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ABS
ACD

antimicrobial stewardship
automated dispensing cabinet (zařízení pro automatizovanou dispenzaci léků na
oddělení)
ARO
Anesteziologické a resuscitační oddělení
ASHP
American Society of Health-System Pharmacists
ATD
anti -tampering device (prostředek k ověření manipulace s obalem)
AUC
area under curve (plocha pod křivkou)
BSA
body surface area (tělesný povrch)
CL
cytotoxická látka/cytostatikum
ČFS ČLS JEP Česká farmaceutická společnost při České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně
ČLnK
Česká lékárnická komora
ČOSKF
Česká odborná společnosť klinické farmacie
ČR
Česká republika
CO
oxid uhelnatý
CPOE
Computerized Physician Order Entry, nebo také Computerized Provider Order Entry
CRA
Clinical Research Associate
CRO
Contract Research Organisation
DRG
diagnosis-related group (skupiny vztažené k diagnóze)
DRP
drug-related problem
EAHP
European Association of Hospital Pharmacists
EHS
Evropské hospodářské společenství
EMA
European Medicines Agency (Evropská agentura pro léčivé přípravky)
ES
Evropské statementy
EU
Evropská unie
FDA
Food and Drug Administration (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv)
GCP
good clinical praxis (správná klinická praxe)
GSM
Globální systém pro mobilní komunikaci
HLP
hodnocený léčivý přípravek
HVLP
hromadně vyráběný léčivý přípravek
IARC
International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum
rakoviny)
IKEM
Institut klinické a experimentální medicíny
INR
international normalized ratio
IPLP
individuálně připravovaný léčivý přípravek
JIP
jednotka intenzivní péče
KF
klinický farmaceut
KHL
klinické hodnocení léčiv
KP
kontrolované pásmo
LF UK
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
LIC
lékové informační centrum
LP
léčivý přípravek
MOÚ
Masarykův onkologický ústav
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MRSA
MZ
NIS
NL
OLZP
OPL
OPSL
OOPP
PL
SCAU
SLP
SNL
SOP
SPC
SÚKL
TDM
TIS
TP
TTR
UDS
UI
VFN
ZP
ZULP
ZUM
ZZ

methicilin rezistentní Staphylococcus aureus
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
nemocniční informační systém
nemocniční lékárník/nemocniční lékárna
Oddělení léčiv a zdravotnických prostředků
omamné a psychotropní látky (návykové látky)
oddělení přípravy sterilních léčiv
osobní ochranné pracovní prostředky/pomůcky
pozitivní list
seznam cen a úhrad
specifický léčebný program
Sekce nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP
standardní operační postup
summary of product characteristics (souhrn informací o přípravku)
Státní ústav pro kontrolu léčiv
terapeutické monitorování léčiv (therapeutic drug monitoring)
Toxikologické informační středisko
technologický postup
time in therapeutic range
unit dose system (jednodávkový systém)
jedinečný identifikátor, který identifikuje jednotlivá balení LP a slouží k ověření
jejich pravosti
Všeobecná fakultní nemocnice
zdravotní pojišťovna
zvlášť účtovaný léčivý přípravek (lék)
zvlášť účtovaný materiál (zdravotnický prostředek)
zdravotnické zařízení
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Citace
v textu

Zkrácené
označení
v textu

Plný název zákona, nařízení vlády nebo vyhlášky

[L1]

zákon
48/1997

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů
Zákon č. 258/2000 Sb., o o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů

[L2]

zákon
78/2004

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými
produkty, ve znění pozdějších předpisů

[L3]

zákon
95/2004

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta

[L4]

zákon
96/2004

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů

[L5]

zákon
141/2009

Zákon č. 141/2009 Sb., o návykových látkách

[L6]

zákon
167/1998

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

[L7]

zákon
262/2006

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

[L8]

zákon
309/2006

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

[L9]

zákon
378/2007

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

[L10]

NV 361/2001

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, které
mimo jiné stanovuje zaměstnavateli povinnost zavést vhodné analytické postupy pro měření
chemických karcinogenů v pracovním prostředí

[L11]

NV 463/2013

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

[L12]

NV
469/2002

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady
a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě

[L13]

vyhláška
54/2008

Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných
na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
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[L14]

vyhláška
55/2011

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků

[L15]

vyhláška
84/2008

Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy
v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé
přípravky, ve znění pozdějších předpisů

[L16]

vyhláška
85/2005

Vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze
použít pro přípravu léčivých přípravků

[L17]

vyhláška
86/2008

Vyhláška č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv

[L18]

vyhláška
123/2006

Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků v platném
znění

[L19]

vyhláška
201/2018

Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2019

[L20]

vyhláška
209/2004

Vyhláška č. 209/2004 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách nakládání
s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

[L21]

vyhláška
226/2008

Vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení
léčivých přípravků

[L22]

vyhláška
228/2008

Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků

[L23]

vyhláška
229/2008

Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

[L24]

vyhláška
268/2019

Vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2020

[L25]

vyhláška
288/2003

Vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným
ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým,
a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na
povolání

[L27]

vyhláška
304/2003

Vyhláška č. 304/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy,
způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření
a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení
vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování

[L28]

vyhláška
329/2019

Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních
služeb

[L29]

vyhláška
92/2012

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění

[L29]

vyhláška
99/2012

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb v platném znění

[L30]

zákon
372/2001

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování
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1 NEMOCNČNÍ LÉKÁRENSTVÍ
„As the practice of medicine has improved, it has become more complex. One of the effects of the change
has been increased and better use of consultation and coordination within the field of medicine itself. Another
effect has been the development of closer and more meaningful teamwork between the physicians and
the representatives of related health professions such as pharmacy and nursing. We feel that the role of
the hospital pharmacist has become increasingly significant and that it can and should become even more
contributory in the future.“
J. Solon Mordell, C. K. Himmelsbach
Výše uvedený citát pochází již z roku 1953 [1], přesto je dnes možná ještě aktuálnější, než byl
v době svého vzniku. V době úzké specializace řady klinických oborů, pokročilé individualizace
farmakoterapie, v době, kdy se farmacie a medicína dostává k molekulární podstatě mnoha chorob
a dveře pro moderní terapie typu genových a buněčných terapií a jejich kombinace jsou otevřeny, je
role farmaceuta v nemocnici stále významnější a komplexnější. Dávno je pryč doba, kdy se zdálo,
že úloha farmacie v nemocnici, tradičně postavená zejména na přípravě léčiv a dispenzaci, se bude
zmenšovat. Již koncem padesátých let bylo zjevné, že ačkoliv velkou část původní kompetence
nemocničních farmaceutů v nemocnici přebere průmysl svým extenzivním portfoliem hromadně
vyráběných léků, role farmaceuta se sice částečně změní, ale její význam bude posilovat v oblasti
široce pojaté konzultační činnosti v oblasti farmakoterapie a zacházení s léčivy.[2]
Na počátku 21. století dala potřeba definovat roli nemocničních lékárníků v komplexu péče
o pacienta na půdě FIP vzniknout idee uspořádání konference s cílem definovat odborný konsensus
a vizi nemocničního lékárenství. Na této konferenci uspořádané v Basileji se podařilo připravit
a přijmout sadu statementů, které roli farmaceuta v nemocnici detailně popisují (Consensus Statements for the Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy, tedy tzv. Basel Statements
podle místa vzniku). Těchto výroků bylo 75 rozdělených podle jednotlivých oblastí činnosti, nicméně již ten první velmi dobře naši roli definuje: „The overarching goal of hospital pharmacists is
to optimize patient outcomes through the judicious, safe, efficacious, appropriate, and cost effective
use of medicines.“, tedy volně přeloženo, zastřešující úlohou nemocničního farmaceuta je optimalizovat výsledky péče o pacienta prostřednictvím uvážlivého, bezpečného, správného a nákladově efektivního používání léčiv [3]. Basel Statements byly dále aktualizovány na konferenci v září
2014 v Bangkoku a nyní obsahují celkem 65 výroků v jednotlivých oblastech nemocniční farmacie [4] https://www.zotero.org/google-docs/?ay Mrhm. Především se ale staly základem pro tzv.
European Statements of Hospital Pharmacy (tedy Evropské statementy nemocničního lékárenství,
dále jen ES). Ty vznikly péčí Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) v roce 2014 [5].
Od původních basilejských statementů se liší nejen obsahem, který je z pochopitelných důvodů
zaměřen na evropské pojetí nemocniční farmacie a sociálně-ekonomickou realitu Evropy, ale také
mechanismem přípravy a schvalování jejich textu. Tyto ES byly připomínkovány a přijímány nejen EAHP, resp. jejími členskými národními asociacemi, ale i asociacemi jiných farmaceutických
a dalších zdravotnických profesí i pacientských sdružení [6, 7, 8]. I po svém vzniku se ES dočkaly
oficiálního uznání od dalších odborných a pacientských asociací, a lze tedy bez pochybností říci, že
jde o široce přijímaný konsenzus na téma postavení nemocniční lékárny a nemocničních lékárníků
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Tabulka 1 – Hlavní sekce ES [16]
Sekce Název v angličtině
1 Introductory Statements and Governance
2 Selection, Procurement and Distribution
3 Production and Compounding
4 Clinical Pharmacy Services
5 Patient Safety and Quality Assurance
6 Education and Research

v rámci zdravotních služeb. Čtyřicet čtyři ES je rozděleno do celkem 6 sekcí, které dobře ilustrují základní role
farmaceutů v nemocnici (tabulka 1) [9].
Role farmaceutů v nemocnici je specifická v mnoha
ohledech. Jako první je třeba zmínit, že v rámci hospitalizace je pacient na zdravotních službách nemocniční
lékárny zcela závislý, je tedy prvořadou povinností nemocničního farmaceuta poskytnout péči na nejvyšší
možné úrovni a v optimálním rozsahu. Hospitalizovaný pacient nemůže navštívit jinou lékárnu. Druhým
podstatným hlediskem je široké zapojení farmaceutů v nemocnici do multidisciplinárních týmů.
Ty jsou na jedné straně klinicky zaměřené (tedy zapojení např. do týmů pro prevenci infekcí
apod.), na druhé straně technicky a technologicky (otázka používané zdravotnické techniky,
validací, monitoringu prostředí, medicinálních plynů a dalších technických náležitostí spojených
s provozem zejména technologických částí nemocniční lékárny a nemocnice jako celku), a také
zdravotně-ekonomicky, zejména v otázce nákupu léčiv a případně i zdravotnických prostředků,
jejich vykazování, rozpočtů atd. To pochopitelně klade na personál nemocničních lékáren značné
nároky z pohledu potřeby celoživotního vzdělávání, ale také pracovního vytížení. Je zřejmé, že
proti řadě evropských států je počet farmaceutů v našich nemocnicích relativně nízký. Je tedy
velmi zásadní mít stanoveny priority pro působení farmaceutů a ty pravidelně posuzovat, aktualizovat a pracovat i na plánech pokrývajících potřebu farmaceutů v nemocnici (viz ES 1.3 a 1.5).

1.1 Definice nemocniční lékárny
V ČR neexistuje legislativou daná definice nemocniční lékárny. Posledním, velmi stručným,
legislativním popisem nemocniční lékárny byla tzv. vyhláška o fakultních nemocnicích, tj. vyhláška
č. 394/1991 Sb. Ta definovala nemocniční lékárnu způsobem, který lze stále považovat za věcně
správný, tato vyhláška byla ovšem k dubnu 2012 zrušena [10]. V současné době tedy neexistuje
v české legislativě žádná definice nemocniční lékárny, to ovšem nelze považovat za žádnou anomálii.
Vzhledem ke značnému rozdílu mezi jednotlivými nemocnicemi, jejich potřebami a potřebami
jejich pacientů ve vztahu k čerpání péče poskytované nemocniční lékárnou není ani dobře možné
nastavovat podrobná pravidla pro věcně technické či prostorové vybavení lékáren v nemocnicích.
Je lépe se zaměřit na ukotvení nemocničních lékáren v rámci nemocnic. V tomto duchu se nese
i definice nemocniční lékárny připravená Sekcí nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP, schválená
výborem České farmaceutické společnosti v roce 2016:
Nemocniční lékárnou se rozumí lékárna, která je organizační složkou zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní služby dle § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, tj. lůžkovou péči,
a která pro poskytovatele uvedené zdravotní služby zajišťuje lékárenskou péči (včetně klinickofarmaceutické) na základě uděleného oprávnění k této činnosti a je k ní odpovídajícím způsobem personálně,
technologicky a prostorově vybavena. K základním provozním prostorům a odborným pracovištím
nemocniční lékárny patří nad rámec vyhlášky č. 92/2012 Sb., v platném znění, minimálně:
• odborné pracoviště výdeje léčivých přípravků zdravotnickým zařízením ústavní péče a hodnocení lékové politiky a zároveň,
• odborné pracoviště pro poskytování lékových informací zdravotnickým pracovníkům daného
ZZ, jehož je NL součástí.
Další odborná pracoviště jsou zřizována podle spektra poskytované péče [11].
Tato definice je úmyslně ponechána v celkem obecné a minimalistické podobě. Je ovšem pojata
tak, aby reflektovala rozdílnost jednotlivých nemocnic a jejich potřeb a přitom stanovila základní,
nepodkročitelné minimum postavení nemocniční lékárny, které je potřeba v každé, i sebemenší
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nemocnici, tedy zabezpečení léčivy spojené s konzultační a ústřední rolí farmaceutů v otázce bezpečného zacházení a používání léčiv. Zároveň ponechává potřebný prostor a odkazuje na potřebu
přizpůsobit potřebné personální a věcné vybavení nemocniční lékárny adekvátní rozsahu poskytované péče. Konkrétní věcné a technické vybavení nemocniční lékárny pak určují kromě samotné
vyhlášky 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, dále zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, vyhláška
č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské péči, a další legislativní, hygienické a odborné předpisy, a to
především nároky na čistotu prostředí, ochranu zdraví při práci, sterilizační postupy, nároky na
přesnost použitých zařízení, teplotu uchovávání léčiv a podobně.
Takto obecněji pojatá definice, upřesněná konkrétními nároky na jednotlivé typy činností, bezpochyby lépe reflektuje realitu českého nemocničního lékárenství než případné striktnější univerzální
vymezení. Je vhodné, aby splnění konkrétních požadavků pro jednotlivé činnosti nemocničních
lékáren podléhala nejen externí kontrole splnění technických požadavků např. ze strany SÚKL, ale
i posouzení procesních a personálních potřeb např. ze strany odborné společnosti, jako se tomu
již nyní v určité míře děje u přípravy parenterálních léčivých přípravků ze skupiny cytostatik.
Rozdílnost spektra poskytovaných zdravotních služeb nemocniční lékárnou není pochopitelně
českým unikátem. V Evropě navíc vidíme i velmi vysokou diferenciaci ve způsobu organizace nemocničních lékáren. Jako dva určité extrémy lze označit Francii, s jejími asi 2500 nemocničními
lékárnami (tedy nemocniční lékárnu má každá nemocnice), a Dánsko, kdy veškeré služby nemocničního lékárenství jsou koncentrovány do osmi nemocničních lékáren v rámci komplexu regiony
vlastněné organizace Amgros [12]. Proto ani EAHP nepracuje s definicí nemocniční lékárny určené
prostorem a technickým vybavením, a zabývá se raději náplní oboru. Ten definuje jako „zdravotní
službu, kombinující umění, praxi a profesi výběru, uchovávání, přípravy, úpravy a dispenzace léčiv
a zdravotnických prostředků, spolu s poradenstvím zdravotnickým profesionálům a pacientům
v oblasti bezpečného, účinného a nákladově efektivního používání léčiv a zdravotnických prostředků.
Nemocniční lékárenství je specializovaná farmaceutická disciplína tvořící nedílnou část zdravotní
péče o pacienta v nemocnici. Nemocniční lékárenství je profesí usilující o trvalé udržení a rozvíjení
lékového managementu a farmaceutické péče o pacienty v nemocnicích dle nejvyšších standardů.“ [13]

1.2 Postavení nemocniční lékárny v nemocnici
Ne všechny nemocnice v ČR mají nemocniční lékárnu. Dle databáze SÚKL je v ČR ke dni
11. 12. 2019 113 nemocničních lékáren.[14] Naproti tomu zdravotnických zařízení lůžkové péče
bylo k roku 2017 v ČR celkem 311, s lůžkovým fondem více než 77 tisíc, z toho přibližně 48 tisíc je
lůžek akutní péče.[15] Je zřejmé, že ty nemocnice, které nemají k dispozici svou nemocniční lékárnu,
využívají pro své zásobování služeb lékáren veřejných, které mají k této činnosti pro daného provozovatele oprávnění od SÚKL. Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že nastavení a dodržování
vnitřních postupů týkajících se správného zacházení s léčivy a bezpečné medikace se v těchto nemocnicích obvykle žádný řádně kvalifikovaný farmaceut neúčastní, a není v nich tedy mj. naplněn ES 1.4.
Co se týká vlastnické struktury nemocničních lékáren, většina je přímo součástí daného zdravotnického zařízení, jiné mohou být vyčleněny do jiné právnické osoby spravované stejným vlastníkem.
Nezmění-li se aktuální praxe, je třeba zmínit, že nejpřirozenější a věcně nejsprávnější forma začlenění nemocniční lékárny, tedy jako nedílná součást nemocnice, je paradoxně pro lékárnu, a tedy
i zřizovatele nemocniční lékárny ekonomicky nejméně výhodná. Eliminuje totiž možnost uplatnění
obchodní přirážky na léčiva používaná v hospitalizaci, resp. všechna léčiva, jejichž výdej je omezen
na žádanku, a tím přichází i o jediný zdroj financování základních činností nemocniční lékárny.
V poslední době je také patrná centralizace některých činností, například „sdružené nákupy“, tedy
přesněji sdružené veřejné zakázky na některá léčiva a zdravotnické prostředky v rámci nemocnic
zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, či společné nákupy krajských nemocnic.
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Nemocniční lékárna hraje ústřední roli ve všech procesech spojených s léčivy od jejich výběru,
nákupu, uchovávání a výdeje, přes přípravu, klinicko-farmaceutickou péči (v nemocnicích, kde je
klinická farmacie, podobně jako je standardem v západoevropských zemích, součástí nemocniční
lékárny), výdeje léčiv pacientům po zapojení do celonemocničních procesů lékové politiky, správné
a bezpečné úpravy a jejich podání, po zapojení do např. multidisciplinárních týmů pro prevenci
nozokomiálních infekcí či antibiotickou politiku. V některých nemocnicích patří do kompetence
nemocniční lékárny i problematika zdravotnických prostředků, v jiných tomu tak není. Obvykle
jsou nemocniční lékárny také zapojeny do zajištění laboratorních (in vitro) diagnostik, a to jak
formou jejich objednávání a výdeje, tak v určité míře i jejich přípravy.

1.3 Zapojení do jednotlivých multidisciplinárních týmů (příklady)
Jak již bylo výše uvedeno, role nemocničních lékáren se v minulých dekádách značně změnila od
relativně uzavřeného provozu směrem k zapojení v multidisciplinárních týmech v rámci nemocnice.
ES kladou velký důraz na potřebu působení nemocničních farmaceutů v řadě multidisciplinárních
týmů. Některé týmy mohou pracovat v nemocnici trvale, jiné ad hoc k určité problematice. Čtyři
níže uvedené příklady mají ilustrovat možnosti takového zapojení. Jde ale pochopitelně o neúplný
výčet. Další možnosti kooperace s jinými odbornostmi poskytnou následující kapitoly této knihy.

1.3.1 Výběr a nákup léčiv, lékové komise

V rámci ekonomiky nemocnice mohou léčiva a zdravotnické prostředky podle zaměření daného
lůžkového zařízení dosahovat velké poměrné části jejich rozpočtu, ve velkých zařízeních či zařízeních s vysoce specializovanou, a tedy nákladnou péčí se roční finanční obrat může pohybovat
v miliardách korun. Je proto přirozené, že samotný nákup léčiv je velmi zásadní pro ekonomickou
rovnováhu nemocnice na jedné straně a benefit pacientů na straně druhé. Do rozhodování, jaká
léčiva pro nemocnici nakupovat, jsou tedy kromě farmaceutů pochopitelně zapojeni lékaři, ekonomický, případně obchodní management nemocnice a specialisté v oboru veřejných zakázek.
V České republice se z nákupu jakéhokoliv typu v rámci veřejných institucí stal poslední dobou relativně komplikovaný proces, často s poukazem na potřebné zvyšování transparentnosti. Výjimkou
tak není ani zapojení právních oddělení nemocnic při nalézání vhodných obchodních podmínek.
Pomineme-li ale administrativní (byť nezbytnou a zvýšenou měrou zatěžující) stránku nákupu
léčiv, je kritické, aby se nemocniční lékárníci rozhodujícím způsobem podíleli na výběru léčiv pro
nemocnici, především formou vhodného nastavení nemocničního pozitivního listu. Klíčové je zapojení nemocniční lékárny do lékových komisí, které by kromě rozhodování o složení pozitivních listů
měly hrát i roli metodickou a edukační, například v nastavení jednotlivých, nemocnicí se prolínajících
farmakoterapeutických postupů, jako je tromboprofylaxe či profylaktické podávání antibiotik. V rámci
lékových komisí je při posuzování zařazení nových léčiv či povolení jednorázového použití nákladného
léčiva mimo pozitivní list nutné rovnou pomyslet na otázku jejich úhrady ze zdravotního pojištění,
je tedy velmi žádoucí i zapojení specialistů pro styk se zdravotními pojišťovnami. Role farmaceuta je
především v kritickém posouzení případného benefitu nových léčiv oproti obvykle zvýšeným nákladům
a případným rizikům; případně navržení vhodného omezení použití nového LP pro vybrané skupiny
pacientů. Součástí rozhodovacího procesu je i vyhodnocení rizik plynoucích z očekávaného vývoje
farmakoterapeutických postupů a vstupu nových léčiv na trh. Nelze opomenout ani náklady vzniklé
s administrativou spojenou se změnou pozitivních listů a jejich realizací při veškerém zacházení s léčivy.

1.3.2 Auditní týmy

Je nesporné, že edukační role farmaceuta v problematice správného zacházení s léčivy má pozitivní dopad na výsledky léčby a bezpečnost farmakoterapie. Kromě edukační role je velmi žádoucí
zapojení farmaceutů do procesu interních auditů procesů spojených s léčivy, především správného
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uchovávání, úpravy, zacházení se specifickými skupinami léčiv, jako jsou léčiva obsahující omamné a psychotropní látky, riziková léčiva, vedení příslušné dokumentace apod. Audity by měly být
vedeny nikoli v „represivním“ duchu, ale jako vyvrcholení edukační aktivity spojené i se získáním
zpětné vazby z klinických pracovišť. Je nutné, aby výstupy z auditů byly jedním ze základních pilířů
kontinuálního zvyšování kvality a jako takové byly výsledky pravidelně komunikovány v rámci
nemocnice nejen s klinickými pracovišti, ale i managementem.

1.3.3 IT

Se stále vzrůstajícím významem informačních technologií a softwarových řešení je vhodné zapojení farmaceutů do týmů tvořících zadání pro jejich implementaci, design a využití ve prospěch
pacientů nemocnice či vhodné využití ekonomických dat spojených s nákupem a výdejem léčiv (ES
1.7). Kromě samotných lékárenských software jde například o efektivní design tzv. CPOE (computerised physician order entry), tedy zjednodušeně databázový/strukturovaný zápis ordinace lékaře,
propojený i s úvodní rekonciliací léčiv a vytvořením zprávy pro ošetřujícího lékaře. Propojením
strukturovaného zápisu ordinace s laboratorními výsledky a známou anamnézou pacienta se například otevírá možnost cíleného zaměření se na pacienty s poruchou eliminačních orgánů. Tato data
lze tedy používat jak k optimalizaci práce klinických farmaceutů v reálném čase, tak retrospektivně
při hodnocení jednotlivých ukazatelů kvality farmakoterapie; nezanedbatelný benefit je i pro ekonomickou část při vykazování léčiv zdravotním pojišťovnám.
Nezbytná je účast farmaceutů v týmech zajišťujících propojení lékárenského softwaru s žádankovým systémem, především tam, kde se jedná o žádanky pro individuální pacienty, jako např.
u přípravy cytostatik. V souladu s ES 5.7 je podstatné, aby z medikačního procesu od ordinace až
po podání byly eliminovány jakékoliv transkripční procesy, které jsou spojeny s rizikem zanesení
chyby. S probíhajícím a budoucím rozvojem eHealth a mHealth bude velmi potřebné, aby farmaceuti byli zapojeni i do této oblasti.

1.3.4 Etické komise, klinická hodnocení

Zapojení nemocničních lékáren do všech klinických hodnocení léčiv (ES 6.5) je již řadu let
realitou. Kromě zapojení do samotných klinických hodnocení a jejich investigátorských týmů je
také nanejvýš vhodné zapojení i do etických komisí posuzujících vhodnost provedení jednotlivých
klinických studií a jejich designu. Role farmaceuta jako odborníka na farmakoterapii (a také galenické
a biofarmaceutické vlastnosti lékových forem) je zde nezastupitelná. Důležité je také zapojení vedení
nemocniční lékárny do procesu dojednávání a zasmluvnění jednotlivých klinických hodnocení,
kterých se lékárna má zúčastnit. Je to podstatné z mnoha hledisek, jako je posouzení pracovní náročnosti, dostupnosti potřebných technologií či dokumentace, delegování jednotlivých farmaceutů
jako členů investigátorských týmů a zajištění adekvátní náhrady nákladů lékárny se studií spojených.

1.4 Pracovníci v nemocniční lékárně
Nemocniční lékárna pochopitelně plní primárně svou úlohu v poskytování zdravotních služeb,
a většina personálu jsou tedy zdravotníci: farmaceuti (s odbornou, popř. specializovanou způsobilostí), farmaceutičtí asistenti (s odbornou, popř. specializovanou způsobilostí) a sanitáři.
V čele nemocniční lékárny stojí vedoucí lékárník, který je obvykle i odborným zástupcem nemocnice pro poskytování lékárenské péče [L30, L9]. Je třeba mít na paměti, že funkce vedoucího
lékárníka není pouze funkcí s náplní práce a kompetencemi svěřenými vedením nemocnice, ale také
kompetencemi a odpovědnostmi definovanými zákonem o léčivech. Vedení nemocniční lékárny
s odbornými pracovišti v přípravě zvlášť náročných lékových forem1 je vázáno na farmaceuta, který
1

Zvlášť náročnými lékovými formami se ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. myslí léčivé přípravky určené pro parenterální podání.
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má zvláštní specializovanou způsobilost v oboru nemocniční lékárenství (nebo specializovanou
způsobilost v tomto oboru získanou před změnou struktury vzdělávacích programů), jiné typy
lékáren může vést i farmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékárenství nebo
jinou specializovanou způsobilostí získanou před zavedením tohoto oboru.
Výkon samostatných činností pro přípravu zvlášť náročných lékových forem je vázán na (zvláštní)
specializovanou způsobilost v oboru nemocniční lékárenství, případně na specializovanou způsobilost v oboru farmaceutická technologie či radiofarmaka. Samostatný výkon činnosti klinického
farmaceuta je vázán na specializaci v tomto oboru. [L3]
Bez ohledu na výše uvedené legislativní požadavky, které poskytují minimum pro orientaci
v otázce kompetencí, je zásadní důraz každého na celoživotní vzdělávání, protože jednou získaná
specializace pochopitelně při překotném rozvoji farmacie a medicíny není zárukou dostatečné
kompetence na delší dobu. Dá se tedy říci, že specializační vzdělávání představuje především start
do dráhy nemocničního farmaceuta. Zde je namístě připomenout ES 6.2, uvádějící, že každý, kdo
má roli v používání léčiv, musí být schopen demonstrovat své kompetence v tomto ohledu. Ale
také ES 1.5, který mj. poukazuje na nutnost mít vypracovány personální plány, aby celá šíře činností
nemocniční farmacie byla vhodným způsobem pokryta.
Těmito personálními plány je míněn nejen plán ve smyslu dostatečné kapacity pracovní síly (tedy
dostatečný počet úvazků v jednotlivých pracovních kategoriích pro pokrytí potřebných pracovních
úkolů), ale také (a to především) plán ve smyslu rozvoje jednotlivých pracovníků. Dynamicky se
rozvíjející soubor potřebných znalostí v nemocniční lékárně již dávno vyžaduje, aby se jednotliví
členové týmu nemocniční lékárny do určité míry specializovali na konkrétní problematiky (jako je
např. jištění kvality, parenterální přípravky atd.), ale zároveň je třeba, aby byla zachována dostatečná
flexibilita (a zastupitelnost) pracovní síly uvnitř lékárny.
Nemocniční lékárny jsou tradičně děleny do jednotlivých oddělení podle hlavní náplně činnosti;
je tedy nutné, aby především jejich vedoucí měli kompletní a aktuální přehled o dané problematice.
Je ale více než vhodné, aby se jednotliví farmaceuti podíleli na činnosti více než jednoho oddělení,
a jednotlivá oddělení spolu vzorně spolupracovala, protože řada problematik se prolíná více subspecializacemi nemocniční farmacie.
Zásadní součástí personální politiky uvnitř nemocniční lékárny je také přesný popis kompetencí
a zodpovědností jednotlivých pracovníků. Vzhledem k omezené personální kapacitě nemocničních
lékáren je třeba, aby se pracovní síly uvnitř nemocniční lékárny využívalo nanejvýš efektivně, tedy aby
například činnosti, které mohou být svěřeny do kompetence farmaceutických asistentů, nebyly zbytečně vykonávány farmaceuty. Ještě významnější je nezatěžování zdravotnického personálu zbytečnou
administrativou, kterou mohou zvládnout administrativní pracovníci. Zároveň je ale třeba pracovat na
vzájemné sounáležitosti nejen mezi odděleními nemocniční lékárny, ale i mezi jednotlivými pracovníky
a pracovními kategoriemi navzájem. Jak již bylo řečeno v úvodu textu, zásadním specifikem nemocniční lékárny je to, že hospitalizovaný pacient nemocnice je na péči nemocniční lékárny zcela závislý,
a nejvyšším cílem je poskytnout mu lékárenskou péči v potřebném rozsahu a v nejvyšší možné kvalitě.
Je tedy zásadní úlohou především vedoucího lékárníka, aby uvnitř své lékárny toto povědomí posiloval.
Další důležitou součástí personální politiky v nemocniční lékárně je potřeba plánování ve smyslu
zastupitelnosti na klíčových postech, včetně vedoucího lékárníka a vedoucích oddělení, tak aby
při neočekávané nepřítomnosti některého pracovníka nedošlo ke zpožďování či snížení kvality
poskytované lékárenské péče.
Vzhledem k výše diskutovanému širokému zapojení nemocniční lékárny také do administrativní
a ekonomické složky nemocnice je (podle organizačního členění a zvyklostí dané nemocnice) nutné
mít k dispozici také podpůrný či administrativní personál, a to nejen pro zvládání běžné administrativní agendy nemocniční lékárny, ale i pro specializovanou problematiku právní (smlouvy,
veřejné zakázky aj.) a ekonomickou (účetnictví, plnění veřejných zakázek aj.).
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Je zásadní odpovědností každého vedoucího lékárníka, aby pomáhal rozvoji jednotlivých pracovníků a nastavil efektivní personální politiku na svém pracovišti. Poskytovaná péče je vždy na prvním
místě závislá na tom, kdo ji poskytuje, a kvalitní personál nemůže být nahrazen sebelepší technologií.
Shrnuto, mezi základní pilíře personální politiky uvnitř nemocniční lékárny patří:
• popis úkolů nemocniční lékárny,
• stanovení potřebných znalostí, kompetencí a počtu úvazků pro zajištění jednotlivých úkolů NL,
• sestavení plánu kvantitativního (počty úvazků pro jednotlivé pracovní kategorie) i kvalitativního
(potřebné kompetence, speciální znalosti atd.),
• nastavení kompetencí uvnitř NL, zajištění zastupitelnosti pro klíčové úkoly NL,
• zajištění plánu rozvoje jednotlivých pracovníků a flexibility pracovní síly uvnitř lékárny,
• pravidelná revize personálního plánu podle priorit a momentální situace.

1.5 Evropská asociace nemocničních lékárníků
Evropská asociace nemocničních lékárníků (European Association of Hospital Pharmacists,
EAHP) je zastřešující odborná společnost nemocničních farmaceutů v Evropě. Je zřízena jako
mezinárodní nezisková organizace podle belgického práva, sídlo má v Bruselu. EAHP zahrnuje 35 národních odborných společností či jiných organizací sdružujících nemocniční lékárníky,
a zastupuje tedy zájmy asi 22 000 nemocničních farmaceutů v Evropě. Českou republiku v EAHP
zastupuje Česká farmaceutická společnost prostřednictvím své Sekce nemocničních lékárníků.
Členství v EAHP je otevřeno všem zemím Rady Evropy.
Vrcholným orgánem EAHP je valné shromáždění, které se schází nejméně jednou za rok a schvaluje zásadní dokumenty a interní záležitosti EAHP. V mezidobí je EAHP řízena výborem, v jehož
čele je prezident. Pro svou činnost EAHP dále zřizuje trvalé a ad hoc komise, z nichž nejdůležitější
je vědecká rada.

