

 Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 

 Odborná společnost revizních lékařů ČLS JEP 

 Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 

 

Na základě relevantních připomínek byl text korigován do současné podoby. Zavádění veškerých změn 
do praxe s sebou nese komplikace, nicméně naší snahou je případným problémům v co největší míře 
předcházet a věříme, že Koncepce k tomu může významně přispět. Dopady implementace 
klinickofarmaceutické péče přehodnotíme v kratších intervalech tak, abychom mohli na připomínky 
pružně reagovat. Se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti proběhlo dne 1. 6. 2015 
společné jednání, na kterém byly mimo jiné probírány otázky personálního zajištění 
klinickofarmaceutické péče. Diskutována byla možnost eventuálního doplnění Koncepce o některé 
historické souvislosti a o strategii v oblasti výuky.  

 

V dokumentu je doplněna časová osa s hlavními mezníky, které ovlivnily další směřování oboru klinická 
farmacie v ČR.  

V oblasti výuky je třeba problematiku rozdělit do dvou rovin, na pregraduální výuku a na specializační 
postgraduální část.  

Předložení koncepce pregraduálního vzdělávání v oboru klinická farmacie je plně v kompetenci 
farmaceutických fakult. Obě se velmi angažují v oblasti změn pregraduální výuky oboru klinická 
farmacie. Pozitivně vnímáme požadavky, které směřují ke spolupráci s kolegy, kteří jsou aktivní  
v klinické praxi oboru. Nicméně propojení mezi akademickou sférou a klinickou praxí je stále 
nedostatečné a je třeba ho dále rozvíjet. 

Postgraduální specializační vzdělávání vychovává kompetentního zdravotnického pracovníka. 
Domníváme se, že fakulty v současné době nejsou připravené koordinovat postgraduální vzdělávání 
oboru klinická farmacie, což ale nevylučuje jejich zapojení do tohoto procesu. 

Dokument je doplněn o naši strategii rozvoje v oblasti specializačního vzdělávání oboru klinická 
farmacie s vědomím, že v této oblasti jsou žádoucí další jednání a častější přehodnocování situace. 

 

Komentář ke konkrétním připomínkám je v Příloze 2 tohoto dokumentu. 
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1. Úvod  
 

Výbor ČOSKF ČLS JEP považuje vydání koncepce klinickofarmaceutické péče za další nezbytný krok 
pro zajištění rozvoje standardizované klinickofarmaceutické péče v České republice. 

 

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP předkládá koncepci klinickofarmaceutické péče, 
která vychází z aktuálně dosaženého stavu rozvoje oboru klinická farmacie a reflektuje současné 
potřeby její klinické praxe.  

 

Předložená koncepce vychází ze zahraničních zkušeností oboru klinická farmacie, reflektuje přitom 
národní specifika zdravotnického systému.  

 

Koncepce byla vytvořena na základě praktických poznatků oddělení a pracovišť klinické farmacie v ČR. 
Tyto zkušenosti ukázaly a potvrdily potřebu začlenění klinickofarmaceutické péče v českém 
zdravotnictví. 

 

Cílem předkládané Koncepce je přispět ke standardizaci činností klinickofarmaceutické péče a zlepšit v 
reálném čase dostupnost této péče v ČR. 

 

Koncepce by měla přispět k lepší informovanosti odborné veřejnosti o klinickofarmaceutické péči.
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2. Mezníky klinické farmacie v ČR 
 

 Zavedení oboru klinická farmacie do pregraduální výuky 

 

Profesor RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., FCMA, dr. h. c. 

Mám-li se pokusit o rekapitulaci nedávno minulých reformních vlnobití mezi 
etapami klinicko-farmaceutického entusiasmu na jedné straně a retardující 
malověrností na straně druhé, pak je samozřejmě na místě vyslovit potěšení, že se 
dožívám určité renesance jedné z farmaceutických perspektiv, kterou jsme před 
čtyřmi desítkami let zaseli. Zatímco před těmi zmíněnými desítkami let jsme byli v 
evropském kontextu osamělými průkopníky „fata morgány“, dnes se klinická 
farmacie skloňuje panevropsky v mnoha pádech. V jednom z nedávno 
publikovaných rozhovorů jsem byl zpovídán, co mě poňoukalo, abych začal 

s klinicko-farmaceutickou specializací u nás provokovat. V rámci minulostní reminiscence nebude snad 
na závadu, když ocituji kousek z této statě (Hippokratovské rozhovory, Zdravotnické nakladatelství, 
2012): „Když jsem si na dvě desetiletí odskočil ze své − farmakologickým bádáním ohraničené − kukaně 

do akademické funkce (děkanské období 1969-1990), byl jsem si vědom zodpovědnosti za to, jak se 
fakultní absolventi uplatní v praxi, a tedy za usměrnění filozofie celého oboru. Klasická lékárenská 
funkce tvorby lékových přípravků byla ta tam, gró technické části oboru se přesunulo do farmaceutické 
velkovýroby. To byl první podnět. Jako farmakolog, který dlouhé roky působil na lékařské fakultě, jsem 
měl možnost vidět, jak moc užívání léků pokulhává z hlediska individualizace pro konkrétního pacienta. 
Přednášel jsem nejen medikům, ale i lékařům v předatestačních kurzech. Obvyklá diskuse konkrétně v 
kapitolách o lékových interakcích vyznívala v tom smyslu, že schematicky je to frekventantům jasné, 
avšak problémem pro ně bylo dosadit do obecných návodů, které léčivo je slabá kyselina či zásada 
nebo které je v ionizované či neionizované formě, atd., čili že jim chybí povědomí o nuancích mezi 
fyzikálně chemickými vztahy a mechanizmy, co se s lékem v organizmu děje. To byl druhý podnět. V 
dané době (v polovině sedmdesátých let) vyšla z podnětu Světové zdravotnické organizace varovná, 
široce mezinárodně pojatá multicentrická studie, která dokumentovala, že v zemích s tzv. vyspělým 
zdravotnictvím je v průměru 20 % nemocných hospitalizováno na interních odděleních nikoli pro 
patofyziologický stav, ale kvůli následkům léčby, čili pro iatrogenně navozené příznaky. To byl třetí 
impuls. Konečným odrazovým můstkem byly literární zmínky a pak i osobní krátkodobá zkušenost s 
rodící se klinickou farmakologií a klinickou farmacií za Atlantikem. Výsledkem bylo, že se nám podařilo 
v polovině sedmdesátých let přetvořit pregraduální studijní farmaceutický systém tak, že část 
absolventů byla cíleně připravována pro spolupráci s lékařem ve smyslu farmakoterapeutických konsilií 
či poradenství. Byli jsme v Evropě vůbec první, kteří realizovali klinickou farmacii v pregraduálním 
studiu.“ 
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 Vznik Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP 

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP se významně zasloužila o udržení vize 
klinické farmacie v době, kdy systém zdravotní péče nebyl na 
implementaci klinickofarmaceutické péče připraven, a to na úrovni 

vzdělávání, organizování odborných akcí a navazování kontaktů s klinickými farmaceuty v zahraničí. 

Za všechny je třeba poděkovat zejména dvěma představitelům, RNDr. Jiřímu Netočnému, 
dlouholetému předsedovi Sekce klinické farmacie (1988-2002), který v současné době zastává funkci 
místopředsedy ČOSKF ČLS JEP, a profesoru RNDr. Jiřímu Vlčkovi, CSc., dlouholetému vědeckému 
sekretáři a od roku 2013 předsedovi Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP.  

Profesor RNDr. Jiří Vlček, CSc. byl rovněž členem předsednictva ESCP − Evropské společnosti klinické 
farmacie a také jejím prezidentem v letech 2004-2006. 

 

 Vznik České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 

Vznik České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP byl schválen předsednictvem České 
lékařské společnosti JEP dne 3. listopadu 2010. 

Hlavním cílem společnosti je nastavit podmínky pro implementaci klinickofarmaceutické 
péče do zdravotnického systému České republiky, pracovat na standardizaci a ocenění 
této péče, zvyšovat povědomí o jejím významu na všech úrovních, podpořit rozvoj 
klinického výzkumu v oboru klinická farmacie a vzdělávání farmaceutů klinickým 
směrem. 

Aktivity společnosti lze najít na webových stránkách společnosti: www.coskf.cz. Souhrnně ve výročních 
zprávách: http://www.coskf.cz/spolecnost/vyrocni-zpravy/.  

  

http://www.coskf.cz/
http://www.coskf.cz/spolecnost/vyrocni-zpravy/
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 Důležité mezníky rozvoje klinické farmacie v ČR 

 

 

• Konec 70. let Klinická farmacie samostatným oborem pregraduálního studia 
na FaF UK v Hradci Králové. Děkan prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c. 

• 1978 Vznik Sekce Klinické farmacie ČFS ČLS JEP.

1970 – 1979

• 1981 Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických odbornících a jiných 
odbornících ve zdravotnictví. Klinická farmacie čtvrtým specializačním oborem.

• 1985 Věstník Ministerstva zdravotnictví Československé socialistické republiky 
1985, roč. 33, č. ½. Koncepce oboru klinická farmacie.

1980 – 1989

• Sloučení 3 oborů v pregraduálním studiu (klinická farmacie, všeobecná 
farmacie, technologická farmacie) – 1 obor farmacie.

• 1997 Vznik Subkatedry klinické farmacie IPVZ.

1990 – 1999

• 2005 Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR – vzdělávací program oboru Klinická 
farmacie.

2000 – 2009
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• Vznik samostatných oddělení klinické farmacie. Oddělení klinické farmacie 
Nemocnice Na Bulovce. Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce.

• Listopad 2010 Založení České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

2010

• 2011 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování; str. 4733 písmeno i) pojem klinickofarmaceutická péče.

2011

• Vyhláška č. 99/2012 Sb.; str. 1710 bod 17) zajištění dostupnosti klinického 
farmaceuta na lůžkových odděleních.

