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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLEČNOSTI
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
rekapitulace loňského roku je potěšující, je za námi opět veliký kus práce, mnohé se
podařilo dotáhnout do konce, ale mnohé zůstává stále před námi.
Při budování prvních oddělení klinické farmacie jsme neměli na co metodologicky
navázat a o co se legislativně opřít. Bohužel i naše odborná vybavenost v počátcích velmi
pokulhávala za tím, co jsme v klinické praxi skutečně potřebovali umět a co jsme pracně
doháněli. Pregraduální a specializační postgraduální systém v období vzniku prvních
oddělení nereflektoval a ani nemohl reflektovat požadavky na prosazující se zdravotnickou
profesi – klinického farmaceuta. Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP proces rozvoje klinické
farmacie po svém vzniku v roce 2010 významně akcelerovala nejen v rovině legislativní, ale také v rovině
metodologicko-koncepční, odborné a vzdělávací, a to z důvodů praktických a existenčních.
Následující stránky shrnují činnosti společnosti uplynulého roku, které systematicky navazují na práci
předešlých pěti let a stále sledují hlavní cíle společnosti:
− nastavení podmínek pro implementaci klinickofarmaceutické péče do zdravotnického systému ČR,
− standardizace a ocenění klinickofarmaceutické péče,
− zvyšování povědomí o významu klinickofarmaceutické péče na všech úrovních,
− rozvoj klinického výzkumu v oboru klinická farmacie,
− vzdělávání farmaceutů klinickým směrem.
Nejen práce výboru, ale práce celé členské základny nás prezentuje lépe, než mnohá slova. Je třeba vyzdvihnout:
− vznik další pracovní skupiny v roce 2016, dotvoření dalších dvou nás čeká v roce 2017,
− pozitivní vnímání a ocenění naší práce za hranicemi ČR, na podkladě publikovaných farmakoekonomických
výsledků a metodiky,
− práci na formování specializačního vzdělávání,
− práci na kontinuálním vzdělávání odborníků naší profese,
− práci na nové edici nakladatelství Maxdorf − Klinická farmacie.
Na tomto místě je třeba ocenit manažerské a odborné nasazení všech, kteří se konfrontují s každodenní
klinickou praxí naší profese na odděleních/pracovištích klinické farmacie, protože bez těchto kolegů by
rozvoj klinické farmacie nebyl možný.

													
Zpráva ČOSKF - 2016

PharmDr. Jana Gregorová
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I. KONCEPCE OBORU KLINICKÁ FARMACIE – KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE V ČR

KONCEPCE OBORU KLINICKÁ FARMACIE
KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE V ČR

2
Autoři
Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I.,
Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J.

„Koncepce oboru klinická farmacie – Klinickofarmaceutická péče v ČR“ byla vydána
30. 5. 2016. Návrh koncepce z roku 2014 byl předložen k připomínkám odborným
společnostem organizovaným pod ČLS JEP a na základě jejich připomínek byl text
korigován do současné podoby. Mimo jiné byl materiál rozšířen o časovou osu základních
mezníků rozvoje oboru klinická farmacie v ČR.
Gregorová J, Bačová J, Langmaierová K, Murínová I, Netíková I, Kozáková Š, Maříková M,
Netočný J. Koncepce oboru klinická farmacie − Klinickofarmaceutická péče v ČR. Praha,
AMCA, 2016, aktualizovaná verze z roku 2014, ISBN 978-80-906086-7-2.

www.coskf.cz/media/files/koncepce_coskf-2016-2.pdf
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II. VÝKAZ O ČINNOSTI OBORU KLINICKÁ FARMACIE (A007)
První pilotní sběr dat prostřednictvím výkazu UZIS A007 – klinická farmacie za rok 2015 se uskutečnil
v průběhu dubna a května 2016.
Cílem pilotního sběru bylo zapojit stávající oddělení/pracoviště klinické farmacie do sběru dat. Výkaz vyplnilo
100 % oslovených oddělení/pracovišť.
V současné době pokračuje práce na aktualizaci a standardizaci sledovaných parametrů. V následujících letech
bude výkaz reflektovat nejen strukturu lůžek a lékařských oborů, jimž je poskytována klinickofarmaceutická
péče, ale také činnosti, které jsou definované jako výkony klinického farmaceuta.
www.coskf.cz/deni-v-oboru/vykazy-vykony
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III. VÝKONY KLINICKÉHO FARMACEUTA
Výkony klinického farmaceuta (schválené 22. 10. 2015) byly implementovány do Vyhlášky č. 421/2016 Sb.,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a která platí od 1. 1. 2017.
VÝKONY KLINICKÉHO FARMACEUTA:
05751 Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem.
05753 Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem.
05755 Ověření účinnosti plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem.
Schéma zařazení výkonů do systému práce klinického farmaceuta.

