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SEZNAM POU$IT#CH ZKRATEK

ABS antimicrobial stewardship 
ACD  automated dispensing cabinet (za$ízení pro automatizovanou dispenzaci lék% na 

odd#lení)
ARO Anesteziologické a)resuscita!ní odd#lení
ASHP American Society of Health-System Pharmacists
ATD anti -tampering device (prost$edek k)ov#$ení manipulace s)obalem)
AUC area under curve (plocha pod k$ivkou)
BSA body surface area (t#lesn" povrch)
CL cytotoxická látka/cytostatikum
'FS 'LS JEP  'eská farmaceutická spole!nost p$i 'eské léka$ské spole!nosti Jana Evangelisty 

Purkyn#
'LnK 'eská lékárnická komora
'OSKF 'eská odborná spole!nos- klinické farmacie
'R 'eská republika
CO oxid uhelnat"
CPOE Computerized Physician Order Entry, nebo také Computerized Provider Order Entry
CRA Clinical Research Associate
CRO Contract Research Organisation
DRG diagnosis-related group (skupiny vzta&ené k)diagnóze)
DRP drug-related problem
EAHP European Association of Hospital Pharmacists
EHS Evropské hospodá$ské spole!enství
EMA European Medicines Agency (Evropská agentura pro lé!ivé p$ípravky)
ES Evropské statementy
EU Evropská unie 
FDA Food and Drug Administration (Ú$ad pro kontrolu potravin a)lé!iv)
GCP good clinical praxis (správná klinická praxe)
GSM Globální systém pro mobilní komunikaci
HLP hodnocen" lé!iv" p$ípravek
HVLP hromadn# vyráb#n" lé!iv" p$ípravek 
IARC  International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro v"zkum 

rakoviny)
IKEM Institut klinické a)experimentální medicíny
INR international normalized ratio
IPLP individuáln# p$ipravovan" lé!iv" p$ípravek
JIP jednotka intenzivní pé!e
KF klinick" farmaceut
KHL klinické hodnocení lé!iv
KP kontrolované pásmo
LF UK Léka$ská fakulta Univerzity Karlovy
LIC lékové informa!ní centrum
LP lé!iv" p$ípravek
MOÚ Masaryk%v onkologick" ústav
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MRSA methicilin rezistentní Staphylococcus aureus
MZ Ministerstvo zdravotnictví 'eské republiky
NIS nemocni!ní informa!ní systém
NL nemocni!ní lékárník/nemocni!ní lékárna
OLZP Odd#lení lé!iv a)zdravotnick"ch prost$edk%
OPL omamné a)psychotropní látky (návykové látky)
OPSL odd#lení p$ípravy sterilních lé!iv
OOPP osobní ochranné pracovní prost$edky/pom%cky 
PL pozitivní list
SCAU seznam cen a)úhrad
SLP specifick" lé!ebn" program
SNL Sekce nemocni!ních lékárník% 'FS 'LS JEP
SOP standardní opera!ní postup
SPC summary of product characteristics (souhrn informací o)p$ípravku)
SÚKL Státní ústav pro kontrolu lé!iv 
TDM terapeutické monitorování lé!iv (therapeutic drug monitoring)
TIS Toxikologické informa!ní st$edisko
TP technologick" postup
TTR time in therapeutic range
UDS unit dose system (jednodávkov" systém)
UI  jedine!n" identifikátor, kter" identifikuje jednotlivá balení LP a)slou&í k)ov#$ení 

jejich pravosti
VFN V(eobecná fakultní nemocnice
ZP zdravotní poji(-ovna
ZULP zvlá(- ú!tovan" lé!iv" p$ípravek (lék)
ZUM zvlá(- ú!tovan" materiál (zdravotnick" prost$edek)
ZZ zdravotnické za$ízení
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Citace 
v)textu

Zkrácené 
ozna!ení 
v)textu

Pln" název zákona, na#ízení vlády nebo vyhlá$ky

[L1] zákon 
48/1997

Zákon !. 48/1997 Sb., o"ve#ejném zdravotním poji$t%ní a"o"zm%n% a"dopln%ní n%kter&ch 
souvisejících zákon'
Zákon !. 258/2000 Sb., o"o"ochran% ve#ejného zdraví a"o"zm%n% n%kter&ch souvisejících 
zákon'

[L2] zákon 
78/2004

Zákon !. 78/2004 Sb., o"nakládání s"geneticky modi(kovan&mi organismy a"genetick&mi 
produkty, ve zn%ní pozd%j$ích p#edpis'

[L3] zákon 
95/2004

Zákon !. 95/2004 Sb., o"podmínkách získávání a"uznávání odborné zp'sobilosti 
a"specializované zp'sobilosti k"v&konu zdravotnického povolání léka#e, zubního léka#e 
a"farmaceuta

[L4] zákon 
96/2004

Zákon !. 96/2004 Sb., o"podmínkách získávání a"uznávání zp'sobilosti k"v&konu neléka#sk&ch 
zdravotnick&ch povolání a"k"v&konu !inností souvisejících s"poskytováním zdravotní pé!e 
a"o"zm%n% n%kter&ch souvisejících zákon'

[L5] zákon 
141/2009

Zákon !. 141/2009 Sb., o"návykov&ch látkách

[L6] zákon 
167/1998

Zákon !. 167/1998 Sb., o"návykov&ch látkách a"zm%n% n%kter&ch dal$ích zákon', ve zn%ní 
pozd%j$ích p#edpis'.

[L7] zákon 
262/2006

Zákon !. 262/2006 Sb., zákoník práce

[L8] zákon 
309/2006

Zákon !. 309/2006 Sb., kter&m se upravují dal$í po)adavky bezpe!nosti a"ochrany zdraví 
p#i práci v"pracovn%právních vztazích a"o"zaji$t%ní bezpe!nosti a"ochrany zdraví p#i !innosti 
nebo poskytování slu)eb mimo pracovn%právní vztahy (zákon o"zaji$t%ní dal$ích podmínek 
bezpe!nosti a"ochrany zdraví p#i práci)

[L9] zákon 
378/2007

Zákon !. 378/2007 Sb., o"lé!ivech a"o"zm%nách n%kter&ch souvisejících zákon', ve zn%ní 
pozd%j$ích p#edpis'

[L10] NV 361/2001 Na#ízení vlády !. 361/2007 Sb., kter&m se stanoví podmínky ochrany zdraví p#i práci, které 
mimo jiné stanovuje zam%stnavateli povinnost zavést vhodné analytické postupy pro m%#ení 
chemick&ch karcinogen' v"pracovním prost#edí

[L11] NV 463/2013 Na#ízení vlády !. 463/2013 Sb., o"seznamech návykov&ch látek

[L12] NV 
469/2002

Na#ízení vlády !. 469/2002 Sb., kter&m se stanoví katalog prací a"kvali(ka!ní p#edpoklady 
a"kter&m se m%ní na#ízení vlády o"platov&ch pom%rech zam%stnanc' ve ve#ejn&ch slu)bách 
a"správ%

[L13] vyhlá$ka 
54/2008

Vyhlá$ka !. 54/2008 Sb., o"zp'sobu p#edepisování lé!iv&ch p#ípravk', údajích uvád%n&ch 
na léka#ském p#edpisu a"o"pravidlech pou)ívání léka#sk&ch p#edpis'"

ZKRATKY PRÁVNÍCH P%EDPIS&
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[L14] vyhlá$ka 
55/2011

Vyhlá$ka !. 55/2011 Sb., o"!innostech zdravotnick&ch pracovník' a"jin&ch odborn&ch 
pracovník'