• 2012 Doporučení ČOSKF ČLS JEP k zajištění služby klinického farmaceuta.

2012

• Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie ČOSKF ČLS JEP.

2013

• Návrh Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR.

2014

• Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 3/2015. Vzdělávací program oboru 
klinická farmacie.

• 2015 Schválení výkonu klinického farmaceuta.

2015

• Koncepce oboru klinická farmacie − I., vzdělávací část

• Koncepce oboru klinická farmacie − klinickofarmaceutická péče v ČR 

2016
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3. Role klinickofarmaceutické péče  
 

Cílem poskytované klinickofarmaceutické péče je bezpečná a účelně podávaná farmakoterapie jak 
pro hospitalizované, tak pro ambulantní pacienty. 

 

V současné době narůstá počet polymorbidních pacientů s rozsáhlou farmakoterapií, a proto se 
významně zvyšují nároky na management medikací pacientů s nutností zohlednit všechny indikace, 
kontraindikace, lékové interakce, nežádoucí účinky a farmakologické vlastnosti užívaných léčivých 
přípravků v kontextu zdravotního stavu a priorit pacienta. 

Zvyšuje se počet léčiv uvedených do klinické praxe; roste množství léčiv uvolňovaných do primární 
sféry zdravotnické péče.  

Jsou častěji přehodnocovány benefity a rizika farmakoterapie díky mezinárodnímu sdílení hlášení 
nežádoucích účinků.  

Roste počet specializací, a s tím spojené zaměření některých lékařských specializací pouze na úzkou 
oblast farmakoterapie.  

Je stále více kladen důraz: 

 na optimalizaci farmakoterapie pacientů v kontextu individuálních a variabilních parametrů 
ovlivňujících farmakokinetiku léčiv; 

 na identifikaci, prevenci a řešení lékových problémů; 

 na management nežádoucích účinků léčiv.  

To vše vede k přirozené krystalizaci nové odbornosti a péče ve zdravotnictví.  

Spolupráce s klinickým farmaceutem vede k racionalizaci farmakoterapie. 

 

V posledních letech některá zdravotnická zařízení v České republice umožnila začlenění klinických 
farmaceutů do řad svých odborníků.  

Vedle požadavků mezinárodních akreditačních institucí a zkušeností lékařů z pobytů v zahraničí stála v 
popředí podpory klinickofarmaceutické péče hlavně snaha managementů zdravotnických zařízení 
o zlepšení péče v oblasti farmakoterapie. 

Zahraniční zkušenosti ukazují, že pacienti, kterým je poskytována péče klinickým farmaceutem 
ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, vykazují lepší klinické výstupy.1 Zvýšení přímých nákladů 
na farmakoterapii zdravotnického zařízení je kompenzováno snížením nákladů nepřímých, často  
i v jiných segmentech poskytované péče.2 

O tom, že lékové problémy nejsou stále dostatečně vnímány, svědčí poměr mezi počtem lékařem 
akceptovaných farmakoterapeutických doporučení vytvořených klinickým farmaceutem a počtem 
doporučení lékařem konziliárně vyžádaným. Toto zjištění podporuje zavedení systematického 
(proaktivního) hodnocení medikace. 

 

 

                                                           
1Isetts, BJ et al. Clinical and economic outcomes of medication therapy management services: The Minnesota experience.  

J Am Pharm Assoc. 2008; 48, 203-214. 

Schumock, GT et al. Evidence of the Economic Benefit of Clinical Pharmacy Services. Pharmacotherapy. 2003; 23, 113-132.  

Kaboli, PJ et al. Clinical Pharmacists and Inpatient Medical Care. A Systematic Review. Arch Intern Med. 2006; 166, 955-964. 
2Pickette, SG et al. Implementation of a standard pharmacy clinical practice model in a multihospital system. Am J Health 

Syst Pharm. 2010; 67, 751-756. 
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Výstupy z klinické praxe pilotních pracovišť poskytujících klinickofarmaceutickou péči 
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v ČR přinášejí data potvrzující, že u 30–40 % pacientů 
přijatých do zdravotnických zařízení je identifikován 1 nebo více rizikových faktorů/rizikových léčiv, 
které jsou nebo mohou být příčinou výskytu lékového problému během hospitalizace. 
 

Výstupy z klinické praxe pilotních pracovišť poskytujících klinickofarmaceutickou péči 
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v ČR přinášejí data potvrzující, že při systematickém 
(proaktivním) hodnocení medikací je farmakoterapeutické doporučení provedeno průměrně u 10 % 
pacientů už při jejich příjmu do zdravotnického zařízení a u téměř 30 % pacientů sledovaných dále 
během hospitalizace. 
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4. Klinickofarmaceutická péče 
 

4.1 Účel klinickofarmaceutické péče 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definice klinickofarmaceutické péče vychází z jejího legislativního ukotvení. Zákon č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, byl rozšířen o druh zdravotní péče podle účelu 
jejího poskytnutí − klinickofarmaceutickou péči − následujícím textem: péče, jejímž účelem je 
posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů 
s tím spojených. 

 

4.2 Podmínky realizace klinickofarmaceutické péče v systému 
zdravotní péče 

 

Základní tři pilíře realizace klinickofarmaceutické péče v systému zdravotní péče jsou pregraduální 
a postgraduální specializační obor, zdravotnický pracovník a klinická praxe. 

 

 Obor klinická farmacie, pregraduální a postgraduální vzdělávání  

Klinická farmacie je farmaceutickým oborem, který patří svým hlavním zaměřením ke klinickým 
oborům. 

Zabývá se žádoucími i nežádoucími vlivy užívané farmakoterapie na pacienta, účelností farmakoterapie 
v kontextu znalostí farmakoterapeutických standardů a současně individuálních a variabilních 
parametrů organismu, které ovlivňují farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiv, s 
důrazem na interpretaci klinické významnosti lékových interakcí. Zabývá se managementem bezpečné 
farmakoterapie, diferenciální diagnostikou polékových problémů, řešením a prevencí problémů 
spojených s užíváním a podáváním léčiv.  

Klinická farmacie využívá a aplikuje poznatky dalších vědních oborů: farmakologie, toxikologie, 
biochemie, patobiochemie, fyziologie, patofyziologie, farmakogenetiky, farmakoepidemiologie, 
farmakoekonomiky, farmakovigilance, farmakoinformatiky, farmaceutické chemie, farmaceutické 
technologie a dalších. 

 

 

 

Definice klinickofarmaceutické péče 

Klinickofarmaceutická péče je péče, jejímž účelem je racionalizace a optimalizace 
farmakoterapeutických režimů pacientů klinickým farmaceutem (odborníkem vzdělaným v oblasti 
farmakologických, fyzikálněchemických a dalších vlastností léčiv) v kontextu znalostí terapeutického 
používání léčiv, postupů při jejich podávání, zdravotnické dokumentace pacientů, požadavků 
ošetřujících lékařů a požadavků samotných pacientů; a to tak, aby bylo dosaženo maximálního 
terapeutického účinku medikace při minimalizaci rizik spojených s užíváním a/nebo podáváním léčiv 
u pacientů zdravotnického zařízení lůžkové nebo ambulantní péče.  
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Pregraduální výuka oboru klinická farmacie 

ČOSKF ČLS JEP: 

 pozitivně vnímá trend k posílení klinického charakteru oboru farmacie; 

 podporuje rozvoj pregraduální výuky oboru klinická farmacie a její větší provázanost 
s klinickou praxí;  

 považuje za důležité zapojení oddělení a pracovišť klinické farmacie i do pregraduálního 
vzdělávání. 

ČOSKF deklaruje zájem spolupracovat v oblasti pregraduální výuky klinické farmacie a je připravena 
poskytovat zpětnou vazbu při „klinizaci“ pregraduálního vzdělávání. 

 

Postgraduální specializační vzdělávání oboru klinická farmacie  

Klíčovou roli v postgraduálním vzdělávání hraje specializační vzdělávání, které připravuje odborníka 
k samostatnému výkonu v systému zdravotní péče.  

Pro realizaci klinickofarmaceutické péče je nejdůležitější: 

1) nastavení funkčního systému postgraduálního specializačního a kontinuálního vzdělávání v oboru 
klinická farmacie;  

2) vnímání klinického farmaceuta hlavně jako zdravotnického pracovníka;  

3) vytvoření systému klinické praxe. 

 

Postgraduální doktorské vzdělávání oboru klinická farmacie  

ČOSKF ČLS JEP vnímá potřebu rozvoje výzkumu v oblasti klinické farmacie a posílení pozice oboru 
klinické farmacie jako vědního oboru. Proto je připravena na spolupráci s farmaceutickými fakultami v 
oblasti postgraduálního vzdělávání a též v oblasti doktorského studia. 

 

Postgraduální kontinuální vzdělávání oboru klinická farmacie  

Rozvoj a nastavení podmínek kontinuálního vzdělávání v oboru klinická farmacie je zásadní k udržení 
kvality poskytované klinickofarmaceutické péče. 

 

 Klinický farmaceut, kompetentní zdravotnický pracovník  

Klinickým farmaceutem je farmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie. 

Úkolem klinického farmaceuta ve zdravotnickém zařízení je v první řadě optimalizace 
farmakoterapie pacienta, s čímž úzce souvisí optimalizace farmakoterapeutických postupů 
a management rizik v jednotlivých segmentech poskytované péče. Všemi činnostmi zároveň přispívá 
k optimalizaci lékové politiky zdravotnického zařízení jako celku. 

