
ZPRÁVA 
České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 
ROK 2021

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP
Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
www.coskf.cz 2021



Zpráva ČOSKF – 2021 1

OBSAH

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF 2

Cíle ČOSKF 4

Výbor společnosti ČOSKF 5

10. výroční kongres ČOSKF 8

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře  10

Pracovní skupiny ČOSKF 11
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 11
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 12
Pracovní skupina pro farmakoterapii COVID-19 13
Pracovní skupina pro farmakoterapii obézních pacientů 13
Pracovní skupina pro zpracování digitálních projektů 13
Pracovní skupina pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči při dialyzačních střediscích 14
Pracovní skupina pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře 14

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie 15
Pregraduální vzdělávání a spolupráce s fakultami 15
Specializační vzdělávání a spolupráce s IPVZ 15
Kontinuální vzdělávání 16

Vzdělávací akce ČOSKF 17

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností 19

Publikace členů ČOSKF 21
Metodické publikace 21
Odborné publikace 21



2 Zpráva ČOSKF – 2021 Zpráva ČOSKF – 2021 3

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ ČOSKF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vám popřála hodně zdraví a spokojenosti v osobním i profesním životě.

Profese je důležitou součástí našeho bytí a realizujeme jí v oblasti klinické farma-
cie. Já osobně jsem vděčná za šanci, kterou jsem kdysi dostala od lékařů onkolo-
gického oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, pracovat jinak než předtím. Pro mě 
to byla doba odchodu z lékárny, změn a budování nového.

Řada věcí je v 21. století jiná než dříve. Některé oblasti nabývají na významu 
a některé mizí v propadlišti dějin.

Změny se nemohou vyhnout ani farmacii. Transformace farmacie je zcela záko-
nitým krokem. Farmacii nezachráníme proklamacemi, že musíme být navenek 
jednotní, že jsme všichni experti na léky a všichni konzultujeme a radíme.

Zvýšení prestiže farmacie závisí na rozvoji a spolupráci samostatných, pro odbor-
nou i laickou veřejnost jasně identifikovatelných a sebevědomých farmaceutic-

kých oborů. Bohužel jsou farmaceutické specializace, o kterých se příliš nemluví (např. laboratorní a vyšetřovací 
metody ve zdravotnictví, farmaceutická technologie), a přitom absenci specialistů v těchto oborech při poskyto-
vání naší klinické praxe významně vnímáme.

Klinická farmacie je dynamicky rozvíjejícím se oborem s velkými možnostmi pro uplatnění farmaceuta v klinické 
praxi. Pestrá paleta medicínských specializací dává prostor pro výběr té oblasti farmakoterapie, která nás baví, 
odpovídá našemu naturelu a ve které se zdokonalujeme. V průběhu profesního života pak můžeme okruhy far-
makoterapie rozšiřovat, případně měnit, což nás chrání před syndromem z vyhoření.

Klinická farmacie a její implementace do zdravotnického systému nám umožňuje skutečně se postavit vedle 
lékaře a společně s ním poskytovat péči pacientovi.

Klinická farmacie otevírá farmaceutům cestu k vědecké činnosti. V roce 2021 získal titul docent PharmDr. Martin 
Šíma, Ph.D. z Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, gratulujeme.

Klinická farmacie má potenciál vytvářet na svých odděleních prostor pro další kolegy, kteří chtějí ve svém pro-
fesním životě změnu a např. získají novou specializaci v nástavbovém oboru Farmaceutická péče o geriatrické 
pacienty.

Klinická farmacie nabízí, díky existenci ambulantního výkonu, reálnou možnost pro profesní uplatnění klinických 
farmaceutů v ambulantní sféře zdravotní péče.

Klinická farmacie má jako jediný farmaceutický obor v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
samostatnou odbornou společnost, která bude i nadále podporovat vize a potenciál svého oboru. Nicméně, spo-
lupráce s kolegy ze Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP je důležitá a do budoucna 
může přinést mnoho dobrého jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Jsme otevření pracovat v kooperaci s dalšími subjekty, jako jsou farmaceutické fakulty, Institut postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví a Česká lékárnická komora, na přerodu farmacie tak, aby lékárenství nebylo pro 
farmaceuta jedinou profesní možností.

