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Nemocniční lékárenství ČR – nástavbová 

specializace (od 1. 7. 2017)

▪ Základní kmen – lékárenský (1,5 roku)

▪ Základní specializace:

▪ Praktické lékárenství (1,5 roku)

▪ Klinická farmacie (3,5 roku)

▪ Nástavbová specializace:

▪Nemocniční lékárenství (2 roky)



Lékárenská péče v NL a její pacienti

▪ Hospitalizovaní pacienti

▪ Propouštění pacienti

▪ Ambulantní pacienti

▪ Pacienti v domácí péči



NL se zabývá:

▪ Zajištění výdeje LP a ZP

▪ Přípravou léčiv

▪ Kontrolou léčiv

▪ Přípravou a výdejem laboratorních chemikálií 

a diagnostik

▪ Dokumentační činností

▪ Konzultacemi a poradenstvím (komise)

▪ Klinicko-farmaceutickou péčí

▪ Edukace – pregraduál a postgraduál

▪



Úloha NL v optimalizaci péče o pacienta

▪ Člen nutričního týmu

▪ Člen onkologického týmu

▪ Farmaceutický servis KHL

▪ Člen komisí v nemocnici (lékové, 

antibiotické, etické, nákladné 

terapie..)

▪ Účast na sběru dat – SÚKL, ÚZIS, 

farmakoepidemilogické účely



The common training framework – the 

educational tool for hospital pharmacy 

improvement (CTF)

▪ “to enhance the quality of, safety 

of, and equity of access to, patient 

care in every European country”. 

▪ „Statementy“ EAHP

▪



CTF- Steering Committee members:

▪ Ian Bates (Chair)

▪ Rahul Singal (Chair of Working Group 1)

▪ Roberto Frontini (Chair of Working Group 2)

▪ Joan Peppard (EAHP Immediate Past President, Chair of Working

Group 3)

▪ Petr Horák (EAHP President and Czech Republic)

▪ Kees Neef (The Netherlands and EAHP Director of Education, 

Science and Research)

▪ Antonio Gouveia (Portugal)

▪ Guillaume Hache (France)

▪ Eduardo Echarri (Spain)

▪ Jos Kosterink (The Netherlands)

▪ Juraj Sykora (Slovakia)

▪ Paolo Serra (Italy)

▪ Olivia Dalleur (Belgium)



CTF WG1: COMPETENCY MAPPING

▪ “the creation of a strong agreement on the 

knowledge, skills and competencies required 

to practice hospital pharmacy at an advanced 

level in Europe.”

▪ Mapování kompetencí NL v zemích EU

▪ Mapování vzdělávacích programů

▪ Vývoj edukačních standardů a doporučených 

postupů



CTF WG3: COMMUNICATIONS

▪ zajištění zapojení a podpory národních vlád, 

kompetentních autorit a Evropské komise pro 

tento projekt.



CTF WG4: CTF realisation (zavřeno)

▪ “to implement CTF and make it a reality within 

EAHP member countries”.

CTF WG2: shromáždění důkazů (zrušeno)

▪ “the compilation of supporting evidence of the 

value that can be created in forming a common 

training framework for hospital pharmacy.”



Podporujete CTF?



Povede CTF k přesunu NL do zahraničí?



Máte zkušenosti z uznáváním specializace 

ze zahraničí?



Máte osobní zkušenosti z uznáváním 

specializace ze zahraničí?



Hlavní důvody odchodu do zahraničí



Jaké máte zkušenosti s uznáním 

specializace v zahraničí?



CTF WG1: závěry ze září 2017

▪ 24 kompetencí

▪ 87 oblastí znalostí

▪ 136 konkrétní kompetence



Vědecké znalosti



Management



Využité zdroje: https://www.eahp.eu/

▪ http://www.hospitalpharmacy.eu/labor-mobility-

survey

▪ http://www.hospitalpharmacy.eu/competency-

framework

http://www.hospitalpharmacy.eu/competency-framework


Teoretické znalosti ČR – veř. lékárenství



Praktické dovednosti ČR – veř. lékárenství



Kompetence NL - návrh

▪ Vedení lékárny s odbornými pracovišti pro 

přípravu zvlášť náročných lékových forem 

podle zákona o léčivech. 