 

Klinický farmaceut: 

 je oprávněn samostatně poskytovat klinickofarmaceutickou péči v kooperaci s ošetřujícím 
lékařem pacienta a v případě potřeby s dalšími specialisty; 

 je kompetentní k hodnocení farmakoterapie při využití všech informací o zdravotním stavu 
pacienta;  

 spolurozhoduje o další farmakoterapeutické strategii pacienta, kontroluje a hodnotí dopady 
svých doporučení, případně navrhuje potřebné další změny farmakoterapie tak, aby bylo 
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dosaženo maximálně možného účinku farmakoterapie a byla zajištěna její maximální 
bezpečnost; 

 je odborníkem, který svou činností přispívá k bezpečné farmakoterapii ve zdravotnických 
zařízeních jejím systematickým hodnocením, identifikací rizik a tvorbou doporučení k jejich 
řešení; 

 nese odpovědnost za provedená farmakoterapeutická doporučení ošetřujícímu lékaři.  

 

 Klinická praxe oboru klinická farmacie, způsob a forma její realizace 

 

Klinickofarmaceutická péče je poskytována systematickým nebo konziliárním způsobem.  

 

Systematický způsob klinickofarmaceutické péče3 

Poskytování klinickofarmaceutické péče je založeno především na proaktivním systematickém 
odhalování rizik a lékových problémů v medikacích pacientů. Je třeba, aby primář oddělení s touto 
činností souhlasil a lékaři byli informováni, jakým způsobem probíhá. Systematické poskytování KFP 
není možné bez pravidelných vizit na oddělení, bez komunikace s lékaři a ošetřujícím personálem a bez 
kontaktu s pacientem.  

Systematické, tj. proaktivní, lékařem přímo nevyžádané, odhalování rizik a lékových problémů 
v medikacích pacientů zdravotnických zařízení lůžkové a/nebo ambulantní péče, je novým přístupem. 

Úloha klinického farmaceuta při této činnosti spočívá ve vyhodnocení vzniklého lékového problému 
a tvorbě následných opatření, a také ve schopnosti předcházet vzniku lékového problému včasným 
odhalením potenciálního rizika.  

Výstupy těchto hodnocení jsou určeny ošetřujícímu lékaři. 

 

Systematický způsob klinickofarmaceutické péče může být poskytován jako komplexní nebo výběrový.  

 Systematický komplexní způsob klinickofarmaceutické péče: 

zásadní způsob klinickofarmaceutické péče, vychází z každodenního kontaktu s lékaři, 
ošetřujícím personálem a pacienty daného oddělení;  

o součástí příjmu pacienta do nemocnice je zhodnocení míry rizikovosti jeho medikace 
vzhledem k akutnímu stavu a očekávaným intervencím; je prováděno s cílem 
identifikace rizikových faktorů/léčiv, které mohou být příčinou současných lékových 
problémů, a/nebo problémů během hospitalizace a/nebo po propuštění pacienta, 
u pacientů s identifikovanou střední a vysokou mírou rizikovosti je stanoven plán 
racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem;  

o dále je průběžně kontrolována medikace během hospitalizace pacienta; klinický 
farmaceut má možnost právě díky každodennímu kontaktu a intenzivní spolupráci 
s daným oddělením pružněji reagovat na změny zdravotního stavu pacienta a na 
prováděné změny v medikacích; hodnocení medikace během hospitalizace pacienta je 
zaměřeno na řešení komplikací souvisejících s medikací během hospitalizace, na 
identifikaci a interpretaci lékových interakcí a nežádoucích účinků léčiv, na hodnocení 

                                                           
3Gregorová J. Metodika I.: Práce na oddělení klinické farmacie; optimalizace farmakoterapie pacienta. 1. vyd. Praha: AMCA, 

2013. ISBN 978-80-905449-1-8. 
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medikace před diagnostickým nebo terapeutickým zákrokem, na úpravu dávkování 
léčiv při renální a hepatální insuficienci atd.; 

o pokud je potřeba, je při propouštění vypracováno farmakoterapeutické doporučení, 
které je určeno praktickému lékaři nebo ambulantnímu specialistovi; hodnocení 
medikace při propouštění je zaměřeno na pacienty: a) u kterých byly při vstupní 
kontrole zjištěny nesrovnalosti v chronické medikaci, které ale nevyžadovaly akutní 
řešení; b) u kterých došlo v průběhu hospitalizace ke změnám v medikaci, které je 
třeba s přesným odůvodněním předat praktickému lékaři nebo ambulantnímu 
specialistovi. 

 Systematický výběrový způsob klinickofarmaceutické péče: 

jedná se o doplňkový způsob péče, který vyplývá ze současného nedostatku klinických 
farmaceutů, není vyžadován každodenní kontakt s ošetřujícím personálem a pacienty daného 
oddělení, důraz je kladen na to, že pacient má zhodnocenu míru rizikovosti medikace na 
základě definovaných rizikových léčiv a/nebo rizikových faktorů; u pacientů s identifikovanou 
střední a vysokou mírou rizikovosti je stanoven plán racionalizace farmakoterapie pacienta 
klinickým farmaceutem a dále je postupováno právě podle nastavené míry rizika. 

 

Konziliární způsob klinickofarmaceutické péče4 

Konziliární způsob klinickofarmaceutické péče je hodnocení medikace klinickým farmaceutem na 
základě přímého vyžádání lékařem v kontextu zdravotnické dokumentace a stavu pacienta. 

Konziliární hodnocení medikace je žádáno lékařem obvykle: 

 pokud se u pacienta objeví potíže nebo nežádoucí účinky, které mohou souviset 
s farmakoterapií pacienta a lékař chce vyloučit či potvrdit, zda potíže pacienta mají souvislost 
s užívanou medikací, je klinický farmaceut vyzván k posouzení, zda léčivo v medikaci je příčinou 
problémů, nebo může potíže zhoršovat, nebo zda je možnou příčinou problémů chybějící 
léčivo v medikaci pacienta; 

 pokud chce lékař předcházet problémům před nasazením nového léčiva nebo problémům, 
které by mohly nastat při vysazení léčiva z medikace pacienta, klinický farmaceut pomáhá 
s výběrem léčiva s vhodnějšími farmakologickými vlastnostmi nebo posuzuje, zda je použití 
léčiva vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyhovující; 

 pokud chce lékař zhodnotit medikaci při polypragmazii pacienta se zaměřením na označení 
zbytných léčiv nebo léčiv, která mohou být příčinou nežádoucích účinků. 

 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb. rozlišuje formy 
zdravotní péče, mezi které patří lůžková a ambulantní péče. 

 

Klinickofarmaceutická péče a lůžková péče 

Klinickofarmaceutická péče je poskytována v rámci akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče 
systematickým a konziliárním způsobem. 

Organizační jednotkou v rámci zdravotnického zařízení lůžkové péče je oddělení/pracoviště klinické 
farmacie, jeho organizační začlenění určuje management nemocnice.  

                                                           
4Gregorová J. Metodika I.: Práce na oddělení klinické farmacie; optimalizace farmakoterapie pacienta. 1. vyd. Praha: AMCA, 

2013. ISBN 978-80-905449-1-8. 
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Klinickofarmaceutická péče je svým obsahem odlišná od lékárenské péče. Je proto vhodné, aby klinický 
farmaceut v pozici vedoucího oddělení/pracoviště klinické farmacie spolupracoval s managementem 
zdravotnického zařízení zodpovědným za léčebně-preventivní péči.  

Vhodný typ organizační jednotky pro daný typ zdravotnického zařízení poskytující lůžkovou (akutní, 
následnou, dlouhodobou) péči je blíže specifikován v kapitole 5.2. V Příloze tohoto dokumentu jsou 
pak v Tabulkách č. 11-14 definovány nároky na činnosti jednotlivých typů organizačních jednotek. 

 

Klinickofarmaceutická péče a ambulantní péče 

Ambulantní forma primární i specializované péče je podstatnou součástí zdravotní péče a její spektrum 
se stále rozrůstá v návaznosti na pokroky v oblasti technologií a v oblasti farmakoterapeutických 
možností.  

Ambulantní pacient často dlouhodobě užívá rozsáhlou medikaci ordinovanou různými specialisty a je 
vystaven riziku výskytu lékových problémů.  

Proto se zde nabízí možnost v delším časovém horizontu vybudovat funkční systém ambulantní formy 
klinickofarmaceutické péče, a to jako péče specializované.  

Podmínkou pro praktickou realizaci této formy služby je nastavení odpovídajících legislativních 
podmínek pro zřízení ambulance klinického farmaceuta.  

Ambulantní forma péče je poskytována konziliárním způsobem, je tedy vyžádána ošetřujícím lékařem, 
kterému je také určen výstup práce klinického farmaceuta ve formě farmakoterapeutického 
doporučení. 

Do budoucna by mohla ambulance klinického farmaceuta zajišťovat i systematický způsob péče  
a další činnosti klinického farmaceuta, a to vždy ve spolupráci s ošetřujícími lékaři. 
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Klinickofarmaceutická péče: forma péče a způsob její realizace5 

 

 

 

  

                                                           
5Gregorová J. Metodika I.: Práce na oddělení klinické farmacie; optimalizace farmakoterapie pacienta. 1. vyd. Praha: AMCA, 

2013. ISBN 978-80-905449-1-8. 
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4.3 Vymezení činností klinickofarmaceutické péče a dalších 
činností klinického farmaceuta 

 

Zdravotní služby  

klinickofarmaceutická péče konzultační služba klinického farmaceuta 

 

 Klinickofarmaceutická péče 

Definované činnosti jsou základem pro vytvořenou strukturu výkonů klinického farmaceuta. 

Definovanými činnostmi (Tabulka č. 1) jsou systematicky nebo konziliárně identifikovány a řešeny 
lékové problémy a rizika spojená s užíváním a podáváním léčiv u konkrétního pacienta na základě 
informací ze zdravotnické dokumentace pacienta, potřebných a relevantních informací ošetřujícího 
lékaře a pacienta. Vždy musí být vyhodnocena klinická významnost rizika nebo aktuálního lékového 
problému a ošetřujícímu lékaři jsou navržena řešení a opatření, která povedou k racionalizaci a 
optimalizaci farmakoterapie konkrétního pacienta.  

