
Po otvorení 43. valného zhromaž-
denia prezidentom eAHP Dr.
robertom Frontinim (nemecko)
nasledoval oficiálny program ve-

dený viceprezidentkou eAHP Dr. tajdou
Miharija Gala (slovinsko).

Počas prvého roku druhého volebného ob-
dobia prezidenta EAHP Dr. R. Frontiniho (jún
2012 – jún 2013) kládlo EAHP dôraz na prí-
pravu medzinárodnej konferencie o nemoc-
ničnom lekárenstve v Európe. Cieľom kon-
ferencie, ktorá sa uskutoční v roku 2014, bude
diskutovať s lekármi, zdravotnými sestrami,
odbornými zdravotníckymi spoločnosťami
a organizáciami a organizáciami pacientov
o úlohách a perspektívach európskeho ne-
mocničného lekárenstva pri zlepšovaní kom-
plexnej starostlivosti o pacienta v zariadeniach
ústavnej starostlivosti a prijať závery pre ďal-
ší rozvoj nemocničného lekárenstva v Euró-
pe. Súčasne ide o zviditeľnenie nemocničného
lekárenstva a EAHP na európskej a svetovej
úrovni.

EAHP taktiež pokračuje v propagácii svo-
jej činnosti na medzinárodnej úrovni adre-
sovanej najmä mladým kolegom a na stret-
nutiach so zástupcami národných organizácií
nemocničných lekárnikov a národných mi-
nisterstiev zdravotníctva v jednotlivých člen-
ských krajinách.

Dr. Frontini spoločne s riaditeľkou kan-
celárie EAHP p. Jennie De Greef a zástupcom
EAHP pre európsku politiku v Bruseli Ri-
chardom Priceom informovali vo svojich vy-

stúpeniach o vývoji európskej zdravotníckej
politiky, ktorá má vplyv na nemocničné le-
kárenstvo a o úlohách a rozširovaní sekre-
tariátu EAHP v Bruseli. Na sekretariát
EAHP bol v minulom roku prijatý p. Richard
Price na zabezpečovanie komunikácie EAHP
s európskymi inštitúciami v Bruseli a na pre-
sadzovanie záujmov EAHP. V druhom polroku
2013 bude na sekretariát EAHP v Bruseli pri-
jatý mladý farmaceut David Preece, ktorý má
prispieť a napomáhať k reprezentácii ne-
mocničných lekárnikov na európskej úrovni.
Jeho prítomnosť v kancelárii poskytne aj od-
bornú podporu ostatným zamestnancom se-
kretariátu EAHP.

43. Valné zhrOMažDenIe
Európskej asociácie nemocničn

Riaditeľka sekretariátu EAHP p. Jennie
De Greef informovala o činnosti kancelárie,
organizovaní jednotlivých akcií EAHP (kon-
gres, semináre, e-learning) a o zámeroch ako
ďalej prezentovať EAHP v Európe a vo sve-
te. EAHP má svoju novú zmodernizovanú in-
ternetovú stránku, EAHP je prezentované
v sociálnych médiách (Facebook, Twitter).
EAHP pripravuje spolu s holandskou orga-
nizáciou nemocničných lekárnikov preklad ho-
landskej učebnice galenickej farmácie, ktorý
by mala byť vydaný najneskôr v roku 2014. Pri
vydávaní časopisu EJHP asociácia spolupra-
cuje s novým šéfredaktorom (Phil Wiffen,
Veľká Británia) a snaží sa podporovať nových
prispievateľov. Zároveň dohliada na všetky
finančné záležitosti, rozpočet a koncoročnú
účtovnú uzávierku.