 

          PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.
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CÍLE ČOSKF

Garantovat koordinovaný 
rozvoj klinické farmacie 

v ČR s důrazem na kvalitu 
svých odborníků.

Postupný rozvoj 
samostatných oddělení 

klinické farmacie.

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.

Fotografie z kongresu COSKF 2021, zleva: Jan Hartinger, Jana Gregorová, Irena Murínová, Jiří Netočný, Barbora Brezinová, 
Kateřina Langmaierová, Lucie Schrabalová, Alena Linhartová

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

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

PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D. – člen
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice, Strakonice
Editor newsletteru. 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 lek-
tor 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. 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.

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

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 zahra-
ničím. Lektor workshopů ČOSKF.

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:  PharmDr. Irena Štenglová-Netíková, Ph.D., RNDr. Jiří Netočný
Čestný předseda:  prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc. Dr.h.c.
Čestný člen:   prof. RNDr. PhMr. Ludmila Kameníková, DrSc.
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10. VÝROČNÍ KONGRES ČOSKF

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se v areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha usku-
tečnil 10. kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Protože se jednalo o kongres jubilejní, byl slavnostně zahájen ohlédnutím za uplynulými 10 lety. V rámci úvodní-
ho vstupu byly připomenuty osobnosti, které v daném období společnost a klinickou farmacii různými způsoby 
podporovaly. Promluvil např. prof. RNDr. Jaroslav Květina, Dr.Sc., Dr.h.c., ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. 
Adam Vojtěch, MHA, ředitelka SÚKL Mgr. Irena Storová, MHA, předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, 
DRSc. a další.

Následný polytematický odborný blok zakončil přednáškou na téma etiky ve zdravotnictví Mgr. et Mgr. Marek 
Vácha, Ph.D., který účastníky příjemně naladil na společenský večer. Ten se odehrál v prostorech atria ÚVN a jeho 
součástí bylo koncertní vystoupení písničkáře a kytaristy Jana-Matěje Raka s interpretací skladeb Jaroslava Ježka.

Součásti kongresu byly také již tradiční páteční a sobotní interaktivní workshopy.
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VÝKON KLINICKÉHO FARMACEUTA V AMBULANTNÍ SFÉŘE 

6. prosince 2021 byl ve Vyhlášce č. 482/2021 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, zveřejněn ambulantní výkon klinického farmaceuta (05752) - Konziliární zhodnocení medikace 
ambulantního pacienta klinickým farmaceutem.
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.
Výkon žádným způsobem nezasahuje do kompetencí specialistů v oboru Praktické lékárenství či Nemocniční 
lékárenství a nebrání poskytování individuálních konzultací pacientům v lékárně.
Výkon je podložen klinickou praxí a dlouholetou spoluprací klinických farmaceutů s lékaři.

PRACOVNÍ SKUPINY ČOSKF

V rámci ČOSKF pracuje několik pracovních skupin:

1. skupiny, které se hlouběji věnují specifické odborné problematice a členům společnosti přinášejí konkrét-
ní výstupy, které jim pomáhají v jejich klinické praxi

• Pracovní skupina pro podání léčiv sondou

• Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv

• Pracovní skupina pro farmakoterapii COVID-19

• Pracovní skupina pro farmakoterapie obézních pacientů

• Pracovní skupina pro zpracování digitálních projektů

2. skupiny, jejichž úkolem je koordinace implementace a rozvoje klinickofarmaceutické péče v konkrétních 
oblastech

• Pracovní skupina pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči při dialyzačních střediscích