 

Tabulka č. 1  

Definované činnosti poskytované klinickofarmaceutické péče 

vstupní kontroly medikací přijatých pacientů do zdravotnického zařízení* 

identifikace rizikových lékových anamnéz // prevence a/nebo včasný záchyt problémů spojených  
s podáváním a užíváním léčiv 

opakované kontroly medikací pacientů ve zdravotnickém zařízení* 

farmakoterapeutická doporučení  
s intervencemi určenými pro 
ošetřujícího lékaře 

při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení* 

na základě opakovaných kontrol medikace 

při propouštění pacientů ze zdravotnického zařízení* 

lékařem vyžádaná konzilia** 
farmakoterapeutická doporučení na základě vyžádaných 
konzilií ošetřujícím lékařem 

pohovor s pacientem zaměřený na jeho lékovou anamnézu, lékové problémy, edukace pacienta 
zaměřená na farmakoterapii ve zdravotnickém zařízení* 

konzultace s ošetřujícím lékařem pacienta 

*zdravotnické zařízení lůžkové péče, **zdravotnické zařízení lůžkové nebo ambulantní péče 

 

Vstupní kontrola je první kontrola medikace hospitalizovaného pacienta klinickým farmaceutem buď 
jako součást systematického nebo konziliárního způsobu klinickofarmaceutické péče. Na odděleních 
s komplexní systematickou klinickofarmaceutickou péčí by měla být provedena v relativně krátkém 
časovém úseku po přijetí pacienta. Provedením této činnosti klinický farmaceut de facto přijímá 
pacienta do své péče. 

Riziková léková anamnéza – je identifikován jeden nebo více rizikových faktorů, které jsou 
konsenzuálně stanovené odbornou společností (ČOSKF ČLS JEP). 

Opakovaná kontrola − tímto termínem označujeme monitoring medikace během hospitalizace. 
Četnost záleží na míře identifikovaného rizika (vysoké, střední, nízké), na typu lůžka (akutní, následné, 
intenzivní, standardní), případně na medicínském oboru, kterému je klinickofarmaceutická péče 
poskytována. Opakované kontroly mají jednak preventivní záměr, jednak jsou zaměřené na 
zhodnocení dopadu intervencí ve farmakoterapeutickém doporučení.  
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Farmakoterapeutické doporučení je písemný kompletní závěr hodnocení medikace, určený 
ošetřujícímu lékaři, obsahuje návrh a zdůvodnění zásahu do medikace pacienta; návrh zásahu do 
farmakoterapeutického režimu je proveden na základě zhodnocení medikace v kontextu 
s informacemi ve zdravotnické dokumentaci a s potřebnými informacemi od lékaře a pacienta. 

Edukace pacienta − v průběhu hospitalizace a/nebo před propuštěním z nemocnice se klinický 
farmaceut aktivně podílí na edukaci pacientů ohledně farmakoterapie, a tím na zvyšování compliance 
při užívání léčiv. Ošetřující lékař musí o této aktivitě vědět a musí být o ní proveden záznam 
v dokumentaci pacienta. 

 

 Konzultační služba klinického farmaceuta 

Konzultační služba klinického farmaceuta patří vedle klinickofarmaceutické péče ke službám, které 
poskytuje klinický farmaceut ošetřujícímu lékaři; účel konzultační služby klinického farmaceuta 
koresponduje s legislativním pojetím konzultační služby, jejímž účelem je posouzení individuálního 
léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující 
rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděném dalším poskytovatelem 
zdravotních služeb nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil. 

 

 Další činnosti klinického farmaceuta přímo související s poskytovanou 
klinickofarmaceutickou péčí 

Na poskytování klinickofarmaceutické péče navazují další činnosti klinického farmaceuta, které 
přispívají k racionalizaci farmakoterapie systému zdravotní péče (Tabulka č. 2).  

Jsou to optimalizace a tvorba farmakoterapeutických standardů; nastavování, optimalizace a revize 
postupů souvisejících s užíváním a podáváním farmakoterapie ve zdravotnickém zařízení; management 
bezpečné medikace; systematická farmakovigilační činnost; optimalizace lékové politiky. 

 

Tabulka č. 2 

Činnosti klinického farmaceuta přímo související s poskytovanou klinickofarmaceutickou péčí  

farmakoterapeutické postupy 

management bezpečné medikace  

systematická farmakovigilance  

optimalizace lékové politiky 
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5. Implementace klinickofarmaceutické péče 

do systému zdravotní péče  
 

Implementace klinickofarmaceutické péče do zdravotnického systému České republiky je logickou 
odpovědí na narůstající požadavky týkající se optimalizace, individualizace a bezpečné farmakoterapie 
pacienta. 

 

ČOSKF ČLS JEP podporuje systémové zavedení klinickofarmaceutické péče v ČR, jednotný postup 
v řešení rizik farmakoterapie ve zdravotnických zařízeních lůžkové a ambulantní péče. 

 

5.1 Legislativní ukotvení klinickofarmaceutické péče a navazující 
doporučení ČOSKF ČLS JEP 

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  

Legislativně ukotvuje klinickofarmaceutickou péči.  

 

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 
služeb  

Legislativně definuje požadavek na dostupnost klinického farmaceuta pro zdravotnická 
zařízení lůžkové péče; akutní lůžka standardní a intenzivní péče. 

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů 

 

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR. Částka 3. Ročník 2015. 

Obsahuje aktuální vzdělávací program. 

 

Doporučení ČOSKF ČLS JEP k zajištění služby klinického farmaceuta na lůžkových 
odděleních zdravotnických zařízení v ČR  

Definuje typy oddělení a pracovišť klinické farmacie a rozsah jimi poskytovaných činností. 

 

Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie; optimalizace farmakoterapie pacienta  

Popisuje standardizované postupy a činnosti pro poskytování klinickofarmaceutické péče ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové a ambulantní péče. 
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5.2 Oddělení/pracoviště klinické farmacie podle typu 
 

Je třeba vybudovat síť zdravotnických pracovišť, kde je poskytována klinickofarmaceutická péče 
standardizovaným a kontrolovatelným způsobem. Plnohodnotné pracoviště klinické farmacie musí 
zajistit komplexní služby dle Doporučení ČOSKF ČLS JEP. Základem činností je systematické komplexní 
hodnocení medikací pacienta a systematické výběrové hodnocení jako doplňkové. 

 

Pro určený typ oddělení musí být splněny všechny podmínky zároveň. 

 

 Oddělení KF vyššího typu 

Doporučeno pro akutní lůžkovou péči.  

Minimální požadavky na toto oddělení: 

poskytuje systematickou komplexní péči pro alespoň 4 obory specializačního vzdělávání lékařů, 
minimálně pro 200 lůžek akutní standardní péče, při minimálním personálním obsazení tohoto 
oddělení 4,0 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zařazeného  
ve specializační přípravě. 

Doporučeno optimálně 1,0 úvazek na 50 lůžek akutní péče pro fakultní nemocnice, krajské nemocnice, 
nemocnice se speciálními centry; pro zdravotnická zařízení lůžkové péče, jejichž zřizovatel je 
ministerstvo nebo kraj.  

 

 Oddělení KF základního typu 

Doporučeno pro akutní lůžkovou péči.  

Minimální požadavky na toto oddělení: 

poskytuje systematickou komplexní péči pro alespoň 2 obory specializačního vzdělávání lékařů, 
minimálně pro 100 lůžek akutní standardní péče, při minimálním personálním obsazení tohoto 
oddělení 2,0 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zařazeného  
ve specializační přípravě. 

 

 Pracoviště klinického farmaceuta 

Doporučeno pro následnou a dlouhodobou lůžkovou péči.  

Minimální požadavky na toto pracoviště: poskytuje systematickou komplexní péči pro alespoň 1 obor 
specializačního vzdělávání lékařů, pro lůžka následné a dlouhodobé péče, při minimálním 
personálním obsazení tohoto oddělení 0,5-1 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou 
způsobilostí nebo zařazeného ve specializační přípravě.  

 

Pokud toto pracoviště zajišťuje klinickofarmaceutickou péči pro akutní lůžkovou péči, jsou minimální 
požadavky na toto pracoviště následující: poskytuje systematickou komplexní péči pro alespoň  
1 obor specializačního vzdělávání lékařů, minimálně pro 25-50 lůžek akutní standardní péče, při 
minimálním personálním obsazení tohoto oddělení 0,5-1 úvazku klinického farmaceuta  
se specializovanou způsobilostí nebo zařazeného ve specializační přípravě.  
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 Pracoviště zajišťující konzultační službu klinického farmaceuta 

Doporučeno pro lůžka dlouhodobé péče, není doporučeno pro akutní lůžka. 

Minimální požadavky na toto pracoviště: poskytuje systematickou péči pro alespoň 1 obor 
specializačního vzdělávání lékařů, pro lůžka následné péče, při minimálním personálním obsazení 
tohoto oddělení 0,2-0,4 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo 
zařazeného ve specializační přípravě.  

 

Pokud toto pracoviště zajišťuje klinickofarmaceutickou péči pro akutní lůžkovou péči, jsou minimální 
požadavky na toto pracoviště následující: poskytuje systematickou péči pro alespoň 1 obor 
specializačního vzdělávání lékařů, minimálně pro 25-50 lůžek akutní standardní péče, při minimálním 
personálním obsazení tohoto oddělení 0,2-0,4 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou 
způsobilostí nebo zařazeného ve specializační přípravě.  
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5.3 Síť oddělení/pracovišť poskytující klinickofarmaceutickou péči  
 

 Současný stav počtu oddělení/pracovišť klinické farmacie 

V posledních letech vzniká síť oddělení/pracovišť klinické farmacie, protože klinickofarmaceutická 
péče se stává jedním z ukazatelů kvality poskytované péče zdravotnických zařízení, nicméně tato síť 
je stále více než nedostatečná. 