Na tohtoročnom 13. kongrese EAHP
v Paríži s názvom „ Zlepšovanie výsledkov lieč-
by pacientov – spoločná zodpovednosť“ prvýkrát
úspešne prebiehal vzdelávací program Sy-
nergy. Zároveň tu vznikla myšlienka prípra-
vy kongresových tlačených novín – „EAHP
Daily Dose Newspaper“. Pre tých, ktorí sa ne-
mohli zúčastniť na kongrese a pre ďalších zá-
ujemcov sú na webovej stránke EAHP do-
stupné prezentácie seminárov a sympózií
z tohtoročného kongresu. V roku 2014 sa bu-
de konať kongres EAHP v španielskej Bar-
celone, pričom už teraz sú takmer všetky vý-
stavné miesta pre farmaceutický priemysel
vypredané. V roku 2015 sa bude kongres
EAHP konať v Hamburgu, Nemecko. EAHP
tiež hľadá nových skúsených odborníkov –
prednášateľov na zabezpečenie kontinuálneho
vzdelávania. Úspešné a obľúbené vzdeláva-
cie akcie EAHP pokračujú aj v tomto roku
v septembri projektom seminára EAHP
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V júni tohto roka sa v aténach uskutočnilo 43. valné
zhromaždenie európskej asociácie nemocničných lekárnikov
(eahp). na podujatí sa zúčastnili delegáti z 34 členských
krajín a pozorovatelia z rumunska a Malty, ktorí sa tento
rok uchádzali o členstvo. Tri členské krajiny: Bosna
a hercegovina, lotyšsko a luxembursko boli na valnom
zhromaždení zastupované inými prítomnými krajinami na
základe ich písomného poverenia. Vďaka novej finančnej
politike eahp (spoluúčasť na financovaní pobytu národných
delegátov) veľa členských krajín zvýšilo počet svojich
delegátov na 2 až 3. Slovenskú republiku reprezentovali na
valnom zhromaždení traja zástupcovia: pharmDr. adriana
Ďurčanská z nOÚ Bratislava a pharmDr. Ľubica Slimáková
z nemocničnej lekárne nemocnice akademika Dérera UnB
Bratislava ako národní delegáti a reprezentanti Sekcie
nemocničných lekárnikov SleK a doc. pharmDr. juraj
Sýkora, cSc. ako člen výboru eahp a člen redakčnej rady
časopisu european journal of hospital pharmacy (ejhp).



ých lekárnikov

o farmakoekonomike, ktorý sa uskutoční
v portugalskom Lisabone aj za účasti troch
slovenských účastníkov.

Po prednesení správy finančného riaditeľa
EAHP Dr. t. Westa (UK) delegáti odsúhla-
sili konečný rozpočet EAHP na rok 2012, ak-
tuálny rozpočet 2013/2014 a predpokladaný
rozpočet na obdobie 2014/2005. Interný au-
dit vykonali delegáti z Nórska (Dr. F. Jørgen-
sen) a Dánska (Dr. G. Nilsen), ktorí budú po-
kračovať v svojej práci interných audítorov aj
v nasledujúcich 2 rokoch. Externý audit za-
bezpečuje belgické zastúpenie firmy Deloit-
te. Najväčšie príjmy organizácia opakovane
získava z kongresu (cca 1,27 mil. eur) a naj-
väčšou neistotou ostávajú náklady spojené
s vydávaním časopisu EJHP z dôvodu po-
malého nástupu generovania príjmov z re-
klamy. Výbor EAHP sa tiež rozhodol nezvy-
šovať členské poplatky národných organizácii
do rozpočtu EAHP na nasledujúce obdobie.

Viceprezidentka EAHP Dr. tajda Mihari-
ja Gala informovala o výsledkoch prieskumu
EAHP o súčasnom stave nemocničného le-
kárenstva v Európe – EAHP Survey 2010 on
Hospital Pharmacy in Europe. Bol to už v po-
radí štvrtý prieskum o stave nemocničného
lekárenstva v Európe. Výsledky boli suma-
rizované v sérii 5 článkov uverejnených
v EJHP a zároveň boli všetky články vydané
spolu v brožúre, ktorú dostali účastníci pria-
mo na rokovaní tohtoročného valného zhro-
maždenia EAHP. Na organizácii, vyhodnotení
a publikovaní výsledkoch prieskumu sa ak-
tívne zúčastňovali Dr. Tajga Miharija Gala,
Dr. Juraj Sýkora a Dr. Roberto Frontini. Ďal-
ší prieskum je plánovaný na rok 2015.

