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n Súčasťou GA EAHP bývajú prezentácie 
aktivít národných asociácií jednotlivých 
krajín za uplynulý rok. V rámci online 
formátu GA EAHP nebol dostatočný ča-
sový priestor na ich „živé“ prezentovanie, 
preto boli delegáti vyzvaní, aby pripravili 
dve krátke prezentácie vo forme video 
správ.  

Prvá z nich mala byť zameraná na tri 
relevantné témy vybrané národnými 
asociáciami. Tieto prezentácie slúžia na 
interné účely EAHP ako inšpirácia pre 
členské krajiny. Sú dostupné na stránke 
EAHP pre delegátov GA po prihlásení.  

Druhá prezentácia sa mala týkať zhod-
notenia, ako nemocniční farmaceuti da-
nej krajiny prispievajú k boju proti pan-
démii COVID-19. Cieľom bolo ukázať 
dôležitú prácu, ktorú odvádzajú nemoc-
niční farmaceuti v rámci zvládania pan-
démie COVID-19. Tieto prezentácie budú 
verejne dostupné na stránke EAHP. 

Tohtoročným Valným zhromaždením 
sprevádzal delegátov PharmDr. Petr Ho-
rák, odchádzajúci prezident EAHP. Minulý 
rok bol zvolený za nového prezidenta 
Dr. András Süle, ktorý prevzal svoju funk-
ciu na konci tohto GA EAHP 2021.  

Správa Prezidenta EAHP 
PharmDr. Petr Horák zahájil správu 
reflektovaním svojho pôsobenia vo 
funkcii prezidenta a komentovaním 
veľmi silnej pozície EAHP, ktorá sa za 
posledných pár rokov vybudovala. 
Poďakoval všetkým zúčastneným 
vrátane členov výboru, delegátov, 
zamestnancov a ďalších za ich tvrdú 
prácu, ktorou sa pričinili k tomuto 
úspechu.  

Pokiaľ ide o oblasť politiky a advokácie, 
stručne sa zmienil o angažovanosti EAHP 
v súvislosti s nedostatkom liekov, očko-
vaním – najmä počas pandémie COVID-

19, antimikrobiálnou rezistenciou, prí-
stupom k liekom, digitálnym zdravím 
a smernicou o falšovaných liekoch (FMD). 
Pokračoval informovaním o ťažkostiach 
novej Európskej komisie, ktorú pandémia 
zasiahla na začiatku jej práce.  

Ďalej spomenul angažovanosť EAHP 
v Európskej liekovej agentúre a dva po-
zičné dokumenty predložené na GA 
EAHP. Pokiaľ ide o projekty EAHP, Dr. Ho-
rák musel opäť uvažovať o dopadoch 
pandémie COVID-19, ktorá spomalila 
niektoré aktivity v rámci Európskych vy-
hlásení nemocničného lekárenstva a pro-
jektu Common Training Framework – 
CTF (projekt zameraný na vytvorenie 
špecializácie z nemocničného lekáren-
stva a jej štandardizáciu v rámci člen-
ských krajín EAHP).  

Spomenul prvý virtuálny kongres EAHP, 
ako aj akademické semináre, ktoré boli 
zrušené kvôli finančnej a cestovateľskej 
situácii. Dr. Horák zdôraznil výbornú spo-
luprácu s inými európskymi odbornými 
farmaceutickými organizáciami. Pokiaľ 
ide o COVID-19, zdôraznil, že je potrebné 
využiť tento moment na ďalšie zvyšo-
vanie povedomia o úlohách a postavení 
nemocničných farmaceutov. 

Správa riaditeľky kancelárie EAHP 
Následne vo svojej správe riaditeľka 
kancelárie EAHP Jennie De Greef 
informovala, že pandémia COVID-19 
so sebou priniesla neplánované 
odchody zamestnancov EAHP 
(vzdialenosť od domova, nové 
kariérne príležitosti), čo sa prejavilo 
zvýšením pracovnej záťaže ostatných 
zamestnancov.  

