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Okruhy otázek pro přípravu ke státní závěrečné zkoušce v MSP Farmacie 

SOCIÁLNÍ FARMACIE 

revize: 2023 
 

1. a) Zdravotní služby, zdravotní péče – druhy, formy, poskytovatelé, podmínky poskytování. 

b) Požadavky na poskytování lékárenské péče (technické, věcné, personální). 

 

2. a) Zdravotničtí pracovníci – podmínky výkonu povolání, vzdělávání. 

b) Profesní a vědecké organizace farmaceutů-lékárníků v ČR – ČLnK, GML, Mladí lékárníci, ČFS 

ČLS JEP, ČOSKF ČLS JEP a další.  

 

3. a) Zdravotní a léková politika – cíle, strategické dokumenty, náplň, opatření, instituce. 

b) Zásady cenotvorby sortimentu lékáren (léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, doplňkový 

sortiment). 

 

4. a) Farmaceutický průmysl – výroba léčiv, právní úprava, požadavky na výrobce, organizace 

výrobců. Životní cyklus léčiva. 

b) Příprava léčivých přípravků v lékárnách – typy přípravy, dokumentace, tendence vývoje, 

význam. Konopí pro léčebné použití. 

 

5. a) Farmaceutická distribuce – právní úprava, požadavky na distributory, organizace distributorů, 

specifika trhu léčiv (nedostupnost léčiv, reexport, paralelní import, přímá distribuce). 

b) Logistická činnost v lékárně (objednávání, přejímka, uchovávání, dokumentace, management 

zásob). 

 

6. a) Registrace léčivých přípravků v ČR a EHP – typy postupů, typy žádostí, úkoly lékových agentur 

a držitelů rozhodnutí o registraci. 

b) Kontrola kvality práce v lékárnách – vnitřní mechanismy, vnější odborná kontrola lékáren. 

 

7. a) Falšování léčiv. 

b) Ochranné prvky a ověřování pravosti léčivých přípravků. 

 

8. a) Etika ve zdravotnictví a farmacii – základní etické principy, etické kodexy. 

b) Výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kategorie sortimentu lékárny z pohledu 

výdeje a jejich specifika. Zásilkový výdej LP a doplňkového sortimentu. 

 

9. a) Zdraví – definice, teorie zdraví, determinanty zdraví, podpora zdraví. 

b) Lékopisná literatura – postavení lékopisu ve farmacii, vývoj, současný stav, mezinárodní 

harmonizace. 

 

10. a) Nemoc – definice, přirozená historie, autoplastický obraz nemoci, vyhledávání poruch zdraví 

v populaci. 

b) Informační a poradenská činnost související s výdejem LP na lékařský předpis, lékový záznam 

pacienta, zásady správné dispenzace a komunikace s pacientem. 

 

11. a) Demografická a zdravotnická statistika – základní oblasti, zdroje, ukazatele, instituce, význam. 

b) Provozní řád lékárny, hygiena v lékárně. Zásady správné lékárenské praxe. 

 

12. a) Zdravotnické systémy – základní charakteristika a typologie. 

b) Vývoj československého a českého lékárenství ve 20. a 21. století. 
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13. a) Financování zdravotní péče, regulace nákladů na léčiva. 

b) Úhrada HVLP, IPLP, ZP a PZLÚ ze zdravotního pojištění, seznam cen a úhrad LP, ZP, PZLÚ, 

číselníky VZP. 

 

14. a) Zdravotní pojištění – základní principy, právní úprava. 

b) Předepisování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. 

 

15. a) Světová zdravotnická organizace (WHO), aktivity WHO v oblasti farmacie. 

b) Návykové látky a prekurzory drog – právní úprava, dokumentace, specifika zacházení 

v lékárně. 

 

16. a) Mezinárodní spolupráce a organizace v oblasti farmacie – FIP, EUFEPS, PGEU, EAHP, EPSA 

a další. 

b) Aktuální problémy a trendy vývoje lékárenství v ČR a Evropě. 

 

17. a) Spotřeba léčiv a způsoby jejího vyjadřování, metodologie ATC/DDD. 

b) Samoléčení, informační a poradenská činnost související s výdejem LP bez lékařského 

předpisu – rozhodovací schémata, doporučené postupy, algoritmy. 

 

18. a) Farmakoepidemiologie – charakteristika, využití, základní metody. 

b) Farmakoinformatika – licencované a volně dostupné informační zdroje ve farmacii, lékárenské 

administrativní informační systémy. 

 

19. a) Farmakoekonomika – charakteristika, rozdělení nákladů, metody ekonomického hodnocení 

léčivých přípravků. 

b) Řetězcové lékárny. Marketing a merchandising v lékárenské praxi. 

 

20. a) Farmakovigilance – dohled nad bezpečností léčiv, monitorování a hlášení nežádoucích účinků. 

b) Nemocniční lékárenství. 