Stav počtu pracovišť zajišťujících klinickofarmaceutickou péči v ČR k 1. 9. 2015 shrnuje Tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3 

oddělení /pracoviště klinické farmacie (stav k 1. 9. 2015) počet 

vedené klinickým farmaceutem 12 

vedené farmaceutem ve specializační přípravě v oboru klinická farmacie  15 

 

 Požadovaný rozvoj sítě oddělení a pracovišť klinické farmacie 

Budovaná síť oddělení a pracovišť klinické farmacie musí reflektovat požadavky na dostupnost 
klinickofarmaceutické péče pro pacienty akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče a také pro 
pacienty ambulantní péče. Rámec požadovaného rozvoje uvádějí Tabulky č. 4-7. Tabulka č. 10, která je 
součástí Přílohy tohoto dokumentu, předkládá pouze rámcový odhad počtu oddělení/pracovišť klinické 
farmacie podle počtu a typu zdravotnických zařízení, nezohledňuje strukturu lůžek a potřebu 
konkrétních zdravotnických zařízeních, tyto potřeby jsou zohledněny v Tabulkách č. 5-7. 

 

Tabulka č. 4: Rámcový odhad počtu oddělení/pracovišť klinické farmacie, ke kterým bychom měli 
dospět v průběhu následujících 10 let (tabulka vychází z provedené analýzy, viz příloha Tabulka č. 10) 

typ oddělení klinické farmacie počet 

oddělení klinické farmacie vyššího typu 37 

oddělení klinické farmacie základního typu 15 

pracoviště klinického farmaceuta; s konzultační službou klinického farmaceuta 99 
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Tabulky č. 5-8 zohledňují strukturu lůžek a potřebu konkrétních zdravotnických zařízení.  

 

Tabulka č. 5: Akutní lůžková péče: doporučení k zajištění klinickofarmaceutické péče 

typ 
oddělení klinické farmacie 

typ 
zdravotnického zařízení 

úvazek 
klinického farmaceuta 

oddělení klinické farmacie 
vyššího typu 

doporučeno pro fakultní nemocnice, krajské 
nemocnice, nemocnice se speciálními centry; 

doporučeno pro zdravotnická zařízení lůžkové péče, 
jejichž zřizovatelem je ministerstvo nebo kraj 

optimálně 
1,0 na 50 lůžek akutní 

péče 

oddělení klinické farmacie 
základního typu 

doporučeno pro zdravotnická zařízení akutní 
lůžkové péče s počtem akutních lůžek cca 200; 

minimálně 
2,0  

 

 

 

Tabulka č. 6: Následná a dlouhodobá lůžková péče: doporučení k zajištění klinickofarmaceutické péče 

typ  
oddělení klinické farmacie 

typ  
zdravotnického zařízení následné a dlouhodobé 

lůžkové péče dle počtu lůžek 

úvazek  
klinického farmaceuta 

pracoviště klinického 
farmaceuta 

počet lůžek cca 50-300 0,5-1,0 

pracoviště s konzultační 
službou klinického 

farmaceuta* 
počet lůžek do 50 0,2-0,4 

*pro případy, kdy nelze zajistit pracoviště klinického farmaceuta 

 

 

Tabulka č. 7: Ambulantní péče: doporučení k zajištění klinickofarmaceutické péče 

typ 
oddělení klinické farmacie 

typ 
zdravotnického zařízení ambulantní péče 

dle počtu ambulantních lékařů 

úvazek 
klinického farmaceuta 

ambulance klinického 
farmaceuta* 

počet lékařů 50-100 1,0 

*činnosti ambulance klinického farmaceuta viz blíže příloha dokumentu, Tabulka č. 13, 14 
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5.4 Personální zajištění klinickofarmaceutické péče 
 

Díky zahraničním zkušenostem a celospolečenskému zájmu o poskytování kvalitní a bezpečné 
zdravotní péče roste v poslední době zájem o klinickofarmaceutickou péči a o práci klinického 
farmaceuta. 

Implementace klinickofarmmaceutické péče do zdravotního systému naráží na současný nedostatek 
klinických farmaceutů.  

 

 Současný stav personálního zajištění klinickofarmaceutické péče 

Odhad stavu personálního zajištění klinickofarmaceutické péče v ČR k 1. 9. 2015 je uveden v Tabulce 
č. 8. 

Tabulka č. 8: Odhad současného stavu personálního zajištění klinickofarmaceutické péče v ČR (stav k 1. 
9. 2015) 

klinický farmaceut farmaceut* celkem 

25 40 65 

*farmaceut ve specializační přípravě v oboru klinická farmacie 

 

 Požadovaný stav personálního zajištění klinickofarmaceutické péče 

ČOSKF ČLS JEP provedla podrobnější analýzu počtu, typu zdravotnických zařízení, lůžek a lékařů 
ambulantní sféry dle dostupných informací statisticky zpracovaných − ÚZIS, stav ke konci roku 2012, 
situace zůstává stále bez významných změn. Rámcový odhad minimálního potřebného počtu klinických 
farmaceutů vychází z Doporučení ČOSKF ČLS JEP k zajištění služby klinického farmaceuta na lůžkových 
odděleních zdravotnických zařízení v ČR6, přitom zohledňuje reálné možnosti a potřeby; shrnuto v 
Tabulce č. 10a, která je součástí Přílohy tohoto dokumentu. Cílový stav počtu klinických farmaceutů 
vychází z toho, že by měla zdravotnická zařízení lůžkové péče, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví ČR nebo kraj, mít oddělení klinické farmacie vyššího typu, tj. 37 oddělení při minimálním 
personálním obsazení 4,0 úvazku klinického farmaceuta.  

Tabulka č. 9: Odhad minimální potřeby klinických farmaceutů k personálnímu zajištění klinickofarma-
ceutické péče v následujících 5-10 letech. 

*farmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie 

 

                                                           
6Gregorová J. Metodika I.: Práce na oddělení klinické farmacie; optimalizace farmakoterapie pacienta. 1. vyd. Praha: AMCA, 

2013. ISBN 978-80-905449-1-8. 

klinický farmaceut* současný stav 
cílový stav 
rok 2020 

cílový stav 
rok 2025 

lůžková péče 25 150 250 

ambulantní péče 0 14 30 
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5.5 Financování klinickofarmaceutické péče 
 

Racionalizace farmakoterapie vede k zefektivnění nákladů na zdravotní péči a k udržení vyrovnaných 
nákladů na farmakoterapii. 

Klinickofarmaceutická péče jako přímá péče o pacienty představuje pro zdravotnický systém zvýšení 
přímých nákladů. Nicméně přispívá k racionalizaci farmakoterapie konkrétního pacienta, se kterou je 
spojené příznivé ovlivnění nepřímých nákladů na zdravotní péči. 

Podkladem pro placené výkony klinického farmaceuta jsou definované činnosti klinickofarmaceutické 
péče (Tabulka č. 1). 

Jestliže dojde v průběhu 10 let k předpokládanému rozvoji klinickofarmaceutické péče (250 klinických 
farmaceutů poskytujících přímou péči svým pacientům), bude potřeba počítat s navýšením přímých 
nákladů pro plátce zdravotní péče. Nicméně z kazuistických výsledků a výpočtů na základě zkušeností 
v současné době praktikujících klinických farmaceutů vychází, že 1 klinický farmaceut je schopen svou 
proaktivní činností při poskytování klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém zařízení významně 
předcházet neefektivnímu vydání přímých nákladů, byť to může být v jiné složce zdravotní péče. 

 

Vyřešení financování klinickofarmaceutické péče přinese: 

 rozvoj klinickofarmaceutické péče v potřebné úrovni a rozsahu, který je nutný pro naplnění 
účelu klinickofarmaceutické péče (racionalizace farmakoterapie pacientů, bezpečná medikace 
pro všechny pacienty zdravotnických zařízení); 

 možnost standardizace poskytované klinickofarmaceutické péče napříč zdravotnickými 
zařízeními; z důvodu efektivního čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění je 
potřeba standardizace činností a vykazovaných výkonů; 

 rozvoj klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře. 
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5.6 Výkony klinického farmaceuta 

 
 Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem 

Zhodnocení farmakoterapie klinickým farmaceutem při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení 
lůžkové péče je prováděno jednak s cílem včasné eliminace chyb v chronické/vstupní medikaci a dále 
s cílem identifikace rizikových faktorů, které mohou být příčinou současných lékových problémů 
a/nebo problémů během hospitalizace a/nebo po propuštění pacienta. 

 

 Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem 

Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta 
s vysokým a středním rizikem identifikovaným při jeho příjmu; nebo i s nízkým rizikem identifikovaným 
při jeho příjmu při změně zdravotního stavu pacienta; nebo stanovení plánu racionalizace 
farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta na základě specifického 
požadavku ošetřujícího lékaře. 

 

 Ověření účinnosti plánu racionalizace farmakoterapie klinickým 
farmaceutem 

Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým 
farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie 
u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou 
rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při 
změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie 
klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře. 
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Schéma: začlenění navrhovaných výkonů do systému činností klinického farmaceuta. 

Navrhované výkony: tmavě šedá pole s bílým písmem; stanovená míra rizikovosti pacienta přijímaného k 
hospitalizaci klinickým farmaceutem: světle šedá pole. 
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6. Strategie rozvoje specializačního vzdělávání 

v oboru klinická farmacie 
 

6.1 Rekapitulace současného stavu (stav 12/2015)  
 

Personální situace 

Klinickou praxi v oboru klinická farmacie vykonává přibližně 60 farmaceutů; pouze 25 z nich má 
specializovanou způsobilost v klinické farmacii, respektive vykonává činnosti klinického farmaceuta 
samostatně (ostatní pracují pod odborným dohledem). To znamená, že pouze 25 kolegů může působit 
jako školitel pro školence, kteří nemohou v současné době vykonávat povinnou praxi na 
akreditovaném pracovišti. Celkem zařazených školenců je 285 (k 31. 3. 2016). 