Zhodnocení rizikovosti: Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem.
Stanovení plánu farmakoterapie: Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem.
Ověření účinnosti: Ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým
farmaceutem.
www.coskf.cz/deni-v-oboru/vykazy-vykony
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IV. VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU KLINICKÁ FARMACIE
PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
V dubnu 2016 se zástupci ČOSKF zúčastnili schůzky pořádané Katedrou sociální a klinické farmacie
Farmaceutické fakulty UK zaměřené na podporu pregraduální výuky klinické farmacie.
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
27. dubna 2016 – proběhla díky spolupráci ČOSKF s Farmaceutickou fakultou VFU v Brně přednáška
o klinické farmacii pro pregraduální studenty.
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S IPVZ
ČOSKF podporuje zachování specializačního vzdělávání soustředěného 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 teoretické výuky specializačního vzdělávání
považujeme za oboustranně přínosnou.
V průběhu roku 2016 bylo uspořádáno 16 více denních specializačních stáží na odděleních a pracovištích
klinické farmacie.
V rámci nového vzdělávacího programu oboru klinická farmacie (VP 2015) byly realizovány tyto specializační
kurzy:
Kurz – Racionální farmakoterapie antibiotiky
16. − 18. března 2016, Praha
Kurz - Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn vnitřního prostředí
24. − 26. října 2016, Praha
Kurz – Hodnocení racionality farmakoterapie u poskytovatele zdravotních služeb
5. − 6. prosince 2016, Praha
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EVROPSKÝ PROJEKT PRO SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KLINICKÉ FARMACII
ČOSKF je partnerem Ministerstva zdravotnictví v projektu „Specializační vzdělávání klinických farmaceutů“,
jehož cíle jsou:
1. podpora specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie,
2. zvýšení počtu klinických farmaceutů v ČR oprávněných k samostatnému poskytování
klinickofarmaceutické péče,
3. zajištění lepší dostupnosti klinickofarmaceutické péče, alespoň v rámci akutní lůžkové péče v České
republice,
4. posílení sítě oddělení klinické farmacie napříč ČR.
KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU KLINICKÁ FARMACIE
Rozvoj a nastavení podmínek kontinuálního vzdělávání v oboru klinická farmacie je zásadní k udržení kvality
poskytované klinickofarmaceutické péče.
ČOSKF zvolila strategii na sebe volně navazujících workshopů se zaměřením na některá pro klinickou praxi
důležitá témata, jejichž spektrum bude postupně rozšiřováno, v roce 2016 proběhly následující:
Ledviny a léčiva, eliminační metody III (série seminářů na toto téma běží od roku 2013)
Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta III (série seminářů na toto téma běží od roku 2013)
Léčba HIV – antiretrovirotika, úvodní kurz I
Každoročně jsou dále organizovány workshopy s aktuálními tématy, v roce 2016:
Antidiabetika v praxi klinického farmaceuta
Intenzivní medicína s Kájou
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V. EDUKAČNÍ MATERIÁLY
ČOSKF považuje za důležitou součást postgraduálního vzdělávání – specializačního a kontinuálního − edukační
materiály. Proto vytvořila systém těchto materiálů, které aktuálně zachycují probíranou problematiku a jsou
doplněny kazuistikami.

WORKSHOP

WORKSHOP

PODKLADY A SOUBOR KAZUISTIK

ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA
PRO KLINICKÉHO FARMACEUTA II

Ledviny a léčiva, eliminační metody II

Renální insuﬁcience a farmakoterapie,
eliminační metody

17. 6. 2014 | Lékařský dům, Praha

Výukové centrum B.Braun Dialog,
Praha

Racionální terapie antibiotiky

12. 6. 2015

WORKSHOP

WORKSHOP

ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA
PRO KLINICKÉHO FARMACEUTA III

LÉČBA HIV – ANTIRETROVIROTIKA
ÚVODNÍ KURZ I

10. červen 2016 | Lékařský dům, Praha

PODKLADY A SOUBOR KAZUISTIK

SOUBOR KAZUISTIK

Základy biochemie pro klinického farmaceuta,
farmakoterapie změn vnitřního prostředí

23. listopadu 2016
Praha
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VI. PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

ČESKÁ ODBORNÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP
PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

