Zápis č. 4/2016 z jednání výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.,
konaného dne 17. října 2016 v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu od 17:00 do 20:30 hod.
Přítomni: prof. Doležal, Dr. Grodza, Dr. Rotterová, Dr. Malý, Mgr. Kotlář, prof. Vlček, Mgr. Hojný, Dr. Holub, Dr.
Zajícová a Dr. Lisá (předsedkyně revizní komise).
Omluveni: prof. Jahodář, prof. Solich.
Hosté: Dr. Skopová a Dr. Krebs.
Jednání vedl prof. Doležal.
1. Úvodní slovo předsedy České farmaceutické společnosti (ČFS)
Přivítání členů výboru a hostí, program jednání. Schválení zápisu č. 2/2016 proběhlo per rollam. Předseda ČFS
informoval o udělení medaile J. E. Purkyně prof. V. Suchému za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti
vědy, výzkumu a vzdělávání. Medaile bude předána v rámci 20. kongresu nemocničních lékárníků v Hradci
Králové.
2. Časopis Česká a slovenská farmacie (ČSF)
Předseda informoval o výsledku hospodaření ČSF v roce 2016 (4 čísla, -130 665,- Kč), výbor ČFS schválil přechod
k vydávání ČSF v elektronické formě s plným přístupem (režim „open access“). Tímto opatřením odpadnou
náklady na tisk papírové podoby časopisu a na jeho distribuci.
3. Hospodaření ČFS
Dosavadní odborné akce v roce 2016 byly úspěšné a skončily se ziskem. Ekonomický výsledek za rok 2015 nebyl
opět projednán, bude projednán na příští schůzi výboru ČFS. Výbor ČFS projednal a schválil sponzorské smlouvy
pro 20. kongres nemocničních lékárníků.
4. Výkony farmaceutů – stav, vývoj, zapojení ČFS
Tento bod uvedl předseda ČFS, stručně uvedl zapojení a dosavadní podporu ČFS při podávání Registračního
listu a při jednání na Ministerstvu zdravotnictví (MZd) ČR. Mgr. Hojný poté uvedl další podrobnosti, které
předcházely jednání v Pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů, popř. které zazněly jednání se zástupci
zdravotních pojišťoven. Upozornil na odmítavé stanovisko některých představitelů MZd ČR a jejich názor, že
„výdej na recept“ není zdravotnickým výkonem (např. chybí dokumentace pro takový výkon, dublování výkonu
lékaře). Následovalo vystoupení Dr. Skopové, POLP, z. s., která okomentovala tento proces ze svého pohledu.
Poté se ujal slova Dr. Krebs (Představenstvo ČLnK) a prezentoval finanční analýzu a modelaci dat z roku 2013.
Následovala bohatá diskuse členů výboru ČFS a hostů. Výbor ČFS doporučuje usilovat o „registraci“ výkonů
farmaceutů pro vybrané specializované činnosti, u kterých lze vyhovět požadavkům MZd ČR a u kterých lze
uplatnit naše dosavadní zkušenosti při podávání Registračních listů (cytostatika, klinická farmacie). V případě
výdeje na recept výbor doporučuje usilovat o výrazné navýšení fixního poplatku za recept, resp. položku na
receptu, a to v kombinaci se snahou o zvýšení obchodní marže. V případě výdeje na recept výbor ČFS důrazně
doporučuje dodržovat platnou legislativu a co nejvíce uplatňovat vysokou odbornost lékárníka při výdeji léčiv
a neomezovat se pouze na ekonomické aspekty výdeje, což je v poslední době stále častějším jevem. Výbor ČFS
bude i nadále podporovat společné úsilí ČLnK, Grémia majitelů lékáren a POLP za zlepšení ekonomických
podmínek lékárenství a za zachování malých lékáren.
5. Výdej speciálních zdravotnických prostředků
Výboru ČFS odsuzuje nekalé praktiky některých prodejců speciálních zdravotnických prostředků.
6. Zpráva z Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, z. s.
Dr. Holub z Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví představil současný stav. Cesta elektronizace je jistě
správná, datum uvedení do praxe se blíží, jsou řešeny jak problémy legislativní, tak provozně technické.
Některé organizační složky ČLS JEP vyjádřily zásadní nesouhlas s elektronizací zdravotnictví, hlavním důvodem
pro jejich odmítavé stanovisko nejsou pochybnosti o správnosti elektronizace, ale pochybnosti o kvalitě řízení
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zdravotnictví ze strany státní a lokální správy, zdravotních pojišťoven, ČLK, lobbistických uskupení,
podnikatelských subjektů. Rizikem je možné zneužití dat z důvodu nejasných vztahů mezi zmíněnými subjekty.
7. Aktuální legislativa
Dne 11. 10. 2016 byly odeslány připomínky ČFS k návrhu vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 na MZd ČR, ČFS požaduje v souhlasném stanovisku s ČLnK
navýšení úhrady na 20 Kč namísto navrhovaných 13,- Kč (tedy zvýšení o 1 Kč oproti roku 2015). MZd ČR opakuje
svou výzvu k připomínkování návrhu novely vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a
jiných odborných pracovníků.
