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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPOLEČNOSTI

CÍLE ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
máme za sebou 10 úžasných let hledání, vzdělávání se a budování systému klinickofarmaceutické péče v prostředí českého zdravotnictví. Přinášíme jistotu, že farmacie má nejen lékárenskou budoucnost, ale že jako absolventi farmaceutické fakulty máme ve svém profesním
životě na výběr a dobrou perspektivu. Upevnili jsme pozici klinické farmacie jako potřebného
oboru, řada lékařů už si bez nás svou práci nedovede představit. Rýsují se nové možnosti
rozvoje a spolupráce.
Hodně jsme se toho v uplynulém období naučili. To, co jsme před 10 lety jen tušili, nyní víme. A to,
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Garantovat koordinovaný rozvoj klinické farmacie v ČR s důrazem na kvalitu svých odborníků.

•

Garantovat standardy a metodiku práce klinického farmaceuta.

•

Garantovat, aby práci na klinických odděleních nad lékovými anamnézami vykonával odborník se
specializovanou způsobilostí v oboru Klinická farmacie.

•

Postupný rozvoj samostatných oddělení klinické farmacie.

že není třeba se kvůli klinické farmacii vzdávat osobního života, koníčků a radovánek,
že se velmi dobře uplatňujeme na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení jak akutní, tak dlouhodobé
péče,
že máme pevný odborný základ, který získáváme v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinická farmacie, na kterém můžeme dále stavět,
že každý z nás si musí stále prohlubovat svou odbornost v rámci oborů, kterým se věnuje, ČOSKF proto
nastavuje systém kontinuálního vzdělávání,
že klinická farmacie je a bude potřeba v ambulantní části zdravotní péče, ČOSKF proto usilovala o hrazený
výkon této činnosti,
že je žádoucí oddělit poskytování klinickofarmaceutické péče od obchodních aktivit lékárny,
že na odděleních klinické farmacie by se dobře uplatnili kolegové, kteří sice neplánují získat specializaci
v oboru Klinická farmacie, přesto by se chtěli do určité míry klinicky orientovat (např. na péči o geriatrické
pacienty), ČOSKF proto předkládá vizi klinicky orientované farmaceutické péče,
že existují další obory, které jsou opomíjené, a přitom pro další budoucnost farmacie nesmírně důležité, například Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví otevírající farmaceutům možnosti pro samostatnou
činnost v oborech Klinická biochemie, Imunohematologie, Transfusní lékařství, Klinická a forenzní toxikologie,
že potenciál pracovního trhu pro práci klinického farmaceuta je velký, pro ČR odhadem 1 600 úvazků.

Věříme, že tento potenciál společně s Vámi využijeme
a že další kroky ve prospěch klinické farmacie budou stejně úspěšné jako dosud.
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VÝBOR SPOLEČNOSTI ČOSKF ČLS JEP

PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. – člen
Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Pověřen rozvíjením spolupráce s Českou společností pro experimentální a klinickou farmakologii
a toxikologii a se zahraničím. Lektor workshopů ČOSKF.

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. – předseda
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
Hlavní autor koncepčních a metodických dokumentů společnosti. Autor a spoluautor výkonů klinického farmaceuta a výkazu činností klinického farmaceuta pro ÚZIS. Aktivní účastník vyjednávacích
týmů na MZ ČR, pojišťovnách, IPVZ, SÚKL. Nastavuje specializační a kontinuální postgraduální vzdělávání, tvoří vzdělávací program. Garant a lektor workshopů ČOSKF.
PharmDr. Kateřina Langmaierová – vědecký sekretář
Oddělení klinické farmacie, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Autor podkladů pro výkaz činnosti klinického farmaceuta, výkon klinického farmaceuta, metodických podkladů pro práci klinického farmaceuta. Účastní se metodických jednání se státní správou
a zástupci zdravotních pojišťoven. Garant a lektor workshopů ČOSKF.
PharmDr. Martina Maříková – místopředseda
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ – zajišťuje specializační vzdělávání, tvoří vzdělávací program, je garantem povinných specializačních kurzů. Je aktivním účastníkem při komunikaci s MZ ČR
v oblasti specializačního vzdělávání.

