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Česká klinická farmacie má v Evropě 
zvuk, potvrdil kongres v Praze

„Kongres byl dalším významným mez-
níkem v historii klinické farmacie, jelikož 
odstartoval dobu hrazených akutních i 
ambulantních výkonů klinických farma-
ceutů v ČR, což českou klinickou farmacii 
staví momentálně na první místo v Evropě. 
Ohlasy na celý odborný i společenský pro-
gram byly výborné,“ shrnula doc. Pharm-
Dr. Daniela Fialová, Ph.D., prezidentka Ev-
ropského kongresu ESCP 2022 v Praze.

V rámci hlavního tématu „Polyfarmakote-
rapie a stárnutí“ se jednotlivé přednášky týkaly 
například nárůstu multimorbidity s demogra-
fickým stárnutím populace a nových strategií, 
jak diagnostikovat řetězení geriatrických syn-
dromů a jak inovativními strategiemi stařecké 
polymorbiditě předcházet, řešení rizik poly-
farmakoterapie a multiinterakci léčiv, význa-
mu interdisciplinární spolupráce, budoucích 
výzev klinicko-farmaceutického výzkumu  
a dalších.

Jedním z partnerů akce byla společnost 
Edukafarm, která se již více než dvacet let 
zabývá vzděláváním lékařů a farmaceutů. 

V přednáškové části programu kongresu 
ji zastupovala PharmDr. Lucie Kotlářová s 
prezentací na téma Geriatric patients, post-
-COVID19 syndrome and nutritional needs 
(Geriatričtí pacienti, postcovidový syndrom 
a nutriční potřeby).

Podrobné informace a fotografie najdete v 
článku „50. Evropský kongres klinické farma-

cie v Praze – ohlédnutí za prestižní mezinárod-
ní akcí a úspěchy české klinické farmacie“ pod 
odkazem: https://bit.ly/3fTfl6A, nebo můžete 
využít tento QR kód:

(red)
Foto: archiv Lucie Kotlářové

V říjnu Praha hostila 50. kongres Evropské společnosti pro klinickou farmacii (ESCP) s podtitulem Po-
lyfarmakoterapie a stárnutí – vysoce individualizovaná, interdisciplinární, na pacienta orientovaná péče 
(Polypharmacy and ageing - highly individualized, interprofessional, person-centred care). Zúčastnilo 
se ho téměř 500 odborníků ze 48 zemí světa, z mimoevropských států přiletěli účastníci zejména z USA, 
Kanady, Brazílie, Thajska a dalších asijských zemí, Austrálie i některých afrických zemí.

// rozhovor

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO 
OBRANYSCHOPNOST

Informační servis: inPharm, tel.: 241 432 133, e-mail: info@inpharm.cz, www.inpharm.cz

Obsahuje vitamin C s lipozomálním 
vstřebáváním.

Účinná probiotika při 
uživání antibiotik 

s prokázanou vysokou 
odolností vůči 
antibiotikům.  

K prevenci a léčbě 
symptomů chřipkových stavů.

Obsahuje kolostrum  s lipozomálním 
vstřebáváním.

Při zažívacích obtížích 
(průjem, nadýmání)

Obsahuje kolostrum  s lipozomálním 
vstřebáváním.

PROBACIN ATB

ENTERINA

COLENTER LD

PREVAC
LIPO C ASKOR

s prokázanou vysokou 

PROBACIN ATB

symptomů chřipkových stavů.

PROBACIN ATB

doplněk stravy

doplněk stravy

doplněk stravy

léčivý přípravek

doplněk stravy

inzerce

Dovozce / informační servis: inPHARM,  tel.: 241 432 133, e-mail: info@inpharm.cz

doplněk stravy

ZHORŠUJE SE VÁM PAMĚŤ, 
KONCENTRACE A MYŠLENÍ?

Pak je pravděpodobné, že Vašemu 
organismu chybějí některé látky  zajišťující normální  

ochranu a fungování nervových buněk.