• Pracovní skupina pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře

Pracovní skupina pro podání léčiv sondou

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

Hlavním úkolem PS je příprava písemných doporučení ke správnému podání 
léčiv sondou, určenou primárně pro podávání enterální výživy. Cílem doporu-
čení 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 rovněž připravuje interaktivní rozhodovací schémata, která usnadňují 
výběr nejvhodnějšího přípravku s obsahem požadované účinné látky či výběr nejvhodnější terapeutické alterna-
tivy v rámci požadované lékové skupiny – vždy v závislosti na použitém typu sondy.
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V roce 2021 se uskutečnila 1 online schůzka PS. Prioritou bylo pokračovat v započaté aktualizaci doporučení 
vydaných před 1. červnem 2018 – přehodnocena byla další 4 z nich. Kromě toho byla zveřejněna 3 nová doporu-
čení ke 3 léčivům a 1 nové rozhodovací schéma.

Činnost PS byla prezentována na 25. kongresu nemocničních lékárníků (Olomouc, 11/2021).

K 31. prosinci 2021 měla PS 13 členů, na webu ČOSKF bylo zveřejněno celkem 56 doporučení ke 47 léčivům a 4 
rozhodovací schémata.

Koordinátor: PharmDr. Alena Linhartová 

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv
Pracovní skupina (PS) zahájila svoji činnost v roce 2017.

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

V roce 2021 se uskutečnily 3 online schůzky a 1 prezenční schůzka PS.

PS zpracovala problematiku analgeticko-myorelaxačních infuzí do odborného 
článku, který byl publikován v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. (Murínová I., Linhartová 
A., Muselík J., et al. Analgeticko-myorelaxační infuze v terapii VAS, Technologické a klinické aspekty, Cesk Slov 
Neurol N 2021; 84/117(5): 465-471. doi: 10.48095/cccsnn20211.)

Dále byla průběžně aktualizována Tabulka ředění a podávání léčiv. Nyní je zpracováno 126 léčivých látek v 268 
léčivých přípravcích (verze 0.6). Novinkou je umístění interaktivního „vyhledávače“ léčiv na webu.

Byla otevřena problematika kontinuálních a prodloužených infuzí, což bude hlavním úkolem roku 2022. Jedná se 
o další z priorit, které si PS stanovila při svém vzniku.

PS spolupracuje s Ústavem farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.

K 31. prosinci 2021 měla PS 11 členů.

Koordinátor: PharmDr. Irena Murínová

Pracovní skupina pro farmakoterapii COVID-19
Kliničtí farmaceuti jsou součástí multidisciplinárních týmů, které pečují o pacienty 
s COVID-19.

Pracovní skupina (PS) zahájila svoji činnost v roce 2020, kdy ČOSKF pružně reagovala na 
vzniklou epidemiologickou situaci. PS pokračovala ve své činnosti i v roce 2021 a vydala 
několik aktualizací dokumentu Farmakoterapie COVID-19 (https://www.coskf.cz/covid-19).

Cílem tohoto dokumentu je doplnit nebo okomentovat důležité informace pro racionální 
a bezpečné podávání léčiv v indikaci COVID-19, a to zejm. v některých specifických situacích a zejm. u hospita-
lizovaných dospělých pacientů.

Koordinátoři: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová, PharmDr. Irena Murínová

Pracovní skupina pro farmakoterapii obézních pacientů
Pracovní skupina (PS) zahájila svoji činnost v roce 2020.

V roce 2021 se PS věnovala přípravě metodiky, která bude následně sloužit k tvorbě doporu-
čení pro úpravy dávek jednotlivých léčiv.

V roce 2021 rovněž vznikly 2 odborné texty na téma farmakoterapie obezity a změny far-
makokinetiky u obézních pacientů. (Hartinger JM. Novinky ve farmakoterapii obezity. Prakt. 
Lékáren. 2021; 17(2): 74-80. Hartinger JM, Vaněček V, Slisz T, Vetchá M, Teřl M. Monoklonální 
protilátky pro léčbu astmatu v terénu obezity. Stud. Pneumol. Phthiseol., 81, 2021, č. 4, s. 

169–174.)

Kliničtí farmaceuti se pravidelně aktivně účastní obezitologického sympozia Šonkův den a příspěvky na toto téma 
rovněž zazněly na 10. výročním kongresu ČOSKF.