PharmDr. Ivana Tašková – člen
Oddělení klinické farmacie, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Administrátor webu. Pověřena rozvíjením spolupráce se zahraničím. Garant a lektor workshopů
ČOSKF.

Poradci – stálí hosté:
Čestný předseda:
Čestný člen: 		

PharmDr. Irena Štenglová-Netíková, Ph.D., RNDr. Jiří Netočný
prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc. Dr.h.c.
prof. RNDr. PhMr. Ludmila Kameníková, DrSc.

Revizní komise ČOSKF ČLS JEP
PharmDr. Lucie Schrabalová – předseda revizní komise
Oddělení klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Administrátor a redaktor webu.

PharmDr. Irena Murínová – pokladník
Oddělení klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Pokladník ČOSKF, editor výroční zprávy ČOSKF. Koordinátor Pracovní skupiny pro ředění a podávání
léčiv. Garant a lektor workshopů ČOSKF.

Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D. – člen
Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice, Plzeň
Editor newsletteru. Garant a lektor workshopů ČOSKF.

PharmDr. Alena Linhartová – člen
Oddělení klinické farmacie, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Koordinátor Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou. Garant a lektor workshopů ČOSKF.

PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D. – člen
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice, Strakonice
Editor newsletteru. Lektor workshopů ČOSKF
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ČOSKF 2010 – 2020
2010

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP
Vznik společnosti schválen předsednictvem ČLS JEP 3. listopadu 2010.

2011

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Klinickofarmaceutická péče začleněna mezi zdravotní služby.

2012

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2015
Vydán aktualizovaný vzdělávací program oboru Klinická farmacie.

2016

Dokument Koncepce oboru Klinická farmacie, klinickofarmaceutická péče v ČR
Dokument vydán po vypořádání připomínek odborných společností ČLS JEP
k pracovnímu materiálu z roku 2014.
Dokument mj. definuje minimální požadavky na zajištění klinickofarmaceutické péče
v různých typech zdravotnických zařízení.

2017

Vyhláška č. 421/2016 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami
Zavedena odbornost 006 – Klinická farmacie, zároveň ukotveny 3 výkony klinického
farmaceuta pro účely poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným
pacientům.

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální
zabezpečení zdravotních služeb
Požadavek na dostupnost klinického farmaceuta pro akutní lůžka standardní a
intenzivní péče začleněn do vyhlášky.

2013

Dokument Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie, optimalizace
farmakoterapie pacienta
Dokument klade důraz na proaktivní systematické hodnocení medikace pacienta
klinickým farmaceutem.

2014

Dokument Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR
Dokument vydán jako pracovní materiál a předložen k odborné veřejné diskuzi.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů
Klinickofarmaceutická péče zařazena mezi hrazené zdravotní služby.
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2015

Zákon 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů
Samostatný výkon činnosti klinického farmaceuta podmíněn získáním specializované
způsobilosti v oboru Klinická farmacie.

2019

Dokument Klinickofarmaceutická péče v České republice
Dokument popisuje aktuální stav a stanovené cíle.

2020

Výkon Konziliární zhodnocení medikace ambulantního pacienta klinickým
farmaceutem
Výkon schválen Pracovní skupinou MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů.
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 9/2020
Vydán aktualizovaný vzdělávací program oboru Klinická farmacie.

2015

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2015
Vydán aktualizovaný vzdělávací program oboru Klinická farmacie.