[L15] vyhlá$ka 
84/2008

Vyhlá$ka !. 84/2008 Sb., o"správné lékárenské praxi, bli)$ích podmínkách zacházení s"lé!ivy 
v"lékárnách, zdravotnick&ch za#ízeních a"u"dal$ích provozovatel' a"za#ízení vydávajících lé!ivé 
p#ípravky, ve zn%ní pozd%j$ích p#edpis'

[L16] vyhlá$ka 
85/2005

Vyhlá$ka !. 85/2008 Sb., o"stanovení seznamu lé!iv&ch látek a"pomocn&ch látek, které lze 
pou)ít pro p#ípravu lé!iv&ch p#ípravk'

[L17] vyhlá$ka 
86/2008

Vyhlá$ka !. 86/2008 Sb., o"stanovení zásad správné laboratorní praxe v"oblasti lé!iv

[L18] vyhlá$ka 
123/2006

Vyhlá$ka !. 123/2006 Sb., o"evidenci a"dokumentaci návykov&ch látek a"p#ípravk' v"platném 
zn%ní

[L19] vyhlá$ka 
201/2018

Vyhlá$ka !. 201/2018 Sb., o"stanovení hodnot bodu, v&$e úhrad hrazen&ch slu)eb a"regula!ních 
omezení pro rok 2019

[L20] vyhlá$ka 
209/2004

Vyhlá$ka !. 209/2004 Sb., o"správné klinické praxi a"bli)$ích podmínkách nakládání 
s"geneticky modi(kovan&mi organismy a"genetick&mi produkty

[L21] vyhlá$ka 
226/2008

Vyhlá$ka !. 226/2008 Sb., o"správné klinické praxi a"bli)$ích podmínkách klinického hodnocení 
lé!iv&ch p#ípravk'

[L22] vyhlá$ka 
228/2008

Vyhlá$ka !. 228/2008 Sb., o"registraci lé!iv&ch p#ípravk'

[L23] vyhlá$ka 
229/2008

Vyhlá$ka !. 229/2008 Sb., o"v&rob% a"distribuci lé!iv

[L24] vyhlá$ka 
268/2019

Vyhlá$ka !. 268/2019 Sb., o"stanovení hodnot bodu, v&$e úhrad hrazen&ch slu)eb 
a"regula!ních omezení pro rok 2020

[L25] vyhlá$ka 
288/2003

Vyhlá$ka 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a"pracovi$t%, které jsou zakázány t%hotn&m 
)enám, kojícím )enám, matkám do konce devátého m%síce po porodu a"mladistv&m, 
a"podmínky, za nich) mohou mladiství v&jime!n% tyto práce konat z"d'vodu p#ípravy na 
povolání

[L27] vyhlá$ka 
304/2003

Vyhlá$ka !. 304/2003 Sb., kterou se m%ní vyhlá$ka !. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, 
zp'soby ohla$ování ne)ádoucích p#íhod zdravotnick&ch prost#edk', jejich evidování, $et#ení 
a"vyhodnocování, dokumentace a"její uchovávání a"následné sledování s"cílem p#edcházení 
vzniku ne)ádoucích p#íhod, zejména jejich opakování

[L28] vyhlá$ka 
329/2019

Vyhlá$ka !. 329/2019 Sb., o"p#edepisování lé!iv&ch p#ípravk' p#i poskytování zdravotních 
slu)eb

[L29] vyhlá$ka 
92/2012

Vyhlá$ka !. 92/2012 Sb., o"po)adavcích na minimální technické a"v%cné vybavení 
zdravotnick&ch za#ízení a"kontaktních pracovi$* domácí pé!e v"platném zn%ní

[L29] vyhlá$ka 
99/2012

Vyhlá$ka !. 99/2012 Sb., o"po)adavcích na minimální personální zabezpe!ení zdravotních 
slu)eb v"platném zn%ní

[L30] zákon
372/2001

Zákon !. 372/2011 Sb., o zdravotních slu)bách a o podmínkách jejich poskytování
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1   NEMOCN%NÍ LÉKÁRENSTVÍ

„As the practice of medicine has improved, it has become more complex. One of the e!ects of the change 
has been increased and better use of consultation and coordination within the "eld of medicine itself. Another 
e!ect 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 signi"cant and that it can and should become even more 
contributory in the future.“

 J. Solon Mordell, C. K. Himmelsbach

V"(e uveden" citát pochází ji& z)roku 1953)[1], p$esto je dnes mo&ná je(t# aktuáln#j(í, ne& byl 
v)dob# svého vzniku. V)dob# úzké specializace $ady klinick"ch obor%, pokro!ilé individualizace 
farmakoterapie, v)dob#, kdy se farmacie a)medicína dostává k)molekulární podstat# mnoha chorob 
a)dve$e pro moderní terapie typu genov"ch a)bun#!n"ch terapií a)jejich kombinace jsou otev$eny, je 
role farmaceuta v)nemocnici stále v"znamn#j(í a)komplexn#j(í. Dávno je pry! doba, kdy se zdálo, 
&e úloha farmacie v)nemocnici, tradi!n# postavená zejména na p$íprav# lé!iv a)dispenzaci, se bude 
zmen(ovat. Ji& koncem padesát"ch let bylo zjevné, &e a!koliv velkou !ást p%vodní kompetence 
nemocni!ních farmaceut% v)nemocnici p$ebere pr%mysl sv"m extenzivním portfoliem hromadn# 
vyráb#n"ch lék%, role farmaceuta se sice !áste!n# zm#ní, ale její v"znam bude posilovat v)oblasti 
(iroce pojaté konzulta!ní !innosti v)oblasti farmakoterapie a)zacházení s)lé!ivy.[2]

Na po!átku 21. století dala pot$eba definovat roli nemocni!ních lékárník% v)komplexu pé!e 
o)pacienta na p%d# FIP vzniknout idee uspo$ádání konference s)cílem definovat odborn" konsensus 
a)vizi nemocni!ního lékárenství. Na této konferenci uspo$ádané v)Basileji se poda$ilo p$ipravit 
a)p$ijmout sadu statement%, které roli farmaceuta v)nemocnici detailn# popisují (Consensus Sta-
tements for the Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy, tedy tzv. Basel Statements 
podle místa vzniku). T#chto v"rok% bylo 75)rozd#len"ch podle jednotliv"ch oblastí !innosti, nic-
mén# ji& ten první velmi dob$e na(i roli definuje: „!e overarching goal of hospital pharmacists is 
to optimize patient outcomes through the judicious, safe, e"cacious, appropriate, and cost e#ective 
use of medicines.“, tedy voln# p$elo&eno, zast$e(ující úlohou nemocni!ního farmaceuta je optima-
lizovat v"sledky pé!e o)pacienta prost$ednictvím uvá&livého, bezpe!ného, správného a)náklado-
v# efektivního pou&ívání lé!iv [3]. Basel Statements byly dále aktualizovány na konferenci v)zá$í 
2014)v)Bangkoku a)nyní obsahují celkem 65)v"rok% v)jednotliv"ch oblastech nemocni!ní farma-
cie [4] https://www.zotero.org/google-docs/?ay Mrhm. P$edev(ím se ale staly základem pro tzv. 
 European Statements of Hospital Pharmacy (tedy Evropské statementy nemocni!ního lékárenství, 
dále jen ES). Ty vznikly pé!í Evropské asociace nemocni!ních lékárník% (EAHP) v)roce 2014 [5]. 
Od p%vodních basilejsk"ch statement% se li(í nejen obsahem, kter" je z)pochopiteln"ch d%vod% 
zam#$en na evropské pojetí nemocni!ní farmacie a)so ciáln#-ekonomickou realitu Evropy, ale také 
mechanismem p$ípravy a)schvalování jejich textu. Tyto ES byly p$ipomínkovány a)p$ijímány ne-
jen EAHP, resp. jejími !lensk"mi národními asociacemi, ale i)asociacemi jin"ch farmaceutick"ch 
a)dal(ích zdravotnick"ch profesí i)pa cientsk"ch sdru&ení [6, 7, 8]. I)po svém vzniku se ES do!kaly 
oficiálního uznání od dal(ích odborn"ch a)pacientsk"ch asociací, a)lze tedy bez pochybností $íci, &e 
jde o)(iroce p$ijíman" konsenzus na téma postavení nemocni!ní lékárny a)nemocni!ních lékárník% 
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v)rámci zdravotních slu&eb. 'ty$icet !ty$i)ES je rozd#le-
no do)celkem 6)sekcí, které dob$e ilustrují základní role 
farmaceut% v)nemocnici (tabulka 1) [9].

