
48. VaLné zhromaždenie 
Európskej asociácie

nemocničných lekárnikov
začiatkom leta tohto roka, v dňoch 7. – 10. júna 2018, sa v Bukurešti uskutočnilo 48. valné zhro maž -

denie európskej asociácie nemocničných lekárnikov (eahP). delegáti z členských krajín počas dvojdňového
podujatia diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa budúceho vývoja eahP a nemocničného leká-
renstva v európe. slovenskú republiku na valnom zhromaždení pravidelne reprezentujú zástupcovia
sekcie nemocničných lekárnikov sLek. V tomto roku bola vedúcou slovenskej delegácie Pharmdr. adriana
Ďurčanská. Členmi delegácie boli Pharmdr. Ľubica slimáková, mPh a doc. Pharmdr. juraj sýkora, Phd. 

Uplynulý rok bol kľúčovým na preberanie
funkcií a rozbehnutých projektov medzi
doterajšou prezidentkou EAHP Joan Pep-
pard a novým prezidentom Petrom Horá-
kom na nadchádzajúce 3 ročné obdobie.
Joan Peppard zdôraznila, že pracovná zá-
ťaž výboru je vysoká vzhľadom na množ-
stvo tém, ktoré EAHP pokrýva a na vzťahy
s Európskou liekovou agentúrou, ako aj
inými európskymi neziskovými organizá-
ciami zameranými na zdravotníctvo. Výbor
sa zameriava na implementáciu vyhlásení
a následne ich zvažuje aj pri schvaľovaní
iniciatív iných združení. 

S Európskou liekovou agentúrou pra-
cuje EAHP najbližšie. Reaguje iba na
konzultácie na strategickej úrovni. Od
posledného valného zhromaždenia to
bolo 18 konzultácií. Hlavný projekt Eu-

rópskej liekovej agentúry pre rok 2018
súvisí s nedostatkom liekov. Workshop
na túto tému sa uskutoční v novembri
2018 spolu s vedúcimi národných agen-
túr pre lieky. V členských krajinách EAHP
prebiehal v roku 2014 a následne od
marca do júna 2018 prieskum o nedos -
tatku liečiv. 

Na európskej úrovni EAHP spolupra-
cuje so všetkými šiestimi farmaceu -
tickými organizáciami. Podieľala sa na 5
konzultáciách Európskej komisie a zú-
častnila sa stretnutia  s Európskym cen-
trom pre prevenciu a kontrolu chorôb
(ECDC) a Európskym riaditeľstvom pre
kvalitu liekov a zdravotnej starostlivosti
(EDQM). Uskutočnili sa tiež stretnutia
s lekármi a zdravotnými sestrami. Na
CtF spolupracuje s Európskou organi-

záciou pre rakovinu (ECCO), veterinár-
nymi odborníkmi a lekármi.

Rozvíjajúcou témou sú žiadosti
o spoluprácu a členstvo. Schválené boli
napríklad projekt U-PGx a spolupráca
v oblasti bezpečnosti liekov s Medziná-
rodnou farmaceutickou spoločnosťou
a tiež spolupráca s inovačným centrom
pre optimalizáciu liečiv (MOiC). Naopak,
odmietnutá bola spolupráca s Európskou
sieťou pre biologickú bezpečnosť aHealth
first Europe. Navrhované témy boli za-
ujímavé, ale neprešli prvou líniou hod-
notenia, počas ktorej sa kontroluje žiada -
júci subjekt, jeho financovanie aprojektová
iniciatíva. 

Riaditeľka kancelárie EAHP Jennie
De Greef oznámila, že kongres v Göte-
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borgu bol úspešný a že obe strany –
účastníci aj sponzori, boli s výsledkom
spokojní. V roku 2019 sa kongres usku-
toční v Barcelone. V súčasnosti prebie-
hajú rokovania o miestach konania kon-
gresu na roky 2020, kedy sa rozhoduje
medzi londýnom a Kodaňou, a 2021,
kde je kandidátom Viedeň. Budapešť sa
môže uchádzať o organizáciu kongresu
na rok 2022. 

informácie o tohtoročnom kongrese
EAHP sme vám priniesli v júnovom čísle
lekárnických listov. tento rok sa budú
ešte konať 2 semináre EAHP akadémie
vo Varšave. Výbor apeluje na disemináciu
znalostí a informácií zo seminárov v člen-
ských krajinách prostredníctvom účast-
níkov seminárov.  