Koordinátoři: PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D., PharmDr. Alena Pilková

Pracovní skupina pro zpracování digitálních projektů
Pracovní skupina byla ustanovena v roce 2021 s cílem zpracovávat digitální projekty související s farmakoterapií 
(lékové informační databáze, aplikace apod.) a s výkonem povolání klinického farmaceuta.

Jednotlivé projekty budou vytvářeny ve spolupráci s dalšími odbornostmi (programátor, web developer, lékař) 
tak, aby byla zajištěna odborná kvalita i technologické zpracování.
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V roce 2021 byla podrobně zanalyzována struktura webových stránek ČOSKF. Na základě této analýzy byly navr-
ženy změny, které jsou ve spolupráci s autory obsahu, vývojáři a grafiky postupně zpracovávány. Cílem je vytvořit 
reprezentativní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které by více vyhovovalo potřebám společnosti a uživatelů.

Koordinátor: Mgr. Klára Hortová 

 

Pracovní skupina pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči při dialyzačních střediscích
Pracovní skupina (PS) zahájila svoji činnost v roce 2021.

Cílem PS je vytvoření sítě ambulantních pracovišť klinického farmaceuta při dialyzačních 
střediscích a přispět ke zlepšení péče o chronicky dialyzované pacienty.

Proč je klinický farmaceut přínosem v rámci péče o chronicky dialyzované pacienty?

Pacient s terminálním selháním funkce ledvin je polymorbidním pacientem s polyfarma-
koterapií přesahující rozsah ostatních interních oborů. V rámci péče o tyto pacienty je 

třeba přijmout řadu kompromisů, typicky v oblastech kardiovaskulárního rizika a cévních příhod, terapie diabe-
tu, hyperlipidemie, minerálové kostní nemoci, předcházení rozvoje malnutrice a frailty syndromu. Přidruženými 
onemocněními jsou neuropatie, endokrinopatie a deprese. Většinou se jedná o pacienty seniorského věku. 

Dialýza je unikátní metodou, která umožňuje přežití pacientů se selháním principiálně vitálního orgánu nezřídka 
po dobu let až desítek let, nicméně s nutností pravidelného napojení pacienta na mimotělní okruh s rizikem řady 
specifických komplikací. Pro dialyzovaného pacienta je s výhodou poskytování komplexní péče na jednom místě.

Koordinátoři: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.

Pracovní skupina pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře
Pracovní skupina (PS) zahájila svoji činnost v roce 2021.

Klinickofarmaceutická péče by měla být dostupná pacientům ve všech sférách zdravotní péče, tedy jak v lůžkové, 
tak i v ambulantní oblasti. Aktuální legislativní úprava již umožňuje postupnou implementaci klinickofarmaceutic-
ké péče i do ambulantní sféry. Respektování možností a naplňování pravidel povede postupně k plné dostupnosti 
standardizované klinickofarmaceutické péče pro všechny pacienty, kteří ji potřebují. Aby bylo dosaženo tohoto 
cíle, je potřeba rozvíjet spolupráci mezi oběma odbornostmi zejména na regionální úrovni.

Koordinátor: PharmDr. Kateřina Langmaierová 

ČOSKF A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU KLINICKÁ FARMACIE

Pregraduální vzdělávání a spolupráce s fakultami
Pokračuje spolupráce na pregraduální výuce na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové 
a Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Zástupci oboru Klinická farmacie byli pozváni Spolkem českých studentů farmacie na 2 akce, kde byl studentům 
prezentován obor a uplatnění klinického farmaceuta v ČR:

• Cesty farmacie, 31. března 2021

• 3. ročník veletrhu bioanalytiky a farmacie, 17. dubna 2021

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. Nedílnou součástí spolupráce s IPVZ je příprava edukačních materiálů – podkladů pro 
výuku v interaktivně zaměřených specializačních kurzech.