Role farmaceut% v)nemocnici je specifická v)mnoha 
ohledech. Jako první je t$eba zmínit, &e v)rámci hospi-
talizace je pacient na zdravotních slu&bách nemocni!ní 
lékárny zcela závisl", je tedy prvo$adou povinností ne-
mocni!ního farmaceuta poskytnout pé!i na nejvy((í 
mo&né úrovni a)v)optimálním rozsahu. Hospitalizo-
van" pacient nem%&e nav(tívit jinou lékárnu. Druh"m 

podstatn"m hlediskem je (iroké zapojení farmaceut% v)nemocnici do)multidisciplinárních t"m%. 
Ty jsou na jedné stran# klinicky zam#$ené (tedy zapojení nap$. do t"m% pro prevenci infekcí 
apod.), na druhé stran# technicky a)technologicky (otázka pou&ívané zdravotnické techniky, 
validací, monitoringu prost$edí, medicinálních plyn% a)dal(ích technick"ch nále&itostí spojen"ch 
s)provozem zejména technologick"ch !ástí nemocni!ní lékárny a)nemocnice jako celku), a)také 
zdravotn#-ekonomicky, zejména v)otázce nákupu lé!iv a)p$ípadn# i)zdravotnick"ch prost$edk%, 
jejich vykazování, rozpo!t% atd. To pochopiteln# klade na personál nemocni!ních lékáren zna!né 
nároky z)pohledu pot$eby celo&ivotního vzd#lávání, ale také pracovního vytí&ení. Je z$ejmé, &e 
proti $ad# evropsk"ch stát% je po!et farmaceut% v)na(ich nemocnicích relativn# nízk". Je tedy 
velmi zásadní mít stanoveny priority pro p%sobení farmaceut% a)ty pravideln# posuzovat, aktua-
lizovat a)pracovat i)na plánech pokr"vajících pot$ebu farmaceut% v)nemocnici (viz ES 1.3)a)1.5). 

1.1 De!nice nemocni"ní lékárny
V)'R neexistuje legislativou daná definice nemocni!ní lékárny. Posledním, velmi stru!n"m, 

legislativním popisem nemocni!ní lékárny byla tzv. vyhlá(ka o)fakultních nemocnicích, tj. vyhlá(ka 
!. 394/1991)Sb. Ta definovala nemocni!ní lékárnu zp%sobem, kter" lze stále pova&ovat za v#cn# 
správn", tato vyhlá(ka byla ov(em k)dubnu 2012)zru(ena [10]. V)sou!asné dob# tedy neexistuje 
v)!eské legislativ# &ádná definice nemocni!ní lékárny, to ov(em nelze pova&ovat za &ádnou anomálii. 
Vzhledem ke zna!nému rozdílu mezi jednotliv"mi nemocnicemi, jejich pot$ebami a)pot$ebami 
jejich pacient% ve vztahu k)!erpání pé!e poskytované nemocni!ní lékárnou není ani dob$e mo&né 
nastavovat podrobná pravidla pro v#cn# technické !i prostorové vybavení lékáren v)nemocnicích. 
Je lépe se zam#$it na ukotvení nemocni!ních lékáren v)rámci nemocnic. V)tomto duchu se nese 
i)definice nemocni!ní lékárny p$ipravená Sekcí nemocni!ních lékárník% 'FS 'LS JEP, schválená 
v"borem 'eské farmaceutické spole!nosti v)roce 2016:

Nemocni$ní lékárnou se rozumí lékárna, která je organiza$ní slo%kou zdravotnického za&ízení po-
skytujícího zdravotní slu%by dle § 9'zákona $. 372/2011'Sb., o'zdravotních slu%bách, tj. l(%kovou pé$i, 
a'která pro poskytovatele uvedené zdravotní slu%by zaji)*uje lékárenskou pé$i (v$etn+ klinickofarma-
ceutické) na základ+ ud+leného oprávn+ní k'této $innosti a'je k'ní odpovídajícím zp(sobem personáln+, 
technologicky a'prostorov+ vybavena. K'základním provozním prostor(m a'odborn,m pracovi)tím 
nemocni$ní lékárny pat&í nad rámec vyhlá)ky $. 92/2012'Sb., v'platném zn+ní, minimáln+: 
•  odborné pracovi(t# v"deje lé!iv"ch p$ípravk% zdravotnick"m za$ízením ústavní pé!e a)hod-

nocení lékové politiky a)zárove., 
•  odborné pracovi(t# pro poskytování lékov"ch informací zdravotnick"m pracovník%m daného 

ZZ, jeho& je NL sou!ástí. 
Dal)í odborná pracovi)t+ jsou z&izována podle spektra poskytované pé$e [11].
Tato definice je úmysln# ponechána v)celkem obecné a)minimalistické podob#. Je ov(em pojata 

tak, aby reflektovala rozdílnost jednotliv"ch nemocnic a)jejich pot$eb a)p$itom stanovila základní, 
nepodkro!itelné minimum postavení nemocni!ní lékárny, které je pot$eba v)ka&dé, i)sebemen(í 

Tabulka 1 – Hlavní sekce ES [16]
Sekce Název v!angli"tin#

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
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nemocnici, tedy zabezpe!ení lé!ivy spojené s)konzulta!ní a)úst$ední rolí farmaceut% v)otázce bez-
pe!ného zacházení a)pou&ívání lé!iv. Zárove. ponechává pot$ebn" prostor a)odkazuje na pot$ebu 
p$izp%sobit pot$ebné personální a)v#cné vybavení nemocni!ní lékárny adekvátní rozsahu poskyto-
vané pé!e. Konkrétní v#cné a)technické vybavení nemocni!ní lékárny pak ur!ují krom# samotné 
vyhlá(ky 92/2012)Sb., o)po&adavcích na minimální technické a)v#cné vybavení zdravotnick"ch 
za$ízení a)kontaktních pracovi(- domácí pé!e, dále zákon !. 378/2007)Sb., o)lé!ivech, vyhlá(ka 
!. 84/2008)Sb., o)správné lékárenské pé!i, a)dal(í legislativní, hygienické a)odborné p$edpisy, a)to 
p$edev(ím nároky na !istotu prost$edí, ochranu zdraví p$i práci, steriliza!ní postupy, nároky na 
p$esnost pou&it"ch za$ízení, teplotu uchovávání lé!iv a)podobn#.

