
 
 

Afiliované symposium I. 
Legislativní cesty k zajištění plně hrazených pracovních pozic klinických farmaceutů 

v akutní a ambulantní péči 
Národní sympozium s mezinárodní účastí hostů z Evropské rady, organizace Age Platform Europe 

a zástupců odborných společností klinické farmacie několika evropských zemí  

 

Datum: 19. října 2022, Čas: 13:30 - 15:30 hod 

Místo: Malý sympoziální sál, Kongresový hotel Olšanka, Praha, Česká republika 

Simultánní překlad CZ-ENG, ENG-CZ 

 

ABSTRAKT 
 

Hrazené výkony klinických farmaceutů jsou velmi podstatné pro rozvoj klinicko-farmaceutických služeb 
a rozvoj oboru klinická farmacie. Legislativní změny v České republice pomohly vytvořit plně hrazené pracovní 
pozice pro klinické farmaceuty v akutní péči a v ambulantní péči s příslibem dosažení obdobného úspěchu 
i v dalších prostředích zdravotní péče. Jaké legislativní a odborné kroky byly potřebné pro vytvoření těchto 
pozic ve zdravotní péči? Co vyžaduje každodenní práce klinických farmaceutů v akutní péči a ambulantní péči? 
Sympozium vás může inspirovat, jak dosáhnout obdobného úspěchu i v některých dalších zemích, kde výkony 
klinických farmaceutů zatím nejsou hrazeny, prostřednictvím nezbytných legislativních, administrativních 
a odborných změn. Plenární diskuse Sympozia proběhne za přítomnosti zástupců českých odborných 
platforem klinické farmacie, odborných společností klinické farmacie z blízkých zemích (Polska, Slovenské 
republiky, Chorvatska, Srbska), se zástupci Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče Evropské 
rady a Age Platform Europe. 

 

Registrace a poplatky 

- pro účastníky mimo kongres ESCP: 25 EUR na osobu, nutná samostatná registrace a platba  
- pro účastníky kongresu ESCP: zdarma, vyžadována předběžná registrace a u vstupu bude kontrolována 

kongresová visačka 

 

 



 

ODBORNÝ PROGRAM 
 

13:30–13:40 

Přivítání účastníků a čestných hostů 

Doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. 

13:40-14:20 

Legislativní cesty pro dosažení plně hrazených pozic klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči, 
fungování oddělení klinické farmacie v akutní péči v České republice 

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. 

Předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie, Česká republika 

(přednáška v českém jazyce s překladem do angličtiny) 

14:20–15:00 

Ambulantní spolupráce, plně hrazené pozice klinických farmaceutů v ambulantní sféře a vize rozvoje 
klinicko-farmaceutických služeb v ambulancích v ČR 

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. 

Předsedkyně Sekce klinické farmacie, Česká farmaceutická společnost, Česká republika 

(přednáška v českém jazyce s překladem do angličtiny) 

Panelová diskuze 

15:00–15:30 

Krátké příspěvky zástupců odborných společností klinické farmacie v okolních zemích (Polsko, Chorvatsko, 
Slovenská republika, Srbsko) 

Krátké příspěvky zástupců Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče Evropské rady 

Účast zástupců společností klinické farmacie z ČR a blízkých zemích 

Účast zástupců organizace Age Platform Europe 

 

 

 


