
Dny farmaceutické péče V –  individualizovaná péče o pacienta 

 

Termín:   pátek 25. 9. 2015 + sobota 26. 9. 2015   

Místo:   Posluchárna pavilonu FaF I. (budova č. 44), areál VFU Brno 

 

Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno organizuje ve 

dnech 25. a 26. září 2015 již 5. ročník konference Dny farmaceutické péče. Letošním 

podtitulem akce jsou přístupy a možnosti individualizované péče ve farmaceutické praxi.  

Pátek 25. 9. 2015: 

9:45 – 9:50 Slavnostní zahájení   

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA, prorektorka VFU Brno  

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., děkan FAF VFU  Brno  

9:50 – 10:10   OMNIS AEGROTUS SUI GENESIS PROPRIUS 

Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc. 

10:10 – 10:45 Individualizovaná péče o pacienta – pohled regulačních orgánů       

   Mgr. Irena Storová                              

10:45 – 12:00    Stručný přehled farmakologie látkových závislostí           MVDr. Mgr. Leoš Landa, Ph.D. 

12:00 – 13:00    Oběd 

13:00 – 14:00 Možnosti individualizované přípravy léků v oblasti léčby lékových závislostí 

PharmDr. ThDr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D. Th.D. 

14:00 – 15:00 Specifika přípravy radiofarmak                                                   PharmDr. Michal Budínský                                      

15:00 – 15:20    Přestávka  

15:20 – 16:00 Cytostatika v individuální přípravě léčiv                          PharmDr. Stanislav Synek, Ph.D. 

16:00 – 16:30    Transdermální podání léčiv v IPLP receptuře                  Mgr. Eva Procházková, FAGRON                

16:30 – 17:00 Individuální dovoz LP                                                        Mgr. Petra Havránková, PHOENIX 

17:00 – 17:30    Diskuse a shrnutí konference, závěr    

 



Sobota 26. 9. 2015: 

9:00 – 9:15        Slavnostní zahájení  

Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA, prorektorka VFU  

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., děkan FAF VFU  Brno                         

9:15 – 10:20 Jednodávkové systémy v lékárenské praxi                             PharmDr. Karel Vašut, Ph.D. 

10:00 – 10:45 Zajištění specializované paliativní  péče o pacienty v domácím prostředí                                                                                                                        

                                                                                                                                            MUDr. Eva Hegmonová  

10:45 – 11:00    Přestávka 

11:00 – 12:00    Vzácná onemocnění v praxi farmaceuta                           PharmDr. Jana Davidová, Ph.D. 

12:00 – 12:30    Lymeská borelióza a ko-infekce                                                         MUDr. Roman Špaček               

12:30 – 13:30 Oběd 

13:30 – 14:50     Individuální pacient vs. průmyslová výroba léčiv                       PharmDr. Milan Krajíček 

14:50 – 15:30  Cílená detoxikace formou biotransformace a exkrece xenobiotik    

                                                                                                                        PharmDr. Petra Procházkova, MBA 

       

15:30 – 15:45 Diskuse a shrnutí konference, závěr              

 

 

 

 

 

 

 



Stručný přehled farmakologie látkových závislostí 

MVDr. Mgr. Leoš Landa, Ph.D. Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno  

 

Látkové závislosti představují somatický, psychologický a sociální syndrom, který se rozvíjí po 

opakovaném podání řady psychotropních látek. Syndrom závislosti se manifestuje celou škálou 

fyziologických, behaviorálních a kognitivních změn, které zahrnují zejména nutkání k opakovanému 

užívání substance a mají obvykle společný neurobiologický podklad. Užívání/zneužívání drog 

obsahujících psychotropní látky doprovází lidstvo během jeho celé historie. Již ve starověku bylo 

zdokumentováno používání šťávy z makovic (opia), konopí nebo lístků keře koka. Rozšíření 

psychotropních látek a jejich zneužívání doprovázené problémovými jevy s sebou paradoxně přinesl 

rozmach farmaceutického výzkumu a průmyslu. Mezi nejčastěji zneužívaná psychotropika patří látky 

snižující strach, úzkost, napětí, látky zlepšující náladu, látky stimulující a zlepšující výkon a konečně 

látky měnící smyslové vnímání. Prezentovaná přednáška přináší základní přehled jednotlivých skupin 

zneužívaných látek se zřetelem na farmakologické (biologické) aspekty závislosti, neboť jejich poznání 

významným způsobem přispívá k terapeutickým možnostem u jednotlivých typů závislostí.   

