ZPRÁVA

České odborné společnosti klinické farmacie
ČLS JEP
ROK 2013

O SPOLEČNOSTI
Aktivity ČOSKF od r. 2010
1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (č.372/2011).
2. ČOSKF se zasadila o začlenění požadavku na dostupnost klinického farmaceuta pro akutní lůžka
standardní a intenzivní péče do Vyhlášky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
(vyhláška č. 99/2012).
3. ČOSKF vydala v prosinci 2012 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR Doporučení ČOSKF ČLS JEP
k zajištění služby klinického farmaceuta, ve kterém definuje počty potřebných klinických farmaceutů
v začátcích rozvoje oboru a dává tím perspektivu dalšího uplatnění absolventům farmaceutických fakult.
4. ČOSKF vydala v dubnu 2013 Metodiku I: Práce na oddělení klinické farmacie, která předkládá popis
konkrétních činností a výstupů práce klinického farmaceuta a zároveň definuje základní terminologii pro
klinickou praxi oboru klinická farmacie.
5. ČOSKF kontinuálně rozvíjí spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami,
s Asociacemi nemocnic, s lékařskými odbornými společnostmi a Spojenou akreditační komisí, kterým
předkládá koncepci, směřování a pravidla oboru klinické farmacie v ČR.
6. ČOSKF podporuje vnímání klinického farmaceuta jako odborníka, který rutinně provádí hodnocení medikací
pacientů v kontextu zdravotnické dokumentace pacienta, dostupných informací a požadavků lékaře
a pacienta samotného, odborníka, který rutinně poskytuje odborná farmakoterapeutická doporučení
určená zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Výbor společnosti:
Mgr. Jana Gregorová, Mgr. Jitka Bačová, Mgr. Irena Murínová (Kopicová), PharmDr. Petr Mrázek,
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., RNDr. Jiří Netočný, PharmDr. Miroslav Turjap
Revizní komise společnosti:
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, Mgr. Kateřina Langmaierová, Mgr. Martina Maříková
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I. AKTUALIZACE SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KLINICKÉ FARMACII
Od začátku roku 2013 výbor ČOSKF pokračuje v jednáních, která se týkají aktualizace specializačního
vzdělávání.
1. Stávající vzdělávací program z roku 2005 se jeví v kontextu současných možností jako vysoce nefunkční.
Vysoce diskutabilní je i způsob školení a praktického vedení specialistů, právě tak jako vlastní atestační
zkouška.
2. ČOSKF klade ve svých jednáních důraz na to, že školenci musí být vedeni klinickým farmaceutem, který
klinickou praxi oboru vykonává.
3. ČOSKF klade důraz na to, aby výchova školenců v oboru klinická farmacie v maximálně možné míře
probíhala na odděleních nebo pracovištích klinické farmacie.
Výbor ČOSKF proto velmi pozitivně hodnotí to, že v srpnu 2013 došlo ke změně ve složení akreditační
a atestační komise pro obor klinická farmacie a že členové obou komisí aktivně vykonávají klinickou praxi
oboru.
ČOSKF předložila nové Akreditační komisi klinické farmacie v září 2013 návrh vzdělávacího programu,
ve kterém, jasně podporuje následující záměry:
1. Umožnit školencům zařadit se do specializačního výcviku v klinické farmacii buď po absolvování současně
platného společného základu pro vzdělávací programy oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství
a veřejné lékárenství, nebo bez absolvování tohoto společného základu.
2. Umožnit získání specializace v klinické farmacii i absolventům, kteří začnou po ukončení farmaceutické
fakulty pracovat na samostatném oddělení klinické farmacie.
3. Specifikovat a aktualizovat teoretickou část vzdělávacího programu pro obor klinická farmacie.
4. Specifikovat a aktualizovat praktické činnosti, které školenec po získání specializace musí ovládat a které
jsou po něm v současné klinické praxi požadovány.
5. Definovat podmínky pro vznik akreditovaných pracovišť, kde by měl probíhat specializovaný výcvik
a umožnit tak vznik sítě akreditovaných pracovišť.
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II. METODIKA I: PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE

