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◉ Vzdelávacie aktivity
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Predmet Nemocničné lekárenstvo
pre študentov farmácie

Príklady preberaných tém

◉ Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocnici 

◉ Poskytovanie klinicky orientovaných aktivít

◉ Farmakoterapeutické edukácie

◉ Terapeutické monitorovanie hladín liekov

◉ Dohľad nad antiinfektívami v nemocnici



Predmet Nemocničné lekárenstvo
spätná väzba

“Presne tento štýl štúdia udáva
nový rozmer. Je moderný, 
novodobý a výnimočný v tom, že
v študentoch zanechá stopu, 
ktorá znamená veľa. Ďakujem za 
skúsenosť, zážitok a naozaj
úžasný prístup.”

“Svet potrebuje viacej ľudí, ktorí
robia svoju prácu tak ako Vy a 
Váš tím.”

“Predmet bol úžasný aj spolu so 
všetkými prednášajúcimi.”

“Predmet sa mi veľmi páčil a viac
ma vďaka nemu začalo zaujímať
nemocničné lekarenstvo, čo si
viem možno predstaviť ako
budúci smer mojej profesie.“





◉ Vakcinácia proti COVID-19
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Prieskum sekcie o vakcinácii

◉ ZP pre vakcináciu 25 93%

◉ OOPP pre vakcinačný tím 23 85%

◉ uchovávanie 19 70%

◉ logistika a objednávky 15 56%

◉ hlásenie stavu zásob na MZ SR 12 44%

◉ dohľad nad prípravou 8 30%

◉ rekonštitúcia koncentrátu vakcíny 6 22%

◉ príprava dávok do striekačiek 5 19%
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Hospital pharmacists in Slovakia contribute to fight the COVID-19 pandemic

Participation in vaccination



◉ Spolupráca v rámci EAHP
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Spolupráca v rámci EAHP

◉ PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. - ambasádorka pre implementáciu Vyhlásení 
nemocničného lekárenstva EAHP v podmienkach SR. 

◉ Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. - výbor EAHP pre jednotný vzdelávací rámec 
v nemocničnom lekárenstve a člen pracovných skupín 1 a 3 (CTF Steering
Committee a CTF WG  1, CTF WG 3). 

◉ Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. - vo vedeckom výbore EAHP (Scientific
Committee)

◉ PharmDr. Ľuboš Doršic – člen pracovnej skupiny o automatizovanom manažmente 
liekov (EAHP’s SIG on Automated Medication Management)
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Skupiny liekov 
nedostatkové

v prvej vlne pandémie
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◉ Publikačná činnosť
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Nová stránka
Sekcie nemocničných lekárnikov

https://nemocnicni-lekarnici.slek.sk/



◉ A čo ďalej?
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Plány:

◉ Pracovné skupiny 

◉ Zdieľanie informácií o liekoch s ohrozenou exspiráciou

◉ Zdieľanie kontaktov na nemocničné lekárne

◉ Zintenzívnenie vzájomnej komunikácie, zdieľanie informácií

◉ .....

◉ Príprava jubilejného XXX. Kongresu nemocničného lekárenstva
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◉ sekcianl@slek.sk
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