Tato práce byla podpořena projektem velké infrastruktury Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

CZECRIN LM2013034. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajištění specializované paliativní  péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění v domácím 
prostředí - pilotní program v ČR 
 
MUDr. Eva Hegmonová, mobilní hospic Most k domovu, Zlín 
 
 Mobilní hospic Most k domovu ve Zlíně zajišťuje paliativní péči o terminálně nemocné 

pacienty, kteří se ve spolupráci s rodinou rozhodnou, že chtějí strávit závěr života v kruhu svých 

blízkých. Provoz byl zahájen 1. 4. 2014 a v průběhu roku 2014 byla poskytnuta péče 68 pacientům a 

jejich rodinám. Bohužel v ČR v minulých letech nebyla realizována úhrada specializované paliativní 

péče z prostředků zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny odmítaly uzavírat smlouvy s 

agenturami mobilní hospicové péče za prováděnou lékařskou a odbornou sesterskou péči, která je 

realizovaná v rozsahu 7 dní /24 hodin. Proto na mnoha místech České republiky jsou nuceni pacienti 

a jejich rodiny si přispívat na tuto péči a částečně ji hradit ze svých prostředků. V současnosti jsou 

mobilní hospice v ČR závislé z největší části na finanční podpoře krajů, soukromých organizací, 

nadačních fondů nebo jsou financovány z darů soukromých subjektů.   

 

 Od jara 2014 připravovali zástupci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP  s 

představiteli ústředí VZP, SZP a MZČR pilotní program, který má za cíl v roce 2015 ověřit parametry 

práce mobilních hospiců, zvláště bezpečnost a odbornou úroveň péče a její přínos pro pacienta. 

Pilotní program má za úkol spočítat náklady na tuto péči a srovnat ji s náklady, které dnes zdravotní 

pojišťovny hradí za péči o umírající pacienty ve stávajícím systému - většinou na akutním lůžku 

nemocnice nebo v LDN. 

 

 Pilotní program MSPP (Mobilní specializovaná paliativní péče) byl zahájen 1. 4. 2015 u 7 

pilotních organizací jako forma akutní domácí hospitalizace. V  průběhu roku od dubna 2015 do 

února 2016 bude program ověřovat náklady na paliativní péči poskytnutou pacientovi v domácím 

prostředí spojenou s kvalitou jeho života v terminálním stádiu onemocnění až do jeho smrti. Do 

pilotního programu jsou zařazováni pouze pacienti, kteří jsou registrovaní u VZP  na základě splnění 

vstupních kriterií  PPS (Paliative performance scale) a ESAS. Pilotní program je realizován u 7 

organizací v ČR (Praha, Brno, Ostrava, Třebíč, Zlín, Červený Kostelec) a mobilní hospic Most k domovu 

ve Zlíně patří mezi ně. 

 

 V rámci prezentace bude podána informace o nejčastějším způsobu a formě užití léčiv, práci 

 s opioidy  a ostatními parenterálně aplikovanými léky v domácím prostředí.  

 

 

 

 

 

 



Vzácná onemocnění v praxi lékárníka  

PharmDr. Jana Davidová, Ph.D., VFN, Praha 

 Vzácná onemocnění jsou množstvím různorodých chorob, které se společně vyznačují svým 

nízkým výskytem v populaci. Z definice se zde jedná o jednoho člověka ze dvou tisíc či méně. Těchto 

chorob je však dnes klasifikováno okolo 8 tisíc. Počet pacientů tak není zanedbatelný. V ČR hovoří 

kvalifikované odhady o 400 – 500 tisících pacientech. Velkým problémem těchto nemocí je mnohdy 

obtížná a pozdní diagnostika, která může vést k úmrtí či nevratnému poškození zdraví. Pacienti či 

rodiče dětských nemocných jsou tak často traumatizováni a nezřídka je narušena jejich důvěra ve 

zdravotní systém. Navíc mají tito postižení z objektivních příčin zhoršenou dostupnost k adekvátní 

péči, léčivům či léčebným centrům. V praxi farmaceut zaznamená pacienta se vzácným onemocněním 

a jeho rodinné příslušníky zřídka, pokud nepracuje v lékárně navázané na příslušné vysoce 

specializované centrum. Ale protože je těchto pacientů téměř půl milionu, objevují se v lékárnách 