Novým prvkom vzdelávania pre širšiu
odbornú verejnosť je Synergy Master -
class, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 6.
októbra v Bruseli. Zameria sa na ma-
nažment a vedenie. Ďalší ročník sa za-
meria na obstarávanie. Budúcimi témami
sú onkológia, AMR a antikoagulanciá.

V minulom roku vznikla aj pracovná
skupina na preskúmanie potreby aktua-
lizovať štandardné operačné postupy
(SOP) a stanovy. Zúčastnili sa jej zástup-
covia 4 krajín a 3 členovia výboru. Od po-
sledného valného zhromaždenia sa
uskutočnili dve stretnutia. Očakávajú sa
zmeny belgického zákona o medziná-
rodných neziskových organizáciách. Po-
sledné hodnotenie sa uskutočnilo v lu-

gane a Dubline, z dôvodu premiestnenia
sa organizácie z Holandska do Belgicka. 

Pracovná skupina vo všeobecnosti
odporúčala preskúmať stanovy. S aktu-
álnymi stanovami sú spojené dva pro-
blémy. Existujú nezrovnalosti, pretože
stanovy sú príliš podrobné a niektoré in-
formácie z vnútorných pravidiel by mali
byť zahrnuté do stanov. V organizácii je
tiež nedostatočná flexibilita. Vzhľadom
na súčasnú štruktúru stanov nemožno
na zmeny rýchlo reagovať. Prehodnotiť
by sa tiež mali určité as pekty vorganizácii.
Odzneli napr. návrhy na  zvýšenie počtu
členov výboru a opis konkrétnych úloh
(prezident, viceprezident a riaditeľ finan -
cií) v stanovách. Ostatné úlohy výboru
by mali byť upravené vnútornými pra-
vidlami. Ďalším bodom je rovnováha po-
hlaví a zastúpení krajín. 

Výbor tiež navrhol medzinárodné
členstvo. EAHP by sa mala sústrediť na
európskych pacientov a záležitosti, av-
šak otvorenie možnosti medzinárodné-
ho členstva by umožnilo zvýšiť a rozšíriť
počet pacientov, ktorí by mohli mať pro-
spech z našich úspechov a odborných
znalostí. Riadenie, a dokonca aj účasť
na valnom zhromaždení, by zostalo iba
pre európskych členov. Vo vzťahu
k účasti na stretnutiach nemôže EAHP
určiť, ktorých delegátov majú posielať
členské organizácie, je však potrebné sa
vyhnúť konfliktom záujmov. Odznel tiež
návrh na možnosť elektronického hla-
sovania.  

Každoročne pred valným zhromaž-
dením musia národné asociácie za svoju
krajinu odovzdať správu o stave ne-
mocničného lekárenstva a tiež prezen-
táciu o dvoch najdôležitejších aktivitách
sekcie nemocničných lekárnikov za uply-
nulý rok. Formát prezentácie pre tohto-
ročné správy o krajinách bol mierne po-
zmenený. Krajiny boli rozdelené do troch
skupín. Každý člen výboru predstavil
svoje krajiny. Súčasný prezident EAHP
Petr Horák predstavil Českú republiku,
lotyšsko, litvu, Estónsko a Slovensko.
Prvá informácia zo Slovenska sa týkala
schválenia špecializácie v nemocničnom
lekárenstve od februára 2018. Špeciali-
zácia je dobrovoľná, ale plánuje sa stať
povinnou pre vedúcich nemocničných
lekární. Druhá informácia sa týkala ná-
vrhov na priamu úhradu výkonov ne-
mocničného lekárenstva týkajúcich sa
aseptickej prípravy cytostatík a necyto-
statík pre ambulantných pacientov.
V tretej správe odznel trend otvárania
oddelení výdaja verejnosti v nemocni-
ciach. A v neposlednom rade sme infor-
movali kolegov o našej práci na príprave
novely vyhlášky o správnej lekárenskej
praxi. 