Takto obecn#ji pojatá definice, up$esn#ná konkrétními nároky na jednotlivé typy !inností, bezpo-
chyby lépe reflektuje realitu !eského nemocni!ního lékárenství ne& p$ípadné striktn#j(í univerzální 
vymezení. Je vhodné, aby spln#ní konkrétních po&adavk% pro jednotlivé !innosti nemocni!ních 
lékáren podléhala nejen externí kontrole spln#ní technick"ch po&adavk% nap$. ze strany SÚKL, ale 
i)posouzení procesních a)personálních pot$eb nap$. ze strany odborné spole!nosti, jako se tomu 
ji& nyní v)ur!ité mí$e d#je u)p$ípravy parenterálních lé!iv"ch p$ípravk% ze skupiny cytostatik.

Rozdílnost spektra poskytovan"ch zdravotních slu&eb nemocni!ní lékárnou není pochopiteln# 
!esk"m unikátem. V)Evrop# navíc vidíme i)velmi vysokou diferenciaci ve zp%sobu organizace ne-
mocni!ních lékáren. Jako dva ur!ité extrémy lze ozna!it Francii, s)jejími asi 2500)nemocni!ními 
lékárnami (tedy nemocni!ní lékárnu má ka&dá nemocnice), a)Dánsko, kdy ve(keré slu&by nemoc-
ni!ního lékárenství jsou koncentrovány do osmi nemocni!ních lékáren v)rámci komplexu regiony 
vlastn#né organizace Amgros [12]. Proto ani EAHP nepracuje s)definicí nemocni!ní lékárny ur!ené 
prostorem a)technick"m vybavením, a)zab"vá se rad#ji náplní oboru. Ten definuje jako „zdravotní 
slu%bu, kombinující um+ní, praxi a'profesi v,b+ru, uchovávání, p&ípravy, úpravy a'dispenzace lé$iv 
a'zdravotnick,ch prost&edk(, spolu s'poradenstvím zdravotnick,m profesionál(m a'pacient(m 
v'oblasti bezpe$ného, ú$inného a'nákladov+ efektivního pou%ívání lé$iv a'zdravotnick,ch prost&edk(. 
Nemocni$ní lékárenství je specializovaná farmaceutická disciplína tvo&ící nedílnou $ást zdravotní 
pé$e o'pacienta v''nemocnici. Nemocni$ní lékárenství je profesí usilující o'trvalé udr%ení a'rozvíjení 
lékového managementu a'farmaceutické pé$e o'pacienty v'nemocnicích dle nejvy))ích standard(.“ [13]    

1.2 Postavení nemocni"ní lékárny v#nemocnici
Ne v(echny nemocnice v)'R mají nemocni!ní lékárnu. Dle databáze SÚKL je v)'R ke dni 

11.)12.)2019)113)nemocni!ních lékáren.[14] Naproti tomu zdravotnick"ch za$ízení l%&kové pé!e 
bylo k)roku 2017)v)'R celkem 311, s)l%&kov"m fondem více ne& 77)tisíc, z)toho p$ibli&n# 48)tisíc je 
l%&ek akutní pé!e.[15] Je z$ejmé, &e ty nemocnice, které nemají k)dispozici svou nemocni!ní lékárnu, 
vyu&ívají pro své zásobování slu&eb lékáren ve$ejn"ch, které mají k)této !innosti pro daného provo-
zovatele oprávn#ní od SÚKL. Na druhou stranu je velmi pravd#podobné, &e nastavení a)dodr&ování 
vnit$ních postup% t"kajících se správného zacházení s)lé!ivy a)bezpe!né medikace se v)t#chto nemoc-
nicích obvykle &ádn" $ádn# kvalifikovan" farmaceut neú!astní, a)není v)nich tedy mj. napln#n ES 1.4.

Co se t"ká vlastnické struktury nemocni!ních lékáren, v#t(ina je p$ímo sou!ástí daného zdravot-
nického za$ízení, jiné mohou b"t vy!len#ny do jiné právnické osoby spravované stejn"m vlastníkem. 
Nezm#ní-li se aktuální praxe, je t$eba zmínit, &e nejp$irozen#j(í a)v#cn# nejsprávn#j(í forma za!le-
n#ní nemocni!ní lékárny, tedy jako nedílná sou!ást nemocnice, je paradoxn# pro lékárnu, a)tedy 
i)z$izovatele nemocni!ní lékárny ekonomicky nejmén# v"hodná. Eliminuje toti& mo&nost uplatn#ní 
obchodní p$irá&ky na lé!iva pou&ívaná v)hospitalizaci, resp. v(echna lé!iva, jejich& v"dej je omezen 
na &ádanku, a)tím p$ichází i)o)jedin" zdroj financování základních !inností nemocni!ní lékárny.

V)poslední dob# je také patrná centralizace n#kter"ch !inností, nap$íklad „sdru&ené nákupy“, tedy 
p$esn#ji sdru&ené ve$ejné zakázky na n#která lé!iva a)zdravotnické prost$edky v)rámci nemocnic 
z$izovan"ch Ministerstvem zdravotnictví, !i spole!né nákupy krajsk"ch nemocnic.



NEMOCN!NÍ LÉKÁRENSTVÍ

14

Nemocni!ní lékárna hraje úst$ední roli ve v(ech procesech spojen"ch s)lé!ivy)od jejich v"b#ru, 
nákupu, uchovávání a)v"deje, p$es p$ípravu, klinicko-farmaceutickou pé!i (v)nemocnicích, kde je 
klinická farmacie, podobn# jako je standardem v)západoevropsk"ch zemích, sou!ástí nemocni!ní 
lékárny), v"deje lé!iv pacient%m po zapojení do celonemocni!ních proces% lékové politiky, správné 
a)bezpe!né úpravy )a)jejich podání, po zapojení do nap$. multidisciplinárních t"m% pro prevenci 
nozokomiálních infekcí !i antibiotickou politiku. V)n#kter"ch nemocnicích pat$í do kompetence 
nemocni!ní lékárny i)problematika zdravotnick"ch prost$edk%, v)jin"ch tomu tak není. Obvykle 
jsou nemocni!ní lékárny také zapojeny do zaji(t#ní laboratorních (in vitro) diagnostik, a)to jak 
formou jejich objednávání a)v"deje, tak v)ur!ité mí$e i)jejich p$ípravy.

1.3 Zapojení do jednotliv$ch multidisciplinárních t$m% (p&íklady)
Jak ji& bylo v"(e uvedeno, role nemocni!ních lékáren se v)minul"ch dekádách zna!n# zm#nila od 

relativn# uzav$eného provozu sm#rem k)zapojení v)multidisciplinárních t"mech v)rámci nemocnice. 
ES kladou velk" d%raz na pot$ebu p%sobení nemocni!ních farmaceut% v)$ad# multidisciplinárních 
t"m%. N#které t"my mohou pracovat v)nemocnici trvale, jiné ad hoc k)ur!ité problematice. 'ty$i 
ní&e uvedené p$íklady mají ilustrovat mo&nosti takového zapojení. Jde ale pochopiteln# o)neúpln" 
v"!et. Dal(í mo&nosti kooperace s)jin"mi odbornostmi poskytnou následující kapitoly této knihy.

1.3.1 V'b(r a"nákup lé)iv, lékové komise
V)rámci ekonomiky nemocnice mohou lé!iva a)zdravotnické prost$edky podle zam#$ení daného 

l%&kového za$ízení dosahovat velké pom#rné !ásti jejich rozpo!tu, ve velk"ch za$ízeních !i za$í-
zeních s)vysoce specializovanou, a)tedy nákladnou pé!í se ro!ní finan!ní obrat m%&e pohybovat 
v)miliardách korun. Je proto p$irozené, &e samotn" nákup lé!iv je velmi zásadní pro ekonomickou 
rovnováhu nemocnice na jedné stran# a)benefit pacient% na stran# druhé. Do rozhodování, jaká 
lé!iva pro nemocnici nakupovat, jsou tedy krom# farmaceut% pochopiteln# zapojeni léka$i, eko-
nomick", p$ípadn# obchodní management nemocnice a)specialisté v)oboru ve$ejn"ch zakázek. 
V)'eské republice se z)nákupu jakéhokoliv typu v)rámci ve$ejn"ch institucí stal poslední dobou re-
lativn# komplikovan" proces, !asto s)poukazem na pot$ebné zvy(ování transparentnosti. V"jimkou 
tak není ani zapojení právních odd#lení nemocnic p$i nalézání vhodn"ch obchodních podmínek.