Pred konaním tohtoročného valného
zhromaždenia národní delegáti vypĺňali do-
tazník o nasledujúcom prieskume a pracovná
skupina v zložení Dr. T. M. Gala, Dr. J. Pep-
pard, Dr. J. Sýkora a Dr. Horák zorganizovala
dva workshopy počas valného zhromaždenia
na tému nového spôsobu organizovania
a novej štruktúry európskeho prieskumu ne-
mocničného lekárenstva v Európe v roku
2015.

EAHP pokračuje v práci na vlastných a európ-
skych projektoch. V spolupráci s výborom
EAHP zástupca pre politiku a obhajobu zá-
ujmov EAHP p. r. Price sformuloval nové
a aktualizoval minuloročné vyhlásenia EAHP.
Ich preklad a publikovanie v SR prebehlo už
v roku 2012 v dvojčísle 11 – 12/2012 časopisu
Farmaceutický obzor, venovanom nemoc-
ničnému lekárenstvu v SR, Európe a vo sve-
te. Rovnako tak budú uverejnené aj nové vy-
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Pred každým valným zhromaždením sú národní delegáti povinní dodať písomnú správu z da-
nej krajiny o politickej a celkovej situácii v nemocničnom lekárenstve v danej krajine. V tom-
to roku však nastala zmena, keďže každý delegát musel okrem správy odovzdať aj prezen-
táciu s 2 najdôležitejšími informáciami z jeho krajiny a zároveň aj počas 2 minútového priestoru
dané fakty prezentovať všetkým členským krajinám na valnom zhromaždení. Cieľom tejto zme-
ny bolo aktívne zapojenie sa všetkých delegátov do priebehu valného zhromaždenia a delegáti
odporučili pokračovať v takej forme prezentácie aj na nasledujúce valné zhromaždenie v So-
fii v roku 2014. Za Sekciu nemocničných lekárnikov SLeK vystúpila s informáciou Dr. Ad-
riana Ďurčanská. Informovala o prijatí novej legislatívy v SR v roku 2013, ktorá umožňu-
je nemocničným lekárňam zriadovať oddelenie výdaja liekov pre verejnosť a o skutočnosti,
že vedúcim lekárne môže byť len farmaceut so špecializáciou v odbore lekárenstvo alebo 5-roč-
nou odbornou praxou.



hlásenia: Vyhlásenie EAHP o regulácii zdra-
votníckych pomôcok, Vyhlásenie EAHP o re-
dukcii verejných výdavkov a ich dopad na do-
stupnosť liekov a bezpečnosť pacienta,
Vyhlásenie EAHP o potrebe čiarkových kó-
doch na jednodávkových baleniach podáva-
ných v nemocniciach, Vyhlásenie EAHP
o bezpečnosti pacienta a Vyhlásenie EAHP
o regulácii klinického skúšania.

EAHP tiež vstúpila do diskusie s Radou Eu-
rópy pri tvorbe vykonávacieho predpisu sú-
visiaceho so Smernicou EÚ o falšovaní liekov
(2011). Transpozícia smernice takmer vo všet-
kých štátoch musí prebehnúť do roka 2017
a ukladá všetkým členským štátom EÚ po-
vinnosť implementovať systém verifikácie au-
tenticity liekov (na ich vonkajšom obale).