▪ Kompletní zajištění přípravy zvlášť 

náročných lékových forem, schvalování 

technologických předpisů a standardních 

operačních postupů pro přípravu zvlášť 

náročných lékových forem.

▪ Zavádění systému a kontrola pravidel 

souvisejících s bezpečným zacházením 

s léčivy zařízeních lůžkové péče.

▪ Odpovědnost za sledování závad v jakosti ve 

zdravotnickém zařízení.



Kompetence NL - návrh

▪ Zavádění nových poznatků stabilitních 

a kompatibilitních studií do přípravy 

léčiv. 

▪ Poskytování lékového informačního 

servisu zdravotnickým zařízením

▪Garant zacházení s LP ve zdravotnických 

zařízeních.

▪ Kontrola zacházení s návykovými látkami 

ve zdravotnických zařízeních.



Kompetence NL - návrh

▪ Hodnocení zdravotní péče, která vede k 

zajištění nákladově efektivního využití 

zdravotnických technologií (léčivé přípravky, 

zdravotnické prostředky) v zařízeních zdravotní 

péče, včetně provádění farmakoekonomického 

hodnocení inovativních technologií. 

▪ Je způsobilý k přípravě kvalitativních kritérií 

předmětu výběrových řízení pro léčivé 

přípravky a zdravotnické prostředky, včetně 

multikriteriálního výběru. 

▪ Zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro 

zdravotnické zařízení; řešení nedostupnosti 

léčiv. Zajištění vhodných alternativ.



Kompetence NL - návrh

▪ Člen multidisciplinárního týmu pro řešení 

mimořádných situací typu pandemie nebo 

hromadná neštěstí. 

▪ Zajišťování a provádění celoživotního 

vzdělávání zdravotnických pracovníků.

▪ Školitel pro obory specializačního vzdělávání: 

nemocniční lékárenství, farmaceutická 

technologie a praktické lékárenství.

▪ Člen multidisciplinárních týmů pro design, 

zavedení a správu informačních systémů pro 

podporu všech procesů souvisejících s léčivy a 

bezpečnou farmakoterapií, vč. systémů v rámci 

eHealth a mHealth.



Porovnání kompetencí státy X CTF

Country

Patient 

focus

Medicine 

Focus

System 

Focus

Practice 

Focus

Overal CTF 

complaiance

Spain 95% 95% 89% 74% 88%

Italy 75% 100% 100% 100% 94%

Netherlands 96% 98% 92% 86% 93%

UK 97% 80% 84% 99% 90%

Hungary 66% 85% 93% 88% 83%

Germany 91% 63% 75% 41% 68%

Czech Republic 100% 88% 89% 100% 94%

France 99% 94% 89% 100% 95%

Iceland 90% 81% 81% 92% 86%



Postřehy odjinud: MÁME CO UKÁZAT!!!

▪ Vyšší důraz na vědeckou přípravu

▪ Rozvoj komunikačních a prezentačních 

dovedností

▪ Vypracování smysluplné atestační práce

▪ Jiný způsob zkoušení

▪ Výrazná role školitele

▪ Pravidla specializační přípravy na 

každém pracovišti – pravidelnost
▪ Mezioborová spolupráce



Koho musí lékárník 

přesvědčit, aby byl 

vnímán jako odborník?



Koho musí lékárník přesvědčit, 

aby byl vnímán jako odborník?

heislerova@ipvz.cz

Ruská 85, 100 05, Praha 10

www.ipvz.cz

mailto:heislerova@ipvz.cz


Je pro nás užitečná evropská specializace?

▪ ANO!

▪ Mezinárodní spolupráce

▪ Jasné podklady – koncepce oboru, 

vzdělávací programy

▪ Jasné zmapování současnosti v NL 

napříč státy

▪ Vylepšení komunikačních dovedností

▪ Děkuji za pozornost!



Těšíme se na vás!

Mgr. Michal Hojný