V roce 2021 bylo realizováno 19 specializačních stáží a tyto specializační kurzy:

• Zvláštnosti farmakoterapie (únor 2021, online)

• Bezpečná farmakoterapie (březen 2021, online)

• Hepatální insuficience (říjen 2021, online)

• Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody (listopad 2021, Praha)

• Standardy práce klinického farmaceuta (listopad 2021, Praha)
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V roce 2021:

• Vzniklo 22 akreditovaných pracovišť pro specializovaný výcvik v oboru Klinická farmacie.

• Počet farmaceutů, kteří získali specializovanou způsobilost KF v roce 2021: 5

• Počet farmaceutů, kteří se nově zařadili do specializační přípravy v KF v roce 2021: 23

• Celkový počet farmaceutů, kteří se aktivně připravují k získání specializované způsobilosti v KF: 70

Kontinuální vzdělávání
S ohledem na epidemiologickou situaci byl, oproti plánu, realizován pouze 1 workshop.

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE ČOSKF

Aktuality KF 2021 virtuálně

Konference pracovně-metodického charakteru proběhla 30. 3. 2021, a to vzhledem k epidemiologicky nepříznivé 
situaci virtuálně.

Konference představuje příležitost pro setkání výboru společnosti a jejích členů. Cílem setkání je zrekapitulovat 
dění v oboru Klinická farmacie v uplynulém roce a představit vize a úkoly pro nadcházející období.

Na konferenci zazněla tato témata:

• Úskalí terminologie aneb informace k českému překladu dokumentu European Statements of Hospital Pharmacy
• Ambulantní výkon klinického farmaceuta
• Dopad nového výkonu na strategii ČOSKF v ambulantní sféře zdravotní péče
• Farmakoterapie COVID-19, pracovní skupina ČOSKF
• Nový vzdělávací program oboru Klinická farmacie a akreditace pracovišť

Workshop: Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV – Tekutiny v intenzivní péči II

17. 9. 2021, Plzeň
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10. kongres ČOSKF

8.-9. 10. 2021, Praha
Workshopy:

• Hodnocení účinnosti přímých antikoagulancií v akutních stavech (iCMP na terapii DOAC, chirurgické výkony)

• V čem je pacient po transplantaci stejný/jiný od jiného imunosuprimovaného pacienta?

• Antimykotika a Candida glabrata v moči – amfotericin, flukonazol, flucytosin

 

PREZENTACE OBORU KLINICKÁ FARMACIE NA AKCÍCH 
SPŘÁTELENÝCH ODBORNOSTÍ

Webinář: Spolupráce všeobecného lékaře s klinickým farmaceutem

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

28. 3. 2021

23. ročník Colours of Sepsis, festival intenzivní medicíny

Pořadatel: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  
FN Ostrava a Klinika dětského lékařství FN Ostrava

27.-29. 4. 2021, online

Kurz pro antibiotické konziliáře

Pořadatel: Katedra mikrobiologie a Katedra infekčního lékařství IPVZ

10.-12. 6. 2021, online

Kurz „Klinická farmacie v paliativní medicíně“

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

27. 5. 2021, online

XII. Celostátní konference paliativní medicíny 

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

17.-18. 9. 2021, Plzeň
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Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR: Péče o nemocné s náhradou funkce ledvin (RRT)

Pořadatel: Aesculap Akademie ve spolupráci s dialyzačními středisky B. Braun Avitum 
s.r.o.

14. 10. 2021, Praha

 

Sympozium: Clinical Pharmacy Methodology, Education and Practical Applica-
tion: comparison of three countries (Czech Republic, Great Britain, USA)

Pořadatel: The Federation of European Pharmacological Societies

8. 12. 2021, online

 

PUBLIKACE ČLENŮ ČOSKF

Klinická farmacie je rozvíjející se obor, přibývá proto jak metodických, tak odborných publikací klinických farma-
ceutů.

Níže uvedený přehled sumarizuje práce zveřejněné v roce 2021 a nabízí je kolegům z řad klinických farmaceutů 
i odborné veřejnosti coby inspiraci pro vlastní činnost i vzájemnou spolupráci.