2016

Dokument Koncepce oboru Klinická farmacie, klinickofarmaceutická péče v ČR
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PROF. JAROSLAV KVĚTINA 90LETÝ

AKTUALITY KF 2020

Pan profesor Jaroslav Květina, žák významné české farmakoložky Heleny Raškové,
zaslouží připomenout nejen při svých významných životních jubileích.
Jako děkan hradecké farmaceutické fakulty dal dohromady fantastický a svou
dobu překračující model studia. Pochopil, že klasickému lékárenství již „odzvonilo“ a že je potřeba se věnovat také tomu, jak se lék v organizmu chová za různých
patologických situací; že nestačí jen vědět „název preparátu a na co je dobrej“.
V té době vyšla z podnětu Světové zdravotnické organizace varovná studie, která dokumentovala, že v zemích s vyspělým zdravotnictvím je v průměru dvacet
procent nemocných na interních odděleních hospitalizováno nikoli pro patofyziologický stav, ale pro iatrogenní choroby; tedy nemoci, které způsobí léky a léčba
samotná. V jednom z rozhovorů uvádí:
„Snažím se naplňovat Purkyňovo motto „ne sit medica gravior ipso morbo“ („aby léčení nebylo horší než sama
nemoc“). Své žáky jsem se odjakživa snažil naladit na to, že je fuk, kdo je v novém objevu prvním autorem, ale
důležité je, že se to v dané době vůbec objevilo a odvedlo se při tom poctivé vědecké řemeslo.“
V dnešní době honby za odbornými publikacemi často jen pro publikaci a ten správný impakt faktor je to myšlenka, která si zaslouží obdiv.
V pracovním jednání je vždy velmi konkrétní – i tam se učíme:
„Zvlášť sporné věci jsem nechával na konec. Já neobědvám, ostatní již většinou šilhali hlady, takže diskuze k ožehavým tématům byla obvykle velmi věcná!“

Konference pracovně-metodického charakteru proběhla 14. 2. 2020 v Lékařském domě ČLS JEP v Praze.
Byly představeny 2 strategické vize ČOSKF:
1. Rozvoj klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře:
•
•
•

Projekt pro primární sféru zdravotní péče, jehož cílem je vytvoření celorepublikové sítě již fungujících
oddělení klinické farmacie se zkušenými klinickými farmaceuty, kam by se praktičtí lékaři mohli obracet
s lékovými problémy.
Projekt, který má odpovědět na otázku, zda a jak poskytovat klinickofarmaceutickou péči pacientům
dialyzačních středisek.
Projekt, který je směřován na spolupráci s ambulantními psychiatry a Centry duševního zdraví.

2. Koncept „klinicky orientované farmaceutické péče“ a představení vzdělávacího programu Farmaceutická
péče o geriatrického pacienta.
Nově byla představena vznikající Pracovní skupina zaměřená na dávkování léčiv u obézních pacientů, jejímž
koordinátorem je PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.

Závidíme panu profesorovi jeho životní elán a tu správnou míru zvědavosti, která je ve výzkumné činnosti, ale
i v životě tak důležitá.
„Svoji léčbu si řídím sám, protože jinak bych tu už nebyl.“
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VÝKON KLINICKÉHO FARMACEUTA V AMBULANTNÍ SFÉŘE
4. června 2020 Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů MZ ČR jednohlasně schválila výkon, který
předložila ČOSKF – Konziliární zhodnocení medikace ambulantního pacienta klinickým farmaceutem.
Předložený výkon je logickým krokem v systémovém zavádění klinickofarmaceutické péče do zdravotnického
systému. Koresponduje s reálnou klinickou praxí, s koncepcemi klinické farmacie, které jsou v ČR vypracované
odbornými společnostmi (jak ČOSKF, tak ČFS, resp. její Sekcí klinické farmacie) a se strategií, která je veřejně
prezentována.
Předložený výkon žádným způsobem nezasahuje do kompetencí praktického nebo nemocničního lékárníka,
neznemožňuje individuální konzultace v lékárně.
Existují různé úrovně revizí farmakoterapie, které vyžadují odlišnou klinickou erudici a jsou postaveny na práci
s odlišnými typy objektivních informací
(viz https://www.cfs-cls.cz/Sekce/Sekce-klinicke-farmacie/Koncepce-oboru/), konkrétně:
•

středně pokročilá (úroveň 2a), kterou provádí lékárník při konzultační činnosti poskytované klientům v lékárně
a jejímž zdrojem dat je zejména léková anamnéza (lékařský předpis nebo léková historie pacienta) a rozhovor
s pacientem,