častěji, než by se mohlo zdát. Řeší v lékárnách také zcela běžné zdravotní potíže. Mají však řadu 

specifických požadavků a omezení. Proto je třeba mít na paměti, s jakou situací se potýkají, vědět, 

kde hledat podporu a informace, abychom mohli být těmto pacientům důvěryhodným a kvalitním 

partnerem. Z vlastní praxe v Nemocniční lékárně Všeobecné fakultní nemocnice v Praze považuji za 

nejdůležitější umět vysvětlit pacientům správný způsob uchovávání a používání konkrétních léčivých 

přípravků, používání příslušných zdravotnických prostředků a jejich likvidace. Důležitá je podpora 

dodržování terapeutického plánu, nejen předepsaného užívání léčiv, ale i dietních a režimových 

opatření. V neposlední řadě je zcela nezbytné být schopen vysvětlit problematiku individuálních 

dovozů a úhrad léčiv. Nedílnou součástí práce lékárníka je zajištění léčiv pro pacienty se vzácnými 

onemocněními v dostatečném množství a v patřičném čase, což často spočívá v intenzivní komunikaci 

se zahraničními dodavateli. Řada z těchto léčivých přípravků není v ČR standardně obchodována a 

nemá stanovenou cenu ani úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Lékárník je tedy také 

nezastupitelným partnerem lékařů a zdravotních pojišťoven v oblasti ekonomického zajištění těchto 

léčiv. 

 

 

 

 

 

 



Lymeská borelióza a ko-infekce - možnosti komplexní terapie 

MUDr. Roman Špaček 

 Prezentace si klade za cíl seznámit posluchače s problematickou chronicky probíhajícího 

multisystémového infekčního onemocnění vzniklého jako reakce organismu na přítomnost infekčního 

agens přeneseného krev sajícím hmyzem a roztoči. Lymeská borelióza bude představena jako jedna 

z nemocí, která je schopna imitovat mnoho jiných onemocnění a diagnóz. Bude poukázáno na 

vzrůstající medicínský problém tohoto onemocnění právě pro jeho obtížnou diagnostiku a 

zdlouhavou a nesnadnou léčbu. Bude nastíněna snaha utvořit definici tohoto chronicky probíhajícího 

onemocnění, dále pak etiologie a klinické projevy onemocnění. Taktéž budou prezentovány možné 

diagnostické přístupy a jejich úskalí. Celý závěr přednášky pak bude věnován komplexním 

terapeutickým přístupům zahrnujícím jak bylinnou léčbu, tak i klasickou medikamentózní léčbu. Bude 

poukázáno na nutnost celostního a zároveň individuálního přístupu k léčbě tohoto onemocnění, 

čítajícího nejen standardní medicínské přístupy jako jsou farmakoterapie, rehabilitace, psychologicko-

psychiatrická intervence či dietologie, ale i přístupy dnes řazené mezi alternativní či léčitelské.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cílená detoxikace formou biotransformace a exkrece xenobiotik 

PharmDr. Petra Procházkova, MBA 

Ve vztahu k organismu se jako xenobiotika označují látky tělu cizí, které organismus 

nepotřebuje k plnění svých funkcí. Xenobiotika (z řeckeho xenos = cizi) organismus přijímá spolu s 

potravou, dále pokožkou, sliznicemi či respiračním traktem. Většina cizorodých látek se zapojuje do 

chemického dění v organismu, může zasahovat do metabolismu, ovlivňovat jeho regulace nebo 

měnit biologické struktury a jejich funkce; zprostředkovaně tak tyto látky mohou ovlivňovat účinky 

nastavené farmakoterapie u pacienta. Detoxikace, tedy cílená biotransformace a exkrece xenobiotik z 

buněčné a mezibuněčné úrovně směrem k vylučovacím organům vede k zefektivněni buněčných 

funkcí i metabolismu mezibuněčného prostoru, vyplněného komunikační a imunologicky aktivní 

extracelulární tkání (též extracelulární matrix  - ECM). Do dnešní doby se zachovala tradice jarních 

očistných kúr pomocí bylinných čajů, vedoucích ve své podstatě ke zvýšení diurézy a vyplaveni tělu 

cizích látek. Fyziologická regulační medicína nabízí koncepci biotransformace xenobiotik od buněčné 

úrovně až po exkreci eliminačními orgány v souladu s xenobiochemickými principy. 

 


