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Strategické kroky a rozvoj 

klinickofarmaceutické péče v ČR 



I. 

Prioritní zajištění klinickofarmaceutické péče pro poskytovatele akutní péče 

s důrazem na oblast akutní lůžkové péče. 

 

Pacienti jsou na akutních lůžkách vystaveni nejvyššímu riziku v souvislosti 

s podávanou a užívanou medikací. 

 

Oddělení/pracoviště klinické farmacie v této sféře péče budou tvořit odbornou 

základnu, důležitou mimo jiné pro zajištění přípravy dalších specialistů v oboru 

Klinická farmacie. 



Oddělení klinické farmacie/pracoviště klinického farmaceuta 

Poskytovatel lůžkové nebo ambulantní péče  

Klinickofarmaceutická péče − lůžková 

Systematická 

Komplexní 

Výběrová 

Konziliární 

Klinickofarmaceutická péče − 
ambulantní 

Systematická 

Komplexní 

Výběrová 

Konziliární 

Klinicky orient 
farmaceutická 

péče 

Screeningové 
hodnocení 
medikace 



Počet lůžek 
Počet 

ZZ 

Lůžka 

celkem 

Z toho lůžka 

následné 

péče 

Doporučený typ 

oddělení/pracoviště 

klinické farmacie 

Minimální počet KF 

k zajištění KFP pro 

lůžka akutní péče 

>1000 11 14 953 222 Vyšší 55 

500−1000 16 10 977 1 009 Vyšší 64 

200−499 62 20 778 1 699 Základní 124 

Celkem  89 − − − 243 

Kam se musíme posunout? 

39 oddělení/pracovišť KF → potřeba je 89 oddělení/pracovišť KF  



Rozvoj ambulantní klinickofarmaceutické péče 

 

Rozvoj sítě oddělení klinické farmacie u poskytovatele akutní péče, která budou 

poskytovat specializovanou ambulantní klinickofarmaceutickou péči.  

 

Oddělení klinické farmacie u poskytovatelů akutní péče budou tvořit odbornou 

základnu pro poskytování konzultací i pro praktické lékaře.  

Priorita síť ambulantních pracovišť − krajská města. 

II. 



Podpora farmaceutů se zájmem více se klinicky orientovat. 

 

Podpora a využití odbornosti farmaceuta i v jiných oblastech zdravotní péče než 

jen v oblasti lékárenské péče. 

 

Podpora klinicky orientované farmaceutické péče na odděleních klinické 

farmacie. 

III. 



Vize odstupňování péče, klinicky orientované farmaceutické péče jako 

předstupně klinickofarmaceutické péče. 

 

Koexistence těchto péčí v systému zdravotních služeb poskytovaných 

farmaceutem tak, aby byla zajištěna kvalita péče a bezpečnost pro pacienta. 

Klinicky orientovaná farmaceutická péče 



Jedná se o základní identifikaci vybraných rizikových situací u pacientů, jako 

jsou duplicity, kontraindikace, lékové interakce, hodnocení a podpora správného 

užívání léčivých přípravků, hodnocení a zvyšování adherence pacienta k léčbě.  

 

Konkrétněji by měly být kompetence stanoveny v příslušné prováděcí vyhlášce 

k zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.  

Screeningové hodnocení medikace  



Oddělení klinické farmacie/pracoviště klinického farmaceuta 

Poskytovatel lůžkové a ambulantní péče  

Klinickofarmaceutická péče − lůžková 

Systematická 

Komplexní 

Výběrová 

Konziliární 

Klinickofarmaceutická péče − 
ambulantní 

Systematická 

Komplexní 

Výběrová 

Konziliární 

Klinicky orient 
farmaceutická 

péče 

Screeningové 
hodnocení 
medikace 

Farmaceut poskytující klinicky orientovanou péči u poskytovatele akutní péče 



Pracoviště KF/pracoviště zajišťující konzult službu KF 

Zařízení sociální péče nebo sociálních služeb 

Klinickofarmaceutická péče − ambulantní 

Systematická 

Komplexní 

Výběrová 

Konziliární 

Klinicky orientovaná 
farmaceutická péče 

Screeningové 
hodnocení medikace 

Farmaceut poskytující klinicky orientovanou péči v zařízeních SP nebo SS 



Pracoviště 
farmaceuta 

Zařízení sociální péče 
nebo sociálních služeb 

Klinicky orientovaná 
farmaceutická péče 

Screeningové 
hodnocení medikace 

Pracoviště farmaceuta v zařízeních sociální péče 

nebo sociálních služeb (předpokladem je pracovně 

právní vztah farmaceuta s daným zařízením), kde 

není pracoviště klinického farmaceuta.  

 

Samostatné screeningové hodnocení medikace může 

provádět farmaceut se zvláštní specializovanou 

způsobilostí vyškolený k této činnosti.  

Identifikované lékové problémy řeší farmaceut  

ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a/nebo klinickým 

farmaceutem.  

Farmaceut poskytující klinicky orientovanou péči v zařízeních SP nebo SS 



Podpora emancipace klinickofarmaceutické péče v oblasti legislativy. 

 

Je třeba odlišit klinickofarmaceutickou péči od lékárenské péče v rámci 

legislativy, účel klinickofarmaceutické péče je jiný než účel lékárenské péče. 

 

Rozšířit požadavek dostupnosti klinického farmaceuta i pro lůžka následné a 

dlouhodobé péče. 

 

Rozšířit požadavek dostupnosti klinického farmaceuta i pro oblast ambulantní 

péče. 
 
Definovat oddělení/pracoviště klinické farmacie jako místa poskytování 

klinickofarmaceutické péče mimo zařízení lékárenské péče. 

IV. 



Podpora emancipace klinickofarmaceutické péče nastavením jejího financování. 

 

Rozvoj klinickofarmaceutické péče by neměl být závislý jen na rozhodnutí 

managementů zdravotnických zařízení. 

 

Klinickofarmaceutická péče by neměla být ve zdravotnických zařízeních 

schovávána pod „finanční zastřešení“ lékárenské péče. 

V. 



Podpora efektivní komunikace s profesními organizacemi. 

 

Je třeba, aby Česká lékárnická komora zahrnula do spektra svého zájmu ve 

větší míře i farmaceuty, kteří pracují mimo zařízení lékárenské péče.  

 

Doba, kdy jediným místem uplatnění farmaceuta při poskytování zdravotních 

služeb byla lékárna, pominula. 

VI. 



Vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci farmaceutů poskytující 

zdravotní služby v nemocnici. 

 

Vytvoření platformy nemocničních farmaceutů 

VII. 



Vytvoření modelu začlenění lékárenské a klinickofarmaceutické péče do 

struktury nemocnice − přijatelného pro oba obory. 

VIII. 