•

středně pokročilá (úroveň 2b), kterou provádí farmaceut v přípravě v oboru Klinická farmacie nebo klinický
farmaceut a jejímž zdrojem dat je zdravotnická dokumentace nebo některé její součásti,

•

pokročilá (úroveň 3), kterou provádí klinický farmaceut v různých typech péče (akutní péče, domácí péče,
paliativní péče, dlouhodobá ošetřovatelská péče atd.) a jejímž zdrojem dat je zdravotnická dokumentace
včetně výsledků všech dostupných laboratorních, klinických a dalších vyšetření, zpravidla i možnost rozhovoru s ošetřujícím lékařem a pacientem a přímá spolupráce v multidisciplinárním terapeutickém týmu.

Registrační list schváleného výkonu a jeho zdůvodnění kopíruje úroveň revizí farmakoterapie 2b a 3.
Předložený výkon je podložen klinickou praxí a dlouholetou spoluprácí s lékaři.
Rádi bychom poděkovali za podporu lékařům ČLS JEP, ČLK a dalším organizacím, zástupcům pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví.
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ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
Vyjádření ČOSKF ČLS JEP k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů, a některé související zákony
ČOSKF od roku 2012 konzistentně upozorňuje na skutečnost, že:
• v dosavadním znění § 5 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. jsou lékárenská a klinickofarmaceutická péče zahrnuty
pod jedním písmenem i), ačkoliv všechny ostatní zdravotní péče jsou vždy uvedeny každá pod samostatným
písmenem,
• v dosavadním znění § 5 odst. 2 písm. i) je pro obě péče, tj. lékárenskou a klinickofarmaceutickou, nešťastně
zvolena legislativní zkratka „lékárenská péče“, která je totožná s názvem jedné z obou péčí.
Dosavadní znění § 5 odst. 2 písm. i) proto vede k chybným výkladům a v praxi k řadě nejasností a komplikací,
které lze jednoduše vyřešit rozdělením péčí a jejich definic do dvou samostatných písmen.
Obě definice péčí přitom budou odpovídat profilu absolventa farmaceutické fakulty.
Analogicky – v zákoně jsou definovány účely dalších péčí a většina odpovídá profilu absolventa lékařské fakulty,
přesto v zákoně není uvedena pouze jedna „lékařská“ péče.
V obecné rovině – lékař obecně poskytuje léčebnou péči, paliativní péči, diagnostikuje atd. V konkrétní rovině –
to, jaké služby poskytuje konkrétní lékař, je dáno jeho specializací, tedy kompetencemi.
V § 5 odst. 2 písm. i), j) návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách jsou
definovány účely péčí, nikoli kompetence jednotlivých farmaceutických specializací – ty jsou součástí zákona
č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Navrhovaná novela zákona č. 372/2011 Sb. nemůže rozdělením dvou péčí do samostatných písmen podle
jejich účelu ohrozit kompetence nastavené zákonem č. 95/2004 Sb. Naopak, navrhovaná změna zákona přinese rozšíření možností uplatnění absolventů farmaceutických fakult a v praxi přispěje ke zpřehlednění situace.
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KLINICKOFARMACEUTICKÁ PÉČE V DOBĚ PANDEMIE COVID-19
Kliničtí farmaceuti byli/jsou součástí multidisciplinárních týmů, kteří pečují
o pacienty s COVID-19.

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP
Farmakoterapie COVID-19 – verze 13, 31. 1. 2021
www.coskf.cz

FARMAKOTERAPIE COVID-19
Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

ČOSKF pružně reagovala na epidemiologickou situaci a ustanovila Pracovní skupinu, která spolupracovala s odbornou veřejností a SÚKL a průběžně předkládala aktualizované dokumenty k farmakoterapii COVID-19.

