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Univerzitní centrum klinické farmacie FaF UK (dále jen „UCKF“) v roce 2019 dosáhlo
počtu 1043 registrací na národních vzdělávacích akcích a více než 100 kolegů z řad klinických
farmaceutů se stalo stálými členy UCKF. V roce 2019 proběhla i schůzka 16 postgraduálních
lektorů z oddělení a pracovišť klinické farmacie z Čech a Moravy, kteří vyjádřili zájem podílet
se aktivně jako přednášející a vedoucí klinických stáží na práci UCKF a na akreditačním
procesu centra. Obor klinická farmacie zaznamenává v současné době i díky velmi kvalitním
školícím aktivitám dynamický rozvoj. Cestu postgraduální specializace si v klinické farmacii
zvolilo již 500 kolegů a počty klinických farmaceutů praktikujících klinickou farmacii
v různých prostředích zdravotní péče se dále rozšiřují. Kliničtí farmaceuti již působí v České
republice na mnoha pozicích nejen v akutní péči, ale i v léčebnách pro dlouhodobě nemocné,
v hospicových zařízeních a ve spolupráci s ambulantními lékaři.
UCKF se v roce 2019 zaměřilo na rozvoj mezinárodní spolupráce a uspořádalo
s finanční podporou projektu EUROAGEISM H2020 tři zahraniční vzdělávací akce, které měly
stimulovat rozvoj klinické farmacie v evropských zemích, a to zejména v zemích střední a
východní Evropy. Na organizaci dvou akcí podporujících rozvoj klinické farmacie se podílel i
výbor Evropské společnosti pro klinickou farmacii (ESCP, European Society of Clinical
Pharmacy).
V únoru 2019 byla uspořádána evropská tréninková škola v Tampere ve Finsku pod
názvem „Rational prescribing in older patients in Europe and other countries: core role of
development of clinical pharmacy services in different settings of care for better
individualization of drug regimens“. Účastníky vzdělávací akce byli kliničtí farmaceuti z 9
evropských zemí, a to z České republiky, Finska, Irska, Belgie, Srbska, Estonska, Chorvatska,
Bulharska a Turecka. V rámci přednáškového programu se vystřídaly moduly přednášek
odborníků v klinické farmacii z Nizozemí, Belgie, Finska, České republiky a Irska, které
shrnuly na teoretické bázi metody praktikování klinické farmacie v akutní péči, ambulantní
péči, ošetřovatelských zařízení a domácí péči, i různé metody využití standardních klinickofarmaceutických nástrojů v každodenní praxi. Posluchači si mohli procvičit získané poznatky
formou praktických workshopů. Mezi experty se akce zúčastnili zejména Dr. J. Hias, Dr. Ch.
Ryan, Dr. A. Somers, Prof. M. Airaksinen, Dr. M. Dimitrow, Dr. A.Kydd, doc. D. Fialová a
prof. J. Vlček.
K dalším mezinárodním aktivitám UCKF v roce 2019 patřily nejen vzdělávací akce
směřující k posílení kvalitního praktikování klinické farmacie, ale i k podpoře vědeckovýzkumných aktivit v oboru klinická farmacie, opět se zaměřením na země střední a východní
Evropy. V souvislosti s Evropským kongresem klinické farmacie v Lublani v říjnu 2019 byla
uspořádána dvoudenní vzdělávací akce pod názvem „New perspectives in geriatric clinical
pharmacy and geriatric pharmacoepidemiology- methodological issues“. Zúčastnili se jí kliničtí
farmaceuti a vědečtí pracovníci ze 7 zemí střední a východní Evropy. Kromě přeshraničních
zemí ČR byli mezi účastníky přítomni zejména kolegové ze Srbska, Estonska, Chorvatska,

Turecka a Albánie. Současně byl zorganizován ve spolupráci s Vědeckým výborem ESCP na
kongresu této evropské společnosti v říjnu 2019 (Lublaňa, Slovinsko) mezinárodní výzkumný
workshop (WS17) pod názvem „International collaboration in designing and conducting
research studies”. Do spolupráce s UCKF se zapojili i další země, a to Nizozemí, Švýcarsko,
Španělsko a Velká Británie. Diskutovány byly různé problémy v rozvoji klinické farmacie v
evropských zemích a platformy vzájemné klinické a výzkumné spolupráce, mj. i pod záštitou
Evropské společnosti pro klinickou farmacii (ESCP). Zprávy z těchto akcí byly a dále jsou
pravidelně zveřejňovány na webových stránkách UCKF (www.faf.cuni.cz/uckf), v ESCP News
a
na
portálu
evropského
projektu
EUROAGEISM
H2020
(https://portal.faf.cuni.cz/Projects/Euroageism-Project/).
Odborné přednášky o mezinárodních aktivitách UCKF a projektu EUROAGEISM
H2020 proběhly v roce 2019 i na dvou národních akcích, a to na XXIII. Pracovním dni klinické
farmacie ČFS ČLS JEP v Praze v květnu 2019 a na národním kongresu České geriatrické a
gerontologické společnosti ČLS JEP v Hradci Králové v listopadu 2019. Evropský projekt
EUROAGEISM H2020 v následujícím roce podpoří další z tréninkových aktivit, které jsou
směřovány k rozvoji klinické farmacie v Evropě, opět s důrazem na země střední a východní
Evropy. V současné době probíhá plánování nových národních a mezinárodních aktivit,
zaměřených na spolupráci klinických farmaceutů a lékařů v oblasti racionálního předepisování
léků.
UCKF se stalo významnou vzdělávací platformou, která podporuje interdisciplinární
spolupráci klinických farmaceutů, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků na národní i
mezinárodní úrovni.
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Foto 1-3: Evropská tréninková škola racionální geriatrické farmakoterapie „Rational
prescribing in older patients in Europe and other countries: core role of development of
clinical pharmacy services in different settings of care for better individualization of drug
regimens“, Tampere, Finsko, 8.-9.2.2019

Foto 4-6: Mezinárodní akce „New perspectives in geriatric clinical pharmacy and
geriatric pharmacoepidemiology- methodological issues“, Ljubljana, Slovinsko,
26.-27.10. 2019

Foto 7-9: Mezinárodní výzkumný workshop (WS17) pod názvem „International
collaboration in designing and conducting research studies”, Evropské sympozium klinické
farmacie, Lublaňa, Slovinsko, 25. 10. 2019

