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nezávislá platforma specializačního a kontinuálního 

vzdělávání v oboru klinická farmacie

Univerzitní vzdělávací centrum klinické 

farmacie je centrem pro specializační 

a kontinuální vzdělávání v klinické 

farmacii, které vyvíjí své aktivity pod 

Farmaceutickou fakultou Univerzity 

Karlovy v Hradci Králové a úzce 

spolupracuje se Sekcí klinické farmacie 

České farmaceutické společnosti ČLS JEP 

a Farmaceutickou fakultou Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno. Centrum 

zahájilo svou činnost 25. září 2014 a v 

tomto roce oslaví své první „narozeniny“. 

Během období 10 měsíců se zúčastnilo 

vzdělávacích kurzů 388 účastníků 

z řad klinických a dalších farmaceutů. 

Vzdělávací akce rádi navštěvují i 

postgraduální studenti, akademičtí 

pracovníci a další zdravotničtí pracovníci 

se zájmem o přednášenou problematiku.  

Univerzitní centrum klinické farmacie (UCKF) 

představuje nezávislou školicí platformu speciali-

začního a kontinuálního vzdělávání v oboru klinická 

farmacie, která v současné době otevírá možnosti 

dvoustranné spolupráce s různorodými klinickými 

pracovišti ve farmaceutickém a lékařském terénu – 

s lékárnami, odděleními klinické farmacie, klinický-

mi odděleními i dalšími pracovišti farmaceutických, 

lékařských a sesterských oborů. Kurzy UCKF se za-

měřují na rozvoj klinické farmacie a podporu racio-

nální farmakoterapie v různých prostředích zdravot-

ní péče – v nemocniční a domácí péči, v ambulant-

ní péči, v ošetřovatelských zařízeních atd. Vzdělávací 

akce podporují rozvoj specializačního a kontinuál-

ního vzdělávání v klinické farmacii, racionální farma-

koterapii a interdisciplinární spolupráci farmaceutů, 

lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. Cílem 

akcí je předávat posluchačům nejnovější poznatky, 

napomáhat rychlému transferu znalostí a zkušenos-

tí z akademických a akademicko-klinických praco-

višť do klinické praxe a podporovat interdisciplinár-

ní charakter vzdělávání.

Důraz na interdisciplinární spolupráci v klinic-

ké farmacii a racionální farmakoterapii je zřejmý 

i ze složení interního a externího školicího týmu. 

Skupinu interních lektorů tvoří zaměstnanci obou 

farmaceutických fakult v České republice – FaF UK 

v Hradci Králové a FaF VFU Brno. Jedná se o hetero-

genní skupinu lektorů zaměřujících se na rozvoj kli-

nické farmacie, farmaceutické péče a dalších oborů 

potřebných k práci klinických farmaceutů a k jejich 

uplatnění v multidisciplinárních terapeutických tý-

mech. Interní lektorský tým proto tvoří nejen od-

borníci v klinické farmacii, ale i odborníci v klinické 

biochemii, interních oborech, v risk-managementu 

ve farmakoterapii, ve farmakoinformatice, lékové 

compliance, farmaceutické péči, farmakoepidemio-

logii a farmakoekonomice. Externími lektory centra 

se mohou stát všichni zájemci z farmaceutické i lé-

kařské praxe s kvalitní přednáškovou činností, kteří 

splnili některý z postgraduálních stupňů vzdělávání 

v klinických oborech – např. specializaci z klinické 

farmacie (popř. PharmDr. nebo Ph.D. titul v klinické 

farmacii) nebo získali specializaci v jiných klinických 

Zahájení činnosti Univerzitního 
vzdělávacího centra klinické 
farmacie – Farmaceutická 
fakulta UK v Hradci Králové 
25. září 2014.

Zleva – 

děkan Farmaceutické fakulty 
UK doc. PharmDr. T. Šimůnek, 
Ph.D., 

proděkan Oddělení vnějších 
vztahů a transferu technologií 
FaF UK prof. PharmDr. A. 
Hrabálek, Ph.D., 

vedoucí Univerzitního 
vzdělávacího centra klinické 
farmacie PharmDr. D. Fialová, 
Ph.D.



Účastníci jednoho z podzimních kurzů UCKF v roce 2014. 
Kurzů UCKF se účastní nejen kolegové z České republiky, 
ale i ze Slovenska.

PharmDr. Zdeněk Procházk
Edukafarm, Praha

Více informací na www.edukafarm.cz

ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.

PharmDr. Daniela Fialová, 

Ph.D.

