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Bavíme se o místě klinické farmacie v systému zdravotní péče. 

Bavíme se o emancipaci oboru. 



V České republice je legislativně ukotveno, kdo vede lékárnu s odbornými pracovišti pro 
přípravu zvlášť náročných lékových forem.  

 Získání zvláštní specializované způsobilosti v nástavbovém oboru Nemocniční 
lékárenství je podmínkou pro samostatný výkon činnosti při vedení lékárny s 
odbornými pracovišti pro přípravu zvlášť náročných lékových forem. 

… co když má lékárna Oddělení klinické farmacie? 
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Oddělení KF vede klinický farmaceut 

… klinický farmaceut nemá možnost vést nemocniční lékárnu, pokud si 

nedodělá specializaci k náročným lékovým formám, aby uměl vše. 

 

… nemocniční lékárník si nemusí dodělat specializaci z KF, aby uměl 

vše, co vede? 
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Vzdělání?  
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 Absolvent farmaceutické fakulty bez specializačního nebo se 
specializačním vzděláním. 

 



 Farmaceut se specializací v oboru Klinická farmacie.  

 



 Farmaceut se specializací v oboru Nemocniční lékárenství.  











Praktický lékárník 

Nemocniční lékárník 

Farmaceutický technolog 

Radiofarmaceut 

Klinický farmaceut … 

 
… podle specializace a v rámci svých kompetencí poskytují lékárenskou 

péči nebo klinickofarmaceutickou péči. 





=
FARMACEUT 



Farmaceut poskytující zdravotní služby v nemocnici  



 Jasně definovaný rámec činnosti je pro nás, ale i pro každý jiný obor 
důležitý, i z forenzního hlediska 

 







 Část 4: zdravotní služby klinické farmacie – klinickofarmaceutická péče 



Část 4: zdravotní služby klinické farmacie – klinickofarmaceutická péče 

Farmaceuti poskytující zdravotní služby v nemocnici by měli být zapojeni do všech oblastí 

poskytování zdravotní péče tak, aby mohli prospektivně ovlivňovat rozhodování o terapii 

pacienta v rámci multidisciplinární spolupráce. Měli by hrát zásadní roli v poradenství, 

implementaci a monitoringu změn medikace v souladu s potřebami pacientů, ošetřujícího 

personálu a dalších zdravotnických pracovníků. 

Všechny ordinace léčiv by měly být, co nejdříve zkontrolovány a validovány farmaceutem 

poskytujícím zdravotní služby v nemocnici. Tato kontrola by měla proběhnout, pokud to klinická 

situace a/nebo nastavení systému umožňuje, před dodáním a podáním léčiv.  

Farmaceuti poskytující zdravotní služby v nemocnici by měli mít přístup ke zdravotnické 

dokumentaci pacienta. Jejich klinické intervence by měly být dokumentovány ve zdravotnické 

dokumentaci pacienta a analyzovány, informace z těchto analýz by měly vést ke zvýšení 

kvality poskytované péče. 

Všechna léčiva užívaná pacienty by měla být uvedená v jejich zdravotnické dokumentaci. 

Léčiva včetně potravních doplňků by měla být při příjmu pacienta zhodnocena farmaceutem 

poskytujícím zdravotní služby v nemocnici. 

Farmaceuti poskytující zdravotní služby v nemocnici by měli podporovat kontinuitu zdravotní 

péče a přispívat k řádnému přenosu informací o farmakoterapii pacienta při jeho pohybech 

v rámci zdravotnického systému (při překladech pacienta mezi jeho jednotlivými složkami). 



Farmaceuti, kteří poskytují zdravotní služby v nemocnici a kteří jsou nedílnou součástí týmů 

zajišťujících péči o pacienty, by měli zajistit, že informace o možnostech léčby a zejména o 

použití léčiv, jsou pacientům i ošetřujícímu personálu předkládány ve srozumitelné formě. 

Farmaceuti poskytující zdravotní služby v nemocnici by měli informovat a edukovat pacienty, 

ošetřující personál a jiné zdravotnické pracovníky v případech, kdy jsou léčiva použita mimo 

rámec jejich registrace. 

Služby klinické farmacie by měly být kontinuálně rozvíjeny tak, aby byly optimalizovány 

výsledky léčby pacientů. 



Clusters with individual outcomes: 

Patient care and clinical pharmacy skills competencies – pages 3 to 6 

Medicines and their use related competencies – pages 7 to 9 

Management competencies – pages 10 to 12 

Professional competencies – pages 13 to 15 



Scientific knowledge 

Patient focus Medicines focus 

Patient care and clinical pharmacy skills 

competencies 

Medicines and their use related competencies 

Patient consultation Development, production, analyses and control of medicines 

Medicine, medication safety and medical devices issues Provision of medicine and medical devices 

Information and communication Medicines and medical devices information and patient education 

Providing information Monitoring medicines therapy and medical devices 

Expert practice Interface management 

Management knowledge 

System focus Practice focus 

Management competencies Professional competencies 

Procurement – and management of medicines and medical devices Professionalism 

Hospital and medication safety management Effective communication skills 

Collaborative work Team work 

Clinical Governance Organisation 

Staff management Service Provision 

Development and research Costs systems 

Training other healthcare professionals 

Leadership development 



V modelu činností oboru jsme před Evropou 





Absolvent se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie je 
oprávněn k přímé péči o pacienta, včetně jeho edukace v oblasti 
farmakoterapie.  