Zároveň EAHP aktívne formuluje a buduje
„Iniciatívu správnej praxe nemocničného le-
kárenstva v Európe“. Projekt zastrešuje zno-
vuzvolený riaditeľ EAHP pre vzdelávanie
prof. C. Neef (Holandsko) a vytvára sa po-
pisná paneurópska mapa pracovísk nemoc-
ničných lekární na podporu rozvoja nemoc-
ničného lekárenstva medzi členskými
krajinami EAHP prostredníctvom dosiah-
nutých príkladov zlepšenia, ktoré môžu byť
prenesené do ostatných nemocničných za-
riadení EÚ. Zlepšenie alebo inovácia môžu

byť dosiahnuté napr. v kategóriách: klinická
farmácia a iné formy rozvoja nemocničného
lekárenstva, klinické skúšanie a výskum, ko-
munikácia a vodcovstvo, príprava a výroba
liekov, vzdelávanie, spolupráca v a medzi sek-
tormi, bezpečnosť pacienta, farmakoterapia,
zlepšovanie procesov, obstarávanie, logistika
a distribúcia, manažment zdrojov a použitie
technológií. Prvé krajiny, už zaslali do da-
tabázy EAHP prvé príklady správnej praxe
nemocničného lekárenstva, ktoré budú ďa-
lej diskutované na úrovni vedeckého výboru
EAHP.

Hlavný dôraz kladie EAHP v súčasnosti na
proces harmonizácie špecializácie v nemoc-
ničnom lekárenstve v EÚ. Lobovanie pri ro-
kovaniach s poslancami európskeho parla-
mentu za harmonizáciu špecializácie
v nemocničnom lekárenstve by mohlo mať veľ-
mi pozitívny výsledok v tomto roku v prípa-
de, že uspeje návrh na otvorenie spoločných
vzdelávacích platforiem ako formy na har-
monizáciu špecializácií v zdravotníctve (nie-
len pre farmaceutov, ale aj pre lekárov
a zdravotné sestry). EAHP vypravovala pri-
pomienky k Návrhu Smernice Európskeho
parlamentu a Rady Európy, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica 2005/36/ES o uznávaní od-
borných kvalifikácií a nariadenie o adminis-
tratívnej spolupráci prostredníctvom infor-

mačného systému o vnútornom trhu. Na do-
siahnutie tohto cieľa EAHP aktívne podporuje
pokračovanie projektu Pharmine (projekt sa
zaoberá vzdelávaním farmaceutov v Európe).
EAHP sa snaží vytvoriť paneurópsky rámec
vzdelávania v nemocničnom lekárenstve
a buduje dôležité kontakty v Európskej komisii
a Európskom parlamente, aby umožnila
existenciu právnych mechanizmov pre cez-
hraničné uznávanie špecializácie v nemoc-
ničnom lekárenstve.

Dr. Juraj sýkora, riaditeľ profesijného
rozvoja EAHP, člen redakčnej rady časopisu
EJHP a člen výboru EAHP pre manažment
časopisu EJHP, informoval o najnovších ak-
tivitách novej redakčnej rady EJHP, o vývoji
impact faktora časopisu a o úsilí redakcie
EJHP dosiahnuť v spolupráci s vydavateľom
časopisu BMJ (British Medical Journal)
Group citovanie časopisu v databáze PubMed.
Perspektíva je veľmi nádejná. Časopis je
už citovaný v databáze CINAHL. Kvalita prí-
spevkov kontinuálne stúpa.

Dr. Francesca Venturini (Taliansko), ria-
diteľka profesijného rozvoja EAHP, pre-
zentovala pokroky v spolupráci s EPSA (Eu-
rópska asociácia študentov farmácie)
v programe stáží študentov v nemocnič-
ných lekárňach EÚ, ktoré sú momentálne
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možné v krajinách ako Španielsko, Fínsko, Ma-
ďarsko. Viac informácií je uvedených na we-
bovej stránke EAHP: www.eahp.eu.