Metodické publikace
Krejčí V, Murínová I, Mohoutová J, Staňková P. Věnujeme medikaci seniorů dostatečnou péči? (Případ Domova 
Vlčí mák ÚVN Praha). Vnitř Lék. 2021; 67(e5): e17–e22.

Maříková M, Josková V, Halvová P, Rozsívalová P, Kapla J. Poskytování klinickofarmaceutické péče na Klinice 
infekčních nemocí během první vlny pandemie COVID-19 – zkušenost jednoho pracoviště. Klin Farmakol Farm. 
2021; 35(1): 6-11.

Odborné publikace
Bobek D, Šíma M, Slanař O. Gynekomastie jako nežádoucí účinek léčiv. Prakt Lékáren. 2021; 17(3): 147-149.

Gregorová J. Léčiva a dialýza aneb o čem musím přemýšlet v akutních situacích. Aktuality v nefrologii. 2021; 
27(4): 133-146.

Gregorová J, Murínová I, Linhartová A. Farmakoterapie COVID-19. Remedia. 2021; 31(1): 99-102.

Hálek J, Voláková J, Wita M, Lasák J, Kantor L. Kofein, káva a kojení. Pediatr. praxi 2021; 22(4): 272-275.

Hartinger JM, Lukáč P, Mitáš P, Mlček M, Popková M, Suchý T, Šupová M, Závora J, Adámková V, Benáková H, 
Slanař O, Šíma M, Bartoš M, Chlup H, Grus T. Vancomycin-releasing cross-linked collagen sponges as wound 
dressings. Bosn J Basic Med Sci. 2021; 21(1): 61-70.

Hartinger JM, Svobodová A, Malíková I, Šachl R, Slanař O. Effective use of fondaparinux in patient with unre-
sponsiveness to nadroparin. J Clin Pharm Ther. 2021; 46(2): 539-542.

Hartinger JM, Šíma M, Hronová K, Halouzková BA, Szonowská B, Polakovič V, Bednářová V, Hladinová Z, Tesař V, 
Slanař O. Vancomycin Pharmacokinetics in Patients Treated with Intermittent Haemodialysis Based on Thera-
peutic Drug Monitoring. J Chemother. 2021. Epub ahead of print.
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Josková Zdanovcová V, Koblížek V. Non adherence k inhalační léčbě CHOPN – dosud přehlížený problém. Far-
makoter Revue. 2021; 6(5): 565-575.

Katrnošková S, Gregorová J, Peychl I. Dlouhodobá farmakoterapie primární hypertenze u dětí. Pediatr praxi. 
2021; 22(6): 393-398.

Kubeček O, Paterová P, Novosadová M. Risk Factors for Infections, Antibiotic Therapy, and Its Impact on Cancer 
Therapy Outcomes for Patients with Solid Tumors. Life (Basel). 2021; 11(12): 1387.

Murínová I, Linhartová A, Muselík J, Cihlo J, Dvířková L, Gregorová J, Kroutilová K, Langmaierová K, Polášková J, 
Vedrová J, Vodička M. Analgeticko-myorelaxační infuze v terapii vertebrogenního algického syndromu – tech-
nologické a klinické aspekty. Cesk Slov Neurol N. 2021; 84/117(5): 465-471.

Pokorná P, Šíma M, Koch B, Tibboel D, Slanař O. Sufentanil disposition and pharmacokinetic model-based 
dosage regimen for sufentanil in ventilated full term neonates. Pharmacology. 2021; 106(7-8): 284-389.

Pokorná P, Šíma M, Švestková N, Slanař O. Levetiracetam pharmacokinetics and its covariates: proposal for 
optimal dosing in the paediatric population. Eur J Hosp Pharm. 2021. Epub ahead of print.

Pokorná P, Šíma M, Tibboel D, Slanař O. Impact of haemolysis on vancomycin disposition in a full-term neonate 
treated with extracorporeal membrane oxygenation. Perfusion. 2021; 36(8): 864-867.