Pomineme-li ale administrativní (by- nezbytnou a)zv"(enou m#rou zat#&ující) stránku nákupu 
lé!iv, je kritické, aby se nemocni!ní lékárníci rozhodujícím zp%sobem podíleli na v"b#ru lé!iv pro 
nemocnici, p$edev(ím formou vhodného nastavení nemocni!ního pozitivního listu. Klí!ové je zapo-
jení nemocni!ní lékárny do lékov"ch komisí, které by krom# rozhodování o)slo&ení pozitivních list% 
m#ly hrát i)roli metodickou a)eduka!ní, nap$íklad v)nastavení jednotliv"ch, nemocnicí se prolínajících 
farmakoterapeutick"ch postup%, jako je tromboprofylaxe !i profylaktické podávání antibiotik. V)rámci 
lékov"ch komisí je p$i posuzování za$azení nov"ch lé!iv !i povolení jednorázového pou&ití nákladného 
lé!iva mimo pozitivní list nutné rovnou pomyslet na otázku jejich úhrady ze zdravotního poji(t#ní, 
je tedy velmi &ádoucí i)zapojení specialist% pro styk se zdravotními poji(-ovnami. Role farmaceuta je 
p$edev(ím v)kritickém posouzení p$ípadného benefitu nov"ch lé!iv oproti obvykle zv"(en"m náklad%m 
a)p$ípadn"m rizik%m; p$ípadn# navr&ení vhodného omezení pou&ití nového LP pro vybrané skupiny 
pacient%. Sou!ástí rozhodovacího procesu je i)vyhodnocení rizik plynoucích z)o!ekávaného v"voje 
farmakoterapeutick"ch postup% a)vstupu nov"ch lé!iv na trh. Nelze opomenout ani náklady vzniklé 
s)administrativou spojenou se zm#nou pozitivních list% a)jejich realizací p$i ve(kerém zacházení s)lé!ivy.

1.3.2 Auditní t'my
Je nesporné, &e eduka!ní role farmaceuta v)problematice správného zacházení s)lé!ivy má pozi-

tivní dopad na v"sledky lé!by a)bezpe!nost farmakoterapie. Krom# eduka!ní role je velmi &ádoucí 
zapojení farmaceut% do procesu interních audit% proces% spojen"ch s)lé!ivy, p$edev(ím správného 
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uchovávání, úpravy, zacházení se specifick"mi skupinami lé!iv, jako jsou lé!iva obsahující omam-
né a)psychotropní látky, riziková lé!iva, vedení p$íslu(né dokumentace apod. Audity by m#ly b"t 
vedeny nikoli v)„represivním“ duchu, ale jako vyvrcholení eduka!ní aktivity spojené i)se získáním 
zp#tné vazby z)klinick"ch pracovi(-. Je nutné, aby v"stupy z)audit% byly jedním ze základních pilí$% 
kontinuálního zvy(ování kvality a)jako takové byly v"sledky pravideln# komunikovány v)rámci 
nemocnice nejen s)klinick"mi pracovi(ti, ale i)managementem.

1.3.3 IT
Se stále vzr%stajícím v"znamem informa!ních technologií a)softwarov"ch $e(ení je vhodné za-

pojení farmaceut% do t"m% tvo$ících zadání pro jejich implementaci, design a)vyu&ití ve prosp#ch 
pacient% nemocnice !i vhodné vyu&ití ekonomick"ch dat spojen"ch s)nákupem a)v"dejem lé!iv (ES 
1.7). Krom# samotn"ch lékárensk"ch software jde nap$íklad o)efektivní design tzv. CPOE (compu-
terised physician order entry), tedy zjednodu(en# databázov"/strukturovan" zápis ordinace léka$e, 
propojen" i)s)úvodní rekonciliací lé!iv a)vytvo$ením zprávy pro o(et$ujícího léka$e. Propojením 
strukturovaného zápisu ordinace s)laboratorními v"sledky a)známou anamnézou pacienta se nap$í-
klad otevírá mo&nost cíleného zam#$ení se na pacienty s)poruchou elimina!ních orgán%. Tato data 
lze tedy pou&ívat jak k)optimalizaci práce klinick"ch farmaceut% v)reálném !ase, tak retrospektivn# 
p$i hodnocení jednotliv"ch ukazatel% kvality farmakoterapie; nezanedbateln" benefit je i)pro eko-
nomickou !ást p$i vykazování lé!iv zdravotním poji(-ovnám. 

Nezbytná je ú!ast farmaceut% v)t"mech zaji(-ujících propojení lékárenského softwaru s)&ádan-
kov"m systémem, p$edev(ím tam, kde se jedná o)&ádanky pro individuální pacienty, jako nap$. 
u)p$ípravy cytostatik. V)souladu s)ES 5.7)je podstatné, aby z)medika!ního procesu od ordinace a& 
po podání byly eliminovány jakékoliv transkrip!ní procesy, které jsou spojeny s)rizikem zanesení 
chyby. S)probíhajícím a)budoucím rozvojem eHealth a)mHealth bude velmi pot$ebné, aby farma-
ceuti byli zapojeni i)do této oblasti.

1.3.4 Etické komise, klinická hodnocení
Zapojení nemocni!ních lékáren do v(ech klinick"ch hodnocení lé!iv (ES 6.5) je ji& $adu let 

realitou. Krom# zapojení do samotn"ch klinick"ch hodnocení a)jejich investigátorsk"ch t"m% je 
také nanejv"( vhodné zapojení i)do etick"ch komisí posuzujících vhodnost provedení jednotliv"ch 
klinick"ch studií a)jejich designu. Role farmaceuta jako odborníka na farmakoterapii (a)také galenické 
a)biofarmaceutické vlastnosti lékov"ch forem) je zde nezastupitelná. D%le&ité je také zapojení vedení 
nemocni!ní lékárny do procesu dojednávání a)zasmluvn#ní jednotliv"ch klinick"ch hodnocení, 
kter"ch se lékárna má zú!astnit. Je to podstatné z)mnoha hledisek, jako je posouzení pracovní ná-
ro!nosti, dostupnosti pot$ebn"ch technologií !i dokumentace, delegování jednotliv"ch farmaceut% 
jako !len% investigátorsk"ch t"m% a)zaji(t#ní adekvátní náhrady náklad% lékárny se studií spojen"ch.

1.4 Pracovníci v#nemocni"ní lékárn'
Nemocni!ní lékárna pochopiteln# plní primárn# svou úlohu v)poskytování zdravotních slu&eb, 

a)v#t(ina personálu jsou tedy zdravotníci: farmaceuti (s odbornou, pop$. specializovanou zp%so-
bilostí), farmaceuti!tí asistenti (s odbornou, pop$. specializovanou zp%sobilostí) a)sanitá$i.