Vedoucí odborných prací 

Univerzitního vzdělávacího 

centra klinické farmacie 

(UCKF)

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové Univerzity 

Karlovy v Praze
oborech. Podmínkou zařazení mezi externí lektory je také 

provedení jedné úspěšné postgraduální přednášky pro 

UCKF v rámci vzdělávacích akcí. Přihlášení externích lekto-

rů k činnosti pro UCKF je možné na webových stránkách 

centra www.faf.cuni.cz/uckf v záložce „Registrace externí-

ho školitele“. Na těchto stránkách jsou aktuálně zveřejňo-

vány i všechny podstatné informace o pořádaných vzdě-

lávacích akcích, registracích, zprávy z proběhlých kurzů, 

informace o dalších aktivitách UCKF atd. 

UCKF rozvíjí i mezinárodní spolupráci. V posledním 

dubnovém týdnu příštího roku (2016) bude organizována 

první z mezinárodních akcí UCKF podpořená evropskou 

spoluprací s EU COST Action 2015–2018. Jedná se o tří-

denní přednáškový kurz pod názvem „RACIONÁLNÍ A IN-

DIVIDUALIZOVANÁ FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ – PRIORITY 

NÁSLEDUJÍCÍCH DESETILETÍ“. Přednáškový kurz proběhne 

25.-27. 4. 2016 (po–st) vždy od 10 do 15 hod v Lékařském 

domě v Praze. Akce se zúčastní přední experti z evrop-

ských a mimoevropských zemí zabývající se individuali-

zovanou farmakoterapií a racionální lékovou preskripcí 

ve stáří. Účastnický poplatek je stanoven na 550 Kč/den 

a registrace na akci (1–3denní registrace dle volby) bude 

otevřena na webových stránkách UCKF začátkem října. 

Kurz představí i roli klinických a dalších farmaceutů v péči 

o stárnoucí populaci v různých prostředích zdravotní 

péče. Přednášky proběhnou v anglickém jazyce s možnos-

tí simultánního překladu. 

Obdobně jako v minulém i v tomto roce zahajuje 

UCKF národní vzdělávací akce začátkem října. Vzdělávací 

kurzy probíhají tradičně každý měsíc a jejich obsahová 

náplň bude v tomto půlroce věnována např. klinickým 

poznatkům o běžně užívaných nových léčivech – nových 

antikoagulanciích, antidiabeticích a dalších nových léči-

vech. Diskutována bude reálná účinnost a bezpečnost 

těchto léčiv v klinické praxi, individualizace lékových re-

žimů, epidemiologické studie a další poznatky potřebné 

v racionální farmakoterapii (kurz UCKF 16. 10.). Další kur-

zy budou zaměřeny na individualizaci lékových schémat 

u nemocných léčených psychofarmaky – antidepresivy, 

antipsychotiky, anxiolytiky a hypnotiky (kurz UCKF 13. 11.) 

– a úpravy lékových režimů s ohledem na změny funkce 

eliminačních orgánů, s praktickým procvičením poznatků 

při užití farmakokinetických programů (kurz UCKF 4. 12.). 

Kurzy probíhají vždy od 10 hod do 16 hod v seminární 

místnosti Botanické zahrady Farmaceutické fakulty Uni-

verzity Karlovy v Hradci Králové.

Naše zkušenosti ukazují, že se účastníci na vzděláva-

cí akce Univerzitního centra klinické farmacie rádi vrace-

jí. Kolegové přijíždějí z mnoha regionů České republiky 

a z diskusí je zřejmé, že posluchače lákají nejen kvalitní 

přednášky, ale i bohaté diskuse po přednáškách a v kulo-

árech. 

Věříme, že práce Univerzitního vzdělávacího centra 

klinické farmacie dále posílí specializační a kontinuální 

vzdělávání v klinické farmacii a racionální farmakoterapii 

na národní i mezinárodní úrovni a umožní častější kontakt 

akademické a akademicko-klinické sféry s kolegy z prak-

tických pracovišť ve farmaceutickém terénu. Věříme též, 

že aktivity UCKF podpoří rozvoj racionální farmakotera-

pie a farmaceutické péče klinických a dalších farmaceutů 

v České republice. 

Srdečně Vás zveme na další z akcí Univerzitního vzdě-

lávacího klinické farmacie v tomto roce!  

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.,
při interaktivní přednášce 
o racionálním užití 
protiinfekčních léčiv.

Prof. Dr.h.c. RNDr. 
Jaroslav Květina, 
CSc., při  přednášce 
o využití aplikované 
farmakokinetiky 
v racionální 
farmakoterapii a 
klinické farmacii. 
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