Pousková K, Staša J, Harapátová D, Gregorová J, Třešňák Hercogová J. Bezpečnost individuálně připravovaných 
léčivých přípravků pohledem klinického farmaceuta. Čes Dermatovenerol. 2021; 11(2): 30-48.

Révézová K, Murínová I, Votava J, Gucký T. Interpretace plazmatických hladin fenytoinu a valproátu při enterál-
ním podávání u hypoalbuminemické pacientky. Cesk Slov Neurol N. 2021; 84(6): 594-596.

Roušarová J, Šíma M, Kozlík P, Křížek T, Slanař O. Changes in Rosuvastatin Pharmacokinetics During Postnatal 
Ontogenesis in Rats. J Pharm Pharm Sci. 2021; 25: 1-8.

Roušarová J, Šíma M, Slanař O. Therapeutic Drug Monitoring of Protein Kinase Inhibitors in Breast Cancer Pati-
ents. Prague Med Rep. 2021; 122(4): 243-256.

Rychlíčková J, Jurečková H. Metamizol (dipyron). Klin Farmakol Farm. 2021; 35(2): 94-98.

Ryšánek P, Grus T, Lukáč P, Kozlík P, Křížek T, Pozniak J, Roušarová J, Královičová J, Kutinová Canová N, Boleslavská 
T, Bosák J, Štěpánek F, Šíma M, Slanař O. Validity of cycloheximide chylomicron flow blocking method for the 
evaluation of lymphatic transport of drugs. Br J Pharmacol. 2021; 178(23): 4663-4674.

Slanař O, Hronová K, Bartošová O, Šíma M. Recent advances in the personalized treatment of estrogen recep-
tor-positive breast cancer with tamoxifen: a focus on pharmacogenomics. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 
2021; 17(3): 307-321.

Suchopár J, Prokeš M, Suchopár Š. Lékové interakce antimigrenik (1. část). Remedia. 2021; 31(3): 284-291.

Suchopár J, Prokeš M, Suchopár Š. Lékové interakce antimigrenik (2. část). Remedia. 2021; 31(4): 391-397.

Šíma M, Hartinger J, Grus T, Slanař O. Initial dosing of intermittent vancomycin in adults: estimation of dosing 
interval in relation to dose and renal function. Eur J Hosp Pharm. 2021; 28(5): 276-279.

Šíma M, Michaličková D, Ryšánek P, Cihlářová P, Kuchař M, Lžičařová D, Beroušek J, Hartinger JM, Vymazal T, 
Slanař O. No time dependence of ciprofloxacin pharmacokinetics in critically ill adults, comparison of indivi-
dual and population analysis. Pharmaceutics. 2021; 13(8): 1156.

Šíma M, Michaličková D, Slanař O. What is the best predictor of phenobarbital pharmacokinetics to use for 
initial dosing in neonates? Pharmaceutics. 2021; 13(3): 301.

Štětkářová I, Čupáková J. Failure of Warfarin Anticoagulation Therapy after Administration of Oral Terbinafine. 
Acta Medica (Hradec Kralove). 2021; 64(2): 132-135.

Tašková I a kol. Psychofarmaka v kazuistikách. Maxdorf. 2021. ISBN 978-80-7345-678-8.

Tesař V, Hartinger J. Použití léků vyvinutých pro jiné indikace v léčbě infekce covid-19. Vnitř Lék. 2021; 67(4): 
191-192. (Editorial)

Vedrová J, Ráčil Z. Nově používané molekuly v cílené léčbě akutní myeloidní leukemie – jejich nežádoucí účin-
ky, komplikace terapie a významné lékové interakce. Transfuze Hematol Dnes. 2021; 27(1): 16-27.

Vokurka S, Holečková P, Navrátilová Hrabánková D, Jirsová K, Liška J, Novosadová M, Jánská V, Faber E, Šípová S, 
Cvek J, Pochop L, Kozáková Š, Kouřilová P, Labudíková M. Postižení dutiny ústní onkologických a hematoonko-
logických pacientů – doporučení pro péči ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnos-
ti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti 
radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Klin Onkol. 2021; 34(2): 153-162.
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