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213131101 Seminář - Klinická farmacie 

- setkání školitelů, spolupracujících in-

stitucí a zájemců o specializaci v oboru 

klinická farmacie 

Určeno pro klinické farmaceuty zařazené 

do oboru klinická farmacie a ostatní zájemce 

o tento obor.

Program: Aktuální novinky, informace a dis-

kuse o specializačním vzdělávání v oboru 

klinická farmacie (vzdělávací program, kurzy, 

stáže, školící akce, atestační zkouška).

29.1.2013, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

213131102 Kurz - Interpretace laborator-

ních výsledků při jaterním poškození, he-

patotoxicita léčiv 

Určeno pro klinické farmaceuty v přípravě 

k atestaci a další zájemce z řad farmaceutů, 

lékařů a sester.

Program: Interpretace základních laboratorních 

výsledků při hepatopatiích. Hlavní terapeutická 

schémata a možnosti hepatoprotekce v klinické 

praxi. Biotransformace léčiv přes enzymatický 

systém CYP450 a další klinicky významné bio-

transformační cesty - nežádoucí účinky léčiv, 

metabolické lékové interakce, podmínky klinické 

významnosti. Hepatotoxické působení léčiv.

20.2.2013, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

213131103 Kurz - Risk-management 

v práci klinického farmaceuta: strategie 

v ČR a EU

Určeno pro klinické farmaceuty v přípravě 

k atestaci a další zájemce z řad farmaceutů, 

lékařů a sester.

Program: Farmakovigilanční metody a meto-

dy klinického risk-managementu v denní práci 

klinického farmaceuta, sledování a hodnocení 

nežádoucích účinků léčiv a polékových reakcí 

v ČR a EU, programy k posílení farmakovigilač-

ních aktivit a aktivit v oblasti klinického risk-

-managementu. Řešení rizik farmakoterapie 

v lůžkové a ambulantní praxi.

19.3.2013, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

213131104 Kurz - Klinická účinnost 

a bezpečnost léčiv a lékových postupů 

v osteologii

Určeno pro klinické farmaceuty a další zájem-

ce z řad farmaceutů, lékařů a sester.

Program: Osteoporóza, osteopénie a jiné os-

teopatie - klinické základy v diagnostice a léč-

bě. Účinnost a bezpečnost léků v osteologii, 

nežádoucí účinky léčiv na kostní metabolis-

mus. Metabolismus vápníku, fosforu, vitamínu 

D a PTH, pleiotropní účinky vitamínu D, hor-

monální substituční léčba.

10.4.2013, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

213131105 Kurz - Psychofarmaka I. - 

anxiolytika, antidepresiva, antipsychotika

Určeno pro klinické farmaceuty a další zájemce 

z řad farmaceutů, lékařů a sester.

Program: Farmakokinetické a farmakodynamic-

ké vlastnosti vybraných psychofarmak. Terapeu-

tická hodnota nejčastěji podávaných léčiv, pod-

mínky účinnosti a bezpečnosti léčiv v lékových 

režimech. Základní nežádoucí účinky a lékové 

interakce. Problematika racionálního užití v ČR.

24.4.2013, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

213131106 Kurz - Aplikovaná farmakolo-

gie a farmakogenetika v práci klinického 

farmaceuta

Určeno pro klinické farmaceuty, farmaceuty, 

lékaře a sestry

Program: Základní farmakokinetické para-

metry absorpční, distribuční a eliminační fáze 

léčiv, interpretace a využití v klinické praxi, 

klinické příklady. Aplikovaná farmakogenetika 

- testy dostupné v ČR, léčiva hodnocená v kli-

nické praxi, příklady individualizované léčby - 

lékové kazuistiky.

22.5.2013, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

213131107 Kurz - Renální selhávání a po-

škození ledvin, renotoxicita léčiv

Určeno pro klinické farmaceuty a zájemce 

o danou problematiku z řad farmaceutů, léka-

řů a sester.

Program: Interpretace základních laborator-

ních výsledků při renálním selhávání a poško-

zení ledvin, základní terapeutická schémata 

a možnosti řešení. Renální toxicita léčiv - me-

chanismus účinku a klinické podmínky toxic-

kého působení léčiv. Úpravy dávkovacích reži-

mů při renálním selhávání.

12.6.2013, Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

213131108 Specializační odborná stáž - 

Klinická farmacie v geriatrii

Určeno pro klinické farmaceuty zařazené 

do oboru klinická farmacie a další zájemce 

z řad farmaceutů a lékařů.

Program: Farmakokinetické a farmakodyna-

mické změny provázející stárnutí organismu, 

využití poznatků v rozhodování o racionální 

volbě a dávkování léčiv v kombinovaných 

lékových režimech ve stáří, nežádoucí účinky 

léků, specifi cké polékové geriatrické sympto-

my a syndromy. Polyfarmakoterapie a kom-

plexní revize medikace u geriatrických paci-

entů s polyfarmakoterapií. Řešení klinických 

případů. Zařazení a role klinického farmaceuta 

v multidisciplinárním terapeutickém týmu.

Termíny: 25.2.2013-27.2.2013,  11.3.2013-

13.3.2013, Geriatrická klinika 1. LF a VFN, 

Praha 2, Londýnská 15

213131109 Specializační odborná stáž – 

Interpretace biochemických markerů, zá-

klady terapeutického monitorování léčiv

Určeno pro klinické farmaceuty v přípravě 

k atestaci v oboru klinická farmacie a další zá-

jemce z řad farmaceutů a lékařů.

Program: Interpretace základních biochemic-

kých vyšetření, změny dávkovacích režimů u pa-

cientů s alterovanými funkcemi eliminačních 

orgánů a hemodynamickými změnami a pato-

fyziologickými procesy vedoucími ke změnám 

farmakokinetiky léčiv - příklady na kazuistikách 

pacientů. Terapeutické monitorování léčiv 

(TDM), základy aplikované farmakokinetiky, sta-

novování hladin léčiv v biologickém materiálu 

(imunochemické metody, HPLC, LC-MC) a jejich 

klinické interpretace. Procesy práce klinického 

farmaceuta, činnost oddělení klinické farmacie.

14.1.2013-18.1.2013, 20.5.2013-24.5.2013, 

Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Ho-

molce, oddělení klinické farmacie, oddělení 

klinické biochemie

213131110 Specializační odborná stáž – 

Spolupráce klinického farmaceuta s lůžko-

vým oddělením v oblasti hematoonkologie

Určeno pro klinické farmaceuty v přípravě 

k atestaci a další zájemce o tuto problematiku.

Program: Problematika hematologických ma-

lignit, léčebné schéma, autologní transplanta-

ce periferních nervových buněk, komplikace 

farmakologické léčby a jejich řešení, terapie 

bolesti. Účast na vizitě, práce s chorobopisem, 

kontrola medikace, vypracování kazuistiky.

8.4.2013-10.4.2013, Praha 2, Ke Karlovu 6, 

Nemocniční lékárna VFN

Při obsazení odborných stáží lze vypsat 

další mimořádné stáže po dohodě s vedou-

cím střediska. 
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