V)!ele nemocni!ní lékárny stojí vedoucí lékárník, kter" je obvykle i)odborn"m zástupcem ne-
mocnice pro poskytování lékárenské pé!e [L30, L9]. Je t$eba mít na pam#ti, &e funkce vedoucího 
lékárníka není pouze funkcí s)náplní práce a)kompetencemi sv#$en"mi vedením nemocnice, ale také 
kompetencemi a)odpov#dnostmi definovan"mi zákonem o)lé!ivech. Vedení nemocni!ní lékárny 
s)odborn"mi pracovi(ti v)p$íprav# zvlá(- náro!n"ch lékov"ch forem1 je vázáno na farmaceuta, kter" 

1 Zvlá&' náro(n)mi lékov)mi formami se ve smyslu zákona (. 95/2004*Sb. myslí lé(ivé p+ípravky ur(ené pro parenterální podání.
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má zvlá(tní specializovanou zp%sobilost v)oboru nemocni!ní lékárenství (nebo specializovanou 
zp%sobilost v)tomto oboru získanou p$ed zm#nou struktury vzd#lávacích program%), jiné typy 
lékáren m%&e vést i)farmaceut se specializovanou zp%sobilostí v)oboru praktické lékárenství nebo 
jinou specializovanou zp%sobilostí získanou p$ed zavedením tohoto oboru.

V"kon samostatn"ch !inností pro p$ípravu zvlá(- náro!n"ch lékov"ch forem je vázán na (zvlá(tní) 
specializovanou zp%sobilost v)oboru nemocni!ní lékárenství, p$ípadn# na specializovanou zp%so-
bilost v)oboru farmaceutická technologie !i radiofarmaka. Samostatn" v"kon !innosti klinického 
farmaceuta je vázán na specializaci v)tomto oboru. [L3]

Bez ohledu na v"(e uvedené legislativní po&adavky, které poskytují minimum pro orientaci 
v)otázce kompetencí, je zásadní d%raz ka&dého na celo&ivotní vzd#lávání, proto&e jednou získaná 
specializace pochopiteln# p$i p$ekotném rozvoji farmacie a)medicíny není zárukou dostate!né 
kompetence na del(í dobu. Dá se tedy $íci, &e specializa!ní vzd#lávání p$edstavuje p$edev(ím start 
do dráhy nemocni!ního farmaceuta. Zde je namíst# p$ipomenout ES 6.2, uvád#jící, &e ka&d", kdo 
má roli v)pou&ívání lé!iv, musí b"t schopen demonstrovat své kompetence v)tomto ohledu. Ale 
také ES 1.5, kter" mj. poukazuje na nutnost mít vypracovány personální plány, aby celá (í$e !inností 
nemocni!ní farmacie byla vhodn"m zp%sobem pokryta.

T#mito personálními plány je mín#n nejen plán ve smyslu dostate!né kapacity pracovní síly (tedy 
dostate!n" po!et úvazk% v)jednotliv"ch pracovních kategoriích pro pokrytí pot$ebn"ch pracovních 
úkol%), ale také (a)to p$edev(ím) plán ve smyslu rozvoje jednotliv"ch pracovník%. Dynamicky se 
rozvíjející soubor pot$ebn"ch znalostí v)nemocni!ní lékárn# ji& dávno vy&aduje, aby se jednotliví 
!lenové t"mu nemocni!ní lékárny do ur!ité míry specializovali na konkrétní problematiky (jako je 
nap$. ji(t#ní kvality, parenterální p$ípravky atd.), ale zárove. je t$eba, aby byla zachována dostate!ná 
flexibilita (a)zastupitelnost) pracovní síly uvnit$ lékárny.

Nemocni!ní lékárny jsou tradi!n# d#leny do jednotliv"ch odd#lení podle hlavní nápln# !innosti; 
je tedy nutné, aby p$edev(ím jejich vedoucí m#li kompletní a)aktuální p$ehled o)dané problematice. 
Je ale více ne& vhodné, aby se jednotliví farmaceuti podíleli na !innosti více ne& jednoho odd#lení, 
a)jednotlivá odd#lení spolu vzorn# spolupracovala, proto&e $ada problematik se prolíná více sub-
specializacemi nemocni!ní farmacie.

Zásadní sou!ástí personální politiky uvnit$ nemocni!ní lékárny je také p$esn" popis kompetencí 
a)zodpov#dností jednotliv"ch pracovník%. Vzhledem k)omezené personální kapacit# nemocni!ních 
lékáren je t$eba, aby se pracovní síly uvnit$ nemocni!ní lékárny vyu&ívalo nanejv"( efektivn#, tedy aby 
nap$íklad !innosti, které mohou b"t sv#$eny do kompetence farmaceutick"ch asistent%, nebyly zby-
te!n# vykonávány farmaceuty. Je(t# v"znamn#j(í je nezat#&ování zdravotnického personálu zbyte!nou 
administrativou, kterou mohou zvládnout administrativní pracovníci. Zárove. je ale t$eba pracovat na 
vzájemné sounále&itosti nejen mezi odd#leními nemocni!ní lékárny, ale i)mezi jednotliv"mi pracovníky 
a)pracovními kategoriemi navzájem. Jak ji& bylo $e!eno v)úvodu textu, zásadním specifikem nemoc-
ni!ní lékárny je to, &e hospitalizovan" pacient nemocnice je na pé!i nemocni!ní lékárny zcela závisl", 
a)nejvy((ím cílem je poskytnout mu lékárenskou pé!i v)pot$ebném rozsahu a)v)nejvy((í mo&né kvalit#. 
Je tedy zásadní úlohou p$edev(ím vedoucího lékárníka, aby uvnit$ své lékárny toto pov#domí posiloval.

Dal(í d%le&itou sou!ástí personální politiky v)nemocni!ní lékárn# je pot$eba plánování ve smyslu 
zastupitelnosti na klí!ov"ch postech, v!etn# vedoucího lékárníka a)vedoucích odd#lení, tak aby 
p$i neo!ekávané nep$ítomnosti n#kterého pracovníka nedo(lo ke zpo&/ování !i sní&ení kvality 
poskytované lékárenské pé!e.

Vzhledem k v"(e diskutovanému (irokému zapojení nemocni!ní lékárny také do administrativní 
a)ekonomické slo&ky nemocnice je (podle organiza!ního !len#ní a)zvyklostí dané nemocnice) nutné 
mít k)dispozici také podp%rn" !i administrativní personál, a)to nejen pro zvládání b#&né admi-
nistrativní agendy nemocni!ní lékárny, ale i)pro specializovanou problematiku právní (smlouvy, 
ve$ejné zakázky aj.) a)ekonomickou (ú!etnictví, pln#ní ve$ejn"ch zakázek aj.).
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Je zásadní odpov#dností ka&dého vedoucího lékárníka, aby pomáhal rozvoji jednotliv"ch pracov-
ník% a)nastavil efektivní personální politiku na svém pracovi(ti. Poskytovaná pé!e je v&dy na prvním 
míst# závislá na tom, kdo ji poskytuje, a)kvalitní personál nem%&e b"t nahrazen sebelep(í technologií.

Shrnuto, mezi základní pilí$e personální politiky uvnit$ nemocni!ní lékárny pat$í:
•  popis úkol% nemocni!ní lékárny,
•  stanovení pot$ebn"ch znalostí, kompetencí a)po!tu úvazk% pro zaji(t#ní jednotliv"ch úkol% NL,
•  sestavení plánu kvantitativního (po!ty úvazk% pro jednotlivé pracovní kategorie) i)kvalitativního 

(pot$ebné kompetence, speciální znalosti atd.),
•  nastavení kompetencí uvnit$ NL, zaji(t#ní zastupitelnosti pro klí!ové úkoly NL,
•  zaji(t#ní plánu rozvoje jednotliv"ch pracovník% a)flexibility pracovní síly uvnit$ lékárny,
•  pravidelná revize personálního plánu podle priorit a)momentální situace.