Stav oddělení 

Pět oddělení klinické farmacie již nyní splňuje podmínky pro akreditované pracoviště II. typu. Zde 
mohou školenci vykonávat povinné 3 týdny specializovaných stáží. Dvanáct oddělení klinické farmacie 
splňuje podmínky pro akreditované pracoviště I. typu. Zde může probíhat povinná praxe v plném 
rozsahu pod dohledem klinického farmaceuta. 

Situace vzdělávání 

Dle současného vzdělávacího programu je povinných 9 kurzů, které musí školenec absolvovat během 
3 let, tzn., že akreditované pracoviště pro teoretickou výuku musí vypsat 3 kurzy každý kalendářní rok. 
V České republice je v současné době teoretická část specializačního vzdělávání soustředěna pod 
jediné akreditované pracoviště − Subkatedru klinické farmacie IPVZ. 

 

6.2 Slabé stránky 
 malý počet kvalifikovaných specialistů v klinické farmacii vykonávajících klinickou praxi oboru  

 relativně malý počet oddělení a pracovišť klinické farmacie, na kterých může probíhat povinná 
praxe 

 nedostatečné vnímání skutečnosti, že povinná praxe musí probíhat na akreditovaných 
odděleních nebo pracovištích klinické farmacie pod vedením klinického farmaceuta, který sám 
musí klinickou praxi v oboru vykonávat  

 

6.3 Silné stránky 
 aktuální vzdělávací program (3/2015), který reflektuje současné potřeby  

 rostoucí počet kvalifikovaných specialistů v klinické farmacii vykonávajících klinickou praxi 
v oboru  

 rostoucí počet oddělení a pracovišť klinické farmacie způsobilých k vedení povinné praxe  

 rostoucí poptávka po specialistech v klinické farmacii ze strany zdravotnických zařízení  
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6.4 Návrh opatření  
Zachovat specializační vzdělávání soustředěné pod Subkatedru klinické farmacie IPVZ.  

Pro Českou republiku je kapacita jednoho akreditovaného pracoviště pro teoretickou výuku více než 
dostatečná. Model jednoho pracoviště umožní potřebnou standardizaci specializačního vzdělávání.  

Spolupráce s farmaceutickými fakultami v oblasti specializačního vzdělávání je možná.  

Subkatedra klinické farmacie IPVZ má propočtený model, který v požadovaném časovém horizontu 
umožní absolvovat specializovaný výcvik a složit specializační zkoušku všem zájemcům z řad 
farmaceutů splňujícím podmínky (podle platného VP po absolvování společného kmene). 

Praktická část atestační zkoušky musí probíhat na odděleních klinické farmacie ve spolupráci se 
zdravotnickým zařízením lůžkové péče.  

Najít možnosti podpory pro zájemce o klinickou farmacii z řad veřejných a nemocničních lékárníků  
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7. Standardizace a garance kvality 

poskytované klinickofarmaceutické péče  
 

Zajistit standardizovanou kvalitu a potřebnou úroveň poskytované klinickofarmaceutické péče v ČR 
je jednou z hlavních priorit ČOSKF ČLS JEP. 

 

 Nastavení a upevnění profesní přípravy všech farmaceutů zařazených ve 
specializačním vzdělávání v oboru klinická farmacie a zvyšování profesní 
kvality klinických farmaceutů 

 

Specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie 

Rozvoj a realizace specializačního vzdělávání musí reflektovat potřeby klinické praxe oboru klinická 
farmacie.  

Kvalita specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie je podmíněna realizací povinné praxe 
oboru a stážemi na akreditovaných pracovištích klinické farmacie pod dohledem klinického 
farmaceuta, který klinickou praxi oboru vykonává, rutinně hodnotí medikace pacientů a poskytuje 
farmakoterapeutická doporučení ošetřujícím lékařům.  

Kvalita specializačního vzdělávání je dále podmíněna náplní teoretické části vzdělávacího programu, ve 
které je kladen důraz nejen na rozvoj teoretických znalostí, ale hlavně na jejich propojení a aplikaci do 
klinické praxe oboru klinická farmacie.  

Specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie musí být zaměřeno na to, aby absolvent zvládl 
přístup k hodnocení medikací pacientů napříč zdravotnickým zařízením, nicméně vývoj ukazuje, že 
bude nutné, aby se specializační vzdělávání v klinické farmacii dále rozšířilo o nástavbové specializace. 

ČOSKF ČLS JEP podporuje v postgraduálním specializačním vzdělávání v klinické farmacii zachování 
zavedeného funkčního systému specializačního vzdělávání v klinické farmacii, který je soustředěný 
a vedený Subkatedrou klinické farmacie IPVZ, čímž je zajištěna celorepubliková vyváženost výuky 
a jejího ověřování.  

 

Kontinuální vzdělávání v oboru klinická farmacie 

Rozvoj a nastavení podmínek kontinuálního vzdělávání v oboru klinická farmacie je zásadní k udržení 
kvality poskytované klinickofarmaceutické péče. 

 

 Standardizace rozsahu činností jednotlivých typů oddělení/pracovišť 
poskytujících klinickofarmaceutickou péči 

 

ČOSKF v prosinci 2012 vydala primární dokument „Doporučení ČOSKF ČLS JEP k zajištění služby 
klinického farmaceuta na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení v ČR“. 

V Příloze je v Tabulce č. 10 uvedeno, jaký typ oddělení/pracoviště klinické farmacie je vhodný pro 
zdravotnické zařízení; v Tabulkách č. 11-14 jsou uvedeny typy oddělení a pracovišť klinické farmacie 
s popisem jejich činností. 

 Standardizace činností klinického farmaceuta k naplnění účelu 
klinickofarmaceutické péče 
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ČOSKF vydala v květnu 2013 primární dokument „Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie; 
optimalizace farmakoterapie pacienta“, kde jsou podrobně popsány standardizované postupy 
a činnosti při poskytování klinickofarmaceutické péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
a ambulantní péče. 

Vydané dokumenty jsou materiálem s plánovanou aktualizací jako reakcí na rozvoj 
klinickofarmaceutické péče v ČR, stejně tak jako reakcí na nové poznatky a podněty z klinické praxe. 
V rámci oboru jsou proto vytvářeny komise a pracovní skupiny, které se zabývají přípravou a aktualizací 
potřebných dokumentů a standardů. 

Pro otevřený rozvoj klinickofarmaceutické péče je nezbytná spolupráce oddělení a pracovišť klinické 
farmacie na úrovni metodologické a odborné. Potřebnou vzájemnou spolupráci si ČOSKF uvědomuje, 
a z tohoto důvodu byla na podzim 2013 založena Odborná komise ČOSKF pro problematiku oddělení a 
pracovišť klinické farmacie. Tato komise je vhodným základem pro plošné nastavení standardizované 
a kontrolovatelné klinickofarmaceutické péče. 

Za kvalitu poskytované klinickofarmaceutické péče odpovídá klinický farmaceut na pozici vedoucího 
oddělení nebo pracoviště klinické farmacie. Jeho spolupráce s Odbornou komisí pro problematiku 
oddělení a pracovišť klinické farmacie ČOSKF je důležitá pro udržení standardizované 
klinickofarmaceutické péče reflektující nové legislativní a odborné požadavky. 

K porovnání kvality péče a pro srovnatelnost výstupů mezi odděleními a pracovišti klinické farmacie 
mezi sebou primárně poslouží identifikace lékových problémů na základě jednotné klasifikace 
intervencí ve farmakoterapeutických doporučeních. 

Úkolem do budoucna je vyvinutí nástrojů pro hodnocení kvality poskytované klinickofarmaceutické 
péče.  

ČOSKF musí stanovit indikátory kvality poskytované klinickofarmaceutické péče. 
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8. Etické aspekty klinickofarmaceutické péče  
 

Klinický farmaceut při své práci respektuje etický kodex práv pacientů.  

Klinický farmaceut jedná v nejlepším zájmu pacienta v kontextu zákonných a etických norem.  

Klinický farmaceut je profesionál vykonávající svou práci s maximální zodpovědností, respektem pro 
druhé, poctivostí, bezúhonností, soucitem a péčí. 

ČOSKF ČLS JEP předkládá návrh etického kodexu klinického farmaceuta a bude dbát na jeho 
dodržování.  

 

Etický kodex klinického farmaceuta  

 Povinností klinického farmaceuta je péče o zdraví a prevence nemocí každého člověka bez 
ohledu na národnost, rasu, víru, barvu kůže, věk, pohlaví, sexuální orientaci, politické 
přesvědčení a sociální postavení. 

 Klinický farmaceut své povolání vykonává v souladu se zásadami lidskosti a úcty k lidskému 
životu, respektuje lidská práva. Při poskytování klinickofarmaceutické péče vždy nadřazuje 
zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své. 

 Klinický farmaceut je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou schopností, kterou 
má. Ve svých profesionálních rozhodnutích je za všech okolností povinen být nezávislý a 
odpovědný. 

 Klinický farmaceut respektuje právo pacienta na svobodnou volbu léčby a poskytuje mu 
srozumitelným způsobem pravdivé informace, které nejsou v rozporu s léčebnými záměry 
ošetřujícího lékaře. 

 Klinický farmaceut má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a tyto 
dodržovat.  

 Klinický farmaceut, který vykonává své povolání, je povinen se odborně vzdělávat. 

 Klinický farmaceut pro prospěch pacienta spolupracuje s ostatními zdravotníky a chová se vždy 
kolegiálně. 