Robert Moss predstavil správu o sta-
ve nemocničného lekárenstva v Nórsku,
Fínsku, Švédsku, Dánsku aturecku. Joane
Peppard predstavila Írsko a Spojené krá-
ľovstvo. Nenad Miljković priblížil aktuálny
stav v Slovinsku, Chorvátsku, Čiernej
Hore, Bosne a Hercegovine a FyROM.
Andras Süle napokon predstavil Maďar -
sko, Rumunsko a Bulharsko.

Zástupkyňa EAHP pre politiku Step-
hanie Kohl informovala o konzultáciách
z Európskej liekovej agentúry, Európskej
komisie a Medzinárodnej farmaceutic -
kej federácie. Keďže počet konzultácií za
posledný rok výrazne vzrástol, pozna-
menala, že konzultanti sú potrební a po-
ďakovala Holand sku za nomináciu nie-
koľkých odborníkov. Vo vzťahu kbudúcim
naria deniam EÚ sa odvolávala na 2 ná-
vrhy Európskej komisie – smernicu opro-
porcionalite a revíziu smernice o karci-
nogénoch a mutagénoch. Okrem toho
poukázala na to, že Európska agentúra
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci uskutočňuje dvojročnú kampaň
o nebez pečných látkach a povzbudila
delegátov, aby sa zapojili do výzvy WHO
v oblasti bezpečnosti pacientov. Výzva
pokrýva témy lieky bez poškodenia a trvá
do roku 2022.
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Riaditeľ EAHP pre profesionálny roz-
voj Steffen Amann poukázal na to, že
EAHP veľmi úzko spolupracuje s ECDC.
Mnohé činnosti súvisiace s AMR pre-
biehali na európskej úrovni. Reagoval
na akčný plán, ktorý uvoľnila Európska
komisia a súčasné opatrenia, a uviedol,
že EAHP sa zúčastnila 2 konzultácií
o liekoch v životnom prostredí. Zároveň
spracoval aktualizáciu pozičného doku-
mentu týkajúceho sa antimikrobiálnej
rezistencie.

Výpadky liekov/COST
Bulharské predsedníctvo v Rade EÚ

presadzuje o. i. tému nedostatku liekov.
Aj EMA a riaditelia liekových agentúr
pracujú na tejto problematike. Najbližšie
stretnutie sa uskutoční v novembri.
EAHP požiadala o predloženie výsledkov
prieskumu, keďže budú vydané jeden
deň pred týmto podujatím. V súvislosti
s prieskumom uviedla viceprezidentka
EAHP Aida Batista, že výsledky priesku-
mu zo Slovenska z roku 2014 sú široko
citované. Na získanie nových údajov bol
v marci 2018 spustený a 11. júna 2018
ukončený nový prieskum. Výsledky sa
plánujú uverejniť 7. novembra 2018.
Prieskumu sa zúčastnili aj nemocniční
lekárnici zo Slovenska.

Nenad Miljković, riaditeľ EAHP pre
profesionálny rozvoj, informoval dele-
gátov o najnovšom vývoji činnosti COSt.
Prvá publikácia bola uverejnená v januári
2018 a COSt spolupracuje s Európskou

spoločnosťou pre klinickú mikrobiológiu
a infekčné choroby (ESCMiD) na prie-
skume týkajúcom sa antimikrobiálnych
látok a nedostatku vakcín v Európe, Se-
vernej Amerike a Austrálii. iný prieskum
vyhodnotí perspektívu pacienta, ktorá
sa doteraz nezohľadnila. Okrem toho sa
budú zhromažďovať údaje o postupoch
hodnotenia rizika. Napokon poznamenal,
že spoločnosť COSt spustila novú inter-
netovú stránku. 