1.5 Evropská asociace nemocni"ních lékárník%
Evropská asociace nemocni!ních lékárník% (European Association of Hospital Pharmacists, 

EAHP) je zast$e(ující odborná spole!nost nemocni!ních farmaceut% v)Evrop#. Je z$ízena jako 
mezinárodní nezisková organizace podle belgického práva, sídlo má v)Bruselu. EAHP zahrnu-
je 35)národních odborn"ch spole!ností !i jin"ch organizací sdru&ujících nemocni!ní lékárníky, 
a)zastupuje tedy zájmy asi 22)000)nemocni!ních farmaceut% v)Evrop#. 'eskou republiku v)EAHP 
zastupuje 'eská farmaceutická spole!nost prost$ednictvím své Sekce nemocni!ních lékárník%. 
'lenství v)EAHP je otev$eno v(em zemím Rady Evropy.

Vrcholn"m orgánem EAHP je valné shromá&d#ní, které se schází nejmén# jednou za rok a)schva-
luje zásadní dokumenty a)interní zále&itosti EAHP. V)mezidobí je EAHP $ízena v"borem, v)jeho& 
!ele je prezident. Pro svou !innost EAHP dále z$izuje trvalé a)ad hoc komise, z)nich& nejd%le&it#j(í 
je v#decká rada.

1.5.1 Historie EAHP
Historie EAHP se pí(e od roku 1969, kdy na v#deckém kongresu ve 0trasburku do(lo k)pr-

votnímu formování ideje zalo&ení evropské odborné spole!nosti. K)tomu do(lo 6. b$ezna 1972, 
kdy byla v)Haagu podpisem statutu (esti zakládajícími zem#mi (Belgie, Dánsko, Francie, Spol-
ková republika N#mecko, Nizozemsko a)Velká Británie) EAHP oficiáln# ustavena. Jejím prvním 
prezidentem se stal Marcel Lebas z)Francie. V)roce 1973)do(lo k)první vln# roz(í$ení EAHP, 
kdy& se p$ipojilo 0pan#lsko a)Irsko, brzy následované Norskem, Rakouskem, ,eckem, 0védskem 
a)0v"carskem. Po roce 1989)a)pádu &elezné opony se p$íle&itost stát se !leny EAHP kone!n# 
otev$ela i)pro zem# b"valého v"chodního bloku. Velká !ást z)nich se stala !leny ji& v)90. letech 
20. století, spolu s)Itálií a)Portugalskem. Ke vstupu 'R do(lo v)roce 1996. Dal(í zem# pak násle-
dovaly v)následujících letech.

Zásadním mezníkem v)&ivot# EAHP se stalo uskute!n#ní 1. kongresu EAHP v)roce 1996. Kongres 
se v)pr%b#hu !asu stal nejv#t(í farmaceutickou odbornou událostí na evropské p%d#, hostící ka&-
doro!n# kolem 3500)ú!astník%, a)p$edev(ím se stal základem ekonomické stability a)sob#sta!nosti 
EAHP. Díky finan!ním prost$edk%m získan"m z)kongresu se EAHP mohla zna!n# profesionalizovat, 
z$ídit vlastní kancelá$ a)najmout zam#stnance v#nující se jejímu dennímu chodu !i specifick"m 
otázkám odborného p%sobení a)obhajob# na(í profese v)evropsk"ch strukturách.

V)roce 2011)se zm#nila právní forma EAHP na mezinárodní neziskovou organizaci zalo&enou 
podle belgického práva.[16] 

1.5.2 Evropsk' summit nemocni)ního lékárenství
Jak ji& bylo nazna!eno v)první kapitole, tzv. Evropsk" summit nemocni!ního lékárenství byl 

vyvrcholením snahy EAHP p$ipravit na základ# tzv. Basilejsk"ch statement% FIP konsenzuální 
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dokument, kter" by stanovil základní rámec oboru a)úlohu nemocni!ních farmaceut% v)pé!i o)pa-
cienty. Samotná p$íprava textu probíhala systémem tzv. Delphi konzultací, na summitu potom 
konzultace gradovaly tzv. World Café fórem. Na p$íprav# textu i)jeho schvalování se ú!astnily krom# 
!lensk"ch asociací EAHP i)pacientská sdru&ení a)odborné spole!nosti dal(ích farmaceutick"ch 
a)jin"ch zdravotnick"ch profesí. Dal(í sdru&ení adoptovala text pozd#ji.[17]

ES nemají charakter guidelines, spí(e základních charakteristik jednotliv"ch !inností a)jednotlivé 
guidelines pro jejich napln#ní mají b"t vytvo$eny i)s)vyu&itím lokálních odli(ností ve zdravotnickém 
systému !i zp%sobu poskytování pé!e.

1.5.3 Projekt implementace Evropsk'ch statement*
P$ijetí ES je pochopiteln# pouze prvním nezbytn"m krokem na cest# k)jejich napln#ní v)jed-

notliv"ch evropsk"ch zemích. EAHP na podporu implementace ES v)roce 2016)spustila tzv. 
implementa!ní projekt, kter" má za cíl napomáhat !lensk"m organizacím s)navy(ováním míry 
implementace jednotliv"ch statement%. Samotnou míru implementace EAHP sleduje prost$ed-
nictvím tzv. Evropsk"ch survey, jejich& v"stupy pomáhají odhalovat nejproblemati!t#j(í ES a)také 
bariéry, které brání v)jejich napl.ování. V"sledky t#chto pr%zkum% jsou publikovány v)European 
Journal of Hospital Pharmacy a)na webov"ch stránkách EAHP. [12, 17–22] EAHP pro mo&nost 
individuálního sebehodnocení nemocni!ních lékáren a)jejich vzájemného srovnávání vyvinula 
tzv. sebehodnotící nástroj (Self-Assessment Tool), interaktivní software, kter" pomáhá se sebe-
hodnocením nemocni!ní lékárny, nabízí mo&nost regionálního srovnávání a)srovnávání mezi 
nemocnicemi podobného typu a)také mo&nost vytvo$it si vlastní ak!ní plán pro implementaci 
statement% pro dané pracovi(t#.[23]

Dále EAHP pro implementaci nabízí mo&nost facilitace stá&í na pracovi(tích, kde jsou vybrané 
ES pln# implementovány, a)dále paletu vzd#lávacích aktivit ve vztahu ke statement%m – od zmi-
.ovaného kongresu, p$es seminá$e po odborn" !asopis.

1.5.4 Dal+í aktivity EAHP
Mezi dal(í aktivity EAHP pat$í projekt vzájemn# uznávatelné specializace v)nemocni!ním léká-

renství a)dlouhá $ada odborné agendy, kup$. otázka správného zacházení s)antibiotiky, p$ípravy lé!iv, 
falzifikát% lé!iv, biosimilars, nedostatku lé!iv, bezpe!nosti pacient% atd. Svá odborná stanoviska 
EAHP sd#luje prost$ednictvím tzv. Position papers.[24]
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2   LÉKOVÁ POLITIKA NEMOCNICE

Spot$eba lé!iv"ch p$ípravk% p$edstavuje zásadní a)trvale rostoucí nákladovou polo&ku v)roz-
po!tech zdravotnick"ch za$ízení. Její podíl závisí na struktu$e poskytované pé!e u)konkrétního 
poskytovatele, na zastoupení specializované a)tzv. centrové pé!e.