METODIKA I

V dubnu 2013 vydala ČOSKF Metodiku I: Práce na oddělení klinické
farmacie, která předkládá popis konkrétních činností a výstupů
klinického farmaceuta a zároveň definuje základní terminologii
pro klinickou praxi rozvíjejícího se oboru klinická farmacie. Metodika
je konsensem výboru České odborné společnosti klinické farmacie
ČLS JEP, který ji doporučuje jako standard pro práci klinického farmaceuta
v podmínkách českého zdravotnictví

PRÁCE NA ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE
OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA
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III. IMPLEMENTACE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE DO DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
Nová platná legislativa a dva zásadní dokumenty ČOSKF: Doporučení ČOSKF ČLS JEP k zajištění služby
klinického farmaceuta na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení v ČR a Metodika I: Práce na oddělení
klinické farmacie podporují v roce 2013 vytvoření dalších oddělení a pracovišť klinické farmacie v rámci
některých zdravotnických zařízeních.
Přehled oddělení a pracovišť k 31. 12. 2013
Obrázek č. 1: mapa rozmístění oddělení a pracovišť klinické farmacie v ČR

IV. KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE V AMBULANTNÍ SFÉŘE – PILOTNÍ PROJEKT
V červenci 2013 se rozjíždí pilotní projekt práce klinického farmaceuta v ambulantní sféře pod vedením
Mgr. Kateřiny Langmaierové ve spolupráci s Dopravním zdravotnictvím.
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V. ODBORNÉ AKCE ČOSKF ČLS JEP
 Bezpečná intravenózní terapie
Aesculap Akademie, Praha, 20. 3. 2013
 XVII. Pracovní den klinické farmacie: Farmakoterapie infekčních onemocnění II
Pořadatel: Sekce klinické farmacie ČFS a ČOSKF ČLS JEP
Praha, 7. 6. 2013
XVII. PRACOVNÍ DEN KLINICKÉ FARMACIE
FARMAKOTERAPIE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ II
7. ČERVNA 2013, PRAHA
Pořadatel
Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP
a Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

 Odborný seminář „Bezpečná medikace“
Pořadatel: ČOSKF ČLS JEP a SAK, o.p.s.
Praha, 13. 6. 2013
 3. kongres ČOSKF: Farmakoterapie ovlivňující glycidový a lipidový metabolismus
27. - 28. 9. 2013, Praha
3. KONGRES

ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE
FARMAKOTERAPIE OVLIVŇUJÍCÍ GLYCIDOVÝ A LIPIDOVÝ METABOLISMUS

27. - 28. 9. 2013
Ústřední vojenská nemocnice, Praha

 Workshop ČOSKF: Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta
5. 11. 2013, Praha
Workshop
ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA PRO KLINICKÉHO FARMACEUTA

5. listopadu 2013
Nemocnice Na Bulovce | Posluchárna pavilonu gynekologie
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VI. AKTIVNÍ ÚČAST A PREZENTACE KF PÉČE NA KONGRESECH LÉKAŘSKÝCH
A NELÉKAŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
BLOKY ČOSKF NA LÉKAŘSKÝCH KONGRESECH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH
 Kurz „Klinická farmacie v paliativní medicíně“
Pořadatel: ČSPM ČLS JEP
Rajhrad, DLBsH, 30. – 31. 1. 2013
 Blok klinické farmacie ve vzdělávání praktických lékařů
Specializační kurz IPVZ – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství
Praha, 4. a 23. 4. 2013
 Blok ČOSKF na kongresu České internistické společnosti
Kongresové centrum Praha, 2. – 5. 10. 2013
 Brněnské onkologické dny – blok ČOSKF: Klinická farmacie v onkologii
19. 4. 2013
BLOKY ČOSKF NA NELÉKAŘSKÝCH KONGRESECH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH
 Konference očních sester, Oko do duše okno IX.
Praha, 7. 12. 2013
 Konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí (Sestra v roce 2013)
Praha, 21. 5. 2013
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VII. USTANOVENÍ ODBORNÉ KOMISE ČOSKF PRO PROBLEMATIKU ODDĚLENÍ
A PRACOVIŠŤ KLINICKÉ FARMACIE
1. má funkci poradního orgánu výboru ČOSKF
2. její ustanovení bylo schváleno výborem 28. 9. 2013
3. členství v Odborné komisi je omezeno na vedoucí oddělení/pracovišť klinické farmacie

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP
Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
www.coskf.cz
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