Pokiaľ ide o Brexit a smernicu o fal-
šovaných liekoch (FMD), obe udalosti by
mohli viesť k nedostatku liekov, najmä
ak firmy začnú zvyšovať zásoby na skla-
doch. Na identifikáciu opatrení, ktoré by
mohli pomôcť zmierniť riziko, je potrebná
diskusia o Brexite a FMD.

eHealth, mHealth a barcoding
Vo vzťahu k čiarovým kódom ho-

voril Robert Moss, riaditeľ EAHP pre
profesionálny rozvoj, o súvislosti medzi
FMD, zvýšením bezpečnosti pacientov
prostredníctvom primárneho balenia
čiarového kódovania a efektívnosti.
EAHP naďalej zvyšuje povedomie o po-
trebe čiarových kódov na primárnych
obaloch. 

Prístup k liekom a regulácia
Aida Batista delegátom pripomenula,

že smernice o zdravotníckych pomôc-
kach budú nahradené 2 nariadeniami.
Pred nadobudnutím ich účinnosti v ro-
koch 2020/2022 plánuje Európska ko-

misia uverejniť usmernenia. Jedno sa
zameria na nemocničných lekárnikov. 

Joane Peppard predstavila sieť hod-
notenia zdravotníckych technológií (HtA).
EAHP sa zapojila do skupiny poskytova-
teľov zdravotnej starostlivosti. Zástup-
com je Gunar Stemer z Rakúska, ktorá
stručne zhrnula predchádzajúce aktivity
skupiny a následne návrh Európskej ko-
misie na reguláciu o HtA. Predstavila
cieľ nariadenia a zdôraznila zapojenie
EAHP do verejnej konzultácie v roku
2016 a stretnutia s komisárom v máji
2018. 

Pozičný dokument k obstarávaniu lie-
kov

Stanovisko k obstarávaniu predsta-
vila riaditeľka EAHP pre profesionálny
rozvoj Despina Makridaki. Nemocničný
lekárnik zohráva dôležitú úlohu pri tomto
procese a jeho úloha by sa mala posilniť.
Dôležitá je európska smernica, ale aj
usmernenia WHO a OECD o obstarávaní.
Dokument predstavuje úskalia a na-
vrhuje zahrnutie ďalších možností vý-
berového konania na zlepšenie bezpeč-
nosti pacientov.

Aktualizácia pozičného dokumentu
o biosimilaroch

Petr Horák informoval delegátov
o dôvodoch technickej aktualizácie. Eu-
rópska lieková agentúra požiadala EAHP,
aby sa aktualizovali definície podľa novej
verzie „informačnej príručky pre profesio -
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nálov v oblasti zdravotnej starostlivosti“.
Na zosúladenie definícií a poznámok pod
čiarou sú potrebné 4 pozmeňujúce a do-
plňujúce návrhy. 

Smernica o falšovaných liekoch a jej
implementácia

Nemocničný sektor je zobrazovaný
ako čierna ovca. Je zaujímavé, že Eu-
rópska komisia vidí, že dosahujeme po-
krok. Vo vzťahu k agregácii Robert Moss
zhrnul diskusie s Európskym združením
pre distribúciu zdravotnej starostlivosti
(GiRP), ktoré má záujem pomôcť lekár-
nikom a poznamenal, že Európska ko-
misia hľadá riešenia. Priemysel, ako aj
EMVO, sú však proti agregácii. Pozna-
menal, že pracovná skupina v Európskej
komisii v súčasnosti pracuje na doku-
mente, ktorý navrhuje riešenia pre ne-
mocničných lekárnikov. informoval de-
legátov o účeloch nemocničnej platformy
a jej snahách zvyšovať povedomie. Na-
pokon poukázal na to, že výzvy na boj
proti slintačke a krívačke sa uskutočnia
v júli a vyzývajú členov, aby s nami zdieľali
informácie o pokroku v tejto oblasti.

Aktualizácia o spoločnej vzdelávacej
platforme pre špecializáciu v nemocnič-
nom lekárenstve (Common Training Fra-
mework – CTF) 

Rámec kompetencií bol dokončený
minulý rok. Pracovná skupina 1 začne
pracovať so skupinou na vývoji vzdelá-
vacieho štandardu a usmernení a zma-
puje rámec proti existujúcemu vzdelá-
vaniu. Pracovná skupina 2 bola uzavretá

po spustení správy o prieskume pracov-
nej mobility v januári tohto roka. Pra-
covná skupina 3 zlepšuje internetové
stránky, začína sa venovať národným
združeniam a vypracúva komunikačný
plán, zatiaľ čo pracovná skupina č. 4
spája strategický návrh. Pracovné sku-
piny 3 a 4 sa zlúčia.