DOPORUČENÍ

PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU
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Úkolem PS je příprava doporučení ke správnému podání léčiv (resp. konkrétních
léčivých přípravků) sondou, určenou primárně pro podání enterální výživy.
Cílem doporučení je upozornit na možná rizika spojená s touto nestandardní cestou
podání léčiv (zejm. změna účinnosti a/nebo bezpečnosti farmakoterapie) a poskytnout
návod, jak tato rizika minimalizovat.
V roce 2016 se uskutečnily 2 schůzky PS, bylo dokončeno 6 nových doporučení. Činnost
PS byla prezentována na XXIII. Kongresu České internistické společnosti ČLS JEP.
Ke dni 31. 12. 2016 měla PS 15 členů a na webu ČOSKF bylo zveřejněno celkem 17
doporučení.
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VII. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ŘEDĚNÍ A PODÁVÁNÍ LÉČIV
Na prosincovém jednání výboru ČOSKF ČLS JEP byla nově ustanovena Pracovní
skupina pro ředění a podávání léčiv.
Cílem PS je systematicky se zabývat touto problematikou a nejlépe ve spolupráci
s dalšími farmaceutickými odborníky postupně vytvářet materiály shrnující
hlavní zásady zacházení s parenterálně aplikovanými léčivými přípravky
v klinické praxi.
Prvním krokem bude vytvořit pilotní tabulku obsahující data k ředění a způsobu podávání jak
vybraných antibiotik, tak ostatních léčivých přípravků. Tabulka bude obsahovat informace
o tom, zda je možné podat přípravek bolusově, jakými roztoky jej lze rekonstituovat/ředit, postup
rekonstituce/ředění, informace o délce aplikace injekce či infuze a o stabilitě přípravku po otevření/naředění.
Tabulka bude vyvěšena během února 2017 na webu ČOSKF.

Zpráva ČOSKF - 2016
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VIII. ODBORNÉ AKCE ČOSKF ČLS JEP
Ledviny a léčiva, eliminační metody III
15. ledna 2016, Praha, workshop
II. Brněnský den klinické farmacie
11. února 2016, Brno
Antidiabetika v praxi klinického farmaceuta
10. května 2016, Praha, workshop
Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta III
10. června 2016, Praha, workshop
6. kongres ČOSKF: Farmakoterapie geriatrického pacienta

7.−8. října 2016, Praha; kongres proběhl ve spolupráci s Českou onkologickou společností, Českou
společností intenzivní medicíny, Chirurgickou společností a Psychiatrickou společností ČLS JEP
Léčba HIV – antiretrovirotika, úvodní kurz I
23. listopadu 2016, Praha, workshop
Intenzivní medicína s Kájou
8. prosince 2016, Praha, workshop proběhl ve spolupráci s Aesculap Akademií
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IX. PREZENTACE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE NA KONGRESECH, ODBORNÝCH
KONFERENCÍCH A VE ZDRAVOTNICKÉM TISKU
•

Klinická farmacie v paliativní medicíně
Kurz, pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
20.– 21. ledna 2016, Brno

•

Medical Tribune
Článek: Klinická farmacie očima České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP
Duben 2016

•

The Clinical Pharmacy Congress
Aktivní účast, poster
22.–23. dubna 2016, Londýn

•

XL. Brněnské onkologické dny
Blok připravovaný ČOSKF ČLS JEP: Antikoagulace a významné lékové interakce u onkologického pacienta
27.–29. dubna 2016, Brno

•

St. Luke’s Episcopal Hospital Houston, Texas Medical Center
Stáž v klinické farmacii
Červenec 2016

•

Medical Tribune
Článek: Klinická farmacie – zkušenosti ze stáže v USA
Srpen 2016

•

66. Česko-slovenské farmakologické dny
Sympozium ČOSKF ČLS JEP
13.−15. září 2016, Brno

•

XXIII. kongres České internistické společnosti
Blok připravovaný ČOSKF ČLS JEP: Farmakoterapie a farmakoekonomika II
21.−24. září 2016, Brno

Zpráva ČOSKF - 2016
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•

Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic
Odborná konference, přednáška ČOSKF ČLS JEP: Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče
ve zdravotnickém systému ČR
29.−30. listopadu 2016, Praha
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X. NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ČOSKF ČLS JEP
V dubnu 2016 byly spuštěny nové webové stránky ČOSKF.
Cílem bylo především zlepšení přehlednosti za využití novějších grafických prvků, dále byl zaveden nový
systém registrace do neveřejné části webu.
www.coskf.cz
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