1.5.1 Historie EAHP

Historie EAHP se píše od roku 1969, kdy na vědeckém kongresu ve Štrasburku došlo k prvotnímu formování ideje založení evropské odborné společnosti. K tomu došlo 6. března 1972,
kdy byla v Haagu podpisem statutu šesti zakládajícími zeměmi (Belgie, Dánsko, Francie, Spolková republika Německo, Nizozemsko a Velká Británie) EAHP oficiálně ustavena. Jejím prvním
prezidentem se stal Marcel Lebas z Francie. V roce 1973 došlo k první vlně rozšíření EAHP,
když se připojilo Španělsko a Irsko, brzy následované Norskem, Rakouskem, Řeckem, Švédskem
a Švýcarskem. Po roce 1989 a pádu železné opony se příležitost stát se členy EAHP konečně
otevřela i pro země bývalého východního bloku. Velká část z nich se stala členy již v 90. letech
20. století, spolu s Itálií a Portugalskem. Ke vstupu ČR došlo v roce 1996. Další země pak následovaly v následujících letech.
Zásadním mezníkem v životě EAHP se stalo uskutečnění 1. kongresu EAHP v roce 1996. Kongres
se v průběhu času stal největší farmaceutickou odbornou událostí na evropské půdě, hostící každoročně kolem 3500 účastníků, a především se stal základem ekonomické stability a soběstačnosti
EAHP. Díky finančním prostředkům získaným z kongresu se EAHP mohla značně profesionalizovat,
zřídit vlastní kancelář a najmout zaměstnance věnující se jejímu dennímu chodu či specifickým
otázkám odborného působení a obhajobě naší profese v evropských strukturách.
V roce 2011 se změnila právní forma EAHP na mezinárodní neziskovou organizaci založenou
podle belgického práva.[16]

1.5.2 Evropský summit nemocničního lékárenství

Jak již bylo naznačeno v první kapitole, tzv. Evropský summit nemocničního lékárenství byl
vyvrcholením snahy EAHP připravit na základě tzv. Basilejských statementů FIP konsenzuální
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dokument, který by stanovil základní rámec oboru a úlohu nemocničních farmaceutů v péči o pacienty. Samotná příprava textu probíhala systémem tzv. Delphi konzultací, na summitu potom
konzultace gradovaly tzv. World Café fórem. Na přípravě textu i jeho schvalování se účastnily kromě
členských asociací EAHP i pacientská sdružení a odborné společnosti dalších farmaceutických
a jiných zdravotnických profesí. Další sdružení adoptovala text později.[17]
ES nemají charakter guidelines, spíše základních charakteristik jednotlivých činností a jednotlivé
guidelines pro jejich naplnění mají být vytvořeny i s využitím lokálních odlišností ve zdravotnickém
systému či způsobu poskytování péče.

1.5.3 Projekt implementace Evropských statementů

Přijetí ES je pochopitelně pouze prvním nezbytným krokem na cestě k jejich naplnění v jednotlivých evropských zemích. EAHP na podporu implementace ES v roce 2016 spustila tzv.
implementační projekt, který má za cíl napomáhat členským organizacím s navyšováním míry
implementace jednotlivých statementů. Samotnou míru implementace EAHP sleduje prostřednictvím tzv. Evropských survey, jejichž výstupy pomáhají odhalovat nejproblematičtější ES a také
bariéry, které brání v jejich naplňování. Výsledky těchto průzkumů jsou publikovány v European
Journal of Hospital Pharmacy a na webových stránkách EAHP. [12, 17–22] EAHP pro možnost
individuálního sebehodnocení nemocničních lékáren a jejich vzájemného srovnávání vyvinula
tzv. sebehodnotící nástroj (Self-Assessment Tool), interaktivní software, který pomáhá se sebehodnocením nemocniční lékárny, nabízí možnost regionálního srovnávání a srovnávání mezi
nemocnicemi podobného typu a také možnost vytvořit si vlastní akční plán pro implementaci
statementů pro dané pracoviště.[23]
Dále EAHP pro implementaci nabízí možnost facilitace stáží na pracovištích, kde jsou vybrané
ES plně implementovány, a dále paletu vzdělávacích aktivit ve vztahu ke statementům – od zmiňovaného kongresu, přes semináře po odborný časopis.

1.5.4 Další aktivity EAHP

Mezi další aktivity EAHP patří projekt vzájemně uznávatelné specializace v nemocničním lékárenství a dlouhá řada odborné agendy, kupř. otázka správného zacházení s antibiotiky, přípravy léčiv,
falzifikátů léčiv, biosimilars, nedostatku léčiv, bezpečnosti pacientů atd. Svá odborná stanoviska
EAHP sděluje prostřednictvím tzv. Position papers.[24]
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2 LÉKOVÁ POLITIKA NEMOCNICE
Spotřeba léčivých přípravků představuje zásadní a trvale rostoucí nákladovou položku v rozpočtech zdravotnických zařízení. Její podíl závisí na struktuře poskytované péče u konkrétního
poskytovatele, na zastoupení specializované a tzv. centrové péče.
Podíl nákladů na léčivé přípravky použité v ústavní péči z celkových nákladů zdravotnických
zařízení představuje u vzorku přímo řízených nemocnic 16,7–30,5 %. K výše uvedeným nákladů
je třeba dále přičíst náklady na léčivé přípravky v ambulantní preskripci. Převážná část nemocnic
je významným poskytovatelem specializované ambulantní péče.
Tabulka 2 – Podíl nákladů na léčivé přípravky na celkových nákladech zdravotnických zařízení
(zdroj Výroční zprávy za rok 2017)

Léky – ústavní péče

Léky – celkem

Fakultní nemocnice v Motole

21,00 %

25,00 %

IKEM Praha

16,70 %

28,30 %

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

30,50 %

36,40 %

Vedle osobních nákladů představují tedy právě léky a zdravotnické prostředky tři nejvýznamnější nákladové položky a systematická léková politika je tak jednou z klíčových součástí strategie
úspěšnosti každé nemocnice.
Základním pilířem lékové politiky nemocnice je racionální farmakoterapie postavená na aplikaci
medicíny založené na důkazech. Cílem je dosáhnout co možná nejdříve a co možná nejjednodušším
způsobem požadovaného léčebného cíle za optimálních ekonomických podmínek, při zajištění co
nejvyšší bezpečnosti. Dodržování zásad racionální farmakoterapie je nedílnou povinností všech
zdravotnických pracovníků.

2.1 Financování lůžkové péče
Způsoby úhrady zdravotní péče doznaly od roku 1990 několika zásadních změn a spolu s nimi se
vyvíjelo také vyúčtování nákladů souvisejících s podáním léků v rámci ústavní i ambulantní péče.
Od let 1992–1993 začal fungovat první výkonový systém. Jednalo se o platbu za konkrétní
provedenou službu a vykazování se skládalo z následujících složek:
• zdravotnický výkon,
• přímé náklady na zvlášť účtované léky (tzv. ZULP),
• přímé náklady na zvlášť účtované zdravotnické prostředky (tzv. ZUM),
• hospitalizační lékový paušál (stanoveno VZP v závislosti na smluvní odbornosti pracoviště ve
výši 15 až 120 Kč/den).
Zdravotní výkon definuje podmínky provádění zdravotní služby (délku výkonu, podrobný popis provedení, požadavek na pracoviště a odbornost zdravotnického racovníka, možnost vykázat
ZUM/ZULP, frekvenční omezení na počet výkonů za období, počet bodů za jeho provedení).
V současné době je Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami vydáván zpravidla 1x
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ročně jako vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR. Za tvorbu a aktualizaci stávajících výkonů
odpovídá Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svého poradního orgánu Pracovní skupiny
k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Konkrétní podmínky provádění zdravotních služeb jsou projednávány na tzv. dohodovacím řízení, jehož se účastní pověření zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. Řízení je rozděleno
po jednotlivých zdravotnických segmentech. Výsledky dohodovacího řízení jsou podkladem pro
Ministerstvo zdravotnictví při tvorbě Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených
služeb a regulačních omezení vydávané vždy pro konkrétní rok. V minulosti byly tyto podmínky
vydávány formou nařízení vlády.
V případě historického výkonového systému úhrady zdravotní péče byly zdravotní pojišťovnou
hrazeny fakticky veškeré poskytnuté služby. Mezi logické nevýhody takového systému tak patřila
především podpora nadprodukce (neexistoval tlak např. na zkrácení doby hospitalizace, pobytu
na finančně dobře ohodnocených JIP lůžkách, provádění potenciálně zbytných vyšetření). Odlišné
hodnoty bodu výrazným způsobem přispěly k nesystematickému rozvoji lékařských oborů a jsou
základem stávající nerovnoměrné sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Výhodou tohoto systému
ale bylo jeho rychlé zavedení do praxe a získání detailního přehledu o struktuře poskytovaných
služeb.
Mezi zásadní negativa nicméně patřil výrazný tlak na rozpočty zdravotních pojišťoven, a proto
byl výkonový systém od roku 1998 nahrazen systémem globálního paušálu. Využíval objemu péče
v referenčním období (zpravidla se jednalo o předcházející rok) a výše tohoto objemu byla zásadním faktorem ekonomické profitability nemocnice. Pro zdravotní pojišťovny přinesl jistotu stropu
nákladů na zdravotní péči a byl tak účinnou obranou proti očekávanému nedostatku finančních
prostředků. Zdravotnická zařízení při splnění definovaného objemu péče získala finanční objem
odpovídající indexovanému nárůstu proti objemu v referenčním období. Logickými dopady do
systému následně byla snaha nemocnic omezit nákladově náročné výkony a začít se zaměřovat
na nákladovou stránku poskytování zdravotní péče a její objem.

2.1.1 Základní principy systému DRG

Typy úhrady zdravotní péče výrazně ovlivňují chování poskytovatelů a logickým krokem plátců je
proto přesun k systému s větší samoregulační schopností. Mezi takové patří také klasifikační systém
pro nemocniční případy DRG (Diagnosis-related group – skupiny vztažené k diagnóze). Systém
DRG byl vyvinut v 70. letech v USA a poprvé byl v praxi využit v roce 1983 s cílem zamezit cenové
inflaci u poskytování lékařské péče v programu Medicare. Princip DRG je nicméně využitelný dále
jako nástroj řízení nemocnic, jejich porovnávání, k benchmarkingu efektivity poskytovaných služeb
a přináší do systému také motivační prvky. Podstatou systému DRG je rozdělení hospitalizačních
případů do klinicky i nákladově obdobných skupin na základě tzv. atributů případů, mezi které
patří: hlavní (základní) diagnóza, která je hlavním důvodem hospitalizace, vedlejší diagnóza (komorbidity, komplikace, jimiž bylo nutné se při hospitalizaci zabývat), provedené operační výkony,
délka hospitalizace a způsob jejího ukončení, věk a pohlaví pacienta, u novorozence porodní váha.
Skupin je v současném systému DRG v ČR 1057.
Ve světě je v praxi uplatňován systém DRG v národních mutacích. V ČR byl reálně pro úhradu
lůžkové péče použit poprvé v roce 2007 na základě licence od společnosti 3M systém IR-DRG.
V současné době realizuje ÚZIS projekt DRG Restart (https://drg.uzis.cz/index.php), jehož „…cílem
je vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci
a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR a zvýšení prediktivní schopnosti a efektivity
úhradových mechanismů pro tento segment zdravotní péče“.
Podrobný popis systému DRG je nad rámec této publikace, důležité jsou nicméně dopady do
financování nemocnic. Ve stručnosti lze říci, že v posledních letech z hlediska úhrady lůžkové péče
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je uplatňován paušální systém úhrady vycházející z rozsahu uznané péče v referenčním období
v kombinaci s kontrolou objemu produkce péče prostřednictvím case-mix indexu DRG.
Stávající systém úhrady přináší:
• zásadní motivaci kontrolovat náklady na léčbu jednotlivých případů,
• tlak na zkrácení doby hospitalizace,
• argument pro systematický přístup k hodnocení nových technologií (léčivé přípravky, zdravotnické prostředky atd.).
Na rozdíl od výkonového systému, ve kterém vykázání ZULP/ZUM použitého v léčbě pacienta
mělo přímou vazbu na úhradu zdravotní pojišťovny, je situace s vykazováním v systému DRG
odlišná. Nad rámec úhrady jsou kromě tzv. centrové péče (viz kapitola 2.3) hrazeny pouze některé
krevní deriváty. Aktuálně se dle Přílohy č. 12 úhradové vyhlášky jedná o fibrinogen, koagulační
faktory, kryoprotein a čerstvou plazmu. Vykázání dalších přípravků charakteru ZULP má význam
z hlediska dokladování nákladnosti poskytnuté péče a sekundárně se zohledňuje v modelacích
ÚZIS. Jako primární zdroj pro vykazování lze použít číselník SÚKL SCAU, resp. VZP. U přípravků
pro výhradně ústavní péči, u nichž SÚKL nestanovil úhradu ve správním řízení, jsou další možností číselníky nemocničních léků, které vydává VZP (číselník NLEKY) anebo Svaz zdravotních
pojišťoven (číselník NHVLPSZP ČR).

2.2 Úhrada hrazených služeb poskytovaných poskytovatelem lůžkové péče
Podrobné podmínky úhrady definuje každoročně tzv. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení. Úhrada lůžkové péče se skládá z následujících složek:
• individuálně smluvně sjednané složky úhrady (na základě dohody poskytovatele a plátce u vybraných skupin diagnóz, platí u léčivých přípravků se symbolem „S“),
• úhrady formou případového paušálu (DRG),
• úhrady vyčleněné z úhrady formou případového paušálu a
• úhrady za ambulantní péči.
Pro rok 2019 jsou jako referenční hodnoty zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2017.

2.3 Úhrada tzv. centrové péče
Systém úhrady nákladných léčivých přípravků zaznamenal v poslední dekádě zásadní změny
ve způsobech úhrady a stanovování limitů pro preskripci. Před rokem 2006 byly nákladné léčivé
přípravky, které jsou v souladu s platným souhrnem údajů o přípravku (SPC) aplikovány samotnými pacienty, dostupné zpravidla po schválení revizním lékařem (tehdejší limitace „X“) na recept.
V roce 2006 byla u těchto přípravků stanovena tehdejší Kategorizační komisí limitace úhrad „B/P“,
„O/P“, což v praxi znamenalo možnost jejich výdeje pouze na žádanku zdravotnického zařízení
a vyúčtování jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZULP) ve spojení s výkonem aplikace léčivého
přípravku pacientovi. Na tuto praxi navázala od roku 2008 účinná novela zákona č. 48/1997 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění, která zavedla kategorii léčivých přípravků, jejichž použití je
s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť, tzv. center. „Centrové“ přípravky jsou v rozhodnutí SÚKL označeny symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako
ZULP zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené
mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Diskutovanou otázkou posledních let jsou pravidla pro vyúčtování ZULP, protože na rozdíl od
výdeje na recept nelze u léčivých přípravků charakteru ZULP podle názoru plátce uplatnit obchodní přirážku dle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví a musí být vyúčtován za cenu,
za kterou byl ZULP pořízen, nejvýše však do hodnoty maximální úhrady pojišťovnou, nebo za
sjednanou úhradu, je-li taková pojišťovnou sjednána. Změna ve způsobu vyúčtování se s ohledem
na nárůst finančního objemu centrové péče a administrativy s ní spojené jeví jako nezbytně nutná.
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Pro účely stanovení úhrady jsou „S“ přípravky rozčleněny do skupin (pro rok 2019 je skupin 17).
Každá skupina má stanovený index navýšení úhrady proti celkové úhradě v referenčním období.
Příklad z „úhradové vyhlášky“ pro rok 2019:

e)

Diagnostická skupina

Index navýšení
úhrady

Hematoonkologie (Leukemie, Lymfomatózní meningitida, Lymfomy, Mnohočetný myelom, Myelodysplastické
syndromy, Podpůrná hematoonkologie, Zhoubné imunoproliferativní nemoci, Hematologie)

1

g) Infekce (Chronická hepatitida)

1,25

i)

Neurologie (Epilepsie, Narkolepsie, Parkinsonova choroba, Roztroušená skleróza, Substituční léčba)

1,04

l)

Onkologie - solidní nádory (Hepatocelulární karcinom, Nádory hlavy a krku, Nádory kolorekta, Nádory ledviny,
Nádory močového ústrojí, Nádory mozku, Nádory ovarií, Nádory plic, Nádory prostaty, Nádory prsu, Nádory
slinivky, Nádory štítné žlázy, Nádory z embryonálních buněk, Nádory žaludku, Osteosarkom, pNET, Sarkomy
měkkých tkání, Jiné nádory měkkých tkání, Jiné ZN kůže, Kožní lymfomy, Maligní melanom, Mezoteliom pleury)

1,02

n) Revmatologie (Bechtěrevova choroba, Artritida, Lupus erythematodes, Psoriatická artritida)

1,12

p) Cystická fibróza

1,1

Maximální úhrada (pro každou zdravotní pojišťovnu jednotlivě) je stanovena pro všechny skupiny onemocnění dohromady. Její rozdělení mezi jednotlivá centra je v kompetenci managementu
nemocnice. Jedinou výjimkou je v roce 2019 stanovení konkrétního limitu u přípravku SPINRAZA
(nusinersen) indikovaného k léčbě spinální svalové atrofie.
Strategie centrové péče ve specializovaném centru:
• podpis smluv se zdravotními pojišťovnami, včetně výčtu ATC skupin centrové péče, případně
seznamu konkrétních přípravků (důležité ve vazbě na vstup nových molekul, ev. biosimilars)
• dojednání limitů úhrady se zdravotními pojišťovnami,
• nastavení rozpočtů pro jednotlivá centra nemocnice s ohledem na potenciál zařazení nových
pacientů, čekací listinu. Nutné je zohlednit vývoj v jednotlivých lékových skupinách (vstupy
nových nákladných molekul x úspory ze snížení úhrad např. v důsledku vstupu biosimilars či
realizace veřejné zakázky),
• zajištění způsobu výdeje léčiv (viz kapitola 3.5.2.1),
• průběžná kontrola rozpočtů s možností realokace finančních prostředků při jejich nečerpání
na centra, která mají potenciál pro jejich efektivní využití v rámci konkrétního roku,
• indikace pacientů k léčbě v souladu s indikačním omezením stanoveným správním řízením
SÚKL a pečlivé vedení tomu odpovídající zdravotnické dokumentace, včetně. předepsané
kontroly účinnosti léčby a jejího ukončení v případě, že pacient indikační kritéria pro léčbu
přestane splňovat,
• při kontrole nákladů vycházet z vyúčtování pacientům již poskytnuté péče, nikoliv z čerpání
klinik z výdeje na žádanku z nemocniční lékárny.

2.4 Úhrada za ambulantní preskripci
Z hlediska lékové politiky nemocnice představují podmínky úhrady léčivých přípravků v ambulantní péči pro zdravotnické zařízení další zásadní výzvu. „Úhradová“ vyhláška při stanovení
limitu úhradu vychází v posledních letech z průměrné úhrady na jednoho globálního unikátního
pojištěnce ošetřeného ve zdravotnickém zařízení. Při překročení 100 % průměrné úhrady v referenčním období poskytovatele penalizuje. Výše penále se kalkuluje procentem z překročení průměrné
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úhrady. Při nárůstu počtu léčených unikátních pojištěnců se limit ambulantní preskripce logicky
navyšuje. V minulosti byly limity stanovovány na 98–105 % objemu preskripce v referenčním
období, nezohledňovaly tak posuny v počtech léčených pacientů.
Mezi efektivní nástroje lékové politiky v ambulantní péči patří:
• kritické hodnocení vstupu nových molekul do ambulantní preskripce (viz kapitola 1.3.1),
• nastavení základních pravidel pro preskripci a nastavení preskripčního SW k prospektivní kontrole jejich dodržování (kontrola odbornosti předepisujícího lékaře ve vztahu k preskripčnímu
omezení stanoveného SÚKL, poskytnutí informace o platných indikačních omezeních, včetně
např. omezení pro zvýšenou úhradu přípravků),
• průběžná kontrola rozpočtu zdravotnického zařízení/jednotlivých ambulancí,
• využití potenciálu generických a biosimilárních přípravků; průběžně aktualizovaný a lékaři
respektovaný ambulantní pozitivní list,
• využití kompletních možností elektronické preskripce, včetně možnosti zpětné vazby o vydaných léčivých přípravcích. Dle rozdílu mezi předepsanými a vydanými přípravky ve statistice SÚKL (https://www.epreskripce.cz/statistika-elektronicke-preskripce) není vyzvednuto
asi3–4 % objemu předepsaných léčivých přípravků.

Informační zdroje
Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
https://www.mzcr.cz/dokumenty/statutjednaci-rad-a-principy-cinnosti-pracovni-skupiny-k-seznamu-zdravotnich-vykonu-s-bodovymi-hodnotami_5090_998_3.html.
DRG
http://www.mzcr.cz/dokumenty/historie-narodniho-referencniho-centra-drg_1833_1057_3.
html.
DRG účel, historie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2773580/.
Metodika VZP
https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-archiv/
verze-metodiky-a-datoveho-rozhrani/metodika-vyuctovani-posledni-tistena-verze.
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3 ZÁSOBOVÁNÍ NEMOCNICE
LÉČIVY
3.1 Úvod
Zásobování léčivy je součástí multidisciplinárního procesu, který začíná předepsáním LP lékařem
a končí podáním léku pacientovi sestrou nebo lékařem na oddělení. Téměř každý pacient přijatý
do nemocnice dostane lék v nějaké formě. Proto je systém logistiky dodávek a bezpečné zacházení
s léčivými přípravky jednou z nejdůležitějších součástí systému kvality každé nemocnice. Funkční
a bezpečný systém zacházení s léky v nemocnici je základní komponentou její kvalitní a bezpečné
péče. Směrnice o zacházení s léčivy (nemocniční lékárník je klíčovou osobností týmu, který směrnici
vytváří) zahrnuje mnoho oblastí, jako jsou doporučené postupy, školení a vzdělávání personálu,
management kvality a další.
Nemocniční lékárník přispívá k zajištění účelné farmakoterapie a bezpečnému zacházení s léčivy
zejména v těchto oblastech:
1. Díky svým odborným znalostem a zkušenostem je součástí klinického týmu nemocnice, podílí se na účelné farmakoterapii, přispívá ke zvýšení bezpečnosti léčby a vytváří pravidla pro
bezpečné uchovávání a podávání léčiv.
2. Zároveň se aktivně účastní procesu nákupu léčivých přípravků, tvorby pozitivního listu a výběrových řízení na dodavatele. Tam, kde je to možné, dbá na uplatňování generické substituce
s cílem získat nejnižší možnou cenu léčby.
3. Třetí, neméně důležitou oblastí je logistika – zajištění správného léčivého přípravku pro konkrétního pacienta ve správný čas. Zásadními procesy jsou nákup od dodavatele, uchovávání
léčiv v lékárně, distribuce na jednotlivá oddělení nemocnice a likvidace nespotřebovaných
balení. Účelná regulace a optimalizace stavu zásob nejen v lékárně, ale i na odděleních je
samozřejmě důležitá také pro ekonomiku nemocnice.
Pozn: V této kapitole se z kapacitních důvodů nevěnujeme problematice objednávání a dodávek
zdravotnického materiálu, laboratorních diagnostik a dalšího zboží mimo léčivé přípravky.

3.2 Personální obsazení oddělení pro zásobování nemocnice a hodnocení
lékové politiky (oddělení HVLP)
Vedoucím oddělení pro zásobování nemocnice léky je zpravidla lékárník se specializací v oboru
nemocniční lékárenství, případně zde pracují nebo se střídají další lékárníci.
Mezi odpovědnosti lékárníka patří:
• organizace výběrových řízení a soutěží na nákup LP,
• organizace a provádění výběru LP do pozitivních listů,
• správa a editace antibiotického a pozitivního listu,
• objednávání LP dle norem, PL a požadavků oddělení,
• zajišťování neregistrovaných léčiv,
• organizace a kontrola výdeje LP na oddělení,
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• řešení nedostupnosti, záměn, výpadků léčiv,
• poskytování informací zdravotnickým pracovníkům,
• zajišťování podkladů pro žádosti o specifické léčebné programy, individuální úhrady léčiv,
• hodnocení lékové politiky, ekonomické reporty, analýzy a další.
Samotný výdej LP na žádanku provádějí farmaceutičtí asistenti pod kontrolou farmaceuta na
základě předem daných interních pravidel (pozitivní listy, generická substituce, úhradové mechanismy ZP, finanční limity klinik a oddělení atd.).
Pozn.: Podle § 18 vyhlášky 55/2011Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků [L14], farmaceutický asistent bez odborného dohledu a bez indikace může
vydávat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení
veterinární péče v souladu se zákonem 378/2008 o léčivech [L9], kde se uvádí: „Léčivé přípravky
jsou oprávněni vydávat: … b) farmaceutičtí asistenti v lékárnách, a to jen léčivé přípravky, jejichž
výdej není vázán na lékařský předpis, s výjimkou léčivých přípravků vydávaných bez lékařského
předpisu s omezením, a dále jsou oprávněni vydávat léčivé přípravky na žádanku, nejde-li o žádanku
s modrým pruhem, přičemž nesmí provést záměnu podle § 83 odst. 2.“

3.3 Výběr a nákup léčiv používaných v nemocnici
Zmíníme jen některá pravidla důležitá pro logistiku nákupu a výdeje LP v nemocnici.

3.3.1 Pozitivní listy

Pozitivní list, anglicky „Formulary“, je seznam léčivých látek a léčivých přípravků v nich obsažených. Jedná se o kontinuálně aktualizovaný seznam léčivých přípravků, které jsou v daném
zdravotnickém zařízení používány, neboť jejich používání je z různých důvodů nejvýhodnější
(např. z hlediska účelné farmakoterapie, existence dokladů v evidence-based medicine, ale i finančních nákladů). Systém pozitivního listu zahrnuje i lékové komise, antibiotická střediska a
pravidla vytváření a udržování pozitivního listu. Pozitivní listy mají vedle klinického rozměru
i rozměr ekonomický, představují nedílnou součást lékové politiky zdravotnického zařízení.
Veškeré úvahy v rámci sestavování i aktualizace pozitivního listu reflektují doloženou klinickou
účinnost, ale pouze za podmínek doložené nákladové efektivity. Jde tedy o komplexní hodnocení
léčivých přípravků a terapeutických intervencí z hlediska jejich dopadu na celkové náklady na
zdravotní péči.
Spotřebu léků mimo pozitivní list lze monitorovat, případně lze definovat i skupiny léčiv, jejichž
použití je v nemocnici omezeno nebo zakázáno.

3.3.2 Generická substituce

Vstupem generických přípravků (různých výrobců) na trh po uplynutí patentové ochrany originálního LP dojde k razantnímu snížení ceny dané léčivé látky. Generická substituce v nemocnicích
je tak účinným nástrojem pro úspory v rámci výběru nejlevnějšího přípravku. Jedná se o záměnu
léčivého přípravku za jiný léčivý přípravek se stejnou účinnou látkou, stejnou cestou podání a ve
stejné síle a lékové formě. Postupy, na základě kterých se generická léčiva dostávají na trh, zaručují
jejich stejnou bezpečnost a účinnost jako u originálních léčivých přípravků. K registraci generického LP je nutné předložit tzv. bioekvivalenční studii, která dokazuje, že z daného generického
léčiva se do oběhu dostane stejné množství účinné látky jako z léčiva originálního. Hodnoty AUC
koncentrace účinné látky se musí nacházet v rozmezí 80–125 % hodnoty referenčního léčivého
přípravku (většinou originálního LP). Pro většinu léčiv dané rozmezí nijak neovlivní ani účinnost,
ani bezpečnost. Výjimkou jsou léčiva s úzkým terapeutickým indexem (antiepileptika, antiarytmika,
imunosupresiva a další), kde je nutné ke generické substituci přistupovat se zvýšenou opatrností,
nebo se jí úplně vyhnout.
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3.3.3 Objednávání LP nemocniční lékárnou

Objednávání léčivých přípravků pro nemocniční oddělení se řídí pravidly, která vycházejí z výběrových řízení na nákupy jednotlivých léčivých látek. V následující kapitole rozebereme odlišnosti v logistice a dostupnosti léčivých přípravků při objednávání od velkodistributorů (Alliance
Healthcare s.r.o., PHARMOS, a.s., PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., ViaPharma s.r.o.)
a výrobců, případně distributorů, kteří se specializují jen na určitý sortiment. Ne všechny přípravky,
které se používají v nemocnicích, lze nakoupit u velkodistributorů. Důvody, proč přípravky dodává
přímo výrobce nebo specializovaný distributor, jsou například následující:
• velkoobjemový sortiment, dodávaný na paletách (infuzní roztoky, parenterální a enterální
výživa),
• distributor s výhradním zastoupením pro určité druhy léčiv (krevní deriváty, rentgenkontrastní
látky, diagnostika atd.),
• přímá distribuce s cílem kontrolovat zajištění optimální dostupnosti LP pro jednotlivá specializovaná centra,
• vyšší nároky na teplotní řetězec (biologická léčiva, krevní deriváty, LP uchovávané v mrazu).
Obrázek 1 Možné distribuční kanály pro dodávky léčiv do nemocnice ukazuje možnosti,
jakým způsobem může nemocnice nakupovat léčiva. Mimo standardní distribuční kanály je zná-

Výrobce
Nákup léčiv přes nemocniční lékárnu
• Přímo od výrobce (distribuční oprávnění)
• Od distributora léčiv

Distributor
Přímé dodávky do ZZ (vyhl. 84/2008)

Marže lékárny

Lékárna
Bez marže

Cizí
odběratelé

Oddělení
nemocnice
Lékárna součástí nemocnice

Obrázek 1 – Možné distribuční kanály pro dodávky léčiv do nemocnice
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zorněna i možnost, kdy distributor nebo výrobce s distribučním oprávněním dodávají přípravky
přímo na oddělení nemocnice (infuzní roztoky, vakcíny).
Vyhláška 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi [L15], definuje v § 34, že zdravotnickému
zařízení dodává léčivé přípravky lékárna nebo provozovatel jiného pracoviště nebo zařízení připravující léčivé přípravky (jiným pracovištěm může být na základě zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech [L9], pracoviště nukleární medicíny, jde-li o radiofarmaka, mikrobiologické pracoviště nebo
zdravotnické zařízení vykonávající činnost podle zvláštního právního předpisu, jde-li o humánní
autogenní vakcíny.
Transfuzní přípravky dodávají zdravotnickým zařízením zařízení transfuzní služby, plyny používané při poskytování zdravotní péče, infuzní roztoky a vakcíny mohou být dodávány také
distributory léčivých přípravků.
Tabulka 3 Odlišnosti v nákupech v závislosti na typu distributora shrnuje odlišnosti při
nákupu od velkodistributora oproti objednávkám u výrobce s distribučním oprávněním, případně
úzce specializovaného distributora.
Výběr dodavatele, od kterého lékárna přípravky odebírá, je velmi často výsledkem výběrového
řízení na daný LP, kdy je většinou jediným kritériem cena bez ohledu na problematiku logistiky
dodávek.
Tabulka 3 – Odlišnosti v nákupech v závislosti na typu distributora
Nákup od velkodistributora

Nákup od výrobce, distributora určeného výrobcem, specializovaného distributora

Standardní marže

Často nižší nebo nulová marže

Krátký čas dodání (2-3 hod.)

Delší čas dodání (24-48 hod.)

Kratší interval objednávek (několikrát týdně)

Delší interval dodávek

Široký sortiment

Úzký sortiment

Konkurenční podmínky

Monopolní dodavatel

Sběrné faktury

Administrativní náročnost

Komunikace online se zpětnou vazbou

Objednávky pouze e-mailem

Vždy elektronický dodací list

Ne vždy elektronický dodací list

3.3.4 Normy zásob

Léčivé přípravky jsou obvykle v nemocniční lékárně objednávány na základě norem spotřeby
v uplynulém období. Normy jsou pravidelně aktualizovány, podle norem je nakupováno zejména
zboží, které vede lékárna skladem, což jsou především LP uvedené v pozitivních listech a často
(opakovaně) vydávané LP. Objednávání LP až na základě žádanky nebo objednávky zdravotnického zařízení je určeno pro zboží, které nemá lékárna skladem a je většinou určeno pro specifické
požadavky daného pracoviště (změna terapie, přijetí nového pacienta, LP, které pacient chronicky
užívá a nejsou součástí PL, neregistrovaná léčiva apod.).

3.3.5 Příjem LP od distributora

První přejímku od dodavatele, tj. kontrolu podle dodacího listu počtu a neporušenosti beden,
kartonů a ostatních obalů provádí farmaceutické asistentky při převzetí dodávky od dodavatele.
Dále při příjmu farmaceutické asistentky:
• kontrolují skutečně dodané přípravky a počet kusů oproti dodacímu listu,
• kontrolují shodu šarží (exspirací) s dodacím listem,
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• u LP opatřených ochrannými prvky (viz kapitola 3.6) je vhodné skenovat jedno balení z každého řádku dodacího listu za účelem ověření napárování na „sortimentní kartu“ lékárenského
softwaru a ověření správného nahrání sériových čísel výrobcem do úložiště EMVS (European
Medication Verification System). Tímto proběhne automaticky kontrola šarže/exspirace,
• kontrolují neporušenost ATD a případné viditelné poškození 2D kódu na všech serializovaných
baleních. Konkrétní povinnosti závisí na sjednaných obchodních podmínkách s dodavatelem,
např. nemusí být povinnost provádět kontrolu u originálních kartonových balení, která prošla
výstupní kontrolou u výrobce.