Druhý deň rokovania 43. valného zhro-
maždenia EAHP prebiehal v pracovnej at-
mosfére počas doobedňajšieho workshopu
v piatich skupinách s témami: 1. Príprava a or-
ganizácia konferencie o nemocničnom le-
kárenstve v Európe v roku 2014, 2. Iniciatí-
va EAHP o správnej praxi v nemocničnom
lekárenstve, 3. Príprava prieskumu nemoc-
ničného lekárenstva v Európe 2015, 4. Pre-
hodnotenie FIP (Medzinárodná farmaceu-
tická federácia – FIP) bazilejských vyhlásení
o nemocničnom lekárenstve a vytvorenie zá-
kladného súboru indikátorov kvality leká-
renských služieb na zabezpečenie kvality le-
kárenskej starostlivosti s návrhom ich
ďalšieho rozvoja a implementácie na me-
dzinárodnej úrovni ako projektu EDQM – Eu-
ropean Directorate for the Quality of Me-
dicines & HealthCare (EDQM) pri Rade
Európy – (k všetkým uvedeným workshopom
pozri podrobnejšie informácie vyššie v tom-
to článku).

EAHP od začiatku roka 2013 intenzívne
pracuje na organizácii Európskej konferen-
cie (summitu) o nemocničnom lekárenstve
ako projektu na naplnenie svojej misie o re-

prezentácii a rozvoji profesie nemocnič-
ného lekárnika. Konferencia sa má ko-
nať v máji 2014 a jeho cieľom je po-
silniť viditeľnosť nemocničných
lekárnikov pre pacientov, le-
károv a sestry a dosiahnuť
výraznú propagáciu a vyš-
šie uznanie odborných
schopností nemoc-
ničných lekárni-
kov od pa-
c i e n t o v ,
po l i t i kov
a ďalších zdra-
votníkov. Zároveň
na úrovni delegátov
členských krajín EAHP
dôjde v nasledujúcom ob-
dobí september až november
2013 k preskúmaniu FIP bazi-
lejských vyhlásení, prispôsobeniu
ich k aktuálne situácii v európskom
nemocničnom lekárenstve a k doku-
mentovaniu správnej praxe v Európe.

EAHP prijala na svojom 43.valnom zhro-
maždení nových členov – Maltu a Rumuns-
ko. Vývoj a zastupovanie povolania nemoc-
ničného lekárnika v Európe je kľúčovou
úlohou EAHP. Ďalšia účasť každej novej
členskej krajiny v organizácii pomáha ďalej

plniť ciele a dosiahnuť paneurópsku spo-
luprácu v oblasti zvyšovania štandardov

nemocničného lekárenstva. S 34 člen-
skými krajinami rastie rozmanitosť

asociácie a umožňuje kontinu-
álne zlepšovanie vzdeláva-

nia a výmenu správnej
praxe v celej Európe.

Podrobné in-
formácie zo

43. valného
zhromažde-

nia Európskej
asociácie nemoc-

ničných lekárnikov
(EAHP), 14. – 15. jún

2013, Atény, Grécko budú
prednesené a spojené s di-

skusiou na 22. pracovných
dňoch nemocničných lekárnikov,

ktoré sa uskutočnia 13. – 15. no-
vembra 2013 na pôde Ústavu farmácie

LF SZU v Bratislave.

PharmDr. Adriana Ďurčanská
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
PharmDr. Ľubica Slimáková
Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK, Bratislava
foto: autori a EAHP
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Na budú-
ci rok sa 44.

valné zhromaždenie
uskutoční v spolupráci

s Bulharskou asociáciou nemoc-
ničných lekárnikov (OHPB) v Sofii

a v roku 2015 v Českej republike. Narasta-
júci počet nových členských krajín dokazuje, že

EAHP je dynamicky sa rozvíjajúca organizácia zastu-
pujúca profesiu nemocničného lekárnika v Európe.

EAHP prostredníctvom svojich projektov,
diskusií a aktivít ponúka svojim členom

skutočnú možnosť ovplyvniť celoeu-
rópske úsilie smerujúce k zvy-

šovaniu štandardov ne-
mocničného leká-

renstva.