Napriek výzvam tím kancelárie EAHP 
naďalej spolupracoval na tom, aby spo-
ločne s výborom EAHP udržali asociáciu 
v chode. Všetky finančné náklady boli 
minimalizované. Napriek tomu tím 

EAHP aktívne spolupracoval a dokázal 
za 3 mesiace zorganizovať virtuálny 
kongres EAHP v marci 2021, ktorý bol 
pôvodne plánovaný prezenčne vo Vied-
ni. Odborný program virtuálneho kon-
gresu bol výborne prijatý účastníkmi. 
Viacerí vystavovatelia uprednostnili 
priamy kontakt s účastníkmi a rozhodli 
sa zúčastniť až kongresu vo Viedni v bu-
dúcom roku.  

V súvislosti so spoluprácou medzi člen-
skými krajinami Jennie De Greef priniesla 
myšlienku organizovania regionálnych 
stretnutí, ktoré by mohli priblížiť rôzne 
združenia a ich predsedníctva bližšie 
k sebe, aby mohli zdieľať spoločné pro-
blémy, alebo pracovať na spoločných 
myšlienkach. Jennie De Greef sa rovnako 
ako Petr Horák dotkla finančnej situácie 
EAHP spôsobenej pandémiou, ktorej oži-
venie si bude vyžadovať určitý čas. Svoju 
prezentáciu ukončila myšlienkou: „Zhlbo-
ka sa nadýchnite, zdvihnite sa, oprášte sa 
a začnite odznova.“ 

Správa finančného riaditeľa EAHP 
Nenad Milijković, finančný riaditeľ 
EAHP, informoval delegátov 
o aktivitách v rámci akreditačného 
projektu ECPhA. Uskutočnili sa 
rokovania s farmaceutickými 
organizáciami, bola podpísaná zmluva 
s Európskou úniou medicínskych 
špecialistov (UEMS – European Union 
of Medical Specialists) a prebieha 
vytváranie online platformy po vzore 
UEMS.  

Okrem toho Nenad Milijković detailne 
informoval o finančnej situácii EAHP za 
uplynulý rok. Zhrnul situáciu ohľadom 
odborného časopisu EJHP, ktorý vydáva 
EAHP. Zvýšil sa impact faktor aj skóre ci-
tácie, čo je veľmi dobré znamenie do bu-
dúcnosti a zdôraznil, že pohyb nahor bol 
v porovnaní s podobnými časopismi pô-
sobivý.  
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51. VALNÉ ZHROMAŽDENIE EAHP 
VIRTUÁLNE STRETNUTIE CEZ ZOOM (11. – 12. 6. 2021) 
Napriek tomu, že sme po minulom roku všetci dúfali, že to bude inak, aj tento rok situácia s pandémiou 
COVID-19 vo svete znemožnila fyzické stretnutie delegátov členských krajín Európskej asociácie 
nemocničných farmaceutov (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists) na svojom 
51. valnom zhromaždení (GA EAHP – General Assembly EAHP). Po roku online konferencií 
a dištančného vzdelávania sa väčšine z nás rozšírili naše schopnosti práce vo virtuálnom priestore 
a online stretnutie sa pre nás stalo samozrejmosťou. Nádej na obnovu osobných stretnutí v ďalšom 
období sa však niesli oboma dňami virtuálneho Valného zhromaždenia.
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Potom preskúmal štatistiky používania 
časopisu online, a to celkovo aj regionál-
ne, a dodal, že v roku 2020 sa drasticky 
zvýšil počet prihlásených článkov, ale 
zvýšilo sa aj percento odmietnutých, čo 
viedlo k zvýšeniu kvality článkov. Stra-
tegické ciele pre nasledujúci rok zahŕňali 
zvýšenie počtu citácií na viac ako 1,5 do 
roku 2022, zvýšenie online používania 
o 500 000 zobrazení stránky ročne a zvý-
šenie počtu príspevkov od nedostatočne 
zastúpených skupín a regiónov.  

Diskusie o dôležitých témach 
V rámci GA EAHP boli diskutované 
mnohé dôležité témy, s ktorými sa 
nemocniční lekárnici stretávajú na 
dennej báze, ako výpadky liekov, 
regulácie zdravotníckych pomôcok, 
direktíva o falošných liekoch, 
udržateľnosť a zmeny podnebia, 
uhlíková stopa farmaceutík a mnohé 
ďalšie. Okrem toho bola pripravená 
a schválená komentovaná verzia 
Vyhlásení nemocničného lekárenstva 
a dva pozičné dokumenty.  