3.4 Skladování LP
Skladování léčivých přípravků probíhá v souladu s platnou legislativou a údaji uvedenými v SPC.
Důležitá je zejména skladovací teplota, proto je většina lékáren vybavena klimatizací zajištující
uchovávání LP při teplotě do 25 °C. Průběh teplot musí být důsledně monitorován, kontrola teploty
se provádí pomocí kalibrovaných teploměrů, záznamy o teplotě jsou prováděny denně v určenou
dobu. Nemocniční lékárna může provádět interní kalibraci teploměrů celé nemocnice podle externě
kalibrovaného teploměru (podle vnitřní směrnice nemocnice).
V nemocniční lékárně se teploty častěji monitorují pomocí elektronického kontinuálního monitoringu. Každé skladovací prostoře odpovídá teplotní čidlo, které je napojeno na ústřednu s vizuálním
i zvukovým alarmem v případě překročení stanoveného rozmezí, Mimo pracovní dobu lékárny je
teplota sledována například v centrálním dispečinku či na recepci nemocnice s tím, že v případě
odchylky je telefonicky kontaktován službu konající lékárník, případně systém při zapojení GSM
brány umí automaticky kontaktovat stanovené osoby mobilním telefonem.
Většina léků se skladuje při teplotě místnosti 15 až 25 °C nebo za snížené teploty (v chladničce) 2 až
8 °C nebo 10 až 15 °C. Část léků, například masti, čípky apod., má skladovací teploty 8–15 °C (v chladu), případně 1-5 °C, výjimečně v mrazicím boxu (pod -15 °C). Chladicí zařízení určené k uchovávání
léčivých přípravků nesmí být používáno k ukládání jiných materiálů, např. potravin nebo chemikálií.
Dále musí být stanoven způsob kontroly exspirace a sledování šarží ve skladu. Z tohoto důvodu
jsou LP ukládány podle exspirací, s nejkratší exspirací vždy vpředu. Lékárenské softwary umožňují včas zobrazit přípravky s ohroženou exspirací tak, aby nedocházelo k ekonomickým ztrátám
z důvodu nevyužití LP.

3.5 Distribuce LP

3.5.1 Objednávání z oddělení nemocnice

Vyhláška 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
[L28]:
§ 17 Žádanka na léčivé přípravky
(1) Pro předepisování léčivých přípravků, včetně transfuzních přípravků, s výjimkou léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamech návykových
látek14 poskytovateli zdravotních služeb, lze použít
a) žádanku v listinné podobě nebo
b) žádanku v elektronické podobě (dále jen „elektronická žádanka“) vystavenou předepisujícím
lékařem a opatřenou ověřovacím kódem přiděleným poskytovatelem zdravotních služeb, je-li
zasílána v rámci interního informačního systému zdravotnického zařízení lékárně, která je
jeho součástí; nebo podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, je-li zasílána mimo tento
systém.
Většina nemocnic realizuje objednávky elektronicky buď přímo prostřednictvím nemocničního
informačního systému (NIS), nebo lékárenského softwaru, který je s NIS vzájemně propojen.
Součástí objednávkového systému jsou obvykle i pozitivní listy, antibiotický list pro vázaná anti-
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biotika, případně i systém sledování finančních limitů pro jednotlivé kliniky/oddělení nemocnice.
Objednávka LP mimo pozitivní listy tak musí být zdůvodněna, předepsána na konkrétního pacienta
nebo schválena externí autoritou (každá nemocnice volí individuální řešení). Objednávka na vázaná
antibiotika je odeslána ke schválení na antibiotické středisko. Objednávající lékař může průběžně
sledovat náklady na léčiva v okamžiku objednávky atd.

3.5.2 Výdej LP na oddělení

V nemocnicích ČR se léky na oddělení vydávají obvykle centrálním systémem distribuce. Znamená to, že léčiva jsou uložena v nemocniční lékárně a na základě požadavků z jednotlivých oddělení
jsou v přesně stanovených intervalech dodávána na oddělení do zásoby (příruční lékárny, pobočkového skladu). Obvykle se jedná o 2–3denní intervaly, v případě potřeby lékárna zabezpečí okamžitý
„statim“ výdej léku tak, jak to vyžaduje potřeba pacienta. Lékárna musí být schopna zabezpečit
distribuci léčiv po dobu 24 hodin a 7 dnů v týdnu i mimo pracovní dobu lékárny (viz kapitola 2.6).
Odlišným způsobem je řešen obvykle jen výdej vázaných antibiotik, návykových látek a parenterálních cytostatik.
Antibiotické středisko nemocnice definuje skupinu antibiotik, jejichž podání musí předcházet
schválení ze strany mikrobiologa. Objednávka na vázaná antibiotika s uvedením konkrétního pacienta (obvykle i diagnózy a důvodu pro předepsání) putuje přes schválení v antibiotickém středisku,
kde probíhá kontrola citlivosti daného původce infekce na konkrétní léčivou látku a volby antibiotika
s cílem zajistit účinnou léčbu infekce a zároveň předcházet vzniku rezistentních kmenů bakterií.
Specificky probíhá také objednávka cytotoxických látek, lékař předepisuje žádanku pro konkrétního pacienta výběrem konkrétního chemoterapeutického protokolu léčby z číselníku, software
na základě povrchu těla pacienta, hmotnosti, nebo parametrů ledvinných funkcí vypočítá přesnou
dávku léčiva. Za přijetí požadavku a přípravu odpovídá farmaceut. Součástí systému je obvykle
i kontrola obvyklých terapeutických dávek, nosný infuzní roztok a přepočet dávky na mililitry (nebo
gramy) koncentrátu pro přípravu. Příprava infuze (správně dle vyhlášky o správné lékárenské praxi
„nebezpečná úprava“) probíhá v lékárně v oddělení přípravy cytostatik (viz kapitola 8).
Jedinými objednávkami, které zatím musí být vzhledem k současné legislativě v písemné podobě
a s patřičnou evidencí (žádanka s modrým pruhem ve čtyřech kopiích), jsou žádanky na omamné
a psychotropní látky.

3.5.2.1 Výdej léčiv pro specializovaná centra („receptožádanky“, „individuální žádanky“)
Zvláštní skupinou jsou léky pro specializovaná centra. Přestože je mnoho centrových léčiv určeno
pro výdej pacientovi, který si LP aplikuje doma (např. subkutánní injekce monoklonálních protilátek
nebo tabletové formy léčiv) a měla by být vydávána na lékařský předpis, úhrada je vázána na konkrétní pracoviště se smlouvou se zdravotní pojišťovnou a přípravky jsou vykazovány zdravotním
pojišťovnám oddělením nemocnice jako ZULP. Pro tyto případy mají obvykle informační systémy
nemocnic zvláštní objednávkové moduly pro tzv. „receptožádanky“ umožňující výdej konkrétním
ambulantním pacientům a zároveň automatický zápis do modulu NIS pro vykázání zdravotní
pojišťovně. Výhodou tohoto řešení je přímý dohled farmaceuta nad uskladněním (termolabilních)
léčiv v souladu s SPC, optimalizace skladových zásob, výdej jednotlivým pacientům včetně dispenzačního minima (nežádoucí účinky a možnosti jejich řešení, správný způsob aplikace, interakce).

3.6 Protipadělková směrnice
3.6.1 Legislativa

Nové povinnosti při výdeji léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis vyplývají z Nařízení
(EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015 (zveřejněno 9. 2. 2016), kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2001/83/ES (vžil se termín Protipadělková směrnice, Falsified Medicines Di-
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rective, FMD) stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních
léčivých přípravků, je přímo účinné od 9. února 2019.

3.6.2 Ochranné prvky

Každé balení léku vydávaného na lékařský předpis je opatřeno ochrannými prvky (OP), které
jsou dva:
a) Jedinečný identifikátor (UI), který identifikuje jednotlivá balení LP a slouží k ověření jejich
pravosti (unikátní pro každé balení LP). Nosičem jedinečného identifikátoru je dvojrozměrný
(2D) kód.
b) Prostředek k ověření manipulace s obalem (ATD – anti-tampering device) slouží k ověření,
že s obsahem balení nebylo po jeho vyrobení manipulováno. Je umístěn na vnějším obalu LP.
V případě, že má LP pouze vnitřní obal, je umístěn na něm.

3.6.3 Povinnosti při výdeji na oddělení nemocnice

V okamžiku výdeje veřejnosti, nebo do jiného zdravotnického zařízení lékárník ověří oba ochranné prvky: Sejmutím 2D kódu ověří pravost jedinečného identifikátoru porovnáním s údaji uloženými v systému úložišť a zkontroluje prostředek k ověření manipulace s obalem (ATD), jeho
neporušenost, a tedy skutečnost, zda nebyl obal od doby, kdy opustil výrobu, otevřen nebo upraven,
čímž je zajištěno, že jeho obsah je pravý.
Pokud osoby oprávněné k výdeji LP působí v rámci zdravotnického zařízení (nemocnice, poliklinika) jednoho poskytovatele, mohou v případě výdeje LP na žádanky ověření OP a vyřazení UI
provést kdykoliv, jakmile mají LP ve fyzickém držení a za předpokladu, že mezi dodáním LP a jeho
výdejem nedojde k jeho prodeji. Pokud je ověření pravosti a vyřazení jedinečného identifikátoru
provedeno dříve než při výdeji, ověří se neporušenost ATD v okamžiku, kdy je LP vydáván.
Příklad: Pokud víme, že LP použijeme uvnitř zdravotnického zařízení, nejsou určeny k výdeji na
recept veřejnosti nebo na žádanku do jiného zdravotnického zařízení, můžeme jedinečné identifikátory LP vyřadit např. hned při příjmu do lékárny.
Při vracení LP z oddělení nemocnice zpět do lékárny lze obnovit platnost jedinečného identifikátoru v úložišti pouze v lhůtě 10 dnů od jeho vyřazení. Po této lhůtě lze takový přípravek přesouvat
v rámci jedné nemocnice, ale nelze ho prodat do jiného zdravotnického zařízení, vydat pacientovi
ani vrátit distributorovi.
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4 SPECIFICKÉ ČINNOSTI
A POSTUPY NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY
4.1 Pohotovostní služby lékárny
Nemocniční lékárna musí být schopna zajistit léčivé přípravky pro hospitalizované pacienty
i mimo provozní dobu. V případě, že lékárna zajišťuje pohotovostní službu 24/7, je schopna vydávat
LP na žádanky kdykoli. V případě, že má lékárna omezenou pracovní dobu, urgentní dodávka léčiv
se zajišťuje například těmito způsoby:
a) Pohotovostní zásoba léčiv - lékárna uloží některé LP na oddělení s nepřetržitým provozem
s dostatkem personálu (např. ARO, urgentní příjem), odkud lze LP vyzvednout i mimo provozní dobu lékárny. Pohotovostní zásoba může obsahovat léčiva pro akutní stavy, antibiotika,
krevní deriváty, antidota (viz kapitola 4.5) apod.
b) V případě urgentní potřeby velkého množství LP, např. v souvislosti s přijetím většího počtu
pacientů naráz (například při hromadné dopravní nehodě), může být nemocnice součástí
krajského emergentního systému. V případě předpokladu několikanásobně vyšší spotřeby
léčivých prostředků a zdravotnického materiálu zajišťuje nemocniční lékárna otevření skladů a expedici léčivých přípravků a zdravotnického materiálu. Podle vnitřní směrnice (např.
„Traumatologický plán“) lékárna uchovává dostatečnou zásobu léků pro urgentní medicínu
(katecholaminy, infuzní roztoky, náhrady krevní plasmy, krevní deriváty atd.), kterou službu
konající lékárník vydá kdykoli mimo pracovní dobu lékárny na základě aktuálního požadavku
jednotlivých zdravotnických pracovišť. Podle předem uzavřené smlouvy a dohody je lékárna
schopna zajistit i otevření skladů a mimořádnou dodávku léčiv a zdravotnického materiálu
od vybraného velkodistributora.

4.2 Zacházení s LP na oddělení, úloha farmaceuta
Nemocniční lékárník je garantem bezpečného zacházení s léčivy na lůžkových odděleních i v ambulancích zdravotnických zařízení. Zároveň s kontrolou zacházení probíhá edukace zdravotnických
pracovníků zacházejících s léčivými přípravky. Vždy se sleduje soulad s legislativou a interními
předpisy zdravotnického zařízení. Týká se zejména skladování LP (fyzická kontrola místa uložení LP), záznamů a dokumentace (např. teplotní záznamy, doklady o přejímce LP nebo záznamy
o stahování LP z oběhu) a také znalosti zdravotníků, kteří s LP zachází (např. úprava a aplikace
léčiv, co dělat v případě nežádoucí příhody atd.).

4.2.1 Uchovávání LP

Léčivé přípravky se na oddělení uchovávají za správných podmínek uvedených v souhrnu údajů
o léčivém přípravku (SPC), po otevření tak, aby byly zachovány údaje, které je identifikují. Například na blistrech musí být znatelný název, síla, číslo šarže a doba exspirace LP po celou dobu, po
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kterou jsou v blistru tablety. LP se uchovávají seřazené podle abecedy a lékových forem, odděleně
minimálně parenterální lékové formy (LF) a přípravky k zevnímu použití, v uzamykatelných skříních nebo uzamykatelných prostorách sesterny a vyšetřovny, nesmějí být ponechány bez dozoru.
Otevřená balení LP s omezenou dobou použitelnosti jsou označena datem, případně hodinou
otevření. LP připravené v lékárně se uchovávají vždy v původních obalech.
Pro teplotu uchovávání platí totéž, co je uvedeno o uchovávání v nemocniční lékárně (viz kapitola
3.4). Pokud je u LP doporučeno chránit před světlem a není dostupný vnější obal či přizpůsobené
úložné prostory, je nutno zabezpečit ochranu před světlem jinak (uložení v papírovém sáčku,
plastovém boxu apod.). Je třeba dbát na správné zařazení léčiva podle exspirace (šarže) – označit
datem otevření a datem spotřeby podle SPC u LP s omezenou použitelností. Každé oddělení by
mělo mít postup zajištění pravidelné kontroly exspirací léčivých přípravků.

4.2.2 Zacházení s léčivy s vyšší mírou rizika

Každá nemocnice by měla mít definovaný postup pro zacházení s léčivy se zvýšeným rizikem chyby,
záměny a která při nesprávném použití mohou způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt pacienta.
Do této skupiny patří koncentráty pro přípravu infuzních roztoků, zejména elektrolyty (KCl 7,45%),
dále např. inzuliny a heparin. Nemocniční lékárna obvykle tato léčiva viditelně označuje signaturou
„Nebezpečné léčivo“ a na odděleních jsou uchovávána v uzamykatelných skříních odděleně od
ostatních LP. Vysokokoncentrované roztoky kalia bývají obvykle vyčleněny pouze pro pracoviště
ARO a JIP, standardní lůžka mohou objednávat pouze nízkokoncentrované roztoky kalia, případně
musí objednání vysokokoncentrovaných roztoků na standardní lůžka písemně zdůvodnit lékárně.

4.2.3 LP vnesené pacientem

V případě, že pacient užívá speciální chronickou medikaci nesouvisející s hospitalizací, lze výjimečně používat LP vnesené pacientem. Tyto zůstávají majetkem pacienta, zacházení s nimi musí
být ošetřeno vnitřním předpisem (postup při převzetí, označování, skladování, pravidelná kontrola exspirací atd.). LP vnesené pacientem nesmí být zařazeny mezi ostatní LP v lékárně. Pokud
do chronické medikace pacienta patří úlevové léky a lékař vyhodnotí, že jsou stále indikovány, je
dovoleno, aby je pacient měl u sebe a nemusel je odevzdávat zdravotnickému personálu, jedná se
např. o nitroglycerin, úlevová inhalační antiastmatika, inzulinová pera v rámci edukace pacienta
(nácvik aplikace) apod. Nakládání s vnesenými léky neřeší žádná platná legislativa a s ohledem na
finanční náročnost léčby v současné době lze jen obtížně tvrdit, že je zdravotnické zařízení povinné
zajistit nákladné LP po dobu hospitalizace i pro léčbu s hospitalizací přímo nesouvisejících diagnóz.

4.2.4 Úprava léčiv

Podle § 4 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, se za úpravu léčivých přípravků
považuje ředění registrovaných léčivých přípravků, rozpouštění nebo ředění sirupů, prášku pro
přípravu injekčních přípravků a přidávání injekčních roztoků do infuzí, pokud jsou prováděny
v obalech určených k tomuto účelu nebo v případě sterilních léčivých přípravků pomocí zdravotnických prostředků zaručujících sterilitu. Všechny ostatní formulace přípravků do konečné lékové
formy jsou považovány podle vyhlášky 84/2008 za přípravu a musí probíhat v lékárně, stejně tak
jako zvlášť náročná úprava (parenterální výživa) a nebezpečná úprava (cytostatika, radiofarmaka).
Úlohou lékárníka je dohlížet, že úprava probíhá v souladu s SPC a vnitřními předpisy nemocnice,
zejména tam, kde je třeba dodržet aseptické postupy při úpravě parenterálních LP.

4.2.5 Evidence návykových látek

Návykové látky (omamné a psychotropní, OPL) jsou na odděleních uloženy v uzamykatelných
nepřenosných kovových schránkách. Zacházení s OPL musí být evidováno za definovaných podmí-
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nek dané zákonem a vyhláškou. Farmaceut kontroluje, zda je místo uchovávání řádně zabezpečeno
(uzamčeno), s OPL zacházejí oprávněné osoby, správně vedou evidenční knihy příjmu a výdeje,
pravidelně provádějí inventarizaci atd.

4.2.6 Ostatní pravidla při zacházení s LP v nemocnici

Součástí vnitřní směrnice o zacházení s léčivými přípravky v nemocnici a předmětem pravidelných kontrol farmaceuty by měla být také pravidla pro zacházení s neúplnými baleními, reklamními
vzorky, LP pro klinická hodnocení, management uchovávání a likvidace nepoužitelných léčiv (včetně
postupu pro informování o stahování léčiv SÚKL), hlášení nežádoucích účinků a další.

4.3 Likvidace léčiv v nemocnici
Nepoužitelná léčiva, tedy LP nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, poškozené nebo
nespotřebované, musí být označeny jako nepoužitelné, uloženy odděleně od ostatních léčiv a co
nejdříve předány k likvidaci. Likvidace léčiv může probíhat přes lékárnu nebo jiný subjekt (např.
oddělení nemocnice zabývající se odpadovým hospodářstvím), který zajistí odstranění v souladu
s vnitřními předpisy zdravotnického zařízení. Následně jsou LP určené k likvidaci předány právnické
nebo fyzické osobě, která provádí zneškodňování na základě souhlasu uděleného orgánem kraje.
Likvidace návykových látek probíhá podle vnitřního předpisu nemocnice obvykle za účasti osoby,
která zodpovídá za evidenci, a dvou farmaceutů. O likvidaci je proveden zápis do evidenční knihy,
případně i zvláštní protokol. Pokud nemá nemocnice vlastní spalovnu, nemocniční lékárna předává
přípravky právnické osobě disponující oprávněním krajského úřadu k likvidaci nebezpečných látek
a zároveň povolením Ministerstva zdravotnictví k zacházení s návykovými látkami.

4.4 Neregistrované léčivé přípravky
4.4.1 Úvod

Z řady důvodů nemají všechny vyráběné léčivé přípravky registraci právě v České republice
a nejsou tak zcela běžně dostupné pro naše pacienty. Existují však cesty, jak jim je zajistit. A jsou
to právě nemocniční lékárny, které se na těchto procesech nejčastěji podílejí. Přínos nemocniční
lékárny však není jen pouhé zajištění vlastního dovozu neregistrovaného léčivého přípravku, ale
spočívá zejména v nastavení správných procesů zacházení s neregistrovanými LP v celé nemocnici
a nastavení a kontrole ekonomických záležitostí, jako je cenotvorba a vyúčtování nákladů zdravotním pojišťovnám.

4.4.2 Obecné vymezení pojmů

Před uvedením na trh v České republice podléhá většina léčivých přípravků registraci. Zákon
o léčivech však uvádí výčet léčivých přípravků, které registraci nepodléhají. Jedná se především
o individuálně připravované léčivé přípravky, léčivé přípravky pro účely výzkumné a vývojové,
krevní produkty, některá radiofarmaka a léčivé přípravky pro moderní terapii. Pro úplnost je třeba
zmínit, že registraci nepodléhají ani další LP, se kterými se v nemocniční lékárně často setkáváme,
a to léčivé přípravky v klinickém hodnocení schváleném SÚKL a etickými komisemi.
Zákon dále uvádí kategorii léčivých přípravků v rámci tzv. specifického léčebného programu
(SLP), u kterých se registrace nevyžaduje. Tento text se dále věnuje možnostem, jak nemocniční
lékárna může zajistit použití a nastavit zacházení s hromadně vyráběnými léčivými přípravky,
které nejsou v České republice registrované, nemají tedy ani národní, ani evropskou registraci.

4.4.3 Právní rámec

Je to právě lékárna, která zodpovídá za to, že celý proces probíhá v souladu se zákonem. Na základě zákona o léčivech, § 8, může ošetřující lékař použít či předepsat také neregistrovaný léčivý
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přípravek. V tom případě však musí být pro jeho použití či předepsání splněny další podmínky –
není dostupný žádný řádně registrovaný léčivý přípravek odpovídajícího složení a terapeutických
vlastností, požadovaný léčivý přípravek je řádně registrován v jiném státě, jeho použití je dostatečně
odůvodněno vědeckými poznatky a je uvedeno v jeho souhrnu údajů o přípravku (SPC) a nejedná se o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus. Podle stejných pravidel
lze použít registrovaný přípravek takovým způsobem, který není v souladu s jeho SPC. Z výše
uvedeného vyplývá, že se jedná o zásadní vědomé rozhodnutí lékaře pro konkrétního pacienta,
a v praxi tedy není možné například vydání neregistrovaného LP bez lékařského předpisu (i kdyby
v původním státě byl volně prodejný), použití neregistrovaného léčivého přípravku způsobem,
který není v souladu s jeho SPC, nebo vydání na veterinární předpis.
Lékárna vždy kontroluje všechny náležitosti lékařských předpisů. V případě takovýchto přípravků
navíc k obvyklým náležitostem dle předepisovací vyhlášky patří i označení „Neregistrovaný léčivý
přípravek!“.
Neregistrované léčivé přípravky nemají přiřazený identifikační kód, nejsou uvedené v databázi
léčiv na webových stránkách SÚKL. Neexistuje k nim ani česká verze SPC a příbalového letáku.
Rozhodne-li se ošetřující lékař pro takovou formu farmakoterapie, odpovídá za škodu na zdraví
či za úmrtí, ke kterému došlo v důsledku použití takového přípravku. U lékaře – zaměstnance
v praxi nese odpovědnost poskytovatel, tj. zdravotnické zařízení, nemocnice. Je tedy obvyklé, že
lékař také potřebuje souhlas vedení pracoviště pro takový postup. Dále je dle zákona o zdravotních
službách, § 28, povinen prokazatelným způsobem seznámit pacienta či jeho zákonného zástupce
s těmito skutečnostmi a důsledky, včetně poučení o ceně. Ve většině nemocnic, kde se pravidelně
neregistrované léčivé přípravky používají, je pro tyto účely vypracován standardizovaný informovaný souhlas pacienta, na jehož znění se nemocniční lékárna také podílí.
Lékař je dále povinen předepsání či použití neregistrovaného přípravku neprodleně hlásit
Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. K tomuto účelu je na webových stránkách SÚKL k dispozici
elektronický formulář.
Dovoz/dodání neregistrovaného léčivého přípravku lze dle zákona o léčivech uskutečnit pro
individuálního pacienta. Objednávající lékárna odpovídá za to, že objednávka byla vystavena v souladu s právními předpisy – tedy skutečně má doklad o tom, že se jedná o dovoz přípravku pro
konkrétního jednotlivého pacienta – recept/žádanku.

4.4.3.1 Specifický léčebný program
V případě, že existují celé skupiny pacientů (např. s určitou vzácnou diagnózou), pro které
nejsou dostupné registrované léčivé přípravky, může Ministerstvo zdravotnictví podle vyhlášky
o registraci léčiv, § 5, vydat souhlas s používáním neregistrovaných léčivých přípravků v rámci
tzv. specifických léčebných programů (SLP). Schválené specifické léčebné programy jsou pravidelně zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na webových stránkách SÚKL.
Specifické léčebné programy jsou schvalovány na omezenou dobu, zpravidla je také omezeno
použití přípravku pouze pro konkrétní diagnózu či skupinu pacientů a na konkrétní poskytovatele zdravotních služeb, například i jediné pracoviště v republice. V praxi to znamená, že
lékárníci musí umět takové přípravky identifikovat a v případě lékařského předpisu na takový
léčivý přípravek musí zkontrolovat, zda byl vystaven na oprávněném pracovišti, a zda jej tedy
takto mohou objednat a vydat. Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nejsou oprávněni využívat
specifický léčebný program, se k danému léčivému přípravku chovají jako ke všem ostatním neregistrovaným léčivým přípravkům. Může tedy nastat situace, kdy bude mít nemocniční lékárna
skladem jeden přípravek jednou jako SLP a jednou jako neregistrovaný LP na individuální dovoz.
Také způsob distribuce a počet balení dodaných do republiky bývá obvykle regulován. Odpovědnost za kvalitu léčivého přípravku ve specifickém léčebném programu nese výrobce. Těmto
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léčivým přípravkům přidělí SÚKL identifikační kód a jsou uvedeny v databázi léčiv SÚKL. Lékárníci
kontrolují i další náležitosti SLP, jako povinné označování těchto léčivých přípravků „Specifický
léčebný program“. SÚKL také může ve správním řízení stanovit těmto LP maximální cenu a podmínky a výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

4.4.4 Objednávání a dovoz

Objednávání a dovoz neregistrovaných léčivých přípravků probíhá vždy přes lékárnu, a to
nejčastěji prostřednictvím běžných českých lékárenských velkoobchodů jako individuální, příp.
mimořádný dovoz. U některých specifických léčebných programů je dodání léčivých přípravků
možné pouze přes konkrétního distributora uvedeného v rozhodnutí o schválení SLP. Neregistrované léčivé přípravky lze objednat všemi způsoby, které jsou s dodavatelem odsouhlasené a které
odpovídají vnitřním předpisům lékárny.
Náročnějším procesem bývá objednávka u zahraničního dodavatele. Pro nemocniční lékárnu
znamená značnou administrativu ještě před samotným objednáním. Za prvé je třeba si ověřit, že
daný subjekt je oprávněným distributorem. Oprávnění k distribuční činnosti jsou zpravidla platná v celé Evropské unii. Lékárna je povinna si toto oprávnění zkontrolovat či si ho na dodavateli
přímo vyžádat. Denně aktualizovaný seznam oprávněných distributorů lze nalézt na webových
stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vždy musí být zřejmé, kdo je distributorem daného
léčiva. Zároveň i distributor si ověřuje, že je objednávající oprávněný k zacházení s danými léčivými
přípravky. Lékárna tedy také poskytuje kopie svých zřizovacích dokladů dodavatelům. Dodavatele
je možné i odkázat na webové stránky SÚKL, kde jsou uvedeny všechny povolené lékárny. Výhodou
je, že stránky mají také anglickou jazykovou verzi.
Nejnáročnější bývá získání neregistrovaných léčivých přípravků ze zemí mimo EU/EHS, tedy povolením k výrobě léčivých přípravků v rozsahu dovozu ze třetích zemí. Dovoz takového léčivého
přípravku je možný pouze po vydání souhlasu SÚKL na základě vyžádání.
V případě dovozu neregistrovaných léčivých přípravků s obsahem návykových látek musí mít
distributor také uděleno povolení k zacházení s návykovými látkami a dovozní povolení vydané
Ministerstvem zdravotnictví.
Antidota, antiinfektiva, která jsou neregistrovaná nebo jsou v režimu SLP a jsou pro akutní
stavy dostupná v Toxikologickém informačním středisku (TIS) při VFN, lze v akutních případech
objednat přímo z TIS přes speciální formuláře. Do vlastní pohotovostní zásoby nemocnice se
objednávají přes nemocniční lékárnu VFN.

4.4.5 Uchovávání a výdej

Nemocniční lékárna má vypracované postupy, jak s neregistrovanými léčivými přípravky zacházet. Tyto přípravky a často také léčivé přípravky určené pro specifické léčebné programy jsou ukládány odděleně od ostatních léčivých přípravků. Uchovávají se za podmínek stanovených výrobcem.
Lékárna vydá neregistrovaný léčivý přípravek běžným způsobem v souladu s požadavky zákona
o léčivech a vyhlášky o správné lékárenské praxi. Při výdeji na recept je vydávající i v tomto případě
povinen podat pacientovi základní informace o správném uchovávání a používání daného léčivého
přípravku. Tyto informace si je možné opatřit často jen z cizojazyčných zdrojů. I když pacient bývá
lékařem poučen, je vhodné při výdeji přípravku pacienta či jeho rodinného příslušníka upozornit
na to, že je vydáváno cizojazyčné balení, které neobsahuje příbalový leták v češtině. Případné další
dotazy by měly být směrovány na ošetřujícího lékaře.

4.4.6 Cena a úhrada neregistrovaných léčivých přípravků

Léčivé přípravky, které nejsou v České republice registrované, nemají logicky stanovenou maximální cenu původce ani stanovenou cenu a podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění.
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Neuplatňuje se u nich tedy cenová regulace. Jediným garantem konečné ceny je tak vydávající
lékárna. Z toho je zřejmé, jak důležitá je komunikace mezi lékařem, pacientem a lékárnou, případně
zdravotní pojišťovnou.
Cena, respektive úhrada neregistrovaného přípravku je často klíčovým faktorem při jeho použití.
Není úplně obvyklé, aby hradil jeho cenu sám pacient. Častěji se totiž jedná o přípravky nákladné.
Na základě ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, § 16, uhradí zdravotní pojišťovna
jinak nehrazené zdravotní služby, jsou-li tyto služby jedinou možností vzhledem ke zdravotnímu
stavu pojištěnce. S výjimkou život ohrožujících stavů je nezbytný předchozí souhlas revizního lékaře
příslušné zdravotní pojišťovny. Ve schvalovacím procesu se posuzuje jak zdravotní, tak ekonomické
hledisko. Nemocniční lékárna téměř vždy vystavuje a dává žádajícímu lékaři k dispozici doklad
o předpokládané ceně daného neregistrovaného léčivého přípravku. Rozhodnutí o úhradě poté
obsahuje schválený neregistrovaný léčivý přípravek – síla, velikost balení, počet balení na určenou
dobu léčby a výši a způsob jeho úhrady i další povinnosti ošetřujícího lékaře (např. pravidelné
doklady o účinnosti léčby).
Z pohledu nemocnice a nemocniční lékárny je zde nejzásadnějším bodem vyúčtování nákladů na
neregistrovaný léčivý přípravek. Jedná se zejména o schválený způsob úhrady či vykazovací limit
(úhrada lékárně na recept nebo naúčtování na kliniku, která poté vyúčtuje zdravotní pojišťovně
např. formou zvlášť účtovaného léčivého přípravku, ZULP). V současné době nejsou postupy
zdravotních pojišťoven v určování způsobu vyúčtování jednotné, takže je třeba se nejen orientovat
v metodických pokynech pojišťoven, ale mnohdy je nezbytné si od lékaře vyžádat kopii originálního
schválení. Právě nemocniční lékárník je ten, který nejčastěji tuto problematiku řeší jak s lékařem,
tak se zdravotní pojišťovnou.
V principu je možné, že zdravotní pojišťovna neschválí úhradu ve výši konečné ceny lékárny
a že by vznikl doplatek, který by při výdeji na recept musel uhradit pacient. Takový doplatek není
započitatelný do ochranného limitu a vyúčtovávaný doklad tak také musí být lékárnou označen
(např. poznámkou L = 0). Je samozřejmě možné ještě před výdejem požádat zdravotní pojišťovnu
o schválení nové výše úhrady dle aktuální situace.
Neregistrované léčivé přípravky nemají SÚKL přidělený identifikační kód, což značně ovlivňuje
elektronické zpracování vyúčtování. Pro tyto účely se v komunikaci mezi zdravotními pojišťovnami
a poskytovateli zdravotních služeb, nejčastěji tedy lékárnami, používají sedmimístné devítkové kódy
(např. u VZP 9999999, 9999997, 9999012, 9999990). Ani ty však nemusí být pro všechny zdravotní
pojišťovny shodné a lékárna je vždy musí dohledat v konkrétním schválení.

4.5 Rezerva antidot, vybraných antiinfektiv, antisér i hadích antisér
a jiných neregistrovaných léčivých přípravků pro Českou republiku
Rezerva antidot, vybraných antiinfektiv, antisér i hadích antisér a jiných neregistrovaných léčivých přípravků (LP) pro potřeby ČR je uložena v Toxikologickém informačním středisku (TIS)2
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Léčivé přípravky pro tuto rezervu zajišťuje Nemocniční
lékárna VFN. TIS jako místo uložení těchto život zachraňujících LP bylo vybráno z důvodu
nepřetržité dostupnosti. Část rezerv je uložena i ve FN Olomouc. Informace o uložení jednotlivých
LP jsou uvedeny na webových stránkách TIS.
Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN Praha, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93,
224 91 54 02, fax: 224 91 45 70, http://www.tis-cz.cz/ e-mail: tis@vfn.cz.