Pracovní skupina:
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
Odd. klinické farmacie, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
E-mail: jana.gregorova@bulovka.cz
PharmDr. Irena Murínová
Odd. klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
E-mail: irena.murinova@uvn.cz
PharmDr. Alena Linhartová
Odd. klinické farmacie, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
E-mail: alena.linhartova@ftn.cz

Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) reaguje na aktuální situaci a předkládá
přepracovaný dokument k farmakoterapii COVID-19.
Text respektuje následující dokument:
- Kümpel P, Holub M, Roháčová H, Plíšek S. Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s
onemocněním covid-19. Vydáno 4. 12. 2020. Dostupné z: https://www.infekce.cz/zprava20132.htm.
Oproti původním doporučením lze nyní v běžné klinické praxi podávat pouze medikaci uvedenou v
doporučeném postupu Společnosti infekčního lékařství. Jiná léčiva mohou být použita pouze v rámci
studií.
Cílem dokumentu ČOSKF je zhodnotit v krátkém souhrnu podávání doporučených léčiv ve
specifických situacích, které mohou v klinické praxi nastat a které přitom nejsou ve výše uvedeném
dokumentu podrobně řešeny.

1

https://www.coskf.cz/aktuality/covid-19/
Členové PS:
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. (Odd. klinické farmacie, Fakultní nemocnice
Bulovka, Praha)
PharmDr. Irena Murínová (Odd. klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha)
PharmDr. Alena Linhartová (Odd. klinické farmacie, Fakultní Thomayerova
nemocnice, Praha)

Publikace:
Trojánek M, Grebenyuk V, Herrmannová, K, Nečas T, Gregorová J, Kucbel M, Šín R, Roháčová H, Stejskal F.
Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19, Čas. Lék. čes. 2020; 159: 55-66.
Bartovská Z, Andrle F, Beran O, Zlámal M, Řezáč D, Murínová I, Holub M. Data z první vlny epidemie covidu-19
z ÚVN Praha, Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 69, 2020, č. 4, s. 164-171.

VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU KLINICKÁ FARMACIE
Pregraduální vzdělávání a spolupráce s fakultami
Pokračuje spolupráce na pregraduální výuce na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové a Farmaceutické
fakultě MU v Brně.
Specializační vzdělávání a spolupráce s IPVZ
ČOSKF spolupracuje s IPVZ na specializačním vzdělávání v oboru Klinická farmacie. Aktivně se
podílí na realizaci specializačních kurzů a specializačních stáží na akreditovaných pracovištích I.
a II typu v oboru Klinická farmacie pro klinické farmaceuty. Nedílnou součástí spolupráce s IPVZ
je příprava edukačních materiálů – podkladů pro výuku v interaktivně zaměřených specializačních kurzech.
V roce 2020 byl s ohledem na epidemiologickou situaci realizován 1 specializační kurz online
formou (20 hodin).
Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění,
problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie (30. 10. – 4. 11. 2020, Praha)
V roce 2020 bylo realizováno ve spolupráci s IPVZ 12 specializačních stáží.
Kontinuální vzdělávání ČOSKF
S ohledem na epidemiologickou situaci byly, oproti plánu, realizovány pouze 3 workshopy a 2 workshopy online
formou.
Seznam proběhlých workshopů v roce 2020 – viz str. 19.
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NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU KLINICKÁ FARMACIE

Témata kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie
Ledviny a léčiva, eliminační metody
garant: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

31. srpna 2020 vyšel ve Věstníku MZ ČR č. 9/2020 nový Vzdělávací program
specializačního oboru Klinická farmacie – vlastní specializovaný výcvik.

Léčba HIV – antiretrovirotika
garant: PharmDr. Irena Murínová

Vlastní specializovaný výcvik je nově v prodloužené délce 42 měsíců a pouze na
akreditovaném pracovišti.

