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VZPOMÍNKA

Málokdo ovlivnil historii české i evrop-
ské farmacie tolik jako prof. RNDr. Jaro-
slav Květina, DrSc., dr.h.c., FCMA, první 
děkan Farmaceutické fakulty Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové a zakladatel 
klinické farmacie. Ještě v roce 2020 ve 
svých 90 letech ve svém oboru aktivně 
zkoumal a přednášel studentům i na 
odborných fórech. Letos 17. července 
zemřel ve věku 92 let.

Úvod

Profesor Květina vystudoval v roce 1953 obor 
farmacie na pražské lékařské fakultě a během 
studia se nadchnul pro farmakologii. Byl jedním 
ze zakladatelů Farmaceutické fakulty Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové, kde se v říjnu 1969 stal 
jejím prvním děkanem, jímž zůstal po dvě dese-
tiletí. Za jeho působení v této funkci se Farmace-
utická fakulta UK stala významnou a uznávanou 
vzdělávací a vědeckou institucí vychovávající 
vysoce erudované farmaceuty. V dlouhodobé 
historii Univerzity Karlovy byl profesor Květina 
nejdéle nepřetržitě působícím děkanem.

Profesor Květina založil obor klinická far-
macie (viz ukázka z rozhovoru pro FarmiNews 
níže). Vytvořil nejen koncepci vzdělávání kli-
nických farmaceutů, ale zároveň vypracoval 
koncept zapojení klinických farmaceutů do 
celého farmakoterapeutického procesu. V 
tomto smyslu je uváděn jak v evropských, tak 
amerických encyklopediích jako významná 
osobnost českého zdravotnictví.

V roce 1985 se mu podařilo založit Ústav ex-
perimentální biofarmacie, jehož se stal nejprve 
externím a od roku 1990 interním ředitelem. O 
tři roky později tuto instituci přetransformoval 
v „Ústav experimentální biofarmacie“ jako spo-
lečné výzkumné pracoviště Akademie věd ČR 
a farmaceutického podniku PRO.MED.CS Praha. 
Tomuto ústavu šéfoval až do roku 2007.

Jaroslav Květina byl autorem nebo spoluau-
torem více než čtyř set vědeckých publikací, 
několika monografií, vysokoškolských učebnic a 
mezioborových a popularizačních statí. V průbě-
hu své kariéry vychoval celou řadu vědců, kteří 
rozvíjejí jeho myšlenky a zastávají či zastávali vý-
znamná místa v české vědě i vysokém školství.

Profesoru Květinovi se dostalo mnoha oficiál-
ních ocenění, například je laureátem Purkyňo-
vy ceny a desítek čestných medailí tuzemských 
a evropských univerzitních institucí a společ-
ností. Byl čestným členem českých i meziná-
rodních organizací, mimo jiné České lékárnické 
komory – v roce 2011 se stal držitelem jejího 
nejvyššího ocenění Honori et Merito.
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Profesor Květina v rozhovoru 
pro FarmiNews: V systému musí 
být někdo, kdo lékařům pomůže 
uvažovat farmakologicky

Profesor Jaroslav Květina před čtyřmi lety poskytl Farmi-
News obsáhlý rozhovor, z něhož jako vzpomínku na jeho 
práci vybíráme pasáže o vzniku oboru klinická farmacie.

… Jako vždy při něčem novém bylo při prosazování myšlenky 
klinické farmacie pár nadšenců a hodně oponentů. Význam-
nou brzdou byli farmaceutičtí funkcionáři na zdravotnickém 
ministerstvu. Šlo o pár lékárnických staromilců, kteří v nové eru-
dici cítili mimo jiné asi i ohrožení svých pozic. Těsně před jejich 
rozhodujícím likvidačním vetem jsem se – ač neúmyslně – zno-
vu dostal ke své osvědčené učitelce, profesorce Raškové (prof. 
MUDr. Heleně Raškové, DrSc., dr.h.c. – pozn. red.). Telefonovali 
jsme si pravidelně dvakrát třikrát v měsíci. Aniž bych očekával 
nějakou pomoc, povzdechl jsem si jí nad trápením s klinickou 
farmacií. Večer znovu zazvonil telefon „ať jsem další den ráno u 
jednoho z hodně mocných vládních papalášů“.

… Dostal jsem dvacet minut, nakonec z toho byly dvě 
hodiny. Pokusil jsem se co nejkonzistentněji vyložit, jaký 

by mohl mít klinicko-farmaceutický servis dopad na raci-
onálnější využívání toho, čemu se říká dostupná farmako-
terapeutická paleta. Ukázal jsem pár příkladů, jak je léko-
vá preskripce v první léčebné linii podvyživená z hlediska 
mechanismů lékových účinností. Zvlášť zapůsobilo moje 
poukázání na čerstvou studii WHO, která prokázala, že až 
20 % pacientů, kteří jsou hospitalizováni na interních kli-
nikách ve státech s vyspělým zdravotnictvím, tam nejsou 
přijímáni pro patologický stav, ale pro následky léčení. 
Třešničkou na dortu pak byla argumentace o obtížné ori-
entaci terénních zdravotníků v mezilékových interakcích. 
Vysvětlil jsem, že klinický farmaceut sice nebude léčit, ale 
měl by být tím, kdo poskytuje informace lékařům, kteří 
preskripci dělají. Výsledkem bylo jeho zatelefonování do 
nějakého sekretariátu v tom smyslu, že Květina prosazuje 
něco, co má hlavu a patu, a ať mu klacky pod nohy ne-
házejí. A brzy na to začali i ministerští úředníci skloňovat 
klinickou farmacii ve všech možných pádech. Brali ji ov-
šem jen jako heslo a o tom, jak ji uvést do života, neměli 
ani páru.

… Klinická farmacie nadále zůstává jako jeden z volitel-
ných předmětů ve studijním kurikulu, je zakotvena v post-
graduálním vzdělávání jako specializační obor a také jako 
obor doktorandského studia.

Celý rozhovor „V systému 
musí být někdo, kdo 
lékařům pomůže uvažovat 
farmakologicky“ si můžete 
přečíst na stránkách 
Edukafarm.cz pod odkazem: 
https://bit.ly/3AxiZtb, nebo 
můžete jednoduše využít 
tento QR kód: 