2

TIS je nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Středisko bylo oficiálně zřízeno v roce 1962 jako jedno z prvních v Evropě. TIS vedla MUDr. Jarmila Filipová, která spolu s PhMr. Danou Šedivcovou
vytvořila základ obsáhlé kartotéky chemických látek, chemických přípravků, léků, rostlin, hub a jedovatých živočichů.
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Vytvoření jediné celostátní rezervy antidot, později rozšířené o další LP ze skupiny antiinfektiv
a fomepizol (důsledek methanolové aféry r. 2014), vzešlo z rozhodnutí MZ jako počin k naplnění
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Většina antidot, antiinfektiv, antisér i hadích antisér a jiných LP rezervy není registrována v ČR,
jejich dostupnost je na trhu velmi omezená, nákupní cena obvykle velmi vysoká. Řada LP není
využita v době své použitelnosti. Z těchto legislativních a ekonomických důvodů jsou zásoby
celostátní a jsou obnovovány z dotace MZ. Doporučený seznam rozsahu zásoby antidot a včasnost jejich prvního podání vytvořila Odborná společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
ČLS JEP. Výběr jednotlivých antiinfektiv, velikost doporučené zásoby a doporučené intervaly
pro aplikaci jednotlivých LP byly stanoveny Českou společností infekčního lékařství ČLS JEP.
Nákup LP je zajišťován v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, podle § 49 v rámci SLP,
předkladatelem léčebného programu je TIS. Proces je administrativně velmi náročný, zejména
pro zajištění hadích antisér.
Dle SLP je nákup LP pro rezervu striktně omezen pouze na NL VFN, s výjimkou tří přípravků
(Legalon SIL, Cyanokit a Amyl Nitrite Inhalant). LP uložené v TIS jsou okamžitě dostupné kterémukoliv ZZ v ČR, a to na základě žádosti (náležitosti této žádosti jsou uvedeny na webových
stránkách TIS). LP jsou určeny k bezprostřední léčbě konkrétního pacienta, neslouží k vytváření
dalších zásob v jiných ZZ. Pro ZZ vypracovalo MZ detailní postup k nakládání s LP rezervy ČR,
který je dostupný na webových stránkách TIS.
Náklady na takto použité LP při poskytování zdravotní péče jsou v souladu s § 15 a § 16 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Poskytnutou zdravotní péči vykazuje ZZ většinou jako ZÚLP podle smlouvy s příslušnou ZP.
Aktualizace „Metodiky vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér a jiných v ČR
neregistrovaných LP v TIS VFN v Praze“ je zveřejňována ve Věstníku MZ. V tabulce jsou taxativně
vyjmenována jednotlivá antiséra, antituberkulotika, antivirotika, antimykotika, antiparazitika, hadí
antiséra a antidota, včetně obchodního názvu LP, počtu balení (amp.) na jednu léčebnou kúru,
velikosti zásob a času k účinnému zahájení léčby (viz příloha č. 3).
Vytvoření rezervy životně důležitých LP pro všechna ZZ v celé ČR je nepochybně velmi záslužné
a racionální řešení. Odpovídá i požadavkům ES oddíl 2, kapitola 2.1 a kapitola 2.5.
S ohledem na náš relativně malý desetimilionový trh se nabízí do budoucna možná spolupráce
se sousedními státy, zejména se Slovenskem.

4.6 Metadon, substituční léčba drogově závislých v České republice
Původně byl metadon uveden na trh jako analgetikum, nyní je tato návyková látka používána
především při léčbě závislosti na heroinu a morfinu v centrech pro substituční léčbu.
První centrum pro substituční léčbu bylo v ČR otevřeno v roce 1997 ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze, na oddělení pro léčbu závislostí (nyní Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN)
a IPLP s obsahem metadonu byl připravován pouze v NL VFN. V r. 2019 je v ČR 21 center, včetně
věznic. Příprava roztoku metadonu probíhá v 16 lékárnách. Roční spotřeba se pohybuje okolo 22 kg.
Metadon se podává klientům centra denně, formou IPLP, a to 0,5% p. o. roztoku. Vzor technologického předpisu je v příloze č. 2. Příprava IPLP probíhá v souladu s ES, zejména oddílem 3.
Týmová mezioborová spolupráce je nezbytným předpokladem celého procesu. Výhodou je nízká
cena metadonu. Nevýhodou metadonu je jeho možné zneužití jako omamné látky, působící podobně jako morfin či heroin, popř. ke krátkodobému překonání abstinenčního syndromu v době,
kdy nemají drogově závislí k dispozici jiný opiát.
Proto je v zájmu MZ řídit a kontrolovat zacházení s metadonem při realizaci protidrogové politiky MZ. Metadon je nakupován z finančních prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního
řízení na projekt protidrogové politiky, a to na příslušný kalendářní rok. MZ přiděluje NL VFN
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částku v korunách a pověřuje VFN k provedení elektronické aukce a nákupu metadonu pro ČR.
Metadon je v celém procesu majetkem ČR. Na základě smlouvy mezi VFN a distributorem je uložen
u distributora a distribuován do taxativně vyjmenovaných lékáren, v souladu s právními předpisy
o nakládání s touto látkou, tj. zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákonem č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách. Jmenování lékárny, která má oprávnění zdarma odebírat z rezervy u distributora substanci metadonu a připravovat IPLP metadon pro příslušné substituční centrum, je
v kompetenci MZ, Odboru zdravotních služeb.
Metadon je uveden v příloze č. 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, je předepisován na lékařský předpis s modrým pruhem a podléhá evidenci podle vyhlášky
č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků. Podání individuální dávky klientovi zpravidla za přímého dozoru zdravotnického pracovníka a správná evidence jsou ve
velkých centrech organizačně náročné procesy, nemocniční lékárník je v takovém případě vítaným
konzultantem.
Navzdory každoročnímu navyšování je stále počet center v ČR považován za nedostatečný,
protože pro některé klienty, kteří by substituci potřebovali i požadovali, je substituce metadonem
nedostupná. Léčba v centru nespočívá pouze v poskytování metadonu, ale je spojena s dalšími
terapeutickými postupy, včetně psychosociální intervence. Lze proto očekávat vznik dalších substitučních center. Nemocniční lékárník v ČR by měl mít základní povědomí o zajišťování metadonu
pro substituční centra, protože centra bývají buď přímo součástí nemocnic, anebo mají odběr IPLP
s obsahem metadonu z nemocniční lékárny smluvně zajištěn.

4.7 Příprava IPLP s využitím výjimky z vyhl. 85/2008 Sb.
Navzdory skutečnosti, že je trh ČR zaplaven tisíci HVLP, může vzejít při poskytování léčebné
péče, zejména na pracovištích superspecializované péče, požadavek na zajištění LP, který není
komerčně dostupný a zároveň účinná látka není uvedena v seznamu léčivých látek určených pro
humánní použití [L16] nebo v Českém lékopise.
Nemocniční lékárník může doporučit ošetřujícímu lékaři přípravu IPLP a iniciovat žádost ZZ
o výjimku z vyhl. 85/2008 Sb., adresovanou MZ, OLZP (dříve odboru farmacie), jako orgánu
příslušnému k rozhodnutí dle § 11 písm. b) zák. 378/2007 Sb., o léčivech. V žádosti je třeba přesně specifikovat, která klinika (oddělení) ZZ takový IPLP požaduje, pro kterou diagnózu a která
lékárna bude IPLP připravovat. K žádosti podepsané statutárním zástupcem ZZ musí být přiložen
i doklad o kvalitě chemické látky. Schvalovací proces usnadní informace o jejím úspěšném použití
při předchozím záchytu vzácného onemocnění u nás či v zahraničí.
MZ žádá o stanovisko SÚKL. Pokud MZ žádosti vyhoví, uvádí v písemném povolení dobu platnosti
výjimky, adresu ZZ, pro které povolení platí, včetně adresy lékárny. Součástí povolení je i požadavek
na dodržení podmínek přípravy IPLP stanovených zák. 378/2007 Sb. o léčivech (látka musí být
opatřena certifikátem jakosti dle § 79 odst. 8 a § 3 odst. 1 písm. a) a vyhl. 84/2008 Sb., o správné
lékárenské praxi.
Jako příklad je možno uvést léčbu Menkesovy choroby (vrozená dědičná vada metabolismu mědi), kdy je jedinou možností včasné parenterální podání mědi novorozenci, konkrétně
cuprum histidinátu, připraveného na OPSL s použitím cuprum chloratum na základě výjimky.
Nebo použití látky cysteamin hydrochlorid pro přípravu očních kapek pro pacienty s cystinózou (vrozená vada metabolismu cystinu). Tato příprava probíhala po mnoho let. V současnosti je zaregistrován i obchodován LP Cystadrops oční kapky, s lepší compliance, ovšem za
mnohanásobně vyšší cenu.
Zajištění výjimečné přípravy IPLP farmaceutem je nejen příkladem úspěšné komplexní nemocniční lékárenské péče, ale i dokladem úspěšné implementace ES v našem nemocničním
lékárenství.
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4.8 Perspektivy pro vývoj technologií a automatizace výdeje léčiv
v nemocnici, zvýšení bezpečnosti léčby a sledování nákladů
V současnosti probíhá výdej léčiv na oddělení nemocnice nejčastěji v režimu, kdy lékař/staniční
sestra objednává léky do zásoby, do „pohotovostní lékárny na oddělení“, odtud se poté vydávají
léky jednotlivým pacientům (centrální systém distribuce). S výjimkou návykových látek, vázaných
antibiotik a cytostatik tak lékárna při výdeji nevydává konkrétnímu pacientovi, farmaceut nemůže
provést kontrolu vhodnosti léčiva, dávky, interakcí, nežádoucích účinků apod. Objednání léku není
v systému péče nijak propojeno s jeho podáním. Zároveň často výdejem z nemocniční lékárny
končí i přesná, kusová elektronická evidence pohybu léku včetně rizik lékové záměny apod. Existuje
řada studií, které uvádějí vysoké riziko nesprávného podání léku pacientovi v nemocnici. Cílem je
zajistit takové postupy, aby byla správnému pacientovi správně podána správná dávka správného
léku ve správném čase a zároveň vše bylo přesně zdokumentováno (viz obrázek 2 Současný stav
evidence výdeje léku na oddělení a podání pacientovi).
Tento stav je nevyhovující, proto v současné době ve většině nemocnic probíhají pilotní testování
různých systémů sledování léků až na úroveň podání pacientovi s cílem zvýšit bezpečnost léčby,
omezit riziko lékových pochybení a evidovat náklady na léčbu. Hlavními limity většího rozšíření
těchto systémů jsou nároky na nákup hardwaru (Wi-Fi sítě, online mobilní čtečky čárových kódů
atd.), existence funkčního softwaru a nutnost změny organizace vedení zdravotnické dokumentace
a s tím související nárůst požadavků především na střední zdravotnický personál. Dosud musí být
veškeré záznamy uchovávány v písemné podobě, což při použití elektronické evidence znamená
nutnost dvojího zápisu a zvýšení administrativní zátěže osob, které aplikují léčiva (nejčastěji zdravotní sestry). Ideální stav, ke kterému se snaží nemocnice blížit, může vypadat například následovně:

A. Evidence výdeje z pobočkového skladu
Lékárenský software zároveň s dodávkou léčiv na oddělení převede všechna balení na „pobočkový sklad“ na oddělení, kde se do systému načtou jednotky lékových forem (např. 1 balení po

Výrobce léků

Distributor

Lékárna

Výdej léku
na odděleni

Podání léku
pacientovi

• dodací list z lékárny
• chybí skladová evidence
• prostor pro ztráty, znehodnocení léčiv
• pouze textová elektronická zdravotnická dokumentace
• riziko lékové chyby při podání LP

Obrázek 2 – Současný stav evidence výdeje léku na oddělení a podání pacientovi
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30 tabletách se načte jako 30x 1 tableta). Lékař na lůžkovém oddělení předepisuje všechnu medikaci
elektronicky, s možností datového zpracování (LP není předepsán v textovém, ale datovém formátu,
jasně identifikován, vybrán z číselníku). Součástí preskripce je i čas a způsob podání. Preskripční
modul může být propojen se softwarem pro kontrolu interakcí apod. V tomto okamžiku může
probíhat kontrola a úprava medikace ze strany klinického farmaceuta na oddělení. Pro práci
sestry při podání léku je nutné mobilní zařízení pro záznam u lůžka pacienta – dostupný Wi-Fi
signál a čtečka se schopností čtení čárových 2D kódů. Sestra v daný čas podle preskripce lékařem
elektronicky zaznamená podání léku. Čtečkou identifikuje sebe jako aplikující personál (např.
kódem na identifikační kartičce), pacienta, např. z kódu na identifikačním náramku, podaný lék
(pomocí EAN nebo 2D kódu na sekundárním obalu), případně použitý přístroj (infuzní pumpu
apod.). Do zdravotnické dokumentace pacienta se tak přesně zapíše, kdo, kdy, na základě předpisu
koho, komu podal jaký lék. Software zároveň odepíše podanou jednotku z pobočkového skladu.
Takovou přesnou evidencí spolu s dalšími zadanými parametry vzniká i podklad pro vykázání
zdravotní pojišťovně, informace o nákladech na léčbu daného pacienta, případně nákladech na
diagnózu, lůžko, oddělení, kliniku apod. Software pro elektronický pobočkový sklad zároveň
umožňuje sledovat množství zásob, generovat automatické objednávky, hlídat ohrožené exspirace
apod. V rámci celé nemocnice pak mohou jednotlivá oddělení vidět i zásoby v ostatních částech
nemocnice, což může přispět ke snížení zásob na odděleních celkově, efektivnímu využití všech
léků a omezení ekonomických ztrát.

B. Druhá varianta – unit dose system (automatic drug management system)
V „jednodávkovém“ systému (unit dose system, UDS) je oddělením (ošetřujícím lékařem) objednávána jednotlivá dávka léčiv pro konkrétního pacienta. Podmínkou je investice nemocnice do
nákladného (v našich podmínkách finančně takřka nedostupného) zařízení, které v lékárně automaticky připravuje jednotlivé dávky léků – unit dose system (UDS). Pomocný personál v lékárně
plní do zásoby tento unit dose system jednotlivými druhy léčiv. Počet druhů léčivých přípravků,
které jsou takto dávkovány, je omezen počtem pozic daného přístroje. Nejmodernější verze UDS
jsou v současnosti schopny i dělit blistry na jednotky, vydávat injekce, infuze apod. Každá jednotka
je zatavena do plastového sáčku, který je umístěn v zásobě tohoto zařízení. Strukturovaná informace o preskripci léku zkontrolovaná klinickým farmaceutem je odeslána do softwaru přístroje,
který ze zásoby automaticky připraví sadu léčiv pro jednoho pacienta pro jedno podání. Plastový
obal je označen čárovým kódem pro přesnou identifikaci sestrou při podání pacientovi. Existuje
tedy přímá vazba mezi objednáním dávek léků a jejich podáním pacientovi, čímž se snižuje riziko
záměny. Sestra aplikuje léky podobně jako v předchozí variantě s tím, že k dispozici má v daném
okamžiku pouze správný lék ve správné dávce a nehrozí riziko záměny. V elektronické dokumentaci
se opět vše archivuje – kdo léky objednal, kdo objednávku léků zkontroloval, kdo a kdy léky podal.
Výhodou tohoto systému je, že na oddělení (s výjimkou emergentních léčiv) nejsou skladována
téměř žádná léčiva (finanční výhoda, minimum prošlých léčiv, správné uchovávání – v lékárně)
a výrazně je omezeno riziko záměny nebo jiné lékové chyby. Pro správné fungování je nutné vyřešit logistiku rychlého transportu léčiv na dané oddělení při přijetí nového pacienta, případně při
změně léčby, což nastává často na odděleních typu JIP, ARO apod.
Alternativou je decentralizovaný systém, tzv. automated dispensing cabinet, kde výdej dávky
léku probíhá ze zásoby přístroje umístěného na oddělení, který obsahuje léčiva podle frekvenční
analýzy na daném pracovišti. Potřebná dávka léku je uvolněna oprávněné osobě až na základě
elektronického odemčení podle preskripce.
Způsobů využití technologií, automatizace a robotizace včetně různých kombinací výše popsaných systémů je více. Podrobněji o nich pojednává kapitola 5. Zásadním limitem využití v nemocnicích ČR je nutnost úvodní investice do extrémně nákladného zařízení. Z pohledu personálu
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v nemocnicích by jejich implementaci výrazně usnadnila možnost vedení zdravotnické dokumentace výhradně v elektronické podobě bez nutnosti písemné formy. Finální změny legislativy jsou
otázkou nejbližší doby, stejně tak technické řešení v jednotlivých NIS.
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5 AUTOMATIZACE
V NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNĚ
5.1 Úvod do problematiky a definice pojmu
Jak definovat automatizaci v lékárně, přesněji v nemocniční lékárně? Poměrně výstižnou definici
uvádí Wikipedie, podle níž (volně citováno) „automatizace v lékárně zahrnuje mechanické procesy
spojené s nakládáním a distribucí léků. Může zahrnovat jakoukoliv činnost v lékárně, včetně počítání malých objektů (např. tablet, kapslí), činností při přípravě léků, záznam a update informací
do databází (např. informací spojených s pacientem, jako je lékový záznam nebo historie interakcí)
nebo správu skladových zásob“ [1].
Jako pokročilou automatizaci pak lze chápat robotizaci, kdy roboty v lékárně můžeme popsat
jako mechanická zařízení provádějící programované, komplexní a repetitivní činnosti napodobující
chování člověka, a to bez kontinuálních zásahů operátora [2].
Podíváme-li se na problematiku automatizace z pohledu procesů spojených s užitím (koloběhem)
léku v nemocnici, můžeme tyto procesy popsat v následujících krocích (přičemž ne všechny kroky
se odehrávají přímo v nemocniční lékárně, do každého z kroků ale je, či může být, v určité míře
zapojený nemocniční lékárník):
• nákup a uchovávání (skladování) léků,
• předepisování léků,
• příprava (úprava) léků,
• výdej léků,
• podání léků,
• monitorování účinků léků,
• edukace pacienta před propuštěním do ambulantní péče.
V každém z těchto uvedených kroků může mít automatizace své (menší či větší) místo, z pohledu
nemocniční lékárny dominuje oblast uchovávání-skladování léků, která je spojená s jejich výdejem,
a druhou významnou oblastí je příprava léků.
Než přikročíme k popisu jednotlivých technologií, zastavme se nejprve u obecného popisu
různých modelů lékové logistiky v nemocnici, zejména na úrovni skladování léků a jejich výdeje
(dispenzace) na oddělení. Jelikož tyto modely se někdy podstatně liší od obvyklého tuzemského
modelu, umožní nám tento popis lépe pochopit význam a důležitost dále popsaných technologických systémů v nemocniční lékárně (ale i mimo ni).
Z hlediska místa skladování léku se uplatňují následující modely skladování:
• Centrální, který je charakterizován tím, že prakticky veškeré léky jsou skladované centrálně
v nemocniční lékárně a jednotlivá oddělení, až na některé výjimky (JIP, urgentní příjem apod.),
nedisponují žádnou skladovou zásobou léků. Léky se (až na výjimky) z lékárny transportují
prakticky přímo k lůžku pacienta.
• Decentralizovaný, kdy na odděleních existují tzv. satelitní lékárny, spravované v tradičním
angloamerickém pojetí pracovníky nemocniční lékárny a centrální sklad v nemocniční lékárně
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slouží výhradně jako mezičlánek pro zásobování satelitních lékáren, nedisponuje žádnou
významnou centrální skladovou zásobou léků.
• Smíšený (někdy také hybridní), charakterizovaný skladováním léků jak v centrálním skladu
lékárny, tak (v některých případech) v satelitních lékárnách na oddělení.
Z hlediska typu balení léku se uplatňují následující modely výdeje na oddělení:
• Výdej v originálních obchodních (komerčních) baleních. Tento model výdeje se typicky
pojí s decentralizovaným nebo smíšeným modelem skladování.
• Výdej v jednodávkových baleních. Tento model výdeje se typicky pojí s centrálním modelem
skladování, ale může se uplatnit i u decentralizovaného a smíšeného modelu skladování. Jednodávková balení pak mohou být buď „neadresná“, kdy je jednotka léku přebalena do jednodávkového
obalu, který není určen pro konkrétního pacienta, nebo „adresná“, kdy je jednotka léku přebalena
do jednodávkového obalu určeného pro konkrétního pacienta. U „adresného“ jednodávkového
obalu jsou k dispozici různá technologická řešení. Mezinárodně se pro neadresné jednodávkové
balení užívá termín „single dose package“, zatímco pro adresné jednodávkové balení termín „unit
dose package“.
Z hlediska místa přípravy a úpravy léků se uplatňuje model:
• Centralizovaný, kdy je veškerá jak příprava, tak i úprava léků centralizována na specializovaná
pracoviště nemocniční lékárny, kompetentní jsou pouze farmaceutičtí pracovníci. Standardní
model např. v nemocnicích USA.
• Smíšený, příprava léků probíhá centrálně v nemocniční lékárně, úprava léků probíhá decentralizovaně a mohou ji provádět nefarmaceutičtí pracovníci na jednotlivých odděleních
nemocnice. Tento model známe z našich nemocnic.
Obecně lze říci, že jednotlivé modely lékové logistiky na úrovni skladování a přípravy léků se na
úrovni jednotlivých nemocnic mohou vzájemně různě kombinovat, kdy tyto kombinace reflektují
nejen individuální charakteristiky nemocnice, ale jsou dány i dalšími faktory, jako je např. dostupnost finančních zdrojů k „ufinancování“ logistického modelu, počet farmaceutických pracovníků
dostupných k zajištění lékové logistiky, konkrétní legislativa jednotlivých států upravující např.
kompetence jednotlivých zdravotnických pracovníků, aspekt tradičních stereotypů v poskytování
farmaceutické péče atd.

5.2 Rozdělení a stručná charakteristika jednotlivých technologií
lékárenské automatizace
Pojem „lékárenská automatizace“ budeme dále používat jako asi nejpřesnější překlad v angličtině
užívaného pojmu „pharmacy automation“. Historie lékárenské automatizace sahá do přelomu 60.
a 70. let a je spojená s rozpočítáváním pevných perorálních lékových forem (tablety, kapsle, apod.)
na předpisy jednotlivých pacientů, což je lékárenská operace obvyklá v mnoha angloamerických
zemích. V roce 1967 bratři Frank a John Kirbyové vyvinuli první přenosný digitální počítač tablet
a kapslí a v roce 1971 se rozběhla komerční výroba tohoto zařízení [1]. V dalších asi 20 letech byl
vývoj lékárenské automatizace nejvýraznější zejména v USA, kde byl stimulován několika podstatnými okolnostmi, které také vzájemně podpořily implementaci těchto technologií do reálného
provozu nejen přímo v nemocničních lékárnách, ale všude tam, kde se s léky v nemocnicích nakládá.
Mezi tyto podstatné okolnosti patří:
• tlak na zvýšení bezpečnosti a minimalizaci nežádoucích příhod spojených s užitím léků, které
jsou způsobeny lidskou chybou, přičemž tato chyba může vzniknout v nemocnici kdekoliv (viz
výše procesy spojené s užitím léku),
• tlak na zadržování nákladů (cost-containment) ve zdravotnictví, kdy významnou složkou celkových nákladů jsou náklady personální,
• tradice jednodávkové (unit-dose) distribuce léků z nemocniční lékárny na oddělení v USA,
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• centralizace přípravy-rekonstituce parenterálních léků do konečné formy pro podání do nemocničních lékáren (u nás je tato činnost legislativně definována jako „úprava“).
Z uvedených okolností je zřejmé, že v prostředí, kde se nemocniční lékárny měly (a stále mají)
vyrovnávat ve své každodenní činnosti s uvedenými okolnostmi (a jistě by se našla i řada dalších),
je lékárenská automatizace spíše nutným východiskem, jak nezbytné činnosti zajistit, než nějakým
samoúčelným technologickým výstřelkem bohatého zdravotního systému. Dále v textu se mj.
pokusíme rozebrat, zda je lékárenská automatizace opravdu „řešením problému“ a zda naplňuje
očekávání spojená se svou implementací.
Technologie lékárenské automatizace (v některých případech ponecháváme anglické názvy,
protože české odborné názvosloví není ustálené) můžeme rozdělit na:
• systémy pro uchovávání-skladování a výdej léků,
• systémy pro elektronické objednávání léků lékařem (CPOE – computerized physician order
entry, nebo také computerized provider order entry),
• systémy pro přebalení léků do jednodávkových (unit dose) obalů,
• systémy pro označování připravených parenterálních léků čarovým nebo jiným kódem,
• automatizovaná zařízení pro přípravu parenterálních léků (automated compounding devices,
IV Robots),
• systémy pro řízení přípravy parenterálních léků (IV Workflow Management Systems),
• zařízení pro automatizovanou dispenzaci léků na oddělení (ADC – automated dispensing
cabinets),
• chytré pumpy (smart pumps),
• systémy pro uchovávání termolabilních léků a teplotní monitoring,
• systémy pro odpadový management (waste management).
Některé systémy přitom mohou integrovat více činností do jednoho zařízení. Například systém
PillPick od společnosti Swislog Healthcare přebaluje jednotky léků (tablety, kapsle, ampule atd.)
do jednodávkových obalů, jednodávkové obaly skladuje s vedením skladové evidence a na základě
elektronické žádanky připraví k výdeji požadované léky pro jednotlivého pacienta a vydá je [3].
Uvedené technologie lékárenské automatizace nepředstavují vždy nějaká technická zařízení. Jelikož u některých činností nastupuje automatizace obrazně řečeno místo mozku odborníka, tužky
a papíru, je takové technologické řešení tvořeno v těchto případech sofistikovaným informačním
systémem. Příkladem takové technologie je CPOE, což je systém pro vytváření objednávky léků
lékařem pro individuální pacienty na základě elektronického lékového záznamu pacienta, v jehož
rámci dochází ke kontrole interakcí a celkové kontrole správnosti medikace farmaceutem na
úrovni nemocniční lékárny.
Nyní se podívejme trochu blíže na některé výše uvedené technologie lékárenské automatizace.

5.2.1 Systémy pro uchovávání-skladování a výdej léků

Tyto systémy jsou v tradičním pojetí centrálního skladu léků umístěny v nemocniční lékárně.
Starší systémy byly často založeny na technologii karuselu, s manuálním naskladňováním a vyskladňováním (např. systém Pharmacy Carousel od společnosti Omnicell [4]). Jádrem moderní
technologie je skladovací prostor, zpravidla vybavený integrovaným robotickým ramenem nebo
jiným zařízením k přesouvání skladovaných položek, vše je řízeno příslušným softwarem. Systém
naskladňuje léky do skladovacího prostoru podle vlastního algoritmu buď zcela nahodile (ale tak,
aby optimálně využil skladovací prostor), nebo na pevně dané pozice. Vyskladnění probíhá na základě zadaného požadavku, tímto požadavkem může být elektronický recept nebo žádanka. Jednotlivá
technologická řešení se dají rozdělit podle toho, v jaké podobě jsou léky skladovány a vydávány:
• Léky jsou skladovány a vydávány v jednodávkových obalech (příkladem je výše zmíněný systém
PillPick [3]). Tyto jednodávkové obaly jsou před výdejem doplněny identifikátorem pacienta.
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• Léky jsou skladovány ve velkokapacitních kontejnerech (do kterých se přebalí z komerčních
balení), před výdejem se přebalí do jednodávkových obalů (např. systém Rowa Dose od společnosti BD [5]) a doplní identifikátorem pacienta.
• Léky jsou skladovány a vydávány v komerčních baleních (např. systém MT.XL od společnosti
Meditech [6]).
• Kombinované systémy (např. systém XR2 od společnosti Omnicell [7]).
Důležitými parametry automatizovaných technologií pro uchovávání a výdej léků je vždy skladovací kapacita, tzn. kolik balení je dané zařízení schopno skladovat, v případě kontejnerových
technologií (viz Rowa Dose), maximální počet kontejnerů, a také rychlost naskladňování a výdeje,
tzn. jakou rychlostí zařízení léky naskladňuje a vydává na základě zadaných požadavků.

5.2.2 Systémy CPOE

Jde o informační systémy, v rámci kterých lékař elektronicky objednává léky pro individuálního
pacienta. Informační systém CPOE je typicky integrován s elektronickým lékovým záznamem
pacienta, který lékař pro individuální objednávku využívá (může tak zároveň ordinovat léky a vytvářet objednávku do nemocniční lékárny). Systémy CPOE využívají další softwarovou podporu
rozhodování, např. programů pro detekci lékových interakcí, kontraindikací léků, dávkování v rámci
specifických věkových skupin atd. Po zadání CPOE je objednávka online předávána do nemocniční
lékárny, kde před vydáním léků zpravidla dochází ke kontrole a verifikaci objednávky ze strany
farmaceuta. Systémy CPOE jsou využívány v nemocnicích, kde je léková logistika postavena na
distribuci léků v jednodávkových obalech. Trend využívání systému CPOE v nemocnicích USA
ukazuje obrázek 3. Zásadním argumentem pro implementaci CPOE je zvýšení bezpečnosti pacienta
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Obrázek 3 – Trend v osvojení systému CPOE v nemocnicích USA. Převzato z [9].
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a eliminace řady nežádoucích příhod spojených s užitím léků. Na druhé straně jsou tyto systémy
zpravidla náročné na vyladění své funkčnosti, zejména aby uživatelé nebyli zahlceni přemírou
upozornění (alertů), což je fenomén popisovaný jako „alert fatigue“ [8]. Používání systémů CPOE
může být také zdrojem nových typů lékových chyb [10, 11].

5.2.3 Systémy pro přebalení léků do jednodávkových (unit dose) obalů

Tyto systémy slouží pro přebalení léků z komerčních balení do jednodávkových obalů. Jelikož
se někdy rozlišuje mezi „unit-dose“ a „single-dose“ obalem (jak jsme zmínili výše), definujeme si
zde jednodávkový obal jako typ obalu, ve kterém je každá individuální jednotka léku jednotlivě
zabalena a označena minimálně svým komerčním názvem, silou, exspirací, šarží a názvem účinné
látky, přičemž tyto informace jsou kromě textové podoby na obale uvedeny i ve formě čárového
nebo jiného typu kódu [12]. Termínem „přebalení“ se tedy rozumí proces, ve kterém je lék vybalen
z komerčního balení a zabalen do „neadresného“ jednodávkového obalu. Přebalení se i při využití
technologií často neobejde bez lidské práce, např. při vybalování ampulí či injekčních lahviček z původních obalů nebo při „deblistrování“ tablet či kapslí. Dá se říci, že tyto systémy byly předchůdci
komplexnějších technologií popsaných výše v bodě 1 a de facto jsou dnes jejich součástí. Ovšem
i v dnešní době mohou být „přebalovačky“ používány v rámci nemocnic s tradičnější logistikou,
které manuálně vydávají „neadresná“ jednodávková balení např. do transportních vozíků se zásuvkovým členěním pro léky jednotlivých pacientů na oddělení. Příkladem přebalovacího zařízení
je např Opus 30X společnosti Opuspac, modulární systém v několika variantách pro nemocnice
různých velikostí [13], nebo Calypso ALL, který lze začlenit do komplexního systému Athena, od
společnosti Sinteco [14].
Specifickou technologií v rámci přebalování jsou děličky blistrů (Blister Cutter), které jsou konfigurovatelné pro řezání nejrůznějších typů blistrů na dílky s jednou dávkou léku (tableta, kapsle
atd.). Tato zařízení eliminují potřebu manuálního „deblistrování“ léku před jeho přebalením do
jednodávkového obalu. Příkladem takového zařízení je např. systém BC 100 společnosti Opuspac
[15] nebo systém BlisPack společnosti Grifols [16].
Jelikož přebalování není omezeno na pevné perorální lékové formy, ale dochází k němu u široké
škály lékových forem, včetně parenterálních, je nutností mít k dispozici širokou škálu dostupných
obalů. Příkladem komplexní nabídky lékových obalů jsou např. produkty společnosti Medi-Dose [17].

5.2.4 Zařízení pro automatizovanou dispenzaci léků na oddělení (ADC)

ADC jsou technologicky vyspělými následníky satelitních lékáren (viz výše decentralizovaný
systém skladování léků), které byly dříve v tradičním angloamerickém pojetí vedeny a spravovány
farmaceutickými pracovníky nemocničních lékáren (což je zásadní rozdíl oproti našim nemocnicím,
kde jsou satelitní lékárny jednotlivých oddělení spravovány nefarmaceutickými pracovníky těchto
oddělení). Jsou také technologickou reakcí na americký logistický model kombinující centrální model
skladování léků s výdejem léků v jednodávkových baleních, kdy se těmito jednodávkovými baleními
na základě CPOE plnily zásuvkové pojízdné skříně převážené na oddělení, kde každá zásuvka označená jménem pacienta obsahovala předepsanou medikaci. Lze říci, že zařízením, které bylo svého
času synonymem pro ADC, je systém Pyxis, vyvinutý v roce 1987 ve stejnojmenné společnosti [18].
ADC lze charakterizovat jako modulární skladovací systém na oddělení, členěný typicky do zásuvek a dalších skladovacích prostor, může obsahovat chladicí zařízení pro skladování termolabilních
léků, může obsahovat i oddíl pro skladování evidovaných návykových látek. Je softwarově řízen,
kdy dnešní komplexní řešení evidují veškeré operace, naskladnění, vyskladnění, skladovou evidenci,
včetně digitálního záznamu, kdo příslušnou evidenci provedl. Problémem starších systémů byla
jistá nedokonalost technologie, kdy se např. při požadavku na výdej jednoho léku otevřela zásuvka
obsahující třeba 20 různých léků a mohlo dojít k odebrání i jiného léku než požadovaného. Systémy
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pak byly odkázány na pravidelnou manuální inventarizaci a doplňování skladové zásoby. Dnešní
technologie tomuto do značné míry zamezují a umožňují výdej pouze konkrétně požadovaného
léku. V USA se aktuálně ADC používají v 92 % nemocnic a z hlediska různých způsobů dispenzace
dnes v této zemi představují pro nás těžko uvěřitelný 75% podíl na dispenzaci léků na oddělení
[19]. Současné možnosti ADC představuje např. zařízení Omnicel XT od stejnojmenné společnosti
[20] nebo Pyxis Medstation ES od společnosti BD [21]. Tradičnější, nám bližší řešení představuje
např. zařízení eMED Icon společnosti New Icon [22], které pracuje nikoliv s léky v jednodávkových
baleních, ale s komerčními baleními.