Psychofarmaka v praxi klinického farmaceuta
garanti: PharmDr. Ivana Tašková, PharmDr. Kateřina Langmaierová

Kliničtí farmaceuti vnímají, že ve zdravotnických zařízeních chybí farmaceuti
s erudicí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví. Velmi by
uvítali spolupráci s tímto oborem.

Klinická farmacie v intenzivní medicíně
garanti: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová, Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D.

Cílem Vzdělávacího programu Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
je získání teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro samostatnou kvalifikovanou činnost v oborech Klinická biochemie, Imunohematologie, Transfusní lékařství, Klinická a forenzní toxikologie ve zdravotnických zařízeních a pro odborné a organizační vedení provozu klinických laboratoří a jejich
úseků.

ATB v praxi klinického farmaceuta
garanti: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Jan Dvořák
Klinická farmacie v paliativní medicíně
garanti: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Irena Murínová
Klinická farmacie v chirurgii
garant: Mgr. Jitka Gambacorta
Klinická farmacie v onkologii
garant: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
Klinická farmacie a interní medicína
garant: PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D.
Klinická farmacie v pediatrii
garanti: PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Simona Katrnošková
Organizace ve zdravotnictví
garant: PharmDr. Kateřina Langmaierová
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Specializační obor

Označení odbornosti

Vzdělávání/roky

Farmaceutická technologie

Farmaceutický technolog

4

Klinická farmacie

Klinický farmaceut

5

Laboratorní a vyšetřovací metody
ve zdravotnictví

Farmaceut se způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách

4

Praktické lékárenství

Praktický lékárník

3

Radiofarmaka

Radiofarmaceut

4

Zpráva ČOSKF – 2020

15

PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

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

DOPORUČENÍ

PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ŘEDĚNÍ A PODÁVÁNÍ LÉČIV

Pracovní skupina (PS) zahájila svoji činnost v roce 2015.

Pracovní skupina (PS) zahájila svoji činnost v roce 2016.

Hlavním úkolem PS je příprava písemných doporučení ke správnému podání léčiv
sondou, určenou primárně pro podávání enterální výživy. Cílem doporučení je upozornit na možná rizika spojená s touto nestandardní cestou podání léčiv (zejm. na
možnou změnu účinnosti a/nebo bezpečnosti farmakoterapie) a zároveň poskytnout
návod, jak taková rizika minimalizovat.

PS byla ustanovena s cílem systematicky se zabývat problematikou ředění a podávání léčiv a nejlépe ve spolupráci s dalšími farmaceutickými odborníky postupně
vytvářet materiály shrnující hlavní zásady zacházení s parenterálně aplikovanými
léčivými přípravky v klinické praxi.

PS rovněž připravuje interaktivní rozhodovací schémata, která usnadňují výběr nejvhodnějšího přípravku s obsahem požadované účinné látky či výběr nejvhodnější
terapeutické alternativy v rámci požadované lékové skupiny – vždy v závislosti na
použitém typu sondy.

Hlavním úkolem roku byla kompletní aktualizace a rozšíření Tabulky ředění
a podávání léčiv. Zpracováno je nyní 117 léčivých látek a 255 léčivých přípravků. K jednotlivým názvům léčivých
přípravků (LP) byl nově přidán hypertextový odkaz, který odkazuje na detail konkrétního LP v databázi léků na
stránkách SÚKL. Tabulka je navíc rozšířena o informace zaslané některými držiteli rozhodnutí o registraci LP, které
nejsou běžně součástí SPC.

V roce 2020 se uskutečnily 2 online schůzky PS. Prioritou bylo pokračovat v započaté
aktualizaci doporučení vydaných před 1. červnem 2018 – přehodnocena byla další
4 z nich. Kromě toho bylo zveřejněno 6 nových doporučení ke 4 léčivům.
Činnost PS byla prezentována na konferenci Aktuality KF 2020 (Praha, 2/2020).
K 31. prosinci 2020 měla PS 13 členů, na webu ČOSKF bylo zveřejněno celkem 53 doporučení ke 45 léčivům
a 3 rozhodovací schémata.

