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PČZ 

Oddělení, pracoviště, druh ZZ 
 

I. Pracovníci ve zdravotnictví 

 Č.ř. Klinický farmaceut  
se specializací 

Klinický farmaceut  
zařazený do 

předatestační přípravy 

  

a b 1 2 3 4 
Fyzické osoby (počet k 31.12.) 11     
Počet úvazků, určených pro poskytování 
klinickofarmaceutické péče 12     

II. Zřizovatel 
Počet Č.ř. Ministerstvo Kraj Město/obec Fyzická osoba/církev 

a b 1 2 3 4 
Oddělení klinické farmacie vyššího typu  21     
Oddělení klinické farmacie základního typu  22     
Pracoviště klinického farmaceuta  23     
Pracoviště s konzultační službou klinického 
farmaceuta  24     

III. Zdravotnická zařízení lůžkové péče 

 Č.ř. 
Počet lůžek, kterým je poskytována systematická klinicko-farmaceutická péče 

standardní lůžka lůžka intenzivní péče lůžka  
chirurgických oborů lůžka interních oborů 

a b 1 2 3 4 
Akutní péče  31     
Následná péče  32     
Dlouhodobá péče  33     

IV. Zdravotnická zařízení ambulantní péče 

Počet pacientů Č.ř. 
Konziliární 

klinicko-farmaceutická 
péče 

   

a b 1 2 3 4 
Specializovaná ambulantní složka 
zdravotnického zařízení lůžkové péče 41     

Samostatná ordinace (fyzická/právnická 
osoba) 42     

V. Klinicko-farmaceutická péče 
 

Č.ř. 

Počet oborů celkem,  
ve kterých je 
poskytována  

klinicko-farmaceutická 
péče  

ze sloupce 1 

 onkologie  
psychiatrie, 
geriatrie a 
paliativní 
medicína  

anesteziologie 
a intenzivní 
medicína; 
urgentní 
medicína 

chirurgické 
obory 

(ostatní) 
interní obory 

(ostatní)  

a b 1 2 3 4 5 6 
Oddělení klinické farmacie 
vyššího typu  51       

Oddělení klinické farmacie 
základního typu  52       

Pracoviště klinického 
farmaceuta  53       

Pracoviště s konzultační 
službou klinického 
farmaceuta  

54 
      



VI. Evidence činností klinického farmaceuta 

 Č.ř. Výkon 1 Výkon 2 
Výkon 3  

dle 
metodiky 

Výkon 3 
další 

Edukace 
pacienta se 
záznamem 

do 
zdravotnické 
dokumentace 

Počet 
interpretací 

plazmatických 
hladin léčiv 

Počet 
vyžádaných 

konzilií 

Počet 
zachycených 

duplicit 

Počet 
chybných 

zápisů 
ordinace 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Počet celkem 61          
Léčivo s úzkým 
terapeutickým oknem 62          

Klinicky významná 
léková interakce 63          

Polypragmazie  64          
Renální insuficience -
glomerulární filtrace 
je rovna nebo méně 
než 30 ml/min 

65    
 

   
  

Laboratorní známky 
hepatální 
insuficience 

66    
 

   
  

Terapeutická 
antikoagulace  67          

Nízké riziko 68          

VII. Počet intervencí klinického farmaceuta 
Počet intervencí klinického 

farmaceuta Č.ř. Nasazení  
léčiva 

Vysazení  
léčiva 

Úprava dávky  
léčiva 

Konzultace  
k léčivu   

a b 1 2 3 4 5 6 
Celkem  81       

Z 
dů

vo
du

 

vhodnějších farmakolo-
gických vlastností 82       

projevu nebo rizika 
nežádoucího účinku 83       

renální insuficience 84       
lékařského zákroku 85       
zbytnosti léčiva 
v průběhu hospitalizace 86       

lékové interakce 87       
 
 
 

Razítko: 
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