5.2.5 Automatizovaná zařízení pro přípravu parenterálních léků

Do této skupiny řadíme technologie označované jako ACD (automated compounding devices)
a uzavřené robotizované systémy bez přímého zapojení pracovníka (IV Robots). ACD jsou určena
k aseptickému přenosu jednoho nebo více sterilních léků do koncového obalu pro aplikaci připraveného léku pacientovi. Mezi příklady ACD známé i u nás patří systémy Exacta-Mix společnosti Baxa
[23], respektive Pinnacle společnosti B. Braun [24], což jsou multikanálové pumpy se softwarovou
podporou jednotlivých příprav. Uzavřené robotizované systémy mají své místo v prostředí velkoobjemové standardizované přípravy-úpravy parenterálních léků, včetně léků cytotoxických. Mezi
zástupce těchto pokročilých technologií patří například systémy i. v. STATION, respektive – i. v.
STATION ONCO společnosti Omnicell [25], nebo RIVA společnosti Arxium [26]. Implementace velmi nákladných uzavřených robotizovaných systémů patří mezi hojně diskutovaná témata.
Mezi důvody nasazení těchto systémů se zpravidla uvádí vyšší bezpečnost přípravy pro pacienty
i pracovníky, snížení chybovosti přípravy, dokumentace přípravy nebo finanční úspory přípravy
[27, 28, 29, 30], ne vždy jsou ale tyto premisy jednoznačně přijímány [31].

5.2.6 Systémy pro řízení přípravy parenterálních léků

Jde o softwarové systémy pro celkové řízení příprav parenterálních léků, integrující do jednoho
komplexního řešení skladové hospodářství, receptury, evidenci příprav pro jednotlivé pacienty,
atd. U nás je dobře známý systém CATO společnosti BD, dnes prezentovaný pod názvem BD
Pyxis IV Prep [32].

5.3 Lékárenská automatizace z pohledu odborných společností
Jak již bylo zmíněno, nástup lékárenské automatizace byl stimulován několika okolnostmi a také
postaven na některých premisách, např. že strojově, automatizovaně prováděná činnost povede ke
snížení chybovosti způsobené lidským faktorem nebo že automatizované systémy budou výkonnější
než lidé. Dlouholeté zkušenosti s lékárenskou automatizací (nikoliv u nás) daly vzniknout bohaté
odborné literatuře z této oblasti. Na tomto místě není prostor k detailní literární rešerši, nicméně
publikovaná literatura dokládá, že evidence a diskuse k problematice lékárenské automatizace je
značně různorodá. Ukazuje se například, že implementace lékárenské automatizace, jako vysoce
komplexního, technologicky náročného řešení může vést k novým typům chyb, může zklamat
očekávání z hlediska své výkonnosti nebo se prostě může ukázat jako příliš „velké sousto“ pro
konkrétní nemocnici [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39].
Na získané a publikované evidenci jsou pak postaveny doporučené postupy, standardy a poziční
stanoviska odborných společností. EAHP se na evropské úrovni v současné době problematikou
lékárenské automatizace prakticky v rovině oficiálních dokumentů nezabývá. Rozsáhle se otázce
lékárenské automatizace věnuje ASHP. Na svých webových stránkách publikuje řadu odborných
stanovisek, guidelines a pozičních dokumentů [40], např. guideline k bezpečnému používání automatizovaných zařízení pro přípravu parenterální výživy „all in one“ [41]. Z programů na národní
úrovni zmiňme ambiciózní britskou strategii „Pharmacy in the Future – Implementing the NHS
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Plan“ zveřejněnou již v roce 2000, která se otázkou lékárenské automatizace na úrovni nemocničních lékáren zabývá ve své 4. části [42].

5.4 Implementace lékárenské automatizace na úrovni nemocniční lékárny
Je nutné si uvědomit, že smysluplná implementace lékárenské automatizace je v každém případě
strategické rozhodnutí, které musí být podloženo důkladnou analýzou logistiky provozu nejen samotné
nemocniční lékárny, ale lékové logistiky celé nemocnice. Před rozhodnutím o implementaci konkrétního automatizovaného technologického řešení bychom si vždy měli sumarizovat tři klíčové aspekty:
• jaká je struktura konkrétního pracoviště, tzn. podrobný popis prostor a používaných zařízení,
• jak probíhají konkrétní procesy, tzn. jaké systémy a konkrétní technologie se pro jednotlivé
činnosti používají, jaké jsou interakce mezi pracovníky a technologiemi, jaké jsou interakce
mezi zdravotníky navzájem a jaké jsou interakce mezi zdravotníky a pacienty,
• jak zhodnotit výsledky, tzn. jakým způsobem a v jakých jednotkách vyhodnotit výkonnost, ať
už zaměstnanců, nebo technologií, při vykonávání jednotlivých činností, jak zhodnotit dopad
jednotlivých technologií na zdravotní stav pacientů [39].
Komplexní automatizovaná řešení např. lékové logistiky v rámci celé nemocnice jsou velmi
rozsáhlá a nákladná. Dobře to dokumentuje publikovaný příklad Western Australia’s Fiona Stanley Hospital, nemocnice se 783 lůžky. Vybudovaný automatizovaný systém pro lékovou logistiku
v nemocnici zahrnuje:
• 3 robotické systémy pro uchovávání-skladování a výdej léků (viz 5.2.1 výše),
• 55 ADC (viz 5.2.4 výše) s biometrickou identifikací zdravotníků,
• 44 zabezpečených lékových skříní s anesteziologickými léky na operačních sálech,
• 2 elektronicky kontrolované sejfy pro návykové látky,
• 156 pojízdných skříněk s medikací k lůžku pacienta [43].
Takový komplexní systém znamená nejenom extrémně vysokou vstupní investici, ale i jeho
provozní náklady jsou nemalé. Namístě je tedy otázka, je-li taková investice vůbec návratná a jak
se bude návratnost investice posuzovat. Je zřejmé, že se v této souvislosti nevyhneme otázkám,
které se týkají přímo kompetencí a jednotlivých pracovních činností farmaceutů a farmaceutických asistentů po implementaci automatizovaných řešení. Jako farmaceuti musíme mít v rukou
dostatečně silné argumenty v tom smyslu, že implementace lékárenské automatizace neznamená
redukci farmaceutických odborníků, ale změnu jejich pracovního zadání, přesun od rutinních,
repetitivních činností směrem k přímé farmaceutické péči orientované na pacienty [44].
Před rozhodnutím o implementaci konkrétní technologie bychom tedy měli mít jasno v tom,
jakou činnost chceme „strojově“ nahradit, v jakém objemu, zda nám technologie oproti stávající
praxi přinese další benefity, zda má zvolená technologie dostatečnou kapacitu a rychlost a jaká
je (či zda vůbec je) návratnost investice za zvolené technologické řešení. To jsou nelehké otázky,
ovšem bez důkladné analýzy se neobejdeme. Nelze přitom nekriticky spoléhat pouze na informace
dodavatelů konkrétních automatizovaných technologií (což o to více platí v naší situaci s minimem
praktických zkušeností s implementací automatizace v nemocniční lékárně). I v případě implementace lékárenské automatizace je faktem publikační bias, takže naprostou publikační převahu mají
„úspěšné příběhy“ před těmi neúspěšnými. Důležité je mít stále na paměti, že dobrá automatizovaná
technologie má provoz usnadňovat a procesy zjednodušovat, nikoliv naopak. Má napodobovat
(nebo zlepšovat) činnost člověka, nikoliv naopak.
Z řady publikovaných doporučení pro implementaci lékárenské technologie vypíchneme alespoň tato dvě:
• národní profesionální autority by měly formou expertních panelů podporovat standardizaci
jednotlivých odborných činností a procesů v nemocniční lékárně, což by mj. umožnilo objektivní hodnocení odpovídajících lékárenských automatizovaných a robotických systémů,
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• k objektivnímu hodnocení lékárenských automatizovaných a robotických systémů by měly být
užity stejné principy jako u klinických hodnocení (randomizace, kontrolní skupina atd.) [39].
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6 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH
6.1 Obecný úvod
Nemocniční lékárník (NL) má významnou pozici v procesu poskytování informací o léčivých
přípravcích (LP). Jeho znalosti doplňují pohled ostatních odborníků z multidisciplinárního týmu,
čímž přispívá ke zvyšování kvality klinické péče a optimalizaci výsledků pacientů (ES 1.1, 4.1).
Pro ambulantní pacienty se naskýtá několik možností využití konzultace NL. Základem jsou dispenzační minima, která pacient obdrží ke svým aktuálně užívaným LP při jejich výdeji ve veřejné
části nemocniční lékárny. NL kontroluje a potvrzuje všechny lékařské předpisy, které jsou v lékárně
expedovány (ES 4.2). Nadstavbou jsou služby lékového informačního centra, případně osobní
pohovor s pacientem formou konzultační činnosti. Lékové informační centrum je otevřeno také
dotazům lékařů a dalších zdravotnických pracovníků. V nemocnicích se rozšiřují služby klinických
farmaceutů (KF), kteří působí na jednotlivých klinikách a reagují na dotazy a farmakoterapeutické
požadavky zdravotnických pracovníků. Jádrem činnosti KF je však zajištění bezpečnosti a racionality
farmakoterapie hospitalizovaných a dle potřeby i ambulantních pacientů (ES 4).
NL se dále podílí na revizi a tvorbě vnitřních doporučených postupů. Uplatnění nachází při
tvorbě antibiotické politiky, jako člen lékové komise nebo při dalších specializovaných činnostech,
jakou je například terapeutické monitorování léčiv s úzkým terapeutickým indexem. Pro zajištění
vysoké kvality poskytované farmakoterapeutické péče v oblasti poskytování informací o LP je
nutné zapojení NL do edukace, ať už ve formě pregraduálního, specializovaného a kontinuálního
vzdělávání, školitelské činnosti individuální a vedení odborných stáží (ES 6.1). Pro rozvoj oboru
je nezbytné aktivní zapojení NL v přednáškové, publikační a vědecké činnosti, zejména pokud jde
o praxi nemocniční farmacie (ES 6.4).

6.2 Lékové informační centrum
NL by měli, jakožto nedílná součást všech týmů pečujících o pacienty, zajišťovat, aby pacienti
i jejich ošetřující personál měli k dispozici srozumitelné informace o možnostech léčby, zejména
co se týče užívání LP (ES 4.6). Lékové informační centrum (LIC) je pracoviště poskytující informace o léčivech externím i interním subjektům. Dle zvyklostí pracoviště jsou přijímány dotazy
telefonické, písemné, e-mailové, nebo z webových stránek nemocniční lékárny. Do LIC jsou také
směrovány dotazy vzniklé během pracovní činnosti NL a vyžadující podrobnější zpracování či
dohledání informací.
Vznik LIC pramení z nárůstu množství zdrojů medicínských informací (informační exploze)
a potřeby jejich kritického zhodnocení a dalšího využití. Požadována je dostupnost vysoce kvalifikovaného, ověřeného a rychle reagujícího informačního servisu, orientovaného na pacienta
a zároveň nezávislého na farmaceutických firmách. Cílem LIC je pomocí poskytnutí relevantních
informací o léčivech zajistit, že užití léčiv bude bezpečné, racionální a také ekonomicky výhodné [4].
Personální zabezpečení LIC zajišťují NL, případně farmaceutičtí asistenti. Odborný dohled je
poskytován NL s atestací. Základní dovednosti NL poskytujícího informační servis v LIC můžeme
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rozdělit na klinické (znalost a porozumění všem aspektům klinického užití léčiva, doporučených
postupů, farmakologie léčiv aj.), komunikační (verbální i písemné, přizpůsobení stylu a odbornosti odpovědi tazateli, jednoznačné závěry a jejich racionalizace), kritické zhodnocení (znalost
statistiky, klinických studií, farmakoekonomiky), práce s informačními zdroji (posouzení relevantnosti a validity získaných informací, práce s databázemi, vyhledávání informací, interpretace
dat), interpersonální (efektivita a časový management práce), informačně technologické (využití
počítačového softwaru), manažerské a edukační (zaškolení dalších NL z týmu) [4].
Nezbytnou součástí pro činnost LIC je přístup do zdravotnických informačních databází,
které poskytují aktuální informace k dané problematice. V největší míře jsou využívány databáze a odborné zdroje pojednávající o farmakokinetice a farmakodynamice léčiv, jejich toxicitě,
lékových interakcích, úpravách dávkování LP při poruše eliminačních orgánů zabývajících se
laktací a kojením, lékovými inkompatibilitami, technologickými formami léčiv, nežádoucími
účinky léčiv, terapeutickým managementem, porovnáním léčiv mezi sebou, fytoterapií a doplňky
stravy, dostupností a cenou LP. Archivace dotazů umožňuje jejich další statistické zpracování,
při využití klíčových slov je také možné rychlé dohledávání konkrétních dotazů či využití již
dříve získaných poznatků.
Nejenom z forenzních důvodů je nezbytné přesně strukturovat a evidovat odpovědi LIC, optimálně vytvořením formulářů a standardních operačních postupů, předávat výstupy pacientům
v jednoznačné a dále needitovatelné formě. Odpověď na dotaz by měla obsahovat údaje o tazateli (jméno, kontakt), znění původního dotazu včetně data obdržení a míry urgence, posouzení
a rozebrání dané problematiky, závěrečné shrnutí, jméno NL, který odpověď vypracoval, seznam
použité literatury.
Je doporučeno, aby u komplexnějších dotazů provedl kontrolu odpovědi atestovaný NL a bylo
zaznamenáno, kým byla kontrola provedena. Vždy, když je to možné, by mělo být řešení dotazu
ověřeno prostřednictvím více nezávislých zdrojů. Je dbáno na to, aby informace nalezené v odborných zdrojích byly uvedeny do kontextu dané klinické situace. Pokud je dotaz nebo jeho část
směrovány mimo odbornost a kompetence NL, je nezbytné odkázat tazatele na dalšího specialistu.
S výhodou lze užít proaktivní přístup v sestavování odpovědi, s nabídnutím alternativních řešení
a dalších farmakoterapeutických či nefarmakologických řešení.
Přestože v poslední době roste poptávka po automatizovaných systémech na vyhodnocování
lékových dotazů a potenciálních rizik, nezdá se být tento způsob dostatečně racionálním. Při řešení
dotazů LIC je kromě informací získaných v informačních databázích využívána také klinická zkušenost NL, znalost pacienta/klinického případu, posouzení míry relevance nalezených informací
ke konkrétnímu případu a vyhodnocení případného nalezeného rizika. Jedním z budoucích cílů by
mělo být rozšíření a specializace LIC pro určité medicínské oblasti, jako jsou například onkologie,
transplantační medicína, fytoterapie, péče o těhotné a kojící či psychiatrické pacienty.

6.3 Konzultační činnost v lékárně
Konzultační činnost v lékárně umožňuje na základě interakce mezi pacientem a lékárníkem,
případně farmaceutickým asistentem, zvyšovat povědomí pacientů o racionální léčbě. Základ
konzultace tvoří strukturovaný rozhovor, během něhož může pacient vznést svůj dotaz, který je
následně řešen konzultujícím lékárníkem. Hlavními cíli konzultační činnosti jsou optimalizace
terapie, racionální využití léků a potravních doplňků, zajištění bezpečnosti terapie, což následně
vede ke zvýšení adherence pacientů k léčbě. Konzultační péči mohou využít ambulantní pacienti
nebo pacienti při propouštění z nemocničního ošetření.
Optimální způsob poskytování konzultační péče může být zajištěn poté, co jsou splněny prostorové, personální a organizační požadavky. Zároveň je nezbytné dodržet specifické legislativní
náležitosti.
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6.3.1 Prostorové požadavky

Pro konzultační činnost by měla být v lékárně vyčleněna samostatná místnost, zajišťující bezpečné a diskrétní prostředí k vedení rozhovorů, často obsahujících soukromé problémy a citlivé
informace o zdravotním stavu pacientů. Přesto by měla být konzultační místnost dobře dostupná
v rámci nemocniční lékárny, bezbariérový přístup umožňuje využití služeb konzultujícího lékárníka
i pacientům s různými zdravotními omezeními. Není zcela vhodné, aby byla konzultační místnost
využívána k jiným účelům a jinými pracovníky než v souvislosti s konzultacemi. Je vhodné, aby
osvětlení v prostorách konzultační místnosti bylo zajištěno denním světlem. Pokud nemůže být
místnost vybavena oknem, pak je nezbytné zajistit dostatečné osvětlení, nezbytné pro všechny
úkony během konzultačních rozhovorů. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení [L29] požaduje pro místnost odborného pracoviště, kde jsou
poskytovány lékové informace, minimální plochu 6 m2 a má být vybavena nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků. Z dalšího materiálního vybavení je třeba umístit v konzultačních
prostorách také vhodný nábytek, umožňující konzultace i pacientům s různými druhy postižení.
Pracovní stůl vymezuje prostor, který využívá lékárník k vyhledávání informací v databázích, vytváření vhodné podoby doporučení pro pacienta či lékaře. Mezi standardní výbavu konzultační
místnosti patří také tonometry, analyzátory vydechovaného oxidu uhelnatého (CO), glukometry či
spirometry, dále pak placebo nácvikové inhalátory a jiné pomůcky. K dispozici pacientům mohou
být připraveny informační letáky či brožury, věnované různým onemocněním, přehledy jídelníčků
a zásady stravování při specifických chorobách.

6.3.2 Personální požadavky

Dle požadavků vyhlášky 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb [L30], může konzultační péči poskytovat farmaceut s odbornou způsobilostí. Vzhledem k náročnosti problematiky konzultační péče by se měl konzultující farmaceut
soustavně postgraduálně odborně vzdělávat v rámci specializačního vzdělávání nebo dalších
forem zvyšování odbornosti (např. garantované kurzy České lékárnické komory, interaktivní
semináře apod.).

6.3.3 Spektrum konzultačních služeb

Základní činností farmaceuta při konzultační činnosti je především odhalování rizik a problémů
spojených s užíváním léků (DRPs – drug-related problems). V průběhu rozhovoru jsou ověřovány a podrobně hodnoceny informace o předepsaném dávkovacím režimu v léčbě konkrétních
onemocnění, způsobu užívání jednotlivých léků, frekvenci výskytu nežádoucích účinků, délce
terapie a dalších faktorech poskytujících celkový pohled na farmakoterapii. K hladkému průběhu
rozhovoru potřebuje farmaceut nejen dostatečně rozsáhlé znalosti o lécích, ale také odpovídající
komunikační dovednosti. Musí si osvojit dovednosti kladení vhodných otázek, empatický přístup,
naslouchání a srozumitelný způsob vysvětlování doporučených opatření [6].
Lékárna představuje nízkoprahové zařízení, nabízející širokou škálu služeb v dostupné podobě
pro pacienty. Kromě odhalování potenciálních problémů spojených s užíváním léků je častým
požadavkem také hodnocení vhodnosti společného užívání volně prodejných léků, potravních
doplňků a prostředků alternativní medicíny s dlouhodobě indikovanými léky. Interakce mezi léky
a léčivými rostlinami bývají někdy podceňovány, navíc se častěji objevují nové nebo méně známé
léčivé rostliny, používané v jiných částech světa, které mohou nepříznivě ovlivnit účinky léků.
Konzultující lékárník by měl mít k dispozici podrobné a pravidelně aktualizované databáze a informační zdroje.
Předmětem konzultací může být mimo hodnocení osobní farmakoterapie pacienta také poradenství při odvykání kouření, poradenství pro úpravu nutričního stavu, edukace a nácvik správné
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aplikační techniky specifických lékových forem (např. inhalační přípravky, léky k léčbě diabetes
mellitus, rektální a dermální přípravky) (ES 5.6).
Poradenství při odvykání kouření představuje v současné době často využívanou podobu konzultací v lékárnách. O pozitivním vlivu zanechání kouření na zdravotním stavu pacientů není
nutno diskutovat, otázkou spíše zůstává, jak docílit této zásadní změny v životě kuřáka. Závislost
na nikotinu, která je jednou z hlavních příčin pravidelného užívání tabákových výrobků, patří mezi
velmi silné typy závislostí. Cílem lékárníka je společně s pacientem nalézt vhodnou formu odvykací
strategie, včetně případné farmakoterapie. Vždy by měl lékárník nabídnout také náhradní řešení
místo kouření, například pohybové aktivity, úpravu jídelníčku, různé zájmové činnosti. Na rozdíl
od konzultací o lékových problémech by měly konzultace při odvykání kouření probíhat pravidelně
a minimálně po dobu tří měsíců. Tak se zajistí postupné upevňování pozitivního návyku nekouření
a zvyšuje se šance na dlouhodobé ukončení kouření. Podrobnější strategie využitelné při konzultacích s pacienty odvykajícími kouření obsahuje Doporučený postup ČLnK, věnovaný této tematice.
Konzultační činnost přispívá ke zvyšování adherence pacientů k léčbě. Jednou z činností, jež
bezprostředně zlepšují u pacientů kvalitu léčebné péče a tím i míru adherence, je nácvik manipulace
s inhalátory léčiv. K tomuto účelu nabízejí výrobci různých inhalačních systémů nácvikové sady.
Lékárník by měl být schopen vysvětlit a ukázat správnou inhalační techniku a následně i ověřit
pomocí placebo nácvikového inhalátoru, že pacient vše bezpečně ovládá. Výhodou využití konzultační místnosti k nácviku správné inhalační techniky je dostatečný časový prostor bez stresujícího
působení přihlížejících pacientů při vysvětlování během dispenzace za tárou.

6.3.4 Dokumentace

Vzhledem k množství informací, které farmaceut během rozhovoru zjišťuje, je nezbytné zvolit
odpovídající způsob dokumentace v papírové nebo elektronické podobě, včetně odpovídajícího
zabezpečení proti neoprávněnému přístupu cizích osob. Před započetím konzultační činnosti musí
provozovatel lékárny oznámit na Úřadu pro ochranu osobních údajů skutečnost, že bude docházet
k získávání a uchovávání informací nad rámec běžné činnosti lékárny.
V úvodu konzultace je nutné zajistit informovaný souhlas pacienta s uchováváním informací.
Podobu dokumentačního formuláře si může zvolit konzultující lékárník podle svých potřeb, určitý
návod obsahuje Doporučený postup ČLnK [6]. V záznamech by neměla chybět léková anamnéza
pacienta (včetně užívání přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis), údaje o alergiích,
relevantní informace o prodělaných onemocněních, navrhovaná doporučení a na závěr výsledek
konzultace a zpráva pro pacienta, případně pro ošetřujícího lékaře. V dokumentačním formuláři
by měl být prostor i pro evidenci dalších konzultačních návštěv.
Pro hodnocení potenciálního rizika interakcí – mezi užívanými léky, případně léky a potravními
doplňky či potravou, lze využít dostupné informační databáze, které zároveň mohou poskytnout
podklady pro tištěnou zprávu, předávanou pacientovi nebo ošetřujícímu lékaři.
Dokumentace konzultační činnosti zůstává v podobě elektronické nebo papírové v lékárně.
Pacientovi jsou předány potřebné informace a doporučení ve srozumitelné podobě, nejlépe v tištěné formě opatřené podpisem konzultujícího lékárníka s datem a časem konzultace. Pokud je
to nezbytné, lze o výsledcích hodnocení rizika DRP a interakcí informovat ošetřujícího lékaře
telefonicky nebo podrobnou písemnou zprávou (ES 4.7).

6.3.5 Edukace pacienta

Edukace pacienta a doporučení se odvíjí od původního dotazu nebo identifikovaného DRP. Dostatečné porozumění vlastní farmakoterapii zvyšuje u pacientů adherenci k léčbě, mohou účinněji
dosáhnout terapeutických cílů a lépe se vyrovnávají s případnými nežádoucími účinky medikace.
Společně s informacemi o farmakoterapii jsou předána také doporučení o potřebných změnách
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v životosprávě a ve stravovacích návycích. Důraz je kladen především na ochotu pacienta změny
do svého života zařadit pro něj akceptovatelnou formou. Během rozhovoru lékárník průběžně zjišťuje, jestli pacient rozumí jeho dotazům, zda jsou navrhovaná doporučení předkládána za použití
běžně srozumitelných výrazů, bez zbytečných cizích slov či odborných výrazů. Ke snadnějšímu
pochopení přispívá také využití názorných schémat, nákresů a obrázků. Užitečnou roli mohou
také sehrát piktogramy v podobě obecně známých symbolů, jež označují například způsob užívání
léku, vliv na pozornost při řízení motorového vozidla či výskyt specifického nežádoucího účinku.

6.3.6 Komunikace v průběhu konzultace

Výsledný efekt konzultace je determinován schopností lékárníka komunikovat jasně, přehledně
a s ohledem na aktuální zdravotní i psychický stav pacienta. Služeb konzultačního střediska v lékárnách často využívají pacienti s různými druhy zdravotních postižení. Lékárník by měl vždy zvolit
takovou formu komunikace, která minimalizuje riziko nedorozumění a vytvoří během konzultace
přátelské prostředí.
Základním požadavkem, směřujícím k efektivní komunikaci, je trpělivý přístup k pacientovi
v průběhu konzultace. Konzultace by měla probíhat v jasně vymezeném časovém rámci s optimální délkou do 30 minut. Předem stanovená časová dotace a průběžné informování pacienta
o zbývajícím čase konzultace zabrání neefektivně dlouhým konzultacím, při nichž se spíše pacient vypovídá ze svých problémů, ale jež nevedou k prezentaci navrhovaného řešení a následné
oboustranné dohodě. Jedním z prostředků, jimiž lékárník kontroluje časový i obsahový průběh
konzultace, jsou vhodně volené otázky (otevřené, uzavřené). Po položení otázky nechá pacientovi
prostor k odpovědi, není rozumné klást více než jednu otázku. Formulace otázek by měly být spíše
kratší, s minimem odborných výrazů, snadno pochopitelné. V počáteční fázi konzultace je možné
nechat pacienta odpovídat obšírněji, volbou jsou proto spíše otevřené otázky. Užitečnou pomůckou
k efektivnímu vedení konzultačního rozhovoru je aktivní použití shrnujících vět, parafrází. Pacient
získává možnost opravit lékárníkem potenciálně nesprávně pochopené skutečnosti, lékárník za
použití shrnutí může snáze definovat jádro problému a postoupit k navrhovanému řešení. V závěru rozhovoru by se měl lékárník ujistit, že pacientovi vše srozumitelně vysvětlil, nejlépe tak, že
doporučené instrukce nechá zopakovat samotného pacienta.
Konzultační rozhovor má svoji specifickou dynamiku a lékárník by měl za použití svých komunikačních dovedností vést vyvážený hovor od úvodního pozdravu, přes dotazování a analyzování
až k závěrečnému doporučení a rozloučení. Významnou roli během komunikace hraje oční kontakt mezi lékárníkem a pacientem a sledování reakcí pacienta na otázky i sdělované informace.
Příjemnou atmosféru rozhovoru zajistí kromě pohodlného prostředí konzultační místnosti také
lékárníkova vstřícnost, pozitivní naladění a úsměv. Je třeba si uvědomit, že pacient stěží může
hodnotit odbornou erudici lékárníka, ale rozhodně dokáže ocenit lidský přístup farmaceuta.
Polypragmazie a polymorbidita jsou častými důvody, proč konzultačních služeb využívají především senioři. V průběhu lidského života se mohou zhoršovat smyslové funkce, což je nutné si
připomenout při vedení konzultačního rozhovoru. Mezi nejčastější poruchy patří změny ve vnímání
mluveného slova související se zhoršením sluchu nebo změnami kognitivních funkcí. U pacientů
s poruchou sluchu je doporučováno volit stručné věty, prezentované vhodnou intenzitou hlasu.
Samozřejmostí by měla být i precizní artikulace, díky níž může pacient odezíráním z úst lékárníka
lépe porozumět mluvenému slovu. Sdělované informace by měly být v průběhu konzultace podpořeny také písemnou formou, obrázky, piktogramy a dalšími srozumitelnými prostředky, které
pacientům pomohou lépe pochopit a dodržovat dohodnutá opatření. Na závěr lékárník vybaví pacienta zprávou s výsledky konzultace v písemné podobě. Při konzultaci s pacienty s poruchou zraku
je potřeba udržovat slovní kontakt, provázet je každou činností, která probíhá během rozhovoru
(např. měření tlaku krve, měření vydechovaného CO). Závěrečnou zprávu pacientům s poruchou
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zraku můžeme předat v tištěné podobě, ale zároveň odeslat také elektronicky s možností využít
speciální počítačové čtecí programy pro nevidomé.
Mezi specifické skupiny pacientů konzultačního střediska patří také rodiče s malými dětmi.
Pokud se diskutovaný problém týká dítěte, lze komunikovat nejen s rodičem, ale také vhodnou
formou s dítětem. Děti bývají při zapojení do rozhovoru klidnější, jejich postřehy mohou přispět
k nalezení optimálního řešení, akceptovatelného nejen pro rodiče, ale i pro nemocné dítě.

6.3.7 Limity konzultační péče

Konzultační péče nabízí pacientům přístup směřující k identifikaci a řešení potenciálních problémů, které by mohly souviset s užíváním léků a potravních doplňků. Toto poradenství však nemůže probíhat bez limitů. Co všechno může lékárník během konzultačního rozhovoru navrhovat,
upravovat a měnit, je dáno legislativou. Optimalizací užívání léků se rozumí podrobné vysvětlení,
jak léky užívat s ohledem na použitou lékovou formu nebo zdravotní stav pacienta a také následně
průběžně ověřovat, že pacient tímto způsobem léky užívá. Lékárník se může na základě zjištěných
skutečností rozhodnout, zda má pacient nadále užívat potravní doplňky a volně prodejné léky,
používané k terapii lehčích onemocnění nebo k podpoře stávající terapie. Nemůže však zasahovat
do terapie, která je indikovaná lékařem, jenž je za pacientovu léčbu zodpovědný. V případě, že by
zjistil lékárník potenciální riziko interakcí mezi užívanými léky nebo léky a potravou či potravními doplňky, sděluje tuto informaci dle závažnosti lékaři. Může volit formu telefonickou, pokud
se jedná o neodkladný problém, nebo formu písemné zprávy pro lékaře s uvedením míry rizika,
navrhovaného opatření a použitých relevantních literárních zdrojů.
Farmaceut, který poskytuje konzultační péči, by si měl být vědom své odbornosti především
v oblasti farmakoterapie. V případě, že by chtěl pacient řešit v rámci konzultací své psychické
nebo sociální potíže, měl by jej lékárník nasměrovat ke vhodnému odborníkovi. Pro tyto případy
je užitečné vybavit konzultační místnost seznamem kontaktů na různá nízkoprahová zařízení,
nabízející pomoc v případě sociální nouze, domácího násilí nebo jiných svízelných životních situací.
Konzultační činnost by měla být založena na rozvíjení dlouhodobého vztahu a důvěry mezi pacientem a farmaceutem, což umožňuje průběžně sledovat úspěšnost implementace navržených změn.
Pravidelně opakované návštěvy jsou například nezbytné k efektivnímu vedení konzultací pří odvykání
kouření nebo snižování tělesné hmotnosti.
Lékárník je zodpovědný za dostatečné poskytnutí informací, ať už během výdeje léku při dispenzaci, nebo v průběhu konzultačního rozhovoru. V případech, které stanoví vyhláška (např. riziko
poškození zdraví pacienta, možnost vzájemného nežádoucího ovlivnění účinku léků), by měl další
postup konzultovat s ošetřujícím lékařem.
Konzultační činnost poskytuje pacientům i farmaceutům více času k vysvětlení správného užívání
léků, případně k identifikaci problémů a následným doporučením, než je k dispozici při dispenzaci
léků během expediční činnosti. Proto by měla být do budoucna nedílnou součástí odborných aktivit
nemocniční lékárny. Konzultační činnost by měla být prováděna farmaceuty, kteří se dlouhodobě
vzdělávají v problematice farmakoterapie, DRPs, komunikačních dovednostech, projevují zájem
o pacienta a absolvují výuku konzultační péče na farmaceutické fakultě nebo v podobě garantovaného kurzu ČLnK.