Absolvent se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie je 
oprávněn k samostatné tvorbě farmakoterapeutických doporučení, 
tj. návrhů změn ve farmakoterapeutických režimech s ohledem na 
individuální charakteristiky pacienta, jak v průběhu hospitalizace, tak 
v oblasti ambulantní péče. 

 



Absolvent se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie je 
oprávněn k poskytování proaktivního screeningového hodnocení 
medikace pro pacienty poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících 
lůžkovou a/nebo ambulantní péči, které je zaměřené 

 na identifikaci vybraných rizikových situací v oblasti farmakoterapie,  

 na hodnocení a podporu správného užívání a podávání léčivých přípravků, 

 na hodnocení a zvyšování adherence pacienta k léčbě. 

 



Absolvent se specializovanou způsobilostí je oprávněn k provádění 
klinickofarmaceutické péče ve všech prostředích zdravotní a 
sociální péče, tj. na odděleních a pracovištích klinické farmacie 
v lůžkovém i ambulantním sektoru, v zařízeních sociálních služeb i 
v rámci poskytování sociálních služeb v domácím prostředí.  

 



Absolvent se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie je 
oprávněn k poskytování klinickofarmaceutické péče pacientům 
poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lůžkovou a/nebo 
ambulantní péči a to způsobem 

 proaktivního systematického hodnocení medikace pacienta 

 komplexního,  

 výběrového,  

 konziliárního hodnocení medikace pacienta. 

 



Absolvent se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie je 
oprávněn k samostatnému provádění následujících činností 

 



Vstupní kontrola medikace při příjmu pacienta (lůžková péče) 
 odebírání, zhodnocení a potvrzení lékové anamnézy pacienta, včetně došetření 

neúplných informací, poskytnutí informace ošetřujícímu lékaři a zápisu do 
zdravotnické dokumentace pacienta; 

 kontrola preskripce (zhodnocení vstupní medikace po formální stránce-správný 
pacient, správný lék, správná dávka, správný čas, správná cesta podání); 

 

 



Komplexní zhodnocení medikace pacienta při příjmu do péče 
klinického farmaceuta (lůžková i ambulantní péče) a určení míry 
rizikovosti pacienta ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým 
problémům, včetně poskytnutí informace ošetřujícímu lékaři a zápisu do 
zdravotnické dokumentace pacienta 

 



Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie u hospitalizovaného 
nebo ambulantního pacienta ve vztahu k jeho aktuálním nebo 
potenciálním problémům souvisejícím s užíváním nebo podáváním léků, 
včetně poskytnutí informace ošetřujícímu lékaři, rozhodnutí o termínu 
další kontroly medikace a zápisu do zdravotnické dokumentace pacienta 

 



Zhodnocení medikace hospitalizovaného pacienta při propouštění z 
lůžkové do ambulantní péče, včetně poskytnutí informace ošetřujícímu 
lékaři a zápisu do zdravotnické dokumentace pacienta. 

 



Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace 
farmakoterapie hospitalizovaného nebo ambulantního pacienta v 
kontextu zdravotnické dokumentace a požadavků ošetřujícího lékaře, 
včetně rozhodnutí o dalším farmakoterapeutickém postupu, rozhodnutí o 
termínu další kontroly medikace, k poskytnutí informací ošetřujícímu 
lékaři a zápisu do zdravotnické dokumentace pacienta 

 



Indikace laboratorních a fyzikálních vyšetření potřebných pro 
zhodnocení a nastavení farmakoterapie. 

 



Indikace k vyšetření lékařem potřebnému pro zhodnocení a 
nastavení farmakoterapie. 



Absolvent se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie se v rámci 
multidisciplinárního týmu a klinickofarmaceutické péče aktivně podílí na 
revizi, úpravě a tvorbě farmakoterapeutických doporučených postupů a na 
edukaci ostatních zdravotnických pracovníků s cílem zlepšovat úroveň 
racionální a bezpečné farmakoterapie u poskytovatelů zdravotních služeb 
poskytujících lůžkovou a/nebo ambulantní péči.  

Formuje a dodržuje principy účelné a bezpečné farmakoterapie na individuální 
a populační úrovni.  

Zpracovává kvalitativní a kvantitativní analýzy racionality farmakoterapie u 
poskytovatele zdravotních služeb. Posuzuje vztahy mezi léčebným benefitem a 
nákladovou efektivitou konkrétní farmakoterapie, kontroluje úroveň adherence 
s léčbou. Poskytuje informace v lékových informačních centrech.  



Absolvent se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie je 
oprávněn k vedení oddělení klinické farmacie a pracovišť klinické 
farmacie poskytovatele zdravotních služeb. 