Nenad Miljković predstavil obsah po-
zičného dokumentu o prístupe k liekom. 
Ako bariéry uviedol zvýšené ceny, vý-
padky liekov na určitých trhoch a proces 
obstarávania.  

András Süle predstavil dôvody, prečo 
je potrebná aktualizácia pozičného do-
kumentu o špecializácii z nemocničného 
lekárenstva. Hovoril o nových úlohách 
farmaceutov, spoločnom rámci odbornej 
prípravy a európskych vyhláseniach. 
Zdôraznil, že je dôležité, aby členské 

štáty uznali meniace sa úlohy nemoc-
ničných farmaceutov a budúce profesie, 
a to aj vo vzťahu k plánovaniu a rozma-
nitosti pracovných síl.  

Prvý pridružený člen EAHP 
V súlade s novými stanovami schvále-

nými v roku 2020 GA EAHP schválilo aj 
svojho prvého pridruženého člena – 
Egyptskú nadáciu klinickej farmácie 
(EFCP – Egyptian Foundation of Clinical 
Pharmacy). Pred samotnou voľbou vy-
stúpil Prezident EFCP Mahmoud Abdel-
rahman s prezentáciou, v ktorej zdieľal 
informácie o poslaní EFCP, jej štruktúre 
a činnostiach.  

EFCP vznikla v roku 2013, má približne 
1 000 členov, vrátane veľkého množ-
stva nemocničných farmaceutov. Zdô-
raznil, že napriek tomu, že je mladou 
asociáciou, podarilo sa jej členom do-
siahnuť zlepšenie farmaceutických slu-
žieb v Egypte, najmä v spolupráci s me-
dzinárodnými partnermi. Ako príklad 
uviedol podujatie „Budúcnosť vzdelá-
vania v lekárni a klinická prax“ organi-
zované spolu s Medzinárodnou farma-
ceutickou federáciou. 

Voľby do výboru EAHP 
Petr Horák potom vyzval kandidátov 

do Výboru EAHP, aby sa predstavili. Kaž-
dý kandidát mal 5 minút na to, aby sa 
podelil o svoju motiváciu s delegátmi GA 
EAHP. Prezentácie sa uskutočnili v po-
radí: Darija Kuruc Poje (Chorvátsko), Ne-
nad Miljković, Aida Batista (Portugalsko), 
Louis Bertin (Francúzsko), Ana Lozano 
Blazquez (Španielsko), Piera Polidori (Ta-

liansko), Despoina Makridaki (Grécko) 
a Claudia Plesan (Rumunsko). Všetci 
kandidáti uspeli vo voľbách a stali sa 
členmi Výboru EAHP do júna 2024. 

Nový prezident EAHP nastúpil 
do funkcie 

Na záver GA EAHP Petr Horák symbo-
licky uviedol nového prezidenta EAHP – 
Andrása Süleho. Dr. Süle poďakoval 
Dr. Horákovi za všetky aktivity a projekty 
EAHP z predchádzajúcich období a vyja-
dril radosť z nadchádzajúcej spolupráce 
v rámci EAHP, nakoľko bude naďalej 
radiť svojim kolegom ako emeritný pre-
zident až do júna 2022. 

V mene Sekcie nemocničných lekár-
nikov SLeK želáme A. Sülemu veľa 
entuziazmu a energie v presadzovaní 
vízií nemocničných farmaceutov o ich 
úlohách a postavení v rámci európ-
skych zdravotných systémov. Bude-
me sa snažiť byť nápomocní, pokiaľ 
to bude v našich silách. 

 

Pozičné dokumenty aj ďalšie informácie nájdete na 
www.eahp.eu. 

PharmDr. Slávka Porubcová 
Národný ústav srdcových a cievnych 
chorôb, Bratislava 
PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH 
UNB Nemocnica akad. L Dérera, 
Bratislava 
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. 
Nemocnica Agel, Komárno 
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