 Klinický farmaceut považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom povinnosti 
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého 
povolání. Při výkonu svého povolání vede a uchovává řádnou dokumentaci písemnou či jinou 
formou, která musí být chráněna před zneužitím nebo zničením. 
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9. Klinickofarmaceutická péče a mezioborová 

spolupráce 
 

Princip poskytování klinickofarmaceutické péče spočívá v mezioborové spolupráci mezi klinickými 
farmaceuty a jednotlivými lékařskými specializacemi. 

 

Kliničtí farmaceuti při výkonu svého povolání komunikují v rámci multidisciplinárního týmu především 
s lékaři jednotlivých lékařských oborů a ošetřujícím personálem, což vyplývá z definovaného účelu a 
způsobu poskytování klinickofarmaceutické péče.  

Klinickofarmaceutická péče je komplementární k léčebně preventivní péči, proto je žádoucí, aby 
oddělení/pracoviště klinické farmacie byla metodicky řízena náměstky pro léčebně preventivní péči 
nebo aby byla nastavena taková forma spolupráce, která by umožňovala, aby se vedoucí 
oddělení/pracoviště klinické farmacie mohl přímo podílet na formulaci strategie racionální a bezpečné 
farmakoterapie zdravotnického zařízení a aby mohl efektivně reagovat na vzniklé situace. Důležitá je 
pravidelná spolupráce s managementy zdravotnických zařízení a jejich poradními orgány, a také s 
odděleními kvality; forma spolupráce může být různá: členství v lékových komisích, v komisích pro 
tvorbu pozitivních listů nebo zapojení do interních auditů atd. 

Spolupráce probíhá i mezi klinickými farmaceuty a dalšími farmaceutickými specializacemi. Organizační 
začlenění odděleni/pracoviště klinické farmacie mimo lékárnu nevylučuje tuto spolupráci. 

ČOSKF ČLS JEP má vzhledem k charakteru klinickofarmaceutické péče zájem o maximální rozvoj 
mezioborové spolupráce. Spolupracuje s odbornými společnostmi v rámci České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně např. s Českou onkologickou společností, Českou společností paliativní 
medicíny, Českou internistickou společností, Společností všeobecného lékařství, Českou společností 
pro experimentální farmakologii a toxikologii, Českou farmaceutickou společností a dalšími.  

Z mezinárodních společností se rozvíjí spolupráce např. s Evropskou společností pro onkologickou 
farmacii. 

Dále ČOSKF ČLS JEP rozvíjí spolupráci s dalšími odbornými subjekty, např. se Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv – oddělení a pracoviště klinické farmacie jsou často centry pro farmakovigilanci 
v jednotlivých oblastech. 
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10. Klinickofarmaceutická péče a výzkum 
 

Výzkum v klinické farmacii je orientován na získávání nových poznatků zaměřených na predikci 
účinnosti léčby a predikci a prevenci jejích nežádoucích účinků. 

 

Cílem výzkumu je individualizace medikamentózní léčby pacienta (léčba šitá na míru) nebo 
standardizace farmakoterapeutického postupu, zajišťující jeho optimální účinnost při současném 
respektování individuálních potřeb jednotlivých pacientů. 

Výzkum v klinické farmacii má většinou charakter aplikovaného výzkumu a probíhá v úzké spolupráci s 
klinickými obory. 

Každodenní praxe v oblasti klinickofarmaceutické péče přináší řadu otázek, na které není dosud známá 
odpověď na podkladě evidence based medicine. V současné době při jejich řešení převažuje 
epidemiologický přístup nebo rešeršní práce. S rozvojem klinickofarmaceutické péče a zejména 
s rozvojem pracovišť, kde je tato péče zajišťována, dochází a stále častěji bude docházet při jejich řešení 
k experimentálnímu přístupu.  

Publikační činnost, ať již jako rešeršní práce, výsledek epidemiologického průzkumu nebo výstup 
experimentální činnosti, je vždy cenným zdrojem informací pro konziliární činnost v rámci 
klinickofarmaceutické péče a je nepostradatelná pro specializační a celoživotní vzdělávání klinických 
farmaceutů. 

V rámci oboru i mezioborově přispívá výzkum, vycházející z klinickofarmaceutické péče, ke zvýšení 
kvality poskytované farmakoterapie. 
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Příloha 1 
 

Tabulka č 10: Počet a typ oddělení/pracovišť klinické farmacie k zajištění klinickofarmaceutické péče 
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Rámcový odhad počtu oddělení/pracovišť klinické farmacie 
podle počtu a typu zdravotnických zařízení; zdroj ÚZIS, stav ke konci roku 2012, situace zůstává stále 
bez významných změn: počet a typ zdravotnických zařízení, struktura lůžek. 

zřizovatel doporučený typ oddělení klinické farmacie 

ministerstvo  

fakultní 
nemocnice 

9 Oddělení klinické farmacie vyššího typu 

nemocnice 10 Oddělení klinické farmacie vyššího typu 

kraj  

nemocnice 18 Oddělení klinické farmacie vyššího typu 

město, obec  

nemocnice 15 Oddělení klinické farmacie základního typu 

fyzická osoba, církev  

nemocnice 99 
Pracoviště klinického farmaceuta 

Pracoviště s konzultační službou klinického farmaceuta 

 

Tabulka č. 10a: Rámcový odhad minimálního potřebného počtu klinických farmaceutů 

typ oddělení 
klinické farmacie 

počet 
oddělení 

personální zajištění 
klinickofarmaceutické péče 

počet 
klinických 

farmaceutů 

oddělení klinické farmacie 
vyššího typu 

37 
minimálním personálním obsazení  

4,0 úvazku 
klinického farmaceuta 

148 

oddělení klinické farmacie 
základního typu 

15 
minimálním personálním obsazení  
2,0 úvazku klinického farmaceuta 

30 

pracoviště klinického 
farmaceuta;  

pracoviště s konzultační 
službou klinického 

farmaceuta 

99 

minimálním personálním obsazení  
0,5-1 úvazku klinického farmaceuta 

50-99 
minimální personální obsazení  

0,2-0,4 úvazku klinického farmaceuta 
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Tabulka č. 11: Činnosti oddělení klinické farmacie vyššího typu 

Činnosti oddělení klinické farmacie vyššího typu: doporučeno optimálně 1,0 úvazek na 50 lůžek 
akutní péče/ doporučeno pro akutní lůžkovou péči; doporučeno pro fakultní nemocnice, krajské 
nemocnice, nemocnice se speciálními centry; doporučeno pro zdravotnická zařízení lůžkové péče, 
jejichž zřizovatel je ministerstvo nebo kraj. Minimální personální obsazení tohoto oddělení je 4,0 
úvazku klinického farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zařazeného ve specializační 
přípravě. 

Poskytuje systematickou komplexní klinickofarmaceutickou péči pro alespoň čtyři obory 
specializačního vzdělávání lékařů. 

klinickofarmaceutická péče 

systematická* 

komplexní 
minimálně pro 200 lůžek 
akutní standardní péče 

výběrová  

konziliární  

optimalizace farmakoterapie 
lůžkových oddělení 

optimalizace farmakoterapeutických standardů 

standardizace a optimalizace ordinace léčiv 

kvalitativní a kvantitativní analýzy farmakoterapie 

edukace zdravotnického personálu 

optimalizace lékové politiky  

kvalitativní a kvantitativní analýzy farmakoterapie 

management bezpečné farmakoterapie  

spolupráce při tvorbě pozitivních listů 

edukace zdravotnického personálu 

farmakovigilační činnost zajištění systematického hlášení nežádoucích účinků 

aplikovaná farmakokinetika úprava dávkování léčiv 

postgraduální vzdělávání povinná praxe v oboru, vedení specializovaných stáží 

výzkumné záměry a projekty  

 

*Systematické komplexní a výběrové hodnocení medikace popis viz text. 
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Tabulka č. 12: Činnosti oddělení klinické farmacie základního typu 

Činnosti oddělení klinické farmacie základního typu, doporučeno minimálně 2,0 úvazku, 
doporučeno pro akutní lůžkovou péči, doporučeno pro zdravotnická zařízení akutní lůžkové péče 
s počtem akutních lůžek cca 200. Minimální personální obsazení tohoto oddělení je 2,0 úvazku 
klinického farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zařazeného ve specializační přípravě. 

Poskytuje systematickou komplexní klinickofarmaceutickou péči pro alespoň dva obory 
specializačního vzdělávání lékařů. 

klinickofarmaceutická péče 

systematická* 

komplexní 
minimálně pro 100 lůžek akutní 
standardní péče 

výběrová  

konziliární  

optimalizace farmakoterapie 
lůžkových oddělení 

optimalizace farmakoterapeutických standardů 

standardizace a optimalizace ordinace léčiv 

farmakoekonomické analýzy 

edukace zdravotnického personálu 

optimalizace lékové politiky 

kvalitativní a kvantitativní analýzy farmakoterapie 

management bezpečné farmakoterapie 

spolupráce při tvorbě pozitivních listů 

edukace zdravotnického personálu 

farmakovigilační činnost zajištění systematického hlášení nežádoucích účinků 

aplikovaná farmakokinetika úprava dávkování léčiv 

postgraduální vzdělávání povinná praxe v oboru 

 

*Systematické komplexní a výběrové hodnocení medikace popis viz text. 
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Tabulka č. 13: Činnosti pracoviště klinického farmaceuta 

Minimální požadavky na toto pracoviště, pokud zajišťuje klinickofarmaceutickou péči pro akutní 
lůžkovou péči, jsou: poskytuje systematickou komplexní péči pro alespoň 1 obor specializačního 
vzdělávání lékařů, minimálně pro 25-50 lůžek akutní standardní péče, při minimálním 
personálním obsazení tohoto oddělení 0,5-1 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou 
způsobilostí nebo zařazeného ve specializační přípravě.  
Doporučeno pro následnou a dlouhodobou lůžkovou péči.  
Poskytuje systematickou komplexní péči pro alespoň 1 obor specializačního vzdělávání lékařů, 
pro lůžka následné a dlouhodobé péče, při minimálním personálním obsazení tohoto oddělení 
0,5-1 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zařazeného ve 
specializační přípravě.  
Doporučeno pro ambulantní péči jako specializovaná ambulance klinického farmaceuta.  