V roce 2020 se uskutečnila 1 online schůzka PS.

Na přelomu ledna/února vyvrcholila mezioborová spolupráce s technology z Farmaceutické fakulty MU Brno,
kteří pro PS provedli stabilitní testy vybraných typů analgeticko-myorelaxačních infuzí. Výsledky budou odborné
veřejnosti prezentovány během roku 2021.
K 31. prosinci 2020 měla PS 11 členů.

Apixaban
Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Eliquis tbl flm
Substance:
Apixaban
Léková forma:
Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky
Upozornění pro lékaře:
• Podání přípravku sondou do žaludku je postupem on-label.
• Podání přípravku sondou za žaludek není možné!
→ Snížení biologické dostupnosti.

!

Alternativy:
Využitelnost konkrétní alternativy v konkrétním klinickém případě musí posoudit ošetřující lékař!
• Terapeutická alternativa k podání sondou: Jiná perorální antikoagulancia – viz příslušná doporučení.
• Terapeutická alternativa k parenterálnímu podání: Nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární heparin,
fondaparinux.
POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

PERORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA
•
•

On-label postupem je pouze aplikace apixabanu a rivaroxabanu do žaludku.
Jediným léčivem, které je možné podávat sondou ústící za žaludkem, je warfarin.

PERORÁLNÍ
ANTIKOAGULANCIA

• Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
• U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva
a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
Postup při podání sondou do žaludku:
1. Přerušte podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Poté přidejte do drtící misky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty, promíchejte, natáhněte
do stříkačky, protřepejte a podejte do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

dabigatran – Pradaxa®

apixaban – Eliquis®
edoxaban – Lixiana®
rivaroxaban – Xarelto®

warfarin

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:
1. Léčivo nelze podat sondou do duodena/jejuna!

Autor: Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D.

Aktualizace: 3. 12. 2019

Za žaludek
Nelze podat sondou,
nutno zvolit jiný přípravek

odkaz na článek:
dabigatran

Nelze podat sondou,
nutno zvolit jiný přípravek

Do žaludku
Lze podat sondou,
možno drtit

odkazy na články:
apixaban – on-label!
rivaroxaban – on-label!
edoxaban

Lze podat sondou, možno drtit.
Riziko významné změny účinku,
nutnost časté monitorace INR

odkaz na článek:
warfarin

PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODÁNÍ LÉČIV SONDOU
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NEWSLETTERY

ODBORNÉ AKCE ČOSKF ČLS JEP V ROCE 2020
Pokračuje vydávání newsletterů, jejichž prostřednictvím chce Výbor ČOSKF
informovat svoji členskou základnu o důležitých novinkách a dění v oboru.
V roce 2020 bylo zasláno 5 newsletterů.

NEW Workshop: Klinická farmacie v paliativní medicíně I
9. 1. 2020, Praha
Workshop: Ledviny a léčiva, eliminační metody VII
24. 1. 2020, Praha
Aktuality KF 2020
14. 2. 2020, Praha

NEW Workshop: Klinická farmacie v chirurgii I
5. 3. 2020, Praha
10. kongres ČOSKF – s ohledem na epidemiologickou situaci byl výroční kongres přesunut na říjen 2021
Workshop (online): Ovlivnění imunitního systému farmakoterapií v dermatologii
24. 11. 2020
Workshop (online): Azolová antimykotika
8. 12. 2020
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PREZENTACE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE NA AKCÍCH
SPŘÁTELENÝCH ODBORNOSTÍ

Farmakoterapie v souvislosti s COVID-19 - webinář pro praktické lékaře
Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
9. 4. 2020, Praha

22. ročník Colours of Sepsis, festival intenzivní medicíny
Pořadatel: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Kurz „Klinická farmacie v paliativní medicíně“