6.4 Klinická farmacie
Klinická farmacie je péče o pacienta, která optimalizuje farmakoterapii a zajišťuje jeho dobrý
zdravotní stav a prevenci onemocnění. Jejím cílem je bezpečnost a racionalita farmakoterapie
v průběhu hospitalizace pacienta, případně také pro ambulantní pacienty (ES 5). Profesně je zajištěna klinickým farmaceutem (KF) se specializovanou způsobilostí nebo zařazeným do oboru
klinické farmacie a pracujícím pod dohledem atestovaného KF.
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Mezi kompetence KF náleží klinicko-farmaceutická péče o pacienta, edukace pacienta, kontrola
a tvorba doporučených postupů, klinicko-farmaceutický screening medikace pacientů, poskytování
farmakoterapeutických konzílií, multidisciplinární spolupráce v odborných komisích a v rámci
vědeckých týmů. Jedná se o konziliární činnost, která vychází z kompetencí KF, není tedy jejím
cílem diagnostika pacienta.
Efektivita činnosti KF byla prokázána v mnoha studiích a přispívá k rozšíření této činnosti ve
vyspělých zemích. Pozitivní dopad práce KF spočívá v zajištění komplexnější péče o pacienta,
optimalizaci užívání léčiv, redukci výskytu nežádoucích účinků léčiv, snížení nákladů na léčbu,
zvýšení efektivity léčby, zkrácení doby hospitalizace a opětovných rehospitalizací [4].
Péče KF v ČR je pojišťovnou ohodnocena prostřednictvím tří schválených výkonů, které na sebe
navazují (vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení na
aktuální rok [L24]) a jsou vázány na KF se specializovanou způsobilostí v oboru klinické farmacie.
U pacientů splňujících výskyt alespoň jednoho významného rizikového faktoru je vykazováno
„Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem“. Hodnocené rizikové
faktory jsou polypragmazie (v chronické medikaci pacienta 8 a více systémově užívaných léčiv),
léčivo s úzkým terapeutickým oknem (např. vankomycin, aminoglykosidová antibiotika, fenytoin,
karbamazepin, warfarin, nízkomolekulární heparin v terapeutické dávce, cyklosporin, everolimus,
takrolimus, temsirolimus, digoxin, teofylin a případně další léčiva, jejichž plazmatické hladiny je
třeba sledovat při úpravě dávkování při změně funkcí eliminačních orgánů, při projevu nežádoucího
účinku nebo při sledování dopadu lékové interakce), léčivo s vysokým interakčním potenciálem,
léčivo s popsanými/dokumentovanými lékovými interakcemi popisovanými v odborné literatuře
jako velmi závažné nebo závažné, renální insuficience (hodnota glomerulární filtrace je rovna
nebo menší než 30 ml/min), laboratorní známky hepatální insuficience (albumin < 20 g/l, alaninaminotransferáza, aspartátaminotransferáza, gamaglutamyltransferáza, bilirubin nad trojnásobek
horní hranice normy), další významné změny biochemických a/nebo hematologických parametrů,
pacient v intenzivní péči, diabetes mellitus na terapii perorálními antidiabetiky a/nebo inzulinu,
epilepsie na terapii antiepileptiky, fibrilace síní, nádorové onemocnění (kurativní nebo paliativní
farmakoterapie), pacient s dlouhodobou (déle než 1 týden) léčbou systémovými kortikoidy nebo
jinými imunosupresivy nebo pacient s parkinsonským syndromem.
Pro pacienty ve středním a vysokém riziku, při zvýšení rizika/změně zdravotního stavu nebo
na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře je možné vykazování „Stanovení plánu
racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem“ a následně „Ověření účinnosti
stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem“.
NL, a zejména KF, by měli mít přístup ke zdravotnické dokumentaci pacientů. Do dokumentace
je nezbytné zaznamenávat jejich klinické zásahy, které by se měly analyzovat, aby se podnítily
další kroky s cílem zvýšit kvalitu (ES 4.3). Evidence činnosti KF vztahující se ke konkrétnímu
pacientovi je zpravidla realizována prostřednictvím elektronických nemocničních informačních
systémů (NIS), případně také ručním záznamem do karty pacienta. Evidovaná konzilia umožňují
shrnutí aktuálního doporučení KF pro další zdravotnické pracovníky, včetně možnosti rychlého
dohledání získaných poznatků při opětovné hospitalizaci daného pacienta. Důsledná evidence
všech prováděných výkonů slouží k posouzení nastavených možností vykazování a dalšímu jednání s pojišťovnami nebo jako informace o kvantitě poskytované péče, k edukačním, vědeckým
či publikačním účelům.
Důležitou součástí práce KF je komunikace s pacientem, ošetřujícím lékařem, případně dalšími
zdravotnickými pracovníky. Komunikace s pacientem je nástrojem k upřesnění lékové anamnézy, zjištění potenciálních lékových problémů, konzultaci správného užívání léčiv včetně aplikace náročných lékových forem, předání informací o změnách v medikaci, která byla dohodnuta
s lékařem. Veškeré léčivé přípravky užívané samostatně pacienty by měly být zaznamenávány
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v lékařské dokumentaci pacienta a při přijetí pacienta k hospitalizaci by vhodnost jejich užívání
měl posoudit KF. Posuzována je vhodnost všech užívaných přípravků včetně bylinných doplňků
a doplňků stravy (ES 4.4).
Komunikace s lékaři a ostatními zdravotnickými pracovníky probíhá prostřednictvím pravidelných vizit, optimální je však každodenní přítomnost KF na oddělení a dostupnost na telefonu.
Některé NIS také umožňují vyfiltrování rizikových skupin pacientů (např. pacienti s poruchou
eliminačních orgánů, pacienti užívající léčiva s úzkým terapeutickým indexem), čímž významně
zefektivňují práci KF. Lékař by měl být průběžně informován o poskytované péči KF, jsou s ním
diskutovány nalezené lékové problémy, s návrhem jejich možného řešení. Je-li to možné, každá
intervence KF by měla být dále sledována s vyhodnocením její účelnosti.
Opomíjena by neměla být ani spolupráce s ošetřující sestrou. Ta představuje důležitý zdroj
informací o aktuálních potížích pacienta a podávání léčiv. KF může edukovat zdravotní sestry
o správném podávání léčiv, případně doporučit generickou substituci, je-li to vhodné. Dalšími
odborníky v multidisciplinárním týmu jsou nejčastěji mikrobiolog, biochemik, hematolog, farmaceutický technolog, farmakolog, chirurg (operatér) aj. KF by měli informovat a edukovat pacienty,
ošetřující personál a jiné zdravotníky v případě, že se léčivé přípravky používají mimo rozsah
registrace (ES 4.7). Také mohou mít na starost hlášení nežádoucích reakcí na léky a chyb v podávání LP regionálním a státním programům pro sledování bezpečnosti léčivých přípravků či dalším
farmakovigilančním programům (ES 5.4).
Jak bylo prokázáno, významné snížení počtu lékových pochybení je umožněno také tzv. medicines reconcilliation. Během této činnosti KF kontroluje aktuální seznam medikace pacienta při
příjmu, překladu na jiné oddělení a dimisi, napomáhá tak konzistentní péči o pacienty (ES 4.4). Vždy
vychází z několika validních a nezávislých zdrojů (sdělení pacienta/pečující osoby, zdravotnická
dokumentace, informace od ošetřujícího lékaře aj.). Rozhovorem s pacientem krátce po příjmu
také pomáhá odstranit nesprávné užívání LP či jejich nežádoucí účinky. V některých zahraničních
nemocnicích je dobrou praxí podmínka, že pacient (kromě urgentních stavů) obdrží svou medikaci
až po prokázané vstupní kontrole KF (ES 4.2). Jak je patrné, jedná se o činnost vyžadující plné
časové možnosti KF.
Nedílnou součástí práce KF je také kritické zhodnocení používaných farmakoterapeutických
postupů na daném oddělení nebo v nemocnici a jejich optimalizace. Dle časových možností a zvyklostí oddělení je KF zapojen do edukace lékařů, prezentace vlastní činnosti či zpracování vyžádané
tematiky.
Klinicko-farmaceutický servis zajišťovaný nemocniční lékárnou by se měl neustále vyvíjet tak,
aby přispíval k optimalizaci výsledků pacientů (ES 4.8). Vzhledem k faktu, že klinická farmacie je
v našich podmínkách mladým oborem, který v nemocnicích teprve nachází své místo, je výhledem do budoucna možná inspirace v zahraničí. V dohledné době lze očekávat rozšíření funkce
KF po stránce kvantitativní i kvalitativní. Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb, začleňuje požadavek na dostupnost KF pro akutní
lůžka standardní a intenzivní péče. Její plnění v jednotlivých nemocnicích aktuálně limituje místní
nedostupnost atestovaných KF, počty specializovaných odborníků schopných samostatné činnosti
i edukace dalších kolegů se však každým rokem rozšiřují. Jako cíl dostupnosti služeb KF je třeba
uvažovat přítomnost KF na každém oddělení nemocnice a v dalších lůžkových, ale i ambulantních
zdravotnických zařízeních. Na odděleních intenzivní péče či nepřetržitého příjmu nových pacientů
se v zahraničí osvědčilo také střídání KF na směny během celé provozní doby, včetně víkendových
služeb, a jejich přítomnost od příjmu po dimisi pacienta. Dle nutné intenzity péče na jednotlivých
odděleních je doporučována minimální obslužnost lůžek jedním KF.
Po kvalitativní stránce je cílem do budoucna rozšíření a prohloubení všech zde uváděných činností KF a jejich specializace v rámci jednotlivých oborů, jedině tak může být zajištěna dostatečně
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racionální a kvalitní péče. Důraz je kladen na individualizovanou terapii. Lze očekávat profilování specialistů na monitorování konkrétních lékových skupin (např. antikoagulancia, antibiotika,
antiepileptika).
Často skloňovaným tématem je také farmakogenomika. Pomocí farmakogenomiky může být
pacientovi vyhodnocena činnost jeho jaterních eliminačních enzymů, které se podílejí na metabolizaci konkrétních léčiv (např. warfarin, metoprolol, takrolimus, antidepresiva). Dle výsledků pak
farmaceut navrhne nejvhodnější léčivo podle jeho cesty eliminace, případně na základě doporučených postupů upraví dávkování s ohledem na zjištěný genotyp pacienta [1].

6.5 Terapeutické monitorování léčiv
Při individualizaci dávkovacího režimu se u vybraných léčiv a klinických stavů nelze spolehnout
pouze na populační charakteristiky daného léčiva. Je třeba zhodnotit farmakokinetiku u konkrétního pacienta a přizpůsobit dávkování pozorovaným výsledkům tak, aby byla dosažena požadovaná
systémová odpověď. K tomuto účelu slouží terapeutické monitorování léčiv (TDM – therapeutic
drug monitoring). TDM je proces, který spojuje několik činností. Spočívá ve správném odběru
vzorku (načasování, místo odběru, uchovávání a dopravení do laboratoře), stanovení plazmatických
koncentrací léčiva, interpretaci výsledků a predikci vývoje koncentrací v čase. Výstupem TDM je
návrh dalšího podávání léčiva a kontrolních odběrů.
TDM představuje jednu z vysoce specializovaných klinických činností. Historicky bylo a doposud
je v kompetenci klinických farmakologů s možností vykazovat ho jako výkon zdravotní pojišťovně.
S rozvojem činností NL v posledních letech se podílí na TDM také značná část KF, kteří využívají TDM při stanovení farmakoterapeutických plánů pacienta. Činnost však vyžaduje zaškolení
,a zejména dostatečnou zkušenost. Samotná práce je usnadněna dostupností farmakokinetických
softwarů s inkorporovanými daty z farmakokinetických studií (přednostně z primárních publikací,
doplňkově pak z farmakokinetických dat z uznávaných sekundárních zdrojů, např. Goodman-Gilman‘s Pharmacology, lékové databáze Micromedex, UpToDate). K predikci individuálního vývoje
koncentrací léčiva v čase je využívána Bayesiánská analýza. V našich podmínkách je nejužívanějším
TDM software MwPharm(++), v zahraničí například USC*Pack, Kinetidex, AutoKinetics, DoseMeRx, TCIworks aj. Některá pracoviště využívají k predikci optimálního dávkování populační
farmakokinetické modely pro jednotlivá léčiva, tzv. nomogramy, a ty dále individualizují podle
naměřených koncentrací.
Vstupními údaji pro predikci pomocí farmakokinetického programu jsou pacientovo pohlaví,
věk, výška, váha, stav eliminačních orgánů (ledviny, játra), dávky a koncentrace sledovaného léčiva.
Nově je pro některá léčiva možno zvolit modifikace farmakokinetických či farmakodynamických
parametrů na základě genotypu a fenotypu pacienta. Klinická zkušenost je nutná zejména při
posouzení míry možného vlivu dalších faktorů, které se vyskytují i mění během terapie, jako jsou
například lékové interakce, změny hydratace a výživy pacienta, změny zdravotního stavu. Právě
lékové interakce jsou hlavním faktorem, který vede k preferenci empirického TDM oproti softwarovému v některých specifických případech (takrolimus, warfarin).
Hlavními důvody pro TDM léčiv jsou úzký terapeutický index, vysoká toxicita, variabilní intraa interindividuální farmakokinetika, tedy obtížné klinické měření a monitorování účinku. Indikace
TDM jsou optimalizace terapie na počátku léčby, vyloučení toxicity a suspektního předávkování
léčiva, hledání příčiny nedostatečného terapeutického efektu (non-compliance), posouzení možné
lékové interakce v terapeutickém režimu, zjištění parametrů metabolismu, expozice a eliminace
léčiva. TDM je také doporučováno u pacientů ve stavech s měnícími se základními farmakokinetickými parametry, zvláště u nemocných v život ohrožujících klinických stavech (ve vztahu
k věku, hydrataci, hmotnosti, teplotě, hemodynamice, funkci důležitých orgánů, tíži klinického
stavu nemocného), těhotných, dětí, pacientů s cystickou fibrózou, popáleninami [5].
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Výstupem TDM je přesně strukturovaná zpráva pro lékaře. Obsahuje hlavičku s identifikačními
údaji o pacientovi a klinice, namodelovanou farmakokinetickou křivku s predikcí dalšího dávkování
a zvýrazněného terapeutického optima, farmakoterapeutické doporučení. Doporučení se skládá ze
zhodnocení posledních koncentrací či dávkování, uvedení koncentračního optima – dle dohody
s lékařem, případných navrhovaných změn dávkování, doporučení odběru kontrolní koncentrace a speciálních upozornění či jiných doplňujících informací. Toto doporučení je pak předáno
lékaři, vloženo do elektronické i papírové dokumentace pacienta a archivováno. Nezbytností je
další sledování pacienta (follow-up), ověření si úspěšnosti predikce, případně vytipování faktorů,
které snižují přesnost TDM, a sledování proměnných, které mohou vést k nutnosti aktualizace
vydaného doporučení.
Prospektivní farmakoekonomické studie dokumentovaly, že farmakokinetický servis zkracuje
významně délku hospitalizace, zlepšuje kvalitu péče a života pacientů a může vést k úsporám
nákladů na zdravotní péči. Hlavními důvody jsou prokázaná lepší účinnost a bezpečnost léčby,
snížení frekvence a počtu nežádoucích účinků. Nejčastěji hodnocenými monitorovanými léčivy
jsou aminoglykosidy, vankomycin, digoxin, teofylin a antiepileptika [5].
Díky rozvoji laboratorních metod je dnes možno stanovit koncentrace široké škály léčiv, příklady uvádí tabulka 4 Příklady léčivých látek, u nichž se stanovuje koncentrace, případně provádí
terapeutické monitorování. V případě TDM antibiotik se vždy kromě klinického stavu pacienta
a farmakokinetika léčiv bere do úvahy také místo infekce (dostupnost pro dané antibiotikum)
a typ patogenu. Všechny tyto informace ovlivní cílové koncentrace antibiotika a optimální dávkovací režim. U antiepileptik je specifikem nelineární farmakokinetika, která je jedním z důvodů
preference využití farmakokinetických softwarů v odhadu správného dávkování. Nezanedbatelný
je u antiepileptik také vliv lékových interakcí. Ty jsou jedním z důvodů, proč je v případě TDM
imunosupresiv užití softwaru pouze pomocnou metodou, která však může sloužit jako nástroj
ke zpřesnění predikce, například stanovením plochy pod křivkou léčiva (nejčastěji mykofenolát).
Stanovení koncentrací antikoagulancií je možné u nových (přímo působících) antikoagulancií.
Využívají se populační mediány naměřených koncentrací pro různá dávkovací schémata, nelze
je však prozatím interpretovat jako doporučené terapeutické koncentrace a k jejich hodnocení
je opět nutná klinická zkušenost KF či lékaře. Nejdéle a nejčastěji monitorovaným antikoagulanciem však zůstává warfarin. U pacientů léčených warfarinem se neměří jeho koncentrace,
Tabulka 4 – Příklady léčivých látek, u nichž se stanovuje koncentrace, případně provádí terapeutické monitorování
Léčivá látka

Alprazolam

Cyklosporin

Fenytoin

Lakosamid

Paracetamol

Amfetamin

Dabigatran

Flunitrazepam

Lamotrigin

Primidon

Amikacin

Diazepam

Gentamicin

Levetiracetam

Posakonazol

Amiodaron

Digoxin

Imipramin

Lithium

Rivaroxaban

Apixaban

Epoxykarbamazepin

Itrakonazol, hydroxyitrakonazol

Medazepam

Salicyláty

Benzodiazepiny

Eslikarbazepin

Kanabinoidy

Metotrexát

Sirolimus

Bromazepam

Ethanol

Karbamazepin

Midazolam

Sultiam

Busulfan

Etosuximid

Klobazam

Mykofenolát

Takrolimus

Carboplatina/cisplatina

Everolimus

Klonazepan

Netilmicin

Teofylin

Clonazepam

Fenobarbital

Kokainové metabolity

Opiáty

Tobramycin
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ale stanovuje se hodnota INR (international normalized ratio) poměrem protrombinového času
pacienta a času kontrolního vzorku. Na základě jednotlivých výsledků INR lze potom spočítat
dobu, po kterou je pacient v doporučeném rozmezí (TTR – time in therapeutic range). Aby
mohla být terapie tímto antikoagulanciem hodnocena jako optimální, je nutné, aby TTR dosahovalo alespoň 65 %. V klinické praxi se to však často nedaří. Důvodem jsou zejména významná
intra- a interindividuální variabilita účinku a četné lékové interakce. I v tomto případě nachází
význam a uplatnění NL a KF, neboť existují zahraniční práce, které dokládají, že terapie řízená
farmaceutem přispívá ke snížení výskytu krvácivých a tromboembolických komplikací. V našich podmínkách přímé určování dávek warfarinu farmaceuty není zatím běžné, nicméně do
budoucna může být právě tato oblast příležitostí pro jejich uplatnění. Příslibem jsou výsledky
studie Magentum I realizované v IKEM, kdy začlenění farmaceuta do antikoagulačního týmu
přispělo k dosažení požadovaného TTR [2,3].
Cílem TDM do budoucna je spolupráce KF s klinickými farmakology, lékaři, biochemiky, analytiky a dalšími specialisty a zajištění dostupnosti této činnosti v každé nemocnici, případně ambulantní
sféře. Vzhledem k nutnosti hluboké klinické zkušenosti se jeví jako racionální také specializace
KF pro TDM v rámci jednotlivých terapeutických skupin (antikoagulancia, antiepileptika, imunosupresiva aj.). U léčiv, která splňují kritéria pro vhodnost TDM (např. úzký terapeutický index
a vysoká inter- či intraindividuální variabilita), je snahou rozvoj analytických metod a možností
měření jejich koncentrací. K zpřesnění TDM je nezbytný také rozvoj metod farmakodynamického
hodnocení účinnosti léčby (např. sledování imunitní odpovědi v případě TDM imunosupresiv,
virové nálože v případě antivirotik).
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6.7 Doporučené postupy
Doporučené postupy (guidelines) jsou obvykle chápany jako nezávazná, vysoce odborná stanoviska pro prevenci, diagnostiku a terapii daného onemocnění, s cílem pomáhat zdravotníkům anebo
pacientovi při rozhodovaní se o patřičné zdravotnické péči za specifických okolností. Stanoviska
obsahují doporučení, která jsou založena na důkazech vycházejících ze systematického přehledu
dostupné evidence a z hodnocení výhod a nevýhod alternatívních strategií. Odborná stanoviska jsou
vytvářena akceptovanými autoritami na lokální, regionální, národní anebo mezinárodní úrovni [1].
Nemocniční lékárník, působící v oblasti přípravy, výdeje léčiv, na klinikách, při vypracovávaní,
udržování a používání systému pozitivního listu anebo jako člen lékové komise a multidisciplinárních týmů, pracuje v podmínkách běžné klinické praxe a je tak konfrontován často s celou řadou
nezávazných doporučení. NL se spolu s dalšími odborníky podílí na revizi a tvorbě vnitřních
doporučených postupů za účelem zlepšení kvality, efektivity a bezpečnosti péče. Doporučené
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postupy vytváří de novo, aktualizací „starého“ anebo adaptací existujícího doporučeného postupu
lokálním podmínkám (ES 1.1, 1.6, 2.3, 4.1).
Standardem při tvorbě současného guideline by měl být transparentní, explicitní přístup v hodnocení kvality evidence a síly doporučení a jasné a jednoduché doporučení (GRADE working
group). Kvalitní doporučený postup by měl [2]:
• obsahovat definování důvodu vzniku, oblast a cílovou skupinu,
• uplatňovat transparentní proces, který sníží riziko zaujatosti a minimalizuje konflikt zájmu,
• být vypracován týmem relevantních expertů včetně pacientů, kterých se doporučení týká
(klinik, ekonom, farmaceut, epidemiolog, výzkumník atd.),
• definovat klinické otázky, na které hledá doporučení,
• obsahovat důsledné a systematické zhodnocení dostupné evidence, včetně její kvality, kvantity
a konzistence,
• jmenovat všechny potenciální výhody a nevýhody doporučení včetně „mezer“ v evidenci,
• poskytovat vysvětlení hodnocení kvality důkazů a síly doporučení,
• být otevřený názoru veřejnosti a externímu hodnocení,
• popsat mechanismus revize, aktualizace v případě dostupnosti nové evidence,
• umožnit implementaci, měření a vyhodnocení péče.
Sebelepší doporučený postup bez adekvátní lokální strategie implementace nemá velkou šanci způsobit progresivní změnu či ušetřit potlačením neefektivních postupů. Součástí každého
guideline by měla být jasně popsaná strategie implementace. Mezi nejčastější příčiny neúspěšné
implementace doporučeného postup patří [3]:
• nepraktičnost doporučeného postupu – příliš dlouhé nejasné doporučení, nepoužitelné v klinické praxi, jednoduchost,
• nízká kvalita evidence,
• nezohlednění individuálních potřeb pacienta,
• neaplikovatelnost v lokálních podmínkách,
• dlouhý vývoj doporučeného postupu,
• nedostatečná edukace zdravotníků o dostupnosti nového doporučeného postupu,
• absence podílu na tvorbě guideline.
Klinický audit je často používaný nástroj na zhodnocení stupně adherence k doporučenému postupu a zlepšení jeho implementace v praxi. Cílem auditu je zhodnocení klinické praxe ve srovnání
s lokálním klinickým standardem a identifikace změn, které jsou potřebné na zlepšení zdravotní
péče, např. aktualizace guideline [4]. Nemocniční lékárník jako člen pracovní skupiny pro klinické
audity se podílí na identifikaci oblastí pro audit, na sběru dat, jejich porovnávání s existujícím standardem, vyhodnocování, jakož i následné implementaci navržených změn Mezi základní strategické
kroky implementace doporučených postupů a snižování rizik neoptimální léčby patří informování
jednotlivých klinik o výsledcích auditu, zainteresování kliniků do tvorby a aktualizace standardu,
edukace zdravotníků formou e-learningu, prezentací anebo pomocí počítačové podpory (ES 5.5).
K optimalizaci a standardizaci praxe lékárníků v nemocnicích, ale i veřejném sektoru lékárníci
ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou pravidelně připravují a aktualizují „Doporučené
postupy pro konzultační činnost v lékárnách“ a ve spolupráci se Sekcí nemocničních lékárníků
ČFS „Doporučené postupy pro vybrané činnosti lékáren“. Ke zlepšení klinicko-farmaceutické
péče vydala pracovní skupina ČOSKF ČLS JEP „Doporučení ČOSKF pro podání léčiv sondou“.
Každé doporučení obsahuje jednak informaci pro předepisujícího lékaře s upozorněním na možná
rizika, jednak vlastní pokyn ke správnému podání léčiva sondou. Všechny doporučené postupy
jsou dostupné ke stažení zdarma na webu jednotlivých společností a České lékárnické komory.
Podobně i další odborné společnosti ČLS JEP zveřejňují jednotlivé klinické doporučené postupy
na svých domovských stránkách.
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6.8 Antimicrobial stewardship (antibiotická politika)
Antibiotic stewardship (ABS) je systematické úsilí směrované k výchově a přesvědčování lékařů,
aby dodržovali pravidla správné antibiotické preskripce, a pacientů o správném užívání antibiotik [6]. Pokud všichni – zdravotníci, autoři doporučených postupů a pacienti – budou pracovat
společně a uplatňovat pravidla ABS programu, výsledkem bude zvýšení účinnosti a bezpečnosti
léčby, snížení antibiotické rezistence, snížení rizika rozvoje Clostridium difficile kolitidy, mortality
a v neposlední řadě i snížení nákladů na léčbu [5].
Termín „antibiotic stewardship“ byl poprvé použit v roce 1996 [7]. V následujícím roce dvě
americké odborné společnosti (Společnost infekčního lékařství a Společnost nemocniční epidemiologie) vydaly první doporučené postupy věnované problematice ABS [6] .
V Evropě se k programu ABS přihlásilo několik národních institucí a v roce 2017 byly ABS zásady
přijaty centrálními orgány EU a vydány v podobě závazných pokynů [6] . Český překlad pokynů je
dostupný ke stažení zdarma na stránkách MZ (Pokyny EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních
látek v humánním lékařství. Úřední věstník Evropské unie C212/1, z1.7.2017).
ABS programy jsou vytvářeny s cílem, aby pacient dostal správné antibiotikum, ve správném
čase, ve správné dávce a po správnou délku terapie tak, aby se dosáhl optimální klinický výsledek
v prevenci anebo v terapii infekčních onemocnění, s minimální toxicitou pro pacienta a s minimálním dopadem pro rozvoj antibiotické rezistence [5].
Základními elementy každého ABS programu v nemocnicích by měly být:
Vedení, odpovědnost, léková expertiza – každý ABS program, aby správně fungoval, musí být
přizpůsoben lokálním podmínkám, mít ustanoveného specialistu, který bude na čele ABS programu
odpovědný za koordinaci programu a hlášení dosažených výsledků ustanovenému výkonnému
výboru. Do rozhodovacích procesů, tvorby terapeutických postupů by měli být zahrnuti zvolení
zástupci jednotlivých klinik, a protože k analýze antibiotické preskripce je nutná léková odbornost,
je vhodné přizvat do ABS týmu i nemocničního lékárníka a klinického farmaceuta [5]. Klinický
farmaceut posuzuje léčbu z hlediska farmakokinetických aspektů a dávkování spojených se selháváním eliminačních orgánů, řídí terapeutické monitorování antibiotik a kontroluje preskripci
s ohledem na riziko lékových interakcí [6]. Nemocniční lékárník obvykle zajišťuje dostupnost
léčby tak, aby nedošlo k prodlení zahájení podávání antibiotik, obzvláště u kritických pacientů,
dále kontroluje cenu léčby, doporučuje podle okolností generickou substituci a realizuje audity
na jednotlivých odděleních ve spolupráci s dalšími členy týmu a zástupci jednotlivých klinik.
V rámci multidisciplinárního ABS týmu se farmaceuti podílí na tvorbě, aktualizaci, implementaci
terapeutických postupů a sledování spotřeby antibiotik na jednotlivých klinikách (ES 1.1, 1.3, 1.5,
1.6, 2.3, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.2, 5.6).
Intervence ke zlepšení antibiotické preskripce – má dvě hlavní zaměření, jednak na předepisování antibiotik, management jednotlivých infekčních onemocnění, terapeutické postupy a druhým
zaměřením jsou intervence týkající se samotného pacienta. Pro optimální adaptaci navržených změn
je důležité implementovat jednotlivé intervence postupně, a ne všechny najednou [5]. Intervence
do antibiotické preskripce může mít různé formy:
• vstupní povolení preskripce – použití některých antibiotik je možné jen na základě předchozího
schválení specialistou [6]. Takový přístup nesmí nikdy limitovat promptní zahájení antibiotické
léčby u septického pacienta [5] . Tento systém v ČR funguje v podobě rozdělení antibiotik na volná
a vázaná, přičemž vázaná antibiotika je možné použít jen se souhlasem antibiotického střediska,
• opětovné zhodnocení vhodnosti a délky terapie po 48 (72) hodinách, kdy diagnóza pacienta je
jasnější a jsou dostupné další diagnostické informace včetně kultivačních výsledků [5],
• intervence klinického farmaceuta – zmíněné výše,
• intervence se zaměřením na konkrétní infekční onemocnění – se může zacílit na diagnostická
kritéria infekčního onemocnění, optimální empirickou terapii, přehodnocení potřeby a volby
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předepsaných antibiotik pro dané infekční onemocnění např. komunitní pneumonie, močové
infekce, MRSA infekce atd. Dalším důležitým zásahem je minimalizace nesprávné indikace
antibiotik u neinfekčních syndromů, např. asymptomatická bakteriurie, kontaminace hemokultur a další.
Sledování a hlášení o používání antibiotik a výsledky – slouží ke zpětné kontrole. Hodnocení může například zahrnovat, zda předpisující lékař uvedl indikaci pro podání antibiotika, byl
adherentní k lokálním terapeutickým guidelines, modifikoval léčbu na základě kultivačních výsledků. Hodnocení musí být vždy provedeno s ohledem na pacienta, aby se mohl hodnotit dopad
intervence. V rámci auditu by se měly identifikovat oblasti pro zlepšení a výsledky auditu spolu
s doporučením prezentovat dané klinice.
Edukace – edukace je esenciální k optimalizaci antibiotické preskripce. ABS program by měl
zabezpečit pravidelnou edukaci kliniků o aktualizaci terapeutických postupů, antibiotické rezistenci a managementu infekčních onemocnění. Nemocniční lékárník se významnou mírou podílí
na edukaci kliniků, zdravotních sester a samotných pacientů. Ve spolupráci s ČLnK se farmaceuti
každoročně zapojují do osvětové kampaně zaměřené na správné užívání antibiotik pod názvem
Antibiotický týden.
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7 KLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV
7.1 Úloha farmaceuta v klinickém hodnocení léčiv
Pro správný průběh provádění klinického hodnocení léčiv (KHL) je podle zásad správné klinické
praxe (good clinical practice – GCP) a platné legislativy nutné, aby členem studijního týmu byl
farmaceut jako osoba odpovědná za zacházení se studijní medikací po celou dobu trvání klinického
hodnocení. Jeho úkolem je zejména příjem, uchovávání, příprava, úprava a výdej hodnoceného
léčivého přípravku (HLP), ale měl by dohlížet i na uchovávání a zacházení s HLP v případě, že jej
vydává nebo aplikuje subjektům hodnocení zkoušející.
Legislativní předpoklad pro povinnou distribuci všech HLP prostřednictvím lékárny vznikl
vyhláškou č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi [L21] a bližších podmínkách klinického
hodnocení léčivých přípravků. Do té doby byly HLP dodávány také přímo lékaři – zkoušejícímu. V souvislosti se změnou legislativy byl vydán pokyn SÚKL LEK-12 – Podmínky pro
klinická hodnocení léčivých přípravků v lékárnách, který prakticky vysvětluje všechny nové
povinnosti lékárny.
Farmaceut je tedy členem multidisciplinárního týmu zdravotníků účastnících se klinického
hodnocení. Pro zapojení se do klinických hodnocení léčiv je nutná znalost a pochopení základů
metodiky provádění klinických hodnocení, porozumění odborné terminologii, orientace ve fázích
klinického hodnocení, typech designů klinického hodnocení a praxe ve vedení dokumentace.
Nutnost zapojení farmaceuta (vzhledem k tomu, že většina KHL probíhá v nemocnicích, nejčastěji nemocničního lékárníka) v určitých fázích KHL jako člena studijního týmu vyplývá také
z následujících předpokladů:
• Farmaceut je odborníkem na zacházení s léčivy obecně, což platí i pro hodnocené léčivé přípravky.
• Farmaceut zajistí, že budou splněny všechny podmínky pro správné uchovávání a bezpečné
používání léčiv subjekty hodnocení.
• Pokyn SÚKL LEK-12 definuje, že je vhodné (zejména u termolabilních léčiv) uchovávání hodnocených léčivých přípravků v lékárně.
• Zapojení farmaceuta je nezbytné všude tam, kde se v průběhu KHL provádí příprava HLP nebo
zvlášť náročná úprava (cytostatika, radiofarmaka atd.).
• Farmaceut je často využíván při přípravě studijní medikace jako jediný odslepený člen studijního týmu.
• Farmaceut je jediný člen studijního týmu oprávněný přeštítkovat studijní medikaci (např.
v případě prodloužení exspirace).
• Farmaceut spolupracuje při výdeji HLP, edukaci pacienta o správném uchovávání a dávkování
HLP, vracení nespotřebované medikace, zjišťování compliance apod.
• Farmaceut je díky účasti v mnoha KHL obeznámený se správným vedením dokumentace
týkající se léčiv, má zkušenosti s kontrolami SÚKL a různými audity týkajícími se KHL apod.

7.2 Základní pojmy týkající se KHL
Farmaceut účastnící se klinických hodnocení se musí seznámit s používanou terminologií, jako
je hodnocený léčivý přípravek (HLP, přípravek testovaný, srovnávací nebo placebo), subjekt hodno-
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cení, zkoušející (investigátor), pojem studijní tým a jeho členové, zadavatel (Sponzor), CRO (Contract Research Organisation), monitor klinického hodnocení (CRA, Clinical Research Associate)
a další.

7.3 Příprava účasti lékárníka na klinickém hodnocení
7.3.1 Před zahájením klinického hodnocení léčiv

V nemocniční lékárně je obvykle jedna osoba odpovídající za koordinaci všech probíhajících
klinických hodnocení za účasti lékárny. Před zahájením každého KHL proběhne jednání mezi zástupcem zadavatele a farmaceutem, které má za cíl ověřit technické a prostorové vybavení
zdravotnického zařízení (např. uchovávání HLP, prostory pro přípravu apod.), upřesnit požadavky
spojené s povinnostmi lékárny v KHL a řeší i odměnu pro studijní tým.
Dříve, než je zahájeno KHL v daném zdravotnickém zařízení, musí být podepsána smlouva mezi
zadavatelem a poskytovatelem zdravotních služeb, případně zkoušejícím. Smlouva by měla mimo
jiné obsahovat všechny činnosti lékárny, stanovení povinností a odpovědnosti s KHL souvisejících.

7.3.2 Rozsah studijního týmu v lékárně

U každého KHL jsou jiné požadavky na práci farmaceuta, liší se podle administrativní náročnosti,
počtu zařazených pacientů, požadavků na jednotlivé činnosti (např. příprava v lékárně, pohotovost
farmaceuta i mimo pracovní dobu apod.).
K tomu je třeba přihlížet při stanovení týmu odpovědných farmaceutů. Součástí studijního týmu
jsou minimálně dva farmaceuti, kvůli vzájemné zastupitelnosti v případě nepřítomnosti jednoho
z nich, pro KHL, u nichž je vyžadována 24hodinová pohotovost, případně zvlášť časově a odborně
náročná příprava, může být jmenováno i více farmaceutů, Součástí studijního týmu mohou být
i farmaceutičtí asistenti a vykonávat odborné činnosti v rozsahu stanoveném platnou legislativou,
případně vykonávat dané činnosti pod dohledem farmaceuta (např. převzetí a kontrola zásilek
HLP, příprava HLP s obsahem cytostatik apod.).