Poskytuje systematickou komplexní klinickofarmaceutickou péči pro alespoň jeden obor 
specializačního vzdělávání lékařů. 

klinickofarmaceutická péče 

systematická* 

komplexní 
minimálně pro 25-50 
lůžek akutní standardní 
péče 

výběrová  

konziliární  

optimalizace farmakoterapie 
lůžkových oddělení 

optimalizace farmakoterapeutických standardů 

standardizace a optimalizace ordinace léčiv 

edukace zdravotnického personálu 

optimalizace lékové politiky  

management bezpečné farmakoterapie  

edukace zdravotnického personálu 

farmakovigilační činnost zajištění systematického hlášení nežádoucích účinků 

postgraduální vzdělávání povinná praxe v oboru 

 

*Systematické komplexní a výběrové hodnocení medikace popis viz text. 
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Tabulka č. 14: Činnosti pracoviště s konzultační službou klinického farmaceuta 

Minimální požadavky na toto pracoviště, pokud zajišťuje klinickofarmaceutickou péči pro 
akutní lůžkovou péči, jsou: poskytuje systematickou péči pro alespoň 1 obor specializačního 
vzdělávání lékařů, minimálně pro 25-50 lůžek akutní standardní péče, při minimálním 
personálním obsazení tohoto oddělení 0,2-0,4 úvazku klinického farmaceuta se specializovanou 
způsobilostí nebo zařazeného ve specializační přípravě.  
Doporučeno pro lůžka dlouhodobé péče, není doporučeno pro akutní lůžka. 
Poskytuje systematickou péči pro alespoň 1 obor specializačního vzdělávání lékařů, pro lůžka 
následné péče, při minimálním personálním obsazení tohoto oddělení 0,2-0,4 úvazku klinického 
farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zařazeného ve specializační přípravě.  
Doporučeno pro ambulantní péči jako specializovaná ambulance klinického farmaceuta. 

klinickofarmaceutická péče 
systematická 
konziliární* 

optimalizace lékové politiky management bezpečné farmakoterapie  

farmakovigilační činnost zajištění systematického hlášení nežádoucích účinků 

 

*Konziliárním způsobem klinickofarmaceutické péče je hodnocení medikace klinickým farmaceutem na základě vyžádání 
lékařem v kontextu zdravotnické dokumentace a stavu pacienta, popis viz text. 
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Příloha 2 
 

Komentář ke konkrétním připomínkám odborných společností ČLS JEP  

V současné době je ve zdravotnických zařízeních, ať už na základě zahraničních zkušeností lékařů – 
specialistů z různých oborů, např. onkologie, chirurgie, intenzivní medicíny, psychiatrie a dalších či na 
základě požadavků akreditačních komisí, poptávka po práci klinického farmaceuta. Cílem předkládané 
koncepce je vymezení rámce klinickofarmaceutické péče jako standardizované a kontrolovatelné 
činnosti. Předkládaný dokument reflektuje reálnou klinickou praxi oboru klinická farmacie a vznikl na 
podkladě recentních zkušeností řady oddělení a pracovišť klinické farmacie, poskytujících 
systematickou klinickofarmaceutickou péči v podmínkách našeho zdravotnického systému. 

Navrhovaná koncepce:  

 definuje obsah, způsob realizace a činnosti klinickofarmaceutické péče;  

 hodnotí současný stav počtu oddělení klinické farmacie a jejich personálního obsazení; 

 předkládá reálný pohled na rozvoj klinickofarmaceutické péče v horizontu 5-10 let;  

o v oblasti personálního zajištění, který zohledňuje reálné možnosti specializační 
přípravy v oboru klinická farmacie;  

o v oblasti sítě oddělení a pracovišť klinické farmacie v rámci zdravotnických zařízení 
lůžkové péče. 

Pro optimální personální zajištění klinickofarmaceutické péče je třeba vzít do úvahy nejen počet, ale 
také strukturu lůžek a procento rizikových pacientů přijímaných na určitý typ lůžka s vědomím, že se 
jedná o odhadované průměrné počty, které nevylučují vyšší personální zajištění některých 
specializovaných pracovišť.  

 

1. Kvalita vzdělávání klinického farmaceuta  

Pětileté pregraduální farmaceutické vzdělání je zaměřeno na chemické, fyzikálně-chemické, 
farmakologické a další vlastnosti léčiv v kontextu jejich chování v organismu, a to napříč všemi 
farmakoterapeutickými skupinami. Základy klinické farmacie jsou implementovány do pregraduální 
výuky a postupně rozšiřovány na obou farmaceutických fakultách. Podpora pregraduálního vzdělávání 
v oboru klinická farmacie je obecně deklarována. Pro farmaceutické fakulty je jistě pozitivní, že se pro 
jejich absolventy nabízejí a otevírají další možnosti uplatnění a odborného růstu. 

Postgraduální specializační vzdělávání je v současnosti tříleté, po absolvování dvouletého společného 
(lékárenského) základu. Podmínky a požadavky jsou dány vzdělávacím programem, jehož obsah byl 
koncipován tak, aby se nároky na školence zpřísnily (v zájmu jeho úspěšného uplatnění v praxi) 
a zároveň tak, abychom byli vzdělávání schopni prakticky zajistit.  

Za základ ve specializačním vzdělávání považujeme absolvování povinné praxe v celé předepsané délce 
(v současné době minimálně 36 měsíců) na akreditovaném pracovišti klinické farmacie pod vedením 
specialisty klinického farmaceuta, 17 dní stáží na akreditovaném pracovišti klinické farmacie s 
akreditací II. stupně a 25 dní teoretické výuky. Teoretická část výuky je jasně definovaná jak obsahem 
a důrazem na aplikovatelnost teoretických poznatků do klinické praxe, tak požadavky na garanty 
jednotlivých kurzů. 

Podmínky pro akreditovaná pracoviště jsou přísné a jsou jasně definované vzdělávacím programem. 
Na přechodnou dobu (než bude poměr uchazečů a školitelů optimální) je třeba umožnit specializaci 
i kolegům, kteří nemohou vykonávat povinnou praxi na akreditovaném pracovišti klinické farmacie, 
jsou ale definovány podmínky, za jakých to lze uskutečnit. Konzultace se specialistou v klinické farmacii 
jsou nutné jednou za 3 měsíce. Požadavkům klinické praxe byla přizpůsobena rovněž praktická část 
atestační zkoušky a uchazeč musí prokázat zvládnutí činností deklarovaných vzdělávacím programem. 
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2. Klinická farmakologie 

Klinickou farmakologii vnímáme jako odbornost, která je k naší odbornosti komplementární a každá 
má v péči o pacienta své místo.  

Klinický farmakolog je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství/dětské lékařství a 
v nástavbovém oboru (2letém) klinická farmakologie. Klinický farmakolog poskytuje léčebně-
preventivní péči. 

Klinický farmaceut je farmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie, má širší 
vzdělání ve farmaceutických disciplínách získané v pregraduálním studiu. Klinický farmaceut poskytuje 
klinickofarmaceutickou péči. 

 Klinický farmaceut nevyšetřuje, nediagnostikuje, nehodnotí zdravotní stav pacienta, stejně tak 
neprovádí samostatně úpravu dávky; 

 vždy navrhuje změny formou farmakoterapeutického doporučení a pouze ošetřující lékař 
může dávkování v dokumentaci pacienta měnit; 

 klinický farmaceut jako každý konziliář stojí vedle ošetřujícího lékaře s nabídkou svých služeb 
a znalostí, a je jen na ošetřujícím lékaři, zda je využije.  

Nabídku České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP pomoci 
k lepší definici spolupráce obou odborností vítáme. 

 

3. Právní odpovědnost klinického farmaceuta 

Pokládáme za podstatné, že při poskytování jakékoli péče pacientovi je třeba nést svůj díl 
odpovědnosti. Proto na základě právnických konzultací je klinický farmaceut – jako zdravotnický 
pracovník − odpovědný za obsah jím navrženého farmakoterapeutického doporučení. 

 

4. Klinickofarmaceutická péče 

Jsme si plně vědomi toho, že žádný farmaceut není oprávněn poskytovat léčebně-preventivní péči, 
a rozhodně žádný klinický farmaceut při poskytování klinickofarmaceutické péče nemůže pacienta 
vyšetřovat. V koncepci je pouze zmínka o konziliárním zhodnocení medikace.  

 

5. Způsob poskytování klinickofarmaceutické péče − systematický a konziliární 

Systematické (proaktivní) hodnocení medikace – lékařem přímo nevyžádané hodnocení medikace – 
není založeno na tom, že o něm ošetřující lékař neví. Systém tohoto hodnocení je vždy odsouhlasen 
primářem/přednostou daného oddělení/kliniky; ošetřující lékaři jsou o této činnosti informováni. 
Klinický farmaceut při tomto způsobu hodnocení medikace na základě své erudice dokáže řadu 
problémů spojených s farmakoterapií odhalit a v některých případech jim také předcházet. Výstupy 
z těchto hodnocení jsou vždy určeny ošetřujícímu lékaři a jen on může změnit farmakoterapii. Klinický 
farmaceut nemůže nic v dokumentaci pacienta měnit, to pokládáme za zásadní. Na většině oddělení a 
klinik, kde je klinickofarmaceutická péče poskytována, běží tato činnost ke spokojenosti všech stran. 
Co je nejdůležitější, přináší profit pacientovi.  

Pro ambulantní sféru péče jiný než konziliární způsob není přípustný. 
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