27. – 31. 1. 2020, Ostrava

10. – 11. 9. 2020, Praha

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Po dohodě s pořadateli akce ČOSKF připravila odborný
blok, ve kterém byly předneseny příspěvky na tato témata:
•

individualizace dávkování antibiotik v různých klinických situacích (J. Gregorová, A. Linhartová),

•

zkušenosti z rutinního terapeutického monitorování
betalaktámových antibiotik u kriticky nemocných pacientů (J. Ďuricová),

•

rizika spojená s podáváním perorálních antikoagulancií
nutriční sondou (B. Kováčová).

Kurz pro antibiotické konziliáře
Pořadatel: Katedra mikrobiologie a Katedra infekčního lékařství IPVZ
21. – 22. 2. 2020, Praha
Citace z anotace kurzu:
„Naším velkým přáním a zároveň i cílem je podpořit spolupráci mezi obory, vzájemně si předat zkušenosti, ve
kterých vyniká jeden či druhý obor a pracovat na prohloubení konceptu kvalitní spolupráce mikrobiolog-infektolog-klinický farmaceut při podpoře antibiotické preskripce v rutinní nemocniční praxi. Jsme jednoznačně
přesvědčeni, že v této oblasti má každý své unikátní postavení a vzájemně dokážeme přispět ke zlepšení péče
o naše pacienty.“ (doc. Hrabák, dr. Štefan, dr. Trojánek)
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ROK 2020 V ČÍSLECH
2010
→

2020
→

Počet oddělení klinické farmacie

3

40

počet akutních lůžek < 100 na 1,0 úvazek KF

1

4

počet akutních lůžek > 100 < 200 na 1,0 úvazek KF

−

9

počet akutních lůžek > 200 < 500 na 1,0 úvazek KF

2

21

2021
→

Cíl
cca
200

počet akutních lůžek > 500 na 1,0 úvazek KF

−

5

Počet úvazků KF na odděleních klinické farmacie

8

102

Počet farmaceutů

10

133

Počet farmaceutů se specializovanou způsobilostí KF

5

58

Počet farmaceutů ve specializační přípravě v KF

5

75

Počet úvazků KF pro akutní péči

N

N

1000

Počet úvazků KF pro následnou a dlouhodobou péči

−

N

100

Počet úvazků KF pro ambulantní péči/ ambulance vlastního ZZ

−

N

250

Počet úvazků KF pro ambulantní péči/primární péče

−

N

250

Počet lůžek akutní péče, která mají zajištěnu nějakou formu KFP

2 000

26 592

40 000

Počet lůžek akutní péče, která nemají zajištěnu KFP

38 000

13 408

−

5 783

Oddělení KF poskytuje konziliární KFP pro specializovanou ambulantní péči vlastního ZZ:
ano/ne

−

27/13

Oddělení KF poskytuje konziliární KFP pro primární sféru: ano/ne

−

11/29

Oddělení spolupracuje s FL TOX laboratoří na interpretaci plazmatických koncentrací léčiv:
ano/ne

−

28/12

Oddělení provádí výzkum, projekt; články: ano/ne

−

16/24

Na oddělení probíhají pregraduální stáže: ano/ne

−

16/24

Oddělení má akreditaci MZ pro specializační vzdělávání AP I.: ano/ne

−

2

Oddělení má akreditaci MZ pro specializační vzdělávání AP II.: ano/ne

−

5

1 600

Lůžka akutní péče

Lůžka dlouhodobé a následné péče
Počet lůžek dlouhodobé a následné péče ZZ, která mají zajištěnu alespoň konziliární formu KFP

7652

Ambulantní sféra KFP

Další

Zajištění KFP pro ambulantní sféru zdravotní péče: 1 klinický farmaceut na 40 380 obyvatel ČR, N: není známo, FL: farmakologická, TOX: toxikologická
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Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP
Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
www.coskf.cz