7.3.3 Zahájení klinického hodnocení léčiv, iniciace

KHL je zahájeno v okamžiku, kdy první subjekt hodnocení podepíše informovaný souhlas s účastí
v daném KHL nebo je zdokumentováno zařazení subjektu hodnocení, účast nemocniční lékárny se
může datovat již od okamžiku převzetí první zásilky HLP, což často zahájení KHL předchází. Odpovědnost za zacházení s HLP je povinností zkoušejícího, na Iniciaci klinického hodnocení léčiv
pod vedením monitora KHL, jakožto zástupce zadavatele, jsou proškoleni všichni členové studijního
týmu, včetně farmaceutů, což je spojeno s předáním tzv. Pharmacy File. Na základě informací z iniciační návštěvy zpracuje odpovědný farmaceut přehledný Standardní operační postup (SOP) pro
zacházení s HLP, důležitá jsou zejména pravidla pro způsob převzetí zásilky a její evidence, místo
uložení medikace na centru, v případě uchovávání v lékárně způsob zaznamenávání teploty, postupy
pro přípravu/úpravu a další.

7.4 Zacházení s HLP v průběhu klinické studie
Zacházení s HLP zahrnuje:
• distribuci – zadavatel ve většině případů poskytuje zdarma HLP a případné pomůcky používané pro jejich podávání za podmínek a při dodržení požadavků správné distribuční praxe,
• příjem zásilky v lékárně – provádí odpovědný farmaceut, kontroluje dodržení transportních
podmínek, obsah zásilky, provede evidenci (IWRS, případně papírová), uloží medikaci dle
předepsaných podmínek,
• uchovávání HLP – podle pokynů zadavatele, odděleně od ostatních léčiv, za kontinuálního
monitoringu teploty,
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• přípravu a úpravu HLP v souladu s vyhláškou 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi [L15]
(nejčastěji aseptická úprava/příprava, zvlášť náročné a nebezpečné přípravy – cytostatika aj.),
příprava placeba aj.,
• označování HLP – např. „přeštítkování“ v případě změny data použitelnosti výrobce hodnocených léčivých přípravků,
• výdej hodnoceného léčivého přípravku – výdej (převod) celé zásilky HLP na oddělení (centrum) nebo výdej HLP subjektu hodnocení (pacientovi),
• likvidaci HLP – HLP nevyhovující jakosti, po uplynutí doby jejich použitelnosti, uchovávané
nebo připravené za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozené nebo nespotřebované
či určené k likvidaci, musí být příslušně označeny a uchovávány odděleně od ostatních HLP,
• vedení dokumentace ke klinickému hodnocení v lékárně,
• vedení evidence všech probíhajících klinických studií,
• monitorace – dohled nad průběhem KHL prováděný monitorem příslušného KHL,
• audity – zadavatele KHL, případně lékových agentur (SÚKL, EMA, FDA).

7.4.1 Ukončení klinického hodnocení v lékárně

Po ukončení klinického hodnocení proběhne závěrečná monitorovací návštěva. Farmaceut ve
spolupráci s monitorem nebo jiným zástupcem studijního týmu archivuje farmaceutickou část
dokumentace (minimálně po dobu 15 let, může být zadavatelem požadováno i více), zajistí likvidaci
vrácené medikace a přijatých hodnocených léčiv, která nebyla vydána pacientům.

7.5 Přínosy a výhled do budoucna
Zapojení farmaceuta do klinického hodnocení léčiv s sebou nese mnohá pozitiva. V rámci
zdravotnického zařízení je posílena úloha farmaceuta jako odborníka na zacházení s léčivými
přípravky a odborníka na léčiva obecně. Často by bez lékárníka klinické hodnocení nemohlo
proběhnout vůbec (např. pokud je požadována příprava HLP, zvlášť náročná nebo nebezpečná
úprava, zaslepení při úpravě HLP apod.). Lékárník navíc získá zkušenosti s léčivem ještě dříve,
než je registrováno, a stává se přímým účastníkem procesu vstupu léčiv do klinické praxe. Méně
atraktivní je často velká administrativní náročnost klinického hodnocení s vysokými nároky na
soustavnou a pečlivou rutinní práci.
Cílem do budoucna by určitě mělo být, aby naprostá většina HLP byla uchovávána v lékárně
a výdej léků subjektům hodnocení vždy prováděl farmaceut. To by ovšem předpokládalo výrazné
personální posílení nemocničních lékáren včetně pohotovostních služeb 24/7, případně trvalou
přítomnost farmaceuta na oddělení nemocnice. Pomoci by mohlo i větší zapojení farmaceutických asistentů do klinických hodnocení, zejména pro administrativní činnosti spojené s příjmem
zásilek, uchováváním léčiv atd.
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Obrázek 4 – Příprava CL v podtlakových bezpečnostních boxech
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8 PŘÍPRAVA CYTOSTATIK
8.1 Úvod
Cytostatika (CL) jsou léčiva, která se společně s dalšími terapeutickými postupy používají k léčbě
nádorových onemocnění. Vykazují cytotoxický účinek, působí neselektivně, tzn. potlačují růst
a dělení jak nádorových, tak i zdravých buněk. To je i příčinou častého výskytu nežádoucích účinků.
Nejvíce postiženy bývají rychle proliferující buňky v místech, jako je kostní dřeň, epitel trávicího
ústrojí, buňky vlasových folikulů, zárodečné pohlavní buňky, embryonální tkáň. Z pohledu profesní
bezpečnosti se jedná o léčiva toxická, mutagenní, karcinogenní a genotoxická [1]. Kvůli těmto negativním vlastnostem se CL řadí mezi nebezpečná léčiva. Dle české legislativy a také v souladu s ES
je jejich používání vázáno na zvláštní provozní režim s vysokými nároky na zajištění ochrany zdraví
zdravotnického personálu při práci. CL patří do rukou proškolených zdravotnických pracovníků,
kteří znají jejich toxický charakter i potenciální rizika spojená s jejich manipulací.

8.2 Prostory pro přípravu CL
Dle české legislativy [L8] je na pracovišti přípravy injekčních CL vyhlášeno kontrolované pásmo
(KP). Tento prostor je viditelně označen, tak aby do něj nevstupovali neproškolení zaměstnanci
viz obr. 4. V KP je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí zvláštní prostory. Vstupovat do KP je možné jen v pracovním oděvu s osobními ochrannými pracovními
pomůckami (OOPP) určenými pro výkon práce. V KP nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci,
a to ani z důvodu přípravy na povolání, dále těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí,
a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu [L22].

8.3 Pracovníci
V České republice (ČR) mohou přípravu CL provádět farmaceutičtí asistenti nebo lékárníci se
specializovanou způsobilostí [L12], přičemž nositelem výkonu přípravy CL může být jen lékárník
s atestací z nemocničního lékárenství. Na pracovišti přípravy CL musí tito pracovníci absolvovat
školení o používání OOPP a bezpečných pracovních postupech (viz. 8.3.1). Všichni pracovníci,
kteří jakýmkoliv způsobem manipulují s CL, by měli být informováni o rizicích pracovní expozice
nebezpečným látkám. Pokud je pracovník nemocen infekcí horních cest dýchacích nebo kožní
infekcí, musí být vyřazen z přípravy injekčních CL. Všichni pracovníci podílející se na přípravě
CL musí absolvovat pravidelné lékařské prohlídky v předepsaném intervalu. Pro očekávaný rozsah
práce musí být k dispozici dostatečný počet pracovníků.

8.3.1 Zaškolování nových pracovníků

Každý nový zdravotnický pracovník musí být řádně proškolen a zapracován do provozu. Měl
by získat nejen teoretické znalosti o připravovaných léčivech, ale i praktické dovednosti a správné
návyky při manipulaci s nimi. Proto by měl být každému „nováčkovi“ na úseku přípravy CL přidělen školitel (lékárník s 2letou praxí na tomto úseku), který povede jeho teoretické a praktické
zaškolování (teoretická a praktická rovina školení probíhají souběžně). Po zaškolení absolvuje
každý pracovník 1x ročně opakované školení.
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8.3.1.1 Teoretická úroveň zaškolování (osvojení do asi 4 týdnů od nástupu)
1. Nebezpečnost CL:
• znalost legislativního minima (NV. 361/2007, Z. 378/2007, Z. 262/2006, Z. 309/2006, vyhl.
84/2004),
• vlastnosti a účinky CL, IARC klasifikace.
2. Zásady bezpečné manipulace s nebezpečnými látkami (ISOPP standardy, výsledky monitorovacích studií), používání OOPP.
3. Zásady aseptické práce.
4. Likvidace havárie (teorie + praktický nácvik).
5. První pomoc při píchnutí kontaminovanou jehlou, při zásahu oka, při dermální expozici.
6. Manipulace s cytotoxickým odpadem.
7. Hmotnostně-objemové výpočty (výpočet dávky CL).
8. Ověření znalostí testem.
8.3.1.2 Praxe (zapracování probíhá asi 12 týdnů)
1. Seznámení s jednotlivými úseky pracoviště a činnostmi (příjem léčiv, manipulace ve skladu,
vstup léčiv do přípravny, úkony v přípravně CL, výstup připravených léčiv).
2. Seznámení se s chemoterapeutickými režimy.
3. Osvojení systému objednávání požadavku na přípravu chemoterapie.
4. Zaškolování pracovníka na jednotlivých úsecích s důrazem na bezpečnost práce a používání
OOPP.
Příjem CL:
• osvojit si činnosti spojené s přejímkou CL zásilek,
• používat OOPP,
• znát umístění soupravy pro likvidaci havárie a umět ji použít.
Skladovací prostory:
• osvojit si činnosti spojené se zpracováním žádanky na chemoterapii, výdejem léčiv, skladovým
hospodařením, dokumentací,
• znát umístění soupravy pro likvidaci havárie a umět ji použít.
Přípravna
Obecná doporučení:
• postup pro správné použití OOPP při vstupu a výstupu z přípravny,
• práce s jehlou, se stříkačkami, s infuzními vaky, s tlaky v lahvičkách (nacvičit s netoxickým
médiem),
• vhodná je realizace nácviku v aseptické přípravně s laminárním boxem, kde se připravují
netoxická léčiva (např. premedikace),
• znát umístění soupravy pro likvidaci havárie a umět ji použít.
Vlastní nácvik přípravy CL:
• zaškolování nového pracovníka provádět v „nestresových“ směnách a pod přímým dohledem
školitele, který dává pokyny k jednotlivým úkonům a slovně komentuje pracovní postupy
přípravy,
• eliminovat špatnou manipulaci a zajistit přesné návyky pro správnou přípravu,
• vyzkoušet přípravy všech CL dle standardních operačních postupů pracoviště,
Výstup připravených CL:
• osvojit si činnosti spojené s kontrolou připravených CL, jejich kompletací, skladovým hospodařením a dokumentací,
• znát umístění soupravy pro likvidaci havárie a umět ji použít.
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8.4 Vlastní příprava – věcné a technické vybavení
8.4.1 Podtlakový bezpečnostní box

Příprava CL musí v ČR dle legislativy [L15] probíhat v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním vzduchu třídy čistoty A a odtahem mimo prostor, který je umístěn
v prostředí třídy čistoty C a je vyhrazen pouze pro tento účel (obrázek 5 Příprava CL v podtlakových
bezpečnostních boxech). Tento podtlakový box, izolátor, zajišťuje kromě ochrany pracovníků také
aseptickou přípravu CL. Délka práce v aseptické přípravně je limitována legislativou [L10], podle
které má pracovník po dvou hodinách práce nárok na 15minutovou přestávku.

8.4.2 Výpočty při přípravě cytostatik

Dávkování CL vychází z léčebného protokolu pacienta. Nejčastěji bývá uváděno v miligramech,
minoritně v mezinárodních jednotkách. Převážná část CL se dávkuje podle tělesného povrchu
pacienta, méně často se dávka CL počítá pouze podle hmotnosti pacienta. Minoritní jsou pak
léčiva s fixní dávkou či léčiva s výpočtem dávky podle stavu ledvinných funkcí a požadované AUC.

8.4.2.1 Tělesný povrch (body surface area, BSA)
Výpočet dávky CL dle BSA pracuje s váhou a výškou a pacienta. Nejčastěji se pro výpočet BSA
používá vzorec dle Mostellera nebo DuBoise & DuBoise.
Mostellerův vzorec: BSA (m2) = √[(výška (cm) × hmotnost (kg) ÷ 3600]
DuBoisův & DuBoisův vzorec: BSA (m2) = (hmotnost0.425 x výška0.725) x 0,007184
8.4.2.2 Vlastní příprava cytostatik
Vlastní příprava CL se řídí dle pokynů v SPC každého přípravku. Probíhá především volumetricky. Z předepsané dávky CL (zpravidla v miligramech) se musí podle koncentrace konkrétního léčiva
vypočítat objem (zpravidla v mililitrech), který bude pro danou přípravu použit. U práškových či
koncentrovaných přípravků je nutné nejprve provést rozředění/rozpuštění koncentrátu/lyofilizátu
na nominální koncentraci, která je pak pro přípravu použita. Vypočtené množství Cl je za pomoci
sterilní injekční stříkačky a jehly přeneseno do požadovaného objemu infuzního roztoku, kterým
je nejčastěji 0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy.

8.4.3 Stability CL

Základním a právně závazným dokumentem týkajícím se stabilit léčiv je vždy SPC daného přípravku. Při přípravě CL se pracuje s informacemi o stabilitě daného léčiva po prvním otevření (načnutí)
originální lékovky, dále po naředění v originální lékovce (před odebráním dávky) a po naředění do
finálního obalu. Stabilitu léčiva posuzujeme z hlediska fyzikálně-chemického a mikrobiologického.

8.5 Kontrolní činnost při přípravě CL
V procesu přípravy CL je nezbytné kontrolovat klíčové operace, které mohou mít zásadní vliv
na kvalitu konečného produktu. Kontrolní činnost začíná již při přejímání požadavku na danou
přípravu CL, dále je třeba zajistit přichystání správného materiálu pro přípravu. Při vlastní přípravě CL v izolátoru se provádí průběžná kontrola použitých (načatých, vyprázdněných) lékovek.
U roztoků připravených naředěním z koncentrátu/lyofilizátu se kontroluje kompletní homogenizace obsahu lékovky. Důležitá je vizuální kontrola odebraného objemu ve stříkačce a zbytkového
objemu v lékovce. Postup pro přípravu by měl být co nejméně náchylný k chybám, profesně bezpečný a ekonomický. Po přípravě CL probíhá finální kontrola konečného produktu a poté je léčivo
transportováno k aplikaci. Kontrolní činnost lze kromě zapojení vyškoleného personálu farmaceutů
a farmaceutických asistentů realizovat také implementací softwaru. Doporučit lze např. průběžnou
gravimetrickou kontrolu, používání čárových kódů či RFID čipů.
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8.6 Pracovní pomůcky
Důsledné používání OOPP je nezbytné pro minimalizaci rizik spojených s procesem přípravy
CL. Pro aseptickou práci se používá speciální sterilní oblek s antistatickou úpravou skládající se
z ochranné kukly/čepice, kombinézy a obuvi. Pracoviště aseptické přípravy je vybaveno vlastním
systémem na sběr ochranných oděvů; po použití je oblek v personální propusti vložen do označeného kontejneru. Následuje jeho vyprání a sterilizace. Jednorázové OOPP jsou po skončení práce
vkládány do k tomu určených kontejnerů a následně likvidovány jako nebezpečný odpad. Všude,
kde dochází k manipulaci s CL (příjem, uchovávání, přeprava, příprava a kontrola), se používají jednorázové latexové, nitrilové nebo neoprenové nepudrované rukavice, popřípadě rouška. Používané
rukavice musí být prokazatelně rezistentní vůči chemoterapii. Rukavice z PVC se z důvodu vyšší
propustnosti pro CL nedoporučují [2]. Rukavice by neměly být dekontaminovány alkoholem.

8.7 Transport a označování
Všechna CL by měla být skladována, balena a přepravována takovým způsobem, aby se zamezilo
poškození a následné kontaminaci okolního prostředí a personálu. K přepravě individuálně připravených léčivých přípravků obsahujících CL mohou být používány pouze neprodyšně uzavíratelné
přepravní prostředky, které je chrání před znehodnocením a okolní prostředí před znečištěním.
Přepravní prostředek musí být označen upozorněním „Cytotoxická látka“. Personál zodpovědný
za přepravu CL by měl být proškolen o správné manipulaci a postupech v případě rozbití obalu
a rozlití. Všechny individuálně připravené léčivé přípravky s obsahem CL musí být vždy označeny
slovy „Cytotoxická látka“. Nápis by měl být jasný a okamžitě rozpoznatelný.

8.8 Úklidové postupy
Při úklidu a dekontaminaci se používají OOPP (chemoprotektivní rukavice, ochranný oblek/
plášť, brýle na obličej). Úklidové prostředky (utěrky, mopy a dezinfekční prostředky) pro aseptickou
místnost by měly být z materiálů, které neuvolňují velké množství částic. Vhodné jsou úklidové
prostředky na jedno použití, které se likvidují spolu s ostatním cytotoxickým odpadem. Odpad
vzniklý na oddělení přípravy CL je považován za kontaminovaný. Měl by být skladován v hermeticky uzavřených plastových pytlích či kontejnerech a označen nápisem: Nebezpečný odpad
180108, adresa lékárny a datum.

8.9 Likvidace havárie spojené s únikem CL do prostředí
Každé pracoviště, kde se manipuluje s CL, musí být vybaveno pohotovostní soupravou pro likvidaci havárie s únikem CL do prostředí a jeho pracovníci musí být pravidelně školeni v praktickém
provádění likvidace havárie.

8.9.1 Minimální požadavky na obsah pohotovostní soupravy

• instrukce pro likvidaci havárie (zatavená do plastové fólie),
• jednorázové nitrilové či latexové rukavice (min. 2 páry),
• respirátor,
• ochranné brýle,
• buničitá vata nebo jiné savé utěrky (vhodné jsou jednostranně nasákavé materiály),
• karta z tvrdého kartonu, lopatka,
• jednorázový ochranný oblek (kombinéza) z nesmáčivého materiálu, s dlouhými rukávy
a s manžetami,
• návleky na boty,
• silnostěnné plastové pytle na odpad (min. 2 ks),
• nádoba s detergentem,
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• výstražná páska či jiné výstražné znamení (např. cedule) pro vyznačení místa havárie,
• hadr na podlahu.

8.9.2 Postup likvidace

1. Zkontrolujte, zda nedošlo ke kontaminaci přítomných osob CL. Při zasažení pracovníků
postupujte dle postupu níže.
2. Na místo havárie upozorněte ostatní pracovníky a zajistěte jejich evakuaci z tohoto místa
(ideálně z dané místnosti). Za účelem minimalizace rozšiřování kontaminace zamezte pohybu
dalších osob v tomto místě.
3. Přineste soupravu pro likvidaci havárie a otevřete ji.
4. Vyznačte místo havárie (za pomoci pásky, výstražných cedulí).
5. Oblečte si ochranné pomůcky obsažené v soupravě (oblek, návleky, respirátor, brýle, 2 páry
rukavic).
6. V případě úniku lyofilizátu přikryjte kontaminované místo buničitou vatou či savou utěrkou
navlhčenou detergentem. V případě úniku roztoku vysušte kontaminované místo buničitou
vatou či savými utěrkami.
7. Střepy odstraňujte pomocí papírové karty, kterou vše nahrnete na lopatku.
8. Místo havárie omyjte připraveným roztokem detergentu (opakujte nejméně třikrát).
9. Veškerý použitý materiál a ochranné pomůcky uložte do pytle na odpad.
10. Použité pytle s odpadem uložte do kontejneru na nebezpečný odpad.
11. Po likvidaci havárie si řádně umyjte ruce, případně každou část těla, která byla během práce
exponována CL.
12. Událost dokumentujte záznamem o mimořádné události, případně záznamem o úrazu.
13. Pracoviště vybavte novou pohotovostní soupravou.

8.9.3 Postup ošetření exponovaných osob

1. Při dermální expozici omývejte postižené místo vodou a mýdlem po dobu alespoň 5 minut.
2. Oči zasažené CL vymývejte fyziologickým roztokem po dobu 10–15 minut.
3. Při píchnutí kontaminovanou jehlou opusťte čisté prostory, sundejte OOPP. Z poraněného
mista se snažte vymačkat či odsát vpíchnutou tekutinu, místo omyjte pod studenou tekoucí
vodou a vydezinfikujte.
4. Expozici ohlaste ošetřujícímu lékaři a vedoucímu pracoviště.
5. Kontaminovaný pracovní oděv likvidujte jako nebezpečný odpad.

8.10 Dokumentace
Na úseku přípravy CL je nutné uchovávat dokumenty o vzdělávání a školení personálu, o monitorování zdravotního stavu pracovníků, jejich expozici CL a času stráveném v KP. Zaznamenávat se
musí veškeré mimořádné události (rozlití, potřísnění, zranění). Funkčnost a bezpečnost izolátorů
se dokládá validačními a servisními zprávami a týdenními záznamy o kontrole celistvosti.

8.11 Monitoring pracovního prostředí
Problematika profesní expozice zdravotnických profesionálů je již několik desetiletí předmětem
celosvětového výzkumu. Povrchová kontaminace CL (pikogramy až nanogramy jednotlivých
cytostatik na cm2) byla nalezena na podlahách, pracovních pultech, policích, dveřích, telefonech a počítačových klávesnicích [3–7], na použitých ochranných rukavicích, ložním prádle
pacientů, hygienických zařízeních [8–10] a také na obalech léčivých přípravků odebíraných od
výrobců [11–13]. Kontaminace pracovního ovzduší byla pozorována jen v malém počtu případů
a v nízkých koncentracích (nejvíce několik nanogramů až mikrogramů na m3) [14–16]. Srovna-
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telná úroveň kontaminace byla zjištěna také na území ČR. Na problematiku profesní expozice
CL začal v roce 2006 cílit projekt CYTO (cytostatika.cz). Na modelovém případu pracoviště
Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) byla na odděleních vyznačujících se intenzivním
nakládáním s CL (nemocniční lékárna a chemoterapeutický stacionář) pozorována častá povrchová kontaminace [17]. Kontaminace pracovního ovzduší byla pozorována pouze ojediněle.
Na základě informací o distribuci znečištění pracovního prostředí a informací o fyzikálních
vlastnostech CL se v současné době za nejvýznamnější typ příjmu považuje expozice dermální
[8,15,18]. V rámci sledování kontaminace pracovního prostředí se nejvíce opodstatněnou jeví
analýza povrchové kontaminace.
Hlavními zdroji kontaminace pracoviště a expozice CL jsou především následující činnosti:
Otevřená manipulace s CL
• příprava CL – rozpouštění, ředění, a zejména pak transport léčiv do konkrétních aplikačních
forem,
• vytlačování vzduchu z injekčních stříkaček s obsahem CL,
• napouštění infuzních setů roztokem s obsahem CL,
• odpojování infuzních setů po ukončení aplikace a likvidace,
• operace s orálně podávanými CL (tabletami),
• provádění některých speciálních operativních typů aplikace (např. intraperitoneální podání CL),
• likvidace havárie,
Manipulace s kontaminovaným materiálem
• obaly s nízkou kontaminací (krabičky a vialky HVLP),
• obaly s vysokou kontaminací (CL připravená v prostředí bezpečnostního boxu pomocí tradiční
techniky využívající pro přenos CL injekční stříkačku a jehlu),
• manipulace s pacienty, jejich exkrety či ložním prádlem,
• manipulace s odpadem vznikajícím při přípravě a aplikaci CL.
Základní rámec monitoringu se opírá o stanovení vybraného CL na určitém počtu přesně definovaných míst s periodicitou 2krát ročně. Mezi standardně sledované povrchy v nemocniční
lékárně je vhodné zařadit následující odběrová místa:
1. dvě odběrová místa v prostorách pro manipulaci s nízce kontaminovaným materiálem (příjem,
sklad, vstupní materiálová propust přípravny CL):
• plocha pracovního stolu pro příjem CL od dodavatele,
• podlaha před tímto stolem.
2. dvě odběrová místa v prostorách pro manipulaci s vysoce kontaminovaným materiálem (přípravna CL, výstupní materiálová propust přípravny CL):
• plocha pracovního stolu pro odkládání/balení připravených CL,
• podlaha před tímto stolem.
Stanovované CL by mělo splňovat několik kritérií. Kromě častého používání na daném pracovišti
a nebezpečnosti dané látky (prokázaný lidský karcinogen) je třeba zohlednit i analytickou metodu
stanovení. V rámci projektu CYTO se podařilo vyvinout metodiku na stanovení kontaminace
cyklofosfamidu a celkové platiny. V roce 2015 se podařilo metodiku rozšířit o 5-fluorouracil, od
roku 2017 je možné stanovovat také kontaminaci paklitaxelu. Tyto vybrané analyty tvoří např.
v nemocniční lékárně MOÚ více než polovinu objemu všech připravovaných CL. Z úrovně jejich
povrchové kontaminace lze s určitou pravděpodobností posoudit celkovou kontaminaci daného
pracoviště.
Monitoring kontaminace CL je v ČR dostupný všem pracovištím, která připravují, aplikují CL
nebo s nimi jinak zacházejí. Probíhá zpravidla 2x ročně pod odbornou garancí MOÚ, koordinátorem je Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity.
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Cyklofosfamid, 5-fluorouracil a paklitaxel jsou stanovovány technikou kapalinové chromatografie s detekcí tandemovým hmotnostním spektrometrem (LC-MS/MS). Pro stanovení celkové
platiny je nutné použít techniku hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
(ICP-MS).

8.12 Aplikace CL
Zdravotní sestra je vystavena přímému kontaktu s CL prakticky při každé jejich aplikaci, přesto
prostory pro aplikaci CL (chemoterapeutické stacionáře) nespadají pod žádné kontrolované či
jinak monitorované pásmo. V ČR lze vzhledem k legislativně ukotveným vysokým nárokům na
přípravu CL očekávat, že expozice zdravotníků podávajících chemoterapii je pravděpodobně ještě
vyšší než u pracovníků pověřených jejich přípravou. Zdravotní sestra má při podání chemoterapie
k dispozici pouze ochranné rukavice. Nemocniční lékárníci z úseku přípravy CL by měli aplikující
sestry pravidelně školit stran bezpečnosti práce s důrazem na hlavní zdroje kontaminace, rizikové
činnosti při práci likvidaci havárie spojené s únikem CL do prostředí.

8.12.1 Bezpečnost práce při transportu

Transport CL mezi oddělením přípravy CL a aplikačním oddělením je třeba provádět v uzavřených a nárazu odolných boxech, které zabrání možným haváriím a únikům CL do prostředí.
Na aplikačním oddělení (stacionáři) je nutné zavést „zónování“, což znamená vymezení prostoru
pro administrativní práci (počítač, telefon) a prostoru pro manipulaci s připravenou chemoterapií a pacientem. Ochranné rukavice se používají pouze v prostoru určeném pro manipulaci
s CL a pacientem, čímž se zamezí zkřížené kontaminaci pracoviště.

8.12.2 Bezpečnost práce při aplikaci CL

Riziko expozice sester při podávání chemoterapie (a zejména při jejím ukončování) lze snížit
pomocí speciálních infuzních souprav, které umožňují propláchnutí setu čistým médiem při ukončování či každém přerušení aplikace. K dispozici je také řada speciálních bezjehlových pomůcek
pro aplikaci CL, které garantují bezpečné ukončování aplikace. Negativní stránkou takto technicky
zajištěné aplikace jsou vyšší finanční náklady.

8.13 Výhled do budoucna
Budeme v roce 2050 potřebovat přípravnu CL s izolátorem, nebo budou pacienti léčeni moderní
terapií (převážně v tabletové formě), která bude z pohledu profesní expozice pro farmaceutické
pracovníky bezpečná?
Klasická cytostatika mají zatím nezastupitelné místo v terapii celé řady nádorových onemocnění (kurativní léčba testikulárních karcinomů, adjuvantní léčba nádorů prsu, vyšší linie paliativní
léčby). Nově registrovaná léčiva v onkologii jsou převážně ze skupiny monoklonálních protilátek, inhibitorů tyrozinkináz nebo preparátů patřících do skupiny imunoterapie. Pro tyto látky je
společné, že nevykazují cytotoxický a mutagenní účinek. Z pohledu bezpečnosti nemusí jejich
příprava probíhat za stejných podmínek jako příprava CL. V současné době vstupují na trh první
biosimilární přípravky monoklonálních protilátek. Lze očekávat snížení nákladů na biologickou
terapii, rozšíření indikací a rozšíření preskripce těchto momentálně nákladných léčiv. Povede tato
situace k omezení používání klasických CL, která mají oproti biologické léčbě vysokou toxicitu?
Nebo CL zůstanou nedílnou součástí onkologické léčby? To ukáže čas.
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9 VÝZKUMNÁ ČINNOST
V NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNĚ
Výzkumná činnost v lékárnách se donedávna prováděla minimálně, k jejímu postupnému rozvoji
dochází zejména díky demografickým změnám, rozvoji v technologii, změně v managementu nemocí (větší posun z chirurgického na terapeutický) a vzniku nových kompetencí. Lékárníci se více
zapojují do edukace pacientů, jsou členy multidisciplinárních týmů, lékových komisí a významně
se podílí na optimalizaci farmakoterapie na klinikách.
Při poskytování evidence-based zdravotní péče nestačí pouze navrhnout novou změnu, ale
je nutné klinické a provozní rozhodování o tom, jak služby budou organizované, a poskytované
podpořit dostatečnou evidencí. Výzkum v prostředí lékáren, možná výstižnější pod anglickým
názvem pharmacy-based practice research, je klíčový pro získání důkazů tohoto typu a často může
poskytnout počáteční směr do oblasti dalšího zkoumání [1]. Pod samotným termínem se rozumí
výzkum v oblasti poskytování farmaceutických služeb, zacházení s léčivy, farmaceutické praxe
a edukace. Témata, která jsou předmětem výzkumu v prostředí lékáren, zahrnují [2]:
• poskytování a rozvoj farmaceutických služeb,
• odborné činnosti farmaceutů a farmaceutických asistentů,
• kvalitu a bezpečnost služeb,
• hodnocení nových služeb a technologií,
• audity odborné praxe a zacházení s léčivy,
• terapeutické výsledky v souvislosti s poskytováním služeb a zacházením s léčivy,
• dostupnost služeb a léčiv,
• terapeutické postupy,
• zásobení léčiv,
• farmakoekonomiku a nákladovou efektivitu,
• hodnocení potřeby léčiv z perspektivy pacienta a poskytovatele péče,
• roli farmaceutů v oblasti veřejného zdraví,
• potřebu edukace a její dopad.
Kvalitní výzkum musí být dobře navržen, dobře veden a výsledky výzkumu účinně šířené. Proto
při vytváření projektu a plánování studie v prostředí nemocniční lékárny je důležité odpovědět
na otázky [3]:
• Kdo by se měl podílet na studii? – konzultování plánu studie a spolupráce s jinými odborníky
může pomoct vytvořit širší perspektivu z iniciální představy. Při plánování studie je vhodné
zapojit akademiky a metodiky, kteří mají zkušenosti s vytvářením studií.
• Na jakou otázku hledám odpověď? – definování otázky, na kterou hledám odpověď, je velmi
důležité pro vytvoření kvalitní studie. Otázka by měla být jasná, specifická a obsahovat několik
podotázek, které budou reprezentovat jednotlivé cíle studie.
• Existuje již odpověď na moji otázku? – samotné studii musí předcházet literární přehled a kritické zhodnocení dostupné evidence s definováním silných a slabých stránek jednotlivých studií.
• Jakou metodiku studie zvolit? – záleží na otázce, na kterou se hledá odpověď, a výsledcích
které se budou měřit. Může být zvolen experimentální anebo deskriptivní přístup anebo kom-
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binace obou, kvantitativní anebo kvalitativní metodika studie. Již na začátku studie je důležité
definovat, jaká data a jakým způsobem budou sbírána, důvod jejich volby a zvolit vhodnou
statistickou metodiku na jejich zpracování. Populace studie musí být jasně definována, z hlediska velikosti souboru pacientů a kritérií, na základě kterých pacienti budou zahrnováni anebo
naopak vylučováni ze studie.
• Jaké zdroje budu potřebovat? – bez ohledu na to, zda studie bude hrazena z vlastních prostředků anebo z grantu, případně dalších zdrojů, je vždy důležité rozumět, jaké náklady budou
spojené se samotnou studii.
• Jak zveřejnit výsledky studií? – velmi důležitou a uznávanou součástí výzkumného procesu,
má-li přinést změnu a zlepšení stávající praxe, je efektivní šíření výsledků studie klíčovým
odborníkům.
Prezentování výzkumu je možné různými způsoby od interních seminářů v daném zdravotnickém
zařízení až po publikování v odborných časopisech, orální prezentací anebo pomocí posteru na
národních anebo mezinárodních kongresech (např. celonárodní Kongres nemocničních lékárníků,
Evropský kongres nemocničních lékárníků EAHP, www.eahp.eu).
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10 PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1

European Statements of Hospital Pharmacy

Originální text dokumentu: https://www.eahp.eu/sites/default/files/files/European%20Statements%20of%20Hospital%20Pharmacy.pdf

Section 1: Introductory Statements and Governance
1.1 The overarching goal of the hospital pharmacy service is to optimise patient outcomes through
working collaboratively within multidisciplinary teams in order to achieve the responsible use of
medicines across all settings.
1.2 At a European level, ‚Good Hospital Pharmacy Practice‘ guidelines based on the best available
evidence should be developed and implemented. These guidelines will include corresponding
human resources and training requirements and assist national efforts to define recognised standards across the scope and levels of hospital pharmacy services.
1.3 Health systems have limited resources and these should be used responsibly to optimise outcomes
for patients. Hospital pharmacists should develop, in collaboration with other stakeholders, criteria
and measurements to enable the prioritisation of hospital pharmacy activities.
1.4 All hospitals should have access to a hospital pharmacist who has overall responsibility for the
safe, effective and optimal use of medicines. Health authorities should ensure that each hospital
pharmacy is supervised by a pharmacist with appropriate working experience in the hospital
setting, and explicit demonstration of competence in hospital pharmacy.
1.5 Hospital pharmacists should work with all relevant stakeholders to develop hospital pharmacy
human resource plans covering the breadth of hospital pharmacy practice. These should be aligned to engage hospital pharmacists as supervisors in all steps of all medicine use processes to
meet health needs and priorities across public and private sectors that optimise medicines use
and patient outcomes.
1.6 Hospital pharmacists should take the lead in coordinating the activities of multi-disciplinary,
organisation-wide Drug & Therapeutics Committees or equivalent. They should have appropriate representation as full members of these Committees which should oversee and improve all
medicines management policies.
1.7 Hospital pharmacists must be involved in the design, specification of parameters and evaluation
of ICT within the medicines processes. This will ensure that pharmacy services are integrated
within the general Information and Communication Technology (ICT) framework of the hospital
including electronic health (eHealth) and mobile health (mHealth) procedures.
Section 2: Selection, Procurement and Distribution
2.1 Hospital pharmacists should be involved in the complex process of procurement of medicines.
They should ensure transparent procurement processes are in place in line with best practice
and national legislation, and based on the principles of safety, quality and efficacy of medicines.
2.2 Hospital pharmacists should take the lead in developing, monitoring, reviewing and improving
medicine use processes and the use of medicine related technologies. Responsibility for using these
processes may rest with other health care professionals and may vary according to the medicine, the
medicine related technology, the health care setting and the multidisciplinary team delivering care.
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2.3 Hospital pharmacists should coordinate the development, maintenance and use of a medicines
formulary system, which may be local, regional and/or national. The medicine formulary system
should be linked to guidelines, protocols and treatment pathways based on the best available evidence including patient outcomes and pharmacoeconomic evaluations where these are available.
2.4 Procurement should be according to the medicine formulary and informed by the formulary
selection process. A robust process should also be in place to appropriately procure medicines
not included in the formulary where their use is indicated for the safe and effective care of individual patients.
2.5 Each hospital pharmacy should have contingency plans for shortages of medicines that it procures.
2.6 Hospital pharmacies should have responsibility for all medicines logistics in hospitals. This includes
proper storage, preparation, dispensing, distribution and disposal conditions for all medicines,
including investigational medicines.
2.7 Hospital pharmacists should be involved in the development of policies regarding the use of
medicines brought into the hospital by patients.