Stephanie Kohl zdôraznila, že krajiny
so špecializáciou musia zaregistrovať
svoju špecializáciu do databázy Európ-
skej komisie. Doteraz tak urobili Ma-
ďarsko, Holandsko a Portugalsko. Pre
úspech projektu je veľmi dôležité, aby sa
rokovalo s vnútroštátnymi orgánmi.
Okrem toho poukázala, že EAHP v dru-
hom kroku povzbudí národné združenia,
aby sa obrátili na príslušné vnútroštátne
orgány. V prípade, že je potrebná pomoc,
členovia výboru alebo členovia pracovnej
skupiny CtF sa môžu zúčastňovať stret-
nutí spolu so zástupcami národných
združení. Stephanie Kohl ďalej pozna-
menala, že krajiny so špecializáciou majú
prioritu, pretože potrebujeme dostatočný
počet krajín na prijatie delegovaného
aktu zo strany Európskej komisie. Zdô-
raznila však, že aj zapojenie všetkých
ostatných krajín, ktoré ešte nemajú špe-
cializáciu, je dôležité. V marci budúceho
roka pracovná skupina 4 zvažovala, že
vyzve príslušné vnútroštátne orgány,
aby diskutovali o CtF

Vo vzťahu k Európskej komisii po-
ukázala na to, že v máji sa konalo stret-
nutie so Sophie Weisswange. Uviedla,

že CtF v súčasnosti nie je prioritou Eu-
rópskej komisie a navrhuje dereguláciu.
Zdôraznili sme význam CtF v nemoc-
ničnej lekárni. Aby sme uviedli význam
CtF pre Európsku komisiu, musíme zhro-
maždiť podporné dôkazy o tom, že pa-
cienti majú prospech z liečby nemocnič-
nými lekárnikmi. 

Prieskumy
Aida Batista prezentovala skupinu

pozostávajúcu z Petra Horáka, Steffena
Amann a nej samej. Vysvetlila, že prie-
skum v roku 2017 bol spustený s ro v -
nakou metodikou a že dokument o vý-
sledkoch prieskumu z roku 2016 bol
uverejnený v časopise EJHP. Konštato-
vala, že celkový počet odpovedí je o niečo
vyšší ako v roku 2016. Počet zaslaných
žiadostí je však výrazne nižší. Odpovede
„veľkých“ krajín sa znížili a počet „men-
ších“ krajín sa, naopak, zvýšil. Nakoniec
poukázala na to, že prieskum v roku
2018 sa bude riadiť rovnakou metodikou
ako prieskum z roku 2016. Hlavnou vý-
zvou bude zvýšenie miery odpovedí a pri-
jatie odpovedí od rôznych typov nemoc-
níc. Prieskum bude v určitom okamihu
nahradený SAt. 

Dôležitou časťou tohtoročného val-
ného zhromaždenia boli voľby funkcio-
nárov EAHP. trom členom výboru skon-
čilo 3 ročné volebné obdobie. Každý z 5
kandidátov sa predstavil delegátom val-
ného zhromaždenia formou krátkej pre-
zentácie. Opakovane boli do výboru zvo-
lení Andras Sule, Robert Moss a Aida
Batista. Novou členkou sa stala Piera
Polidori z talianska.

Valné zhromaždenie EAHP je dôležité fó-
rum, kde si delegáti členských krajín môžu
vymieňať informácie a nápady a porov-
návať situáciu vo svojej krajine s inými
krajinami EÚ. Výbor EAHP je poverený
zodpovednosťou za podporu rozhodnutí
a politík dohodnutých na valnom zhro-
maždení. To sa uskutočňuje prostredníc-
tvom vytvárania kontaktov a budovania
partnerstiev s inštitúciami ako EÚ, PGEU,
EIPG, WHO a mnohými ďalšími.

PharmDr. Adriana Ďurčanská
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, PhD. 

Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK
Fotografie: EAHP
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