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SLOVO ÚVODEM
 

Aktivity Sekce klinické farmacie ČFS
Na začátku musím s potěšením konstatovat, že 

klinická farmacie (KF) se jako obor a profesní specia-

lizace v České republice (ve srovnání s jinými zeměmi 

střední Evropy) celkem dobře rozvíjí a věříme, že je 

to jak zásluha pregraduálního vzdělávání, tradice 

ve specializačním vzdělávání, tak aktivit Sekce klinic-

ké farmacie (SKF), aktivit ČOSKF, procesu akreditace 

nemocnic a na něj navázaných prvních skutečně 

funkčních oddělení klinické farmacie. Je nutno také 

zmínit i zásluhu osvícených nemocničních lékárníků, 

kteří vytvářeli určitý prostor v nemocničních lékár-

nách při prvním praktikování klinicko-farmaceutické 

péče a nyní vytvářejí také další oddělení ve svých 

zařízeních. Vzrůstá tak počet různorodých klinic-

ko-farmaceutických pracovišť, která stabilizují obor 

klinická farmacie i farmacii jako takovou. 

K úspěchu pomohlo i převládnutí názoru, že pro-

vádět klinicko-farmaceutickou péči není koníčkem 

realizovaným ve volném čase, ale prakticky 100% 

zaměření klinického farmaceuta na problematiku 

oddělení a pacienta, aby mohl přinášet nadhodnotu 

při rozhodování o terapii, která bude dosahovat cílů 

včetně nižších rizik pro pacienta. K vyšší akceptaci 

oboru v odborné veřejnosti však přispěla i příležitost 

aktivní výměny zkušeností o farmakoterapii s jinými 

odborníky, dokumentace klinicko-farmaceutické péče 

a publikování vědeckých výsledků v časopisech a na 

odborných sympoziích. Sami vidíme na sympoziích 

klinické farmacie René Macha (KFRM) v Mikulově, 

jak nám rostou osobnosti, které je vidět, jak v diskuzi, 

tak při prezentaci svých výsledků a zkušeností. Jsou 

to už skuteční odborníci, které ocenili i naši lékařští 

hosté a řečníci na sympoziích KFRM, a to pokládám 

za největší úspěch tohoto desetiletí. Věřím, že počet 

takových specialistů i v budoucnosti poroste. 

SKF má za sebou bohatou historii a snaží se už 

déle než 33 let vytvářet podmínky pro zdravotníky, kteří 

mají zájem o KF a její rozvoj, aby se mohli sdružovat 

a vyměňovat své zkušenosti v oblasti KF. SKF vytváří 

prostor i pro mezinárodní a mezioborovou komunikaci 

z pohledu účelné farmakoterapie a snaží se podporovat 

KF jako vědeckou disciplínu i jako profesní specializaci, 

jejímž cílem je využívání znalostí, zkušeností a doved-

ností k podpoře účelné farmakoterapie u jednotlivých 

pacientů. Méně se zabývá politickými aspekty rozvoje 

KF a pro tuto činnost se z jejího lůna oddělila ČOSKF. 

V době jejího vzniku byly různé turbulence a i tlak, aby 

zanikla SKF. Vedení SKF tomuto tlaku odolalo, protože se 

domnívá, že platforma České farmaceutické společnosti 

je vhodné prostředí pro výměnu zkušeností a spolupráci 

mezi farmaceutickými odbornostmi (je pro nás stále 

prioritní) a že znalosti a zkušenosti z KF musí využívat 

i jiné obory. Výbor SKF však prosazuje, aby oficiální kli-

nicko-farmaceutická péče byla vždy prováděna pouze 

farmaceuty s atestací v KF. SKF a ČOSKF se snaží hledat 

způsoby spolupráce a více méně se jim to daří.

V koncepci oboru klinická farmacie schválené 

výborem ČFS ČLS JEP je přehled aktivit sekce (https://

www.cfs-cls.cz/Sekce/Sekce-klinicke-farmacie) a zá-

kladní vymezení KF jako vědeckého a vzdělávacího 

oboru. SKF vytváří prostor pro zájemce o určitou 

oblast klinické farmacie – vznikly pracovní skupiny: 

1)Klinická farmacie v nefrologii, 2) Konzultační čin-

nost v lékárně, 3) Klinická farmacie v geriatrii. 

SKF spolupracuje s internisty, praktickými léka-

ři, geriatry, UCKF FaF UK v Hradci Králové a Ústavem 

lékového průvodce a Českou lékárnickou komorou 

(SKF je odborný garant Interaktivních dispenzačních 

seminářů a garantovaného kurzu Základy poskyto-

vání odborných konzultací pacientům v lékárně vč. 

řešení lékových problémů). SKF spolupracuje na mezi-

národní úrovni s ESCP, ISOP, ESPACOMP, PCNE, EU COST, 

ISPE a pomohla přivést do České republiky 5 kongresů 

(+ 1 bude v 2018) a 3 mezinárodní workshopy a pra-

covní odpoledne (+ 4 budou v 2017). Naše největší akce 

Sympozium klinické farmacie René Macha bude i ten-

tokrát v Mikulově (23.–25. 11. 2017) zase s interaktivním 

řešením případů – e-DRBY, workshopy a mezioborový-

mi přednáškami a s dostatečným důrazem na diskusi. 

Kromě XIX. ročníku Sympozia proběhne i XXI. ročník 

Pracovního dne KF v Praze (2. 6. 2017).

Přijďte nám pomoci rozvíjet klinickou farmacii 

anebo se osvěžit krásou, kterou nám dává propojení 

našich odborných farmaceutických znalostí o léči-

vech se znalostí o nemocech a chováním a zkuše-

ností pacienta a jeho ošetřovatelského týmu, a to 

jak na našich akcích, tak přímo v práci pro sekci.
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