8. Členská základna
Výbor ČFS schválil přihlášky 9 nových členů doručených od minulého jednání výboru ČFS.
9. Konference a odborná setkání
Výbor ČFS děkuje organizátorům úspěšných akcí: 45. konference „Syntéza a analýza léčiv“ (22. až 24. 6. 2016
v Hradci Králové), Pracovní den Sekce technologie léků (7. 9. 2016 v Brně), XXXII. lékárnické dny (7. až 9. 10.
2016 v Kutné Hoře). Výbor ČFS dále děkuje organizátorům z řad spolků ČFS za úspěšnou organizaci pravidelných
setkání (Brno, Hradec Králové, Praha, Ostrava, Zlín).
Nejbližšími připravovanými většími akcemi budou 20. kongres nemocničních lékárníků (11. až 13. 11. 2016
v Hradci Králové) a XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha (25. až 26. 11. 2016 v Mikulově). Další akce
na www.cfs-cls.cz/Co-se-deje/Kalendar-udalosti/.
10. Různé
Výbor schvaluje spolupráci s firmou FAGRON zaměřenou na školení lékárníků v oblasti individuální přípravy
léčivých přípravků. Jsou navrženy tyto projekty: edukační videa (naučná videa k jednotlivým lékovým formám,
1/2017 recenze scénářů za ČSF, 2/2017 natočení videí, 3/2017 úprava videí, k dispozici cca 4/2017); sborník
receptur (Vytvoření šanonového sborníku receptur používaných v ČR s technologickými a klinickými komentáři,
12/2016 sestavit tým autorů a recenzentů, 1/2017 vybrat receptury a rozdělit jednotlivé kapitoly mezi autory,
5/2017 sestavit obsahovou náplň, 7/2017 recenze, 8/2017 úpravy, k dispozici cca 9/2017); interaktivní
galenické semináře (odpolední semináře pro lékárníky a asistenty zaměřené na přípravu v praxi: Teoretická
část, rozbor receptur, předpoklad 14 seminářů/rok, 11/2016 vybrat téma pro rok 2017, 1/2017 připravit
obsahovou náplň (přednášející), k dispozici 2-3/2017).
Výbor ČFS schválil aktivní účast Dr. Fialové na 45. evropském symposiu klinické farmacie v říjnu 2016 v Oslu.
Z rozpočtu ČFS budou uhrazeny cestovní náklady (7896,- Kč). Výbor upozorňuje na nutnost dodržování pravidel
při podávání žádostí o finanční podporu ČFS.
Výbor ČFS schválil vytvoření pracovní skupiny Klinická farmacie v geriatrii. Pracovní skupina bude v gesci Sekce
klinické farmacie. Výbor ČFS pověřil vedením skupiny PharmDr. Danielu Fialovou, Ph.D. Mezi hlavní úkoly
pracovní skupiny bude patřit především spolupráce nad tvorbou preskripčních doporučení a doporučených
postupů v oblasti racionální geriatrické farmakoterapie s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS
JEP, podpora rozvoje klinické farmacie v geriatrii a aktivní spolupráce v této oblasti na národní a mezinárodní
úrovni.
Dr. Rotterová informovala výbor ČFS o návrhu nového definování pojmu nemocniční lékárna, návrh předložil
Dr. Horák se sekce nemlek. Po kratší diskusi výbor navrhuje toto znění: Nemocniční lékárnou (NL) se rozumí
lékárna, která je organizační složkou zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní služby dle § 8 a 9 Zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách, tj. jednodenní nebo lůžkovou péči, a která pro poskytovatele uvedené
zdravotní služby zajišťuje lékárenskou a případně klinicko-farmaceutickou péči. Je k těmto činnostem
personálně, technologicky a prostorově vybavena. K základním provozním prostorům NL nad rámec vyhlášky č.
92/2012 Sb. patří minimálně odborné pracoviště výdeje léčivých přípravků zdravotnickým zařízením lůžkové
péče a hodnocení lékové politiky a odborné pracoviště pro poskytování lékových informací zdravotnickým
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pracovníkům. Další pracoviště jsou zřizována podle spektra poskytované péče. Další případná modifikace této
navržené definice může být předmětem e-mailové komunikace mezi členy výboru a členy sekce.
Jako suplementum časopisu ČSF byla na jaře 2016 publikována Sekcí klinické farmacie ČFS Koncepce oboru
klinická farmacie - I., vzdělávací část.
Nyní dokončila Česká odborná společnost klinické farmacie Koncepci oboru klinická farmacie –
Klinickofarmaceutická péče v ČR. Koncepce byla zveřejněna bez přechozí komunikace s ČFS, i přes předchozí
stanovisko vedení ČLS, že konsensus je na podobných materiálech nezbytnou podmínkou. Výbor se seznámí
s obsahem tohoto dokumentu a bere tuto skutečnost na vědomí.
Výbor schválil pokyny pro organizátory odborných akcí pořádaných pod hlavičkou ČFS a jejich umístění na web.
11. Příští jednání výboru ČFS
Příští jednání výboru se uskuteční na začátku prosince 2016 v Praze v Lékařském domě.
20. října 2016

zapsal: M. Doležal
kontrolu provedl: J. Malý
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