Section 3: Production and Compounding
3.1 Before pharmacy manufacture or preparation of a medicine, the hospital pharmacist should
ascertain whether there is a suitable commercially available pharmaceutical equivalent, and if
necessary, discuss the rationale for this decision with the relevant stakeholders.
3.2 Medicines that require manufacture or compounding must be produced by a hospital pharmacy,
or outsourced under the responsibility of the hospital pharmacist.
3.3 Before making a pharmacy preparation, the hospital pharmacist must undertake a risk assessment
to determine the best practice quality requirements. These must consider premises, equipment,
pharmaceutical knowledge and labelling.
3.4 Hospital pharmacists must ensure that an appropriate system for quality control, quality assurance
and traceability is in place for pharmacy prepared and compounded medicines.
3.5 Hazardous medicines should be prepared under appropriate conditions to minimise the risk of
contaminating the product and exposing hospital personnel, patients and the environment to harm.
3.6 When the reconstitution or mixing of medicines takes place in a patient care area, a hospital
pharmacist should approve written procedures that ensure staff involved in these procedures are
appropriately trained.
Section 4: Clinical Pharmacy Services
4.1 Hospital pharmacists should be involved in all patient care settings to prospectively influence collaborative, multidisciplinary therapeutic decision-making; they should play a full part in decision
making including advising, implementing and monitoring medication changes in full partnership
with patients, carers and other health care professionals.
4.2 All prescriptions should be reviewed and validated as soon as possible by a hospital pharmacist.
Whenever the clinical situation allows, this review should take place prior to the supply and
administration of medicines.
4.3 Hospital pharmacists should have access to the patients’ health record. Their clinical interventions should
be documented in the patients’ health record and analysed to inform quality improvement interventions.
4.4 All the medicines used by patients should be entered on the patient‘s medical record and reconciled
by the hospital pharmacist on admission. Hospital pharmacists should assess the appropriateness
of all patients’ medicines, including herbal and dietary supplements.
4.5 Hospital pharmacists should promote seamless care by contributing to transfer of information
about medicines whenever patients move between and within healthcare settings.
4.6 Hospital pharmacists, as an integral part of all patient care teams, should ensure that patients and
carers are offered information about their clinical management options, and especially about the
use of their medicines, in terms they can understand.
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4.7 Hospital pharmacists should inform, educate and advise patients, carers and other health care
professionals when medicines are used outside of their marketing authorisation.
4.8 Clinical pharmacy services should continuously evolve to optimise patients’ outcomes.

Section 5: Patient Safety and Quality Assurance
5.1 The “seven rights” (the right patient, right medicine, right dose, right route, right time, right
information and right documentation) should be fulfilled in all medicines-related activities in
the hospital.
5.2 Hospital pharmacists should ensure the development of appropriate quality assurance strategies
for medicines use processes to detect errors and identify priorities for improvement.
5.3 Hospital pharmacists should ensure their hospitals seek review of their medicines use processes
by an external quality assessment accreditation programme, and act on reports to improve the
quality and safety of these processes.
5.4 Hospital pharmacists should ensure the reporting of adverse drug reactions and medication
errors to regional or national pharmacovigilance programmes or patient safety programmes.
5.5 Hospital pharmacists should help to decrease the risk of medication errors by disseminating
evidence-based approaches to error reduction including computerised decision support.
5.6 Hospital pharmacists should identify high-risk medicines and ensure appropriate procedures are
implemented in procurement, prescribing, preparing, dispensing, administration and monitoring
processes to minimise risk.
5.7 Hospital pharmacists should ensure that the medicines administration process is designed such
that transcription steps between the original prescription and the medicines administration
record are eliminated.
5.8 Hospital pharmacists should ensure accurate recording of all allergy and other relevant medicine-related information in the patient‘s health record. This information should be accessible and
evaluated prior to prescription and administration of medicines.
5.9 Hospital pharmacists should ensure that the information needed for safe medicines use, including
both preparation and administration, is accessible at the point of care.
5.10 Hospital pharmacists should ensure that medicines stored throughout the hospital are packaged
and labelled so to assure identification, maintain integrity until immediately prior to use and
permit correct administration.
5.11 Hospital pharmacists should support and implement systems that allow traceability of all medicines dispensed by the pharmacy.
Section 6: Education and Research
6.1 Undergraduate pharmacy curricula should include experience of hospital pharmacy practice. The
role of all hospital healthcare practitioners, including hospital pharmacists, should be integrated
into the curricula of other health professionals.
6.2 All those involved in medicines use processes must be able to demonstrate their competency in
their roles. Hospital pharmacists should participate in the development of European-wide competency frameworks to ensure standards of best practice are met.
6.3 A European-wide framework for initial post graduate education and training in hospital pharmacy
with an assessment of individual competence is essential. In addition, hospital pharmacists should
engage in relevant educational opportunities at all stages of their career.
6.4 Hospital pharmacists should actively engage in and publish research, particularly on hospital
pharmacy practice. Research methods should be part of undergraduate and postgraduate training
programmes for hospital pharmacists.
6.5 Hospital pharmacists should be actively involved in clinical trials of medicines.
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PŘÍLOHA 2
Vzor technologického předpisu
Název:

Methadoni hydrochloridi solutio 0,5 %
Roztok methadon-hydrochloridu 0,5 %

Složení:

Složení: Methadoni hydrochloridum 5,0; Aqua purificata 995,0
Při přípravě jiného množství roztoku se počet gramů roztoku násobí 5 a získá se navážka v miligramech.

Postup přípravy:

5 g methadonu (nebo vypočtená navážka) se rozpustí v čištěné vodě a roztok se v případě potřeby se zfiltruje.
O přípravě se vypracuje protokol, který obsahuje: pořadové číslo, číslo žádanky, množství a šarži použité suroviny, počet
a velikost připravovaných balení, datum přípravy, jméno a podpis připravujících.
Substance methadonu se převáží před přípravou a po přípravě, hodnoty se také zaznamenají do protokolu.

Obalový materiál:

Tmavá skleněná lékovka, plastový uzávěr.

Způsob označení:

Bílá signatura s modrým pruhem, složením přípravku, datem přípravy, datem exspirace, označením lékárny, podpisem
připravujícího.
Uchovávat při teplotě 2-8 °C.
Na signaturu se zaznamená celková hmotnost (roztok i s lékovkou).

Datum schválení
Podpis schvalujícího lékárníka

PŘÍLOHA 3
Vybrané informace ze seznamu léčivých přípravků ze skupiny antiinfektiv,
antisér a antidot (viz Věstník MZ – částka 10/2019 – Tabulka č. 1J)
Originální text dokumentu:
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c10/2019_18026_3977_11.html

Antiséra
Generický
název
přípravku

Obchodní název
přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Indikace

Počet ampulí, injekčních
lahviček, tablet, kapslí
na 1 léčebnou kúru

Počet pacientů/
dávek
(amp./tbl./cps)

Aplikace

Antitoxin
botulinu

ANTYTOKSYNA
BOTULINOWA ABE
injekční roztok,
1x 10 ml nebo 5x 10 ml
v případě nedostupnosti
přípravek
BAT® [Botulism Antitoxin
Heptavalent (A, B, C, D,
E, F, G) - (Equine)]
injekční roztok,
1x 20 ml nebo 1x 50 ml

léčba botulismu

5 - 10 injekčních lahviček
à 10 ml (ABE)
nebo
1 injekční lahvička
à 20 ml (50 ml) BAT

6 (60 lahviček)
pro ABE
nebo
12 (12 lahviček)
pro BAT

do 6 hodin

Immunoglobulinum
humanum
rabicum

BERIRAB
injekční rozto
1x 2 ml/300IU
BERIRAB injekční roztok
1x 5 ml/750IU

postexpoziční profylaxe
vztekliny

20 IU na 1 kg tělesné
hmotnosti
Pro 70 kg dospělého
5 ampulí à 2 ml nebo
2 ampule à 5 ml

12 (60 ampulí
à 2 ml)
nebo
12 (24 ampulí
à 5 ml)

do 6 hodin

PŘÍLOHY

Generický
název
přípravku

Obchodní název
přípravku, léková forma,
velikost balení*

Indikace

sérum proti
viru varicelly
a zosteru

VARITECT CP
25 IU/ ml
infuzní roztok
1 amp/5 ml/125 IU

profylaxe varicely
u novorozenců a/nebo dětí
do 1 roku s imunodefektem
profylaxe varicely
u těhotných žen dle návrhu
doporučeného postupu
profylaxe a léčby varicely
u těhotných a novorozenců
Návrh doporučeného
postupu Společnosti
infekčního lékařství
(ČLS JEP).

difterický
antitoxin

ANTIDIPHTHERIA SERUM
BUL BIO 5000IU INJ SOL
10x 10 ml
a/nebo
ANTIDIPHTHERIA SERUM
BUL BIO 5000IU INJ SOL
1x 10 ml

léčba záškrtu

Počet ampulí, injekčních Počet pacientů/
lahviček, tablet, kapslí
dávek
na 1 léčebnou kúru
(amp./tbl./cps)

Aplikace

novorozenci:
25 IU/1 ml na 1kg tělesné
hmotnosti

novorozenci:
5 (5 ampulí)

do
6 hodin

těhotné ženy:
0,2 (-1) ml/kg
dospělý 75 kg
0,2(-1) ml/kg

těhotné ženy:
3 (10-15 ampulí)
Celková zásoba 50
ampulí

do 72
(až 96)
hodin

1-10 ampulí à 10 ml

5 (50 ampulí)

do
6 hodin

Antituberkulotika
Generický
název
přípravku

Obchodní název přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Rifampicin

EREMFAT i.v. 600 mg,
inf. plv. sol.
1x 600 mg+solv.

Isoniazid

ISOZID 0,5 N inf. plv. sol.
10x 0,5 N

Cykloserin

CYCLOSERINE 250 mg
CPS DUR 100

Capreomycin

CAPREOMYCIN (CAPASTAT)
1 G INJ PLV SOL 1

Clofazimin

LAMPRENE 50 mg
CPS DUR 100

Indikace

léčba pacientů s tuberkulózou jakékoli
lokalizace v kritickém stavu s nemožností
přijímat léčiva per os nebo je vstřebávat z GIT
(zejména pacienti na umělé plicní ventilaci
s podporou vitálních funkcí)
léčba pacientů s tuberkulózou jakékoli
lokalizace v kritickém stavu s nemožností
přijímat léčiva per os nebo je vstřebávat z GIT
(zejména pacienti na umělé plicní ventilaci
s podporou vitálních funkcí)
léčba pacientů s tuberkulózou jakékoli
lokalizace způsobené kmenem
Mycobacterium tuberculosis rezistentním
nejméně na dvě základní antituberkulotika
(isoniazid, rifampicin)
léčba pacientů s tuberkulózou jakékoli
lokalizace způsobené kmenem
Mycobacterium tuberculosis rezistentní
nejméně na dvě základní antituberkulotika
(isoniazid, rifampicin)
léčba pacientů s tuberkulózou jakékoli
lokalizace způsobené kmenem
Mycobacterium tuberculosis
rezistentním nejméně na dvě základní
antituberkulotika
(isoniazid, rifampicin)

Počet ampulí,
injekčních
lahviček,
kapslí na
1 léčebnou
kúru

Počet
pacientů/
dávek
(amp./tbl./
cps)

Aplikace

20 injekčních
lahviček
à 600 mg

4 (80 lahviček)

do
12 hodin

10 ampulí
à 0,5 N
tj. 0,5 g

2 (20 ampulí)

do
12 hodin

100 kapslí
à 250 mg

10 (1000
kapslí)

do
48 hodin

30 injekčních
lahviček à 1 g

2 (60 lahviček)

do
48 hodin

100 kapslí
à 50 mg

2 (200 kapslí)

do
48 hodin

PŘÍLOHY

Antivirotika
Generický
název
přípravku

Obchodní název přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Indikace

Počet ampulí
na 1 léčebnou
kúru

Počet pacientů/
dávek (ampulí)

Aplikace

Peramivir

RAPIVAB 10 mg/ml INJ SOL
3x 20 ml
nebo
ALPIVAB 200 mg
INF CNC SOL 3x 20 ml
(registrovaný léčivý
přípravek)

léčba akutní chřipky u pacientů
starších 18 let
(Alpivab se nedoporučuje u dětí
mladších 2 let)

15 ampulí/
200 mg/20 ml

4 (60 ampulí)

do 12 hodin

Antimykotika
Generický
název
přípravku

Obchodní název přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Indikace

Počet ampulí
na 1 léčebnou
kúru

Počet pacientů/
dávek (ampulí

Aplikace

Pentamidin

PENTACARINAT
300 mg/10 ml INJ/INF
PLV SOL 5x 10 ml

léčba pneumocystové pneumonie,
onemocnění HIV s pneumonií
způsobenou Pneumocystis carinii
a pro léčbu africké trypanosomózy

20 ampulí
à 300 mg

3 (60 ampulí)

do 12 hodin

Flucytosin

ANCOTIL
500 mg TBL 100

léčba kryptokokové meningitidy

300 tablet

1 (300 tablet)

do 24 hodin

Obchodní název přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Indikace

Počet ampulí,
tablet, kapslí
na 1 léčebnou
kúru

Počet pacientů/
dávek
(amp./tbl./cps.)

Aplikace

Chinin

QUINIMAX 250 mg/2 ml
INJ SOL 3x 2 ml

léčba komplikované (maligní)
malárie vyvolané původcem
Plasmodium falciparum, popř.
Plasmodium knowlesi, či pro léčbu
těžkého průběhu malárie terciány
vyvolané Plasmodium vivax a také
pro léčbu babesióz

9-15 ampulí
à 250 mg/2 ml

3 (45 ampulí)

do 6 hodin

Meglumin
antimoniát

GLUCANTIME 1,5G/5 ml
INJ SOL 5x 5 ml

léčba kožní, mukokutánní a viscerální
leishmaniózy

50-70 ampulí
à 1,5g/5 ml

3 (150 ampulí)

do 48 hodin

Primachin

PRIMAQUINE 15 mg
TBL NOB 100

antirelapsová léčba malárie terciány
vyvolané původci Plasmodium vivax
nebo Plasmodium ovale

100 tablet
à 15 mg

3 (300 tablet)

do 48 hodin

BILTRICIDE 600 mg
TBL FLM 6

léčba všech forem schistozomózy,
jiných infekcí způsobených
motolicemi (Trematodes), teniózy,
cysticerkózy, difylobotriózy,
sparganózy a jiných infekcí
způsobených tasemnicemi
(léčba by měla probíhat pod
dohledem odborného
infektologického pracoviště)

40-75 mg/kg
tělesné
hmotnosti
rozdělených
do 3 denních
dávek po dobu
1 až 3 dní

3 (90 tablet)

do 72 hodin

Antiparazitika
Generický
název
přípravku

Praziquantel

PŘÍLOHY

Generický název
přípravku

Obchodní název přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Indikace

Počet ampulí,
tablet, kapslí
na 1 léčebnou
kúru

Počet
pacientů/
dávek
(amp./tbl./cps.)

Aplikace

Artesunát i.V.

MALACEF 60 mg
(ARTESUN 60 mg)
60 mg POWDER/VIAL
+ 1 ml SOLV./AMP

léčba komplikované (maligní)
malárie vyvolané původcem
Plasmodium falciparum,
popř. Plasmodium knowlesi,
či pro léčbu těžkého průběhu
malárie

18 lahviček /bal.
à 60 mg/(1 ml)
**odkaz
na pokyny
k podávání
přípravku

2 (36 lahviček)

do
6 hodin

Miltefosin p.O.

IMPAVIDO
50 mg CPS 28

léčba viscerální, mukokutánní
a kožní leishmaniózy

56-84 kapslí
á 50 mg

1 (84 kapslí)

do
48 hodin

Generický název
přípravku

Obchodní název přípravku,
léková forma, velikost balení*

Indikace

Počet ampulí
na 1 léčebnou
kúru

Počet pacientů/
dávek (ampulí)

Aplikace

Polyvalentní
hadí sérum

ANTIVIPMYN TRI
INJ PLV SOL 1+1x 10 ml

akutní intoxikace jedem
exotických jedovatých hadů

2-5 ampulí
à 10 ml

1-2 (5 ampulí)

bezodkladně

Polyvalentní
hadí sérum

SNAKE VENOM ANTISERUM
I.P. INJ PLV SOL 2x 10 ml
SNAKE VENOM ANTISERUM
I.P. INJ PLV SOL 1x 10 ml

akutní intoxikace jedem
exotických jedovatých hadů

2-5 ampulí
à 10 ml

1-2 (5 ampulí)

bezodkladně

Antisérum proti
jedu zmije
evropské

VIPERATAB
100 mg INJ PLV SOL 2

akutní intoxikace jedem zmije
obecné a dalších zmijí (jde
o hypoalergenní ovčí
antisérum vhodné pro děti
a alergické osoby).

2 ampule
à 100 mg

4-8 (16 ampulí)

bezodkladně

Obchodní název přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Indikace

Počet ampulí,
tablet, kapslí
na 1 léčebnou
kúru

Počet
pacientů/
dávek (amp./
tbl./cps.)

Aplikace

45 dávek
(45 ampulí)

bezodkladně
intravenózní
podání

Hadí antiséra

Antidota
Generický název
přípravku

Dimethylaminophenoli
hydrochloridum

4-DMAP
50 mg ml
INJ SOL 5x 5 ml

intoxikace kyanidy

Dospělí:
250 mg
(tj. 3-4 mg/kg
tělesné hmotnosti);
Děti:
3,25 mg/kg tělesné
hmotnosti

Natrii thiosulfas

NATRIUM-THIOSULFAT 10%100
mg/ml
INJ SOL 5x 10 ml

intoxikace kyanidy
a kyanovodíkem

Dospělý:
2-7 balení (7-35 g)
Dítě:
1-3 balení (3-15 g)

14-50 dávek
(500 ampulí)

bezodkladně

Hydroxokobalaminum

CYANOKIT
5G INF PLV SOL 1+SET
(registrovaný léčivý přípravek)

intoxikace kyanidy,
kouřovými plyny

Dospělý:
1-2 injekční
lahvičky (5-10 g)
Dítě:
1/2-1 injekční
lahvička (2,5-5 g)

15 dávek
(15 lahviček)

bezodkladně

PŘÍLOHY

Indikace

Počet ampulí, tablet,
kapslí na 1 léčebnou kúru

Počet
pacientů/
dávek (amp./
tbl./cps.)

Aplikace

SUCCICAPTAL
200 mg
CPS DUR 15

intoxikace
olovem a rtutí

Dospělý:
45 kapslí/5 dní (2,1 g /den),
pak až 98 kapslí (1,4 g /den)
až 14 dní;
Dítě: 23 kapsle/5 dní
(900 mg/den), pak až
45 kapslí (300 mg/den)

5-12 dávek
(750 kapslí)

po prokázání
toxické
koncentrace
v séru

Obidoximii
dichloridum

TOXOGONIN
250 mg/ml
INJ SOL 5x 1 ml

intoxikace
organofosfáty,
otravy
rganofosfátovými
insekticidy nebo
chemickými
bojovými látkami na
bázi organofosfátů

Dospělý:
1-2 ampule (250-500 mg)
úvodem, pak v infuzi
40 dávek
až do 1-2 g
(200 ampulí)
Dítě:
1/2-1 ampule (120-250 mg),
pak v infuzi až do 0,5-1 g

bezodkladně

Silibinini
dinatrii
disuccinas

LEGALON SIL
350 mg
INJ PLV SOL 4

akutní intoxikace
houbou
Amanita Phalloides
(muchomůrka
zelená)

Dospělý:
4 lahvičky/den (1,4 g/24 hod)
Dítě: 2 lahvičky/den
(600 mg/24 hod)

40 dávek
(160 lahviček)

bezodkladně

Physostigmini
salicylas

ANTICHOLIUM
2 mg/5 ml
INJ SOL 5x 5 ml

akutní intoxikace
doprovázené těžkým
centrálním
anticholinergním
syndromem
(atropin, skopolamin,
hyoscyamin)

Dospělý:
2 až 5 ampulí úvodem,
pak 1-4 mg po 20 minutách
Dítě: 2-3 ampule
Batole: 1 ampule:
počáteční dávka 0,5 mg,
poté 0,5 mg po 5 minutách
do celkové dávky 2 mg

8 dávek
(40 ampulí)

bezodkladně

Methylthioninii
chloridum

METHYLTHIONINIUMCHLORID
PROVEBLUE 5 mg/ ml
INJ SOL 5x 10 ml (registrovaný
léčivý přípravek)

intoxikace
methemoglobinizujícími
látkami

2-5 ampulí à 5 mg/ml

30 dávek
(75 ampulí)

bezodkladně

Antitoxinum
digitalis ovillum

DIGIFAB
40 mg INJ PLV SOL 12

těžké intoxikace
digoxinem
a digitalisovými
alkaloidy

Dospělý i dítě
až 10-20 ampulí

1-2 dávky
(12-24 ampulí)

bezodkladně

DIMAVAL (DMPS) 100 mg
Hartkapseln, tvrdé tobolky
20x 100 mg

akutní a chronické
otravy rtutí;
chronické otravy
olovem; zvýšení
eliminacetěžkých
kovů u otrav
arzenem, mědí,
antimonem,
chrómem
a kobaltem;
antidotum pro léčbu
vnitřní kontaminace
radionuklidy polonia,
rtuti a olova

Dospělý akutní otrava:
12x 1-2 tobolky à 24 hod;
chronická otrava:
4x 1-2 tobolky à 24 hod.

1-2 dávky
(400 tobolek)

po prokázání
toxické
koncentrace
v séru

Generický název
přípravku

Succimerum

Unithiolum
natricum
monohydricum

Obchodní název přípravku,
léková forma,
velikost balení*

PŘÍLOHY

Obchodní název
přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Indikace

Počet ampulí, tablet,
kapslí na 1 léčebnou kúru

Počet
pacientů/
dávek (amp./
tbl./cps.)

Aplikace

Unithiolum
natricum
monohydricum

DIMAVAL 250 mg
DMPS-Na/5 ml
Injektionslösung,
ampulky
5x 5 ml/250 mg

akutní otravy rtutí (kovové,
parní, anorganické nebo
organické sloučeniny);
zvýšení eliminace těžkých
kovů u otrav arzenem,
mědí, antimonem,
chrómem a kobaltem;
antidotum pro léčbu otrav
radionuklidy polonia, rtuti
a olova

Dospělý
1. den
6x 1 ampule à 24 hodin,
2. den
4x 1 ampule à 24 hodin,
3. den
3x 1 ampule à 24 hod
4. den
2x 1 ampule à 24 hod

1-2 dávky
(30 ampulí)

po prokázání
toxické
koncentrace
v séru

Calcii trinatrii
pentetas

DITRIPENTAT-HEYL
(DTPA), injekční roztok
1000 mg/5 ml,
ampulky
5x 5 ml/1000 mg

dlouhodobá léčba intoxikace
radionuklidy - americium,
plutonium, curium,
kalifornium, berkelium;
léčba intoxikace radionuklidy
těžkých kovů - transurany,
izotopy olova, železa, zinku,
manganu, chromu

Dospělý:
1. týden
1 g Ca-DTPA denně po dobu
5 dní
Dále 6 týdnů 1 g Ca-DTPA
2-3krát týdně

1 dávka
(25 ampulí)

bezodkladně

Natrii perchloras
monohydricus

IRENAT TROPFEN
300 mg/ml, perorální
kapky (roztok) 40 ml

antidotum při intoxikaci
radioaktivním jódem;
detoxikans

10-20 kapek/den,
výjimečně až 50 kapek/den

1-2 dávky
(2 lahvičky)

bezodkladně

odstraňování nebo
zamezení absorpce
radiocesia
(např. Cs134, Cs137);
antidotum pro intoxikaci
radioaktivním thalliem či
rubidiem

Dospělý i dítě:
3 až 20 g denně
v 3-4 jednotlivých dávkách,
např. 3x 6 tobolek à 24 hodin

1-2 dávky
(360 tobolek)

po prokázání
toxické
koncentrace
v séru

Generický název
přípravku

RADIOGARDASE-Cs,
Ferri
tobolky
hexacyanoferrosas tvrdé
36x 500 mg

Zinci trinatrii
pentetas

ZINK-TRINATRIUMPENTETAT (Zn-DTPA),
injekční roztok
1055 mg/5 ml,
ampulky 5x 5 ml

dlouhodobá léčba intoxikací
radionuklidy (americium,
plutonium, curium,
kalifornium, berkelium)

Dospělý:
obvykle 1 ampule/den
Dítě:
25-50 mg/kg a den

1 dávka
(25 ampulí)

bezodkladně

Deferoxamini
mesilas

DESFERAL
500 mg INJ PLV SOL 10
(registrovaný léčivý
přípravek)

intoxikace železem,
hliníkem

Dospělý i dítě:
kontinuální infuze rychlostí
15 mg/kg/hod,
do celkové dávky
80 mg/kg/24 hodin

3-5 dávek
(100 ampulí)

bezodkladně

Fomepizol

FOMEPIZOLE EUSA
Pharma, koncentrát
pro infuzní roztok
100 mg/20 ml,
ampulky 5x 20 ml

otrava
etylenglykolem,
dietylenglykolem,
metanolem

Dospělí:
20-40 ampulí
a 100 mg/20 ml
Dítě:
10-15 mg/kg
váhy jedna dávka,
celkem 2-6 dávek dle
závažnosti otravy.

2 (80 ampulí)

aplikace
nitrožilní,
bezodkladně

* V případě nedostupnosti léčivého přípravku s uvedeným obchodním názvem, lékovou formou, velikostí balení lze zajistit zásobu léčivého přípravku s jiným obchodním názvem,
shodnou lékovou formou a obdobnou velikostí balení za následujících podmínek:
a) léčivý přípravek obsahuje stejnou léčivou látku;
b) léčivý přípravek je schválen v rámci specifického léčebného programu nebo je registrován;
c) léčivý přípravek je používán v obdobných terapeutických indikacích.
** Odkaz: Guideline for administration for injectable artesunate for severe malaria https://www.mmv.org/sites/default/files/uploads/docs/access/Injectable_Artesunate_Tool_Kit/
InjectableArtesunate_posterEN.pdf

PŘÍLOHY

Obchodní název
přípravku,
léková forma,
velikost balení*

Indikace

Počet ampulí, tablet,
kapslí na 1 léčebnou kúru

Počet
pacientů/
dávek (amp./
tbl./cps.)

Aplikace

Unithiolum
natricum
monohydricum

DIMAVAL 250 mg
DMPS-Na/5 ml
Injektionslösung,
ampulky
5x 5 ml/250 mg

akutní otravy rtutí (kovové,
parní, anorganické nebo
organické sloučeniny);
zvýšení eliminace těžkých
kovů u otrav arzenem,
mědí, antimonem,
chrómem a kobaltem;
antidotum pro léčbu otrav
radionuklidy polonia, rtuti
a olova

Dospělý
1. den
6x 1 ampule à 24 hodin,
2. den
4x 1 ampule à 24 hodin,
3. den
3x 1 ampule à 24 hod
4. den
2x 1 ampule à 24 hod

1-2 dávky
(30 ampulí)

po prokázání
toxické
koncentrace
v séru

Calcii trinatrii
pentetas

DITRIPENTAT-HEYL
(DTPA), injekční roztok
1000 mg/5 ml,
ampulky
5x 5 ml/1000 mg

dlouhodobá léčba intoxikace
radionuklidy - americium,
plutonium, curium,
kalifornium, berkelium;
léčba intoxikace radionuklidy
těžkých kovů - transurany,
izotopy olova, železa, zinku,
manganu, chromu

Dospělý:
1. týden
1 g Ca-DTPA denně po dobu
5 dní
Dále 6 týdnů 1 g Ca-DTPA
2-3krát týdně

1 dávka
(25 ampulí)

bezodkladně

Natrii perchloras
monohydricus

IRENAT TROPFEN
300 mg/ml, perorální
kapky (roztok) 40 ml

antidotum při intoxikaci
radioaktivním jódem;
detoxikans

10-20 kapek/den,
výjimečně až 50 kapek/den

1-2 dávky
(2 lahvičky)

bezodkladně

odstraňování nebo
zamezení absorpce
radiocesia
(např. Cs134, Cs137);
antidotum pro intoxikaci
radioaktivním thalliem či
rubidiem

Dospělý i dítě:
3 až 20 g denně
v 3-4 jednotlivých dávkách,
např. 3x 6 tobolek à 24 hodin

1-2 dávky
(360 tobolek)

po prokázání
toxické
koncentrace
v séru

Generický název
přípravku

RADIOGARDASE-Cs,
Ferri
tobolky
hexacyanoferrosas tvrdé
36x 500 mg

Zinci trinatrii
pentetas

ZINK-TRINATRIUMPENTETAT (Zn-DTPA),
injekční roztok
1055 mg/5 ml,
ampulky 5x 5 ml

dlouhodobá léčba intoxikací
radionuklidy (americium,
plutonium, curium,
kalifornium, berkelium)

Dospělý:
obvykle 1 ampule/den
Dítě:
25-50 mg/kg a den

1 dávka
(25 ampulí)

bezodkladně

Deferoxamini
mesilas

DESFERAL
500 mg INJ PLV SOL 10
(registrovaný léčivý
přípravek)

intoxikace železem,
hliníkem

Dospělý i dítě:
kontinuální infuze rychlostí
15 mg/kg/hod,
do celkové dávky
80 mg/kg/24 hodin

3-5 dávek
(100 ampulí)

bezodkladně

Fomepizol

FOMEPIZOLE EUSA
Pharma, koncentrát
pro infuzní roztok
100 mg/20 ml,
ampulky 5x 20 ml

otrava
etylenglykolem,
dietylenglykolem,
metanolem

Dospělí:
20-40 ampulí
a 100 mg/20 ml
Dítě:
10-15 mg/kg
váhy jedna dávka,
celkem 2-6 dávek dle
závažnosti otravy.

2 (80 ampulí)

aplikace
nitrožilní,
bezodkladně

* V případě nedostupnosti léčivého přípravku s uvedeným obchodním názvem, lékovou formou, velikostí balení lze zajistit zásobu léčivého přípravku s jiným obchodním názvem,
shodnou lékovou formou a obdobnou velikostí balení za následujících podmínek:
a) léčivý přípravek obsahuje stejnou léčivou látku;
b) léčivý přípravek je schválen v rámci specifického léčebného programu nebo je registrován;
c) léčivý přípravek je používán v obdobných terapeutických indikacích.
** Odkaz: Guideline for administration for injectable artesunate for severe malaria https://www.mmv.org/sites/default/files/uploads/docs/access/Injectable_Artesunate_Tool_Kit/
InjectableArtesunate_posterEN.pdf

Vytvořeno a vytištěno v rámci projektu Specializační vzdělávání v oboru nemocniční
a veřejné lékárenství a dalších farmaceutických oborů
Projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008213
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