Podíl náklad% na lé!ivé p$ípravky pou&ité v)ústavní pé!i z)celkov"ch náklad% zdravotnick"ch 
za$ízení p$edstavuje u)vzorku p$ímo $ízen"ch nemocnic 16,7–30,5)%. K)v"(e uveden"m náklad% 
je t$eba dále p$i!íst náklady na lé!ivé p$ípravky v)ambulantní preskripci. P$evá&ná !ást nemocnic 
je v"znamn"m poskytovatelem specializované ambulantní pé!e.

Vedle osobních náklad% p$edstavují tedy práv# léky a)zdravotnické prost$edky t$i nejv"znam-
n#j(í nákladové polo&ky a)systematická léková politika je tak jednou z)klí!ov"ch sou!ástí strategie 
úsp#(nosti ka&dé nemocnice.

Základním pilí$em lékové politiky nemocnice je racionální farmakoterapie postavená na aplikaci 
medicíny zalo&ené na d%kazech. Cílem je dosáhnout co mo&ná nejd$íve a)co mo&ná nejjednodu((ím 
zp%sobem po&adovaného lé!ebného cíle za optimálních ekonomick"ch podmínek, p$i zaji(t#ní co 
nejvy((í bezpe!nosti. Dodr&ování zásad racionální farmakoterapie je nedílnou povinností v(ech 
zdravotnick"ch pracovník%.

2.1 Financování l%(kové pé"e
Zp%soby úhrady zdravotní pé!e doznaly od roku 1990)n#kolika zásadních zm#n a)spolu s)nimi se 

vyvíjelo také vyú!tování náklad% souvisejících s)podáním lék% v)rámci ústavní i)ambulantní pé!e.
Od let 1992–1993)za!al fungovat první v%konov% systém. Jednalo se o)platbu za konkrétní 

provedenou slu&bu a)vykazování se skládalo z)následujících slo&ek:
•  zdravotnick" v"kon,
•  p$ímé náklady na zvlá(- ú!tované léky (tzv. ZULP),
•  p$ímé náklady na zvlá(- ú!tované zdravotnické prost$edky (tzv. ZUM),
•  hospitaliza!ní lékov" pau(ál (stanoveno VZP v)závislosti na smluvní odbornosti pracovi(t# ve 

v"(i 15 a& 120 K!/den).
Zdravotní v"kon definuje podmínky provád#ní zdravotní slu&by (délku v"konu, podrobn" po-

pis provedení, po&adavek na pracovi(t# a)odbornost zdravotnického racovníka, mo&nost vykázat 
ZUM/ZULP, frekven!ní omezení na po!et v"kon% za období, po!et bod% za jeho provedení). 
V)sou!asné dob# je Seznam zdravotních v"kon% s)bodov"mi hodnotami vydáván zpravidla 1x 

Tabulka 2 – Podíl náklad! na lé"ivé p#ípravky na celkov$ch nákladech zdravotnick$ch za#ízení 
(zdroj V$ro"ní zprávy za rok 2017)

Léky – ústavní pé!e Léky – celkem

Fakultní nemocnice v Motole 21,00 % 25,00 %

IKEM Praha 16,70 % 28,30 %

V"eobecná fakultní nemocnice v Praze 30,50 % 36,40 %
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ro!n# jako vyhlá(ka Ministerstva zdravotnictví 'R. Za tvorbu a)aktualizaci stávajících v"kon% 
odpovídá Ministerstvo zdravotnictví prost$ednictvím svého poradního orgánu Pracovní skupiny 
k)Seznamu zdravotních v"kon% s)bodov"mi hodnotami.

Konkrétní podmínky provád#ní zdravotních slu&eb jsou projednávány na tzv. dohodovacím $íze-
ní, jeho& se ú!astní pov#$ení zástupci poskytovatel% a)zdravotních poji(-oven. ,ízení je rozd#leno 
po jednotliv"ch zdravotnick"ch segmentech. V"sledky dohodovacího $ízení jsou podkladem pro 
Ministerstvo zdravotnictví p$i tvorb# Vyhlá)ky o'stanovení hodnot bodu, v,)e úhrad hrazen,ch 
slu%eb a'regula$ních omezení vydávané v&dy pro konkrétní rok. V)minulosti byly tyto podmínky 
vydávány formou na$ízení vlády.

V)p$ípad# historického v"konového systému úhrady zdravotní pé!e byly zdravotní poji(-ovnou 
hrazeny fakticky ve(keré poskytnuté slu&by. Mezi logické nev"hody takového systému tak pat$ila 
p$edev(ím podpora nadprodukce (neexistoval tlak nap$. na zkrácení doby hospitalizace, pobytu 
na finan!n# dob$e ohodnocen"ch JIP l%&kách, provád#ní potenciáln# zbytn"ch vy(et$ení). Odli(né 
hodnoty bodu v"razn"m zp%sobem p$isp#ly k)nesystematickému rozvoji léka$sk"ch obor% a)jsou 
základem stávající nerovnom#rné sít# poskytovatel% zdravotních slu&eb. V"hodou tohoto systému 
ale bylo jeho rychlé zavedení do praxe a)získání detailního p$ehledu o)struktu$e poskytovan"ch 
slu&eb.

Mezi zásadní negativa nicmén# pat$il v"razn" tlak na rozpo!ty zdravotních poji(-oven, a)proto 
byl v"konov" systém od roku 1998)nahrazen systémem globálního pau(álu. Vyu&íval objemu pé!e 
v)referen!ním období (zpravidla se jednalo o)p$edcházející rok) a)v"(e tohoto objemu byla zásad-
ním faktorem ekonomické profitability nemocnice. Pro zdravotní poji(-ovny p$inesl jistotu stropu 
náklad% na zdravotní pé!i a)byl tak ú!innou obranou proti o!ekávanému nedostatku finan!ních 
prost$edk%. Zdravotnická za$ízení p$i spln#ní definovaného objemu pé!e získala finan!ní objem 
odpovídající indexovanému nár%stu proti objemu v)referen!ním období. Logick"mi dopady do 
systému následn# byla snaha nemocnic omezit nákladov# náro!né v"kony a)za!ít se zam#$ovat 
na nákladovou stránku poskytování zdravotní pé!e a)její objem.

2.1.1 Základní principy systému DRG
Typy úhrady zdravotní pé!e v"razn# ovliv.ují chování poskytovatel% a)logick"m krokem plátc% je 

proto p$esun k)systému s)v#t(í samoregula!ní schopností. Mezi takové pat$í také klasifika!ní systém 
pro nemocni!ní p$ípady DRG (Diagnosis-related group – skupiny vzta&ené k)diagnóze). Systém 
DRG byl vyvinut v)70. letech v)USA a)poprvé byl v)praxi vyu&it v)roce 1983)s)cílem zamezit cenové 
inflaci u)poskytování léka$ské pé!e v)programu Medicare. Princip DRG je nicmén# vyu&iteln" dále 
jako nástroj $ízení nemocnic, jejich porovnávání, k)benchmarkingu efektivity poskytovan"ch slu&eb 
a)p$iná(í do systému také motiva!ní prvky. Podstatou systému DRG je rozd#lení hospitaliza!ních 
p$ípad% do klinicky i)nákladov# obdobn"ch skupin na základ# tzv. atribut% p$ípad%, mezi které 
pat$í: hlavní (základní) diagnóza, která je hlavním d%vodem hospitalizace, vedlej(í diagnóza (ko-
morbidity, komplikace, jimi& bylo nutné se p$i hospitalizaci zab"vat), provedené opera!ní v"kony, 
délka hospitalizace a)zp%sob jejího ukon!ení, v#k a)pohlaví pacienta, u)novorozence porodní váha. 
Skupin je v)sou!asném systému DRG v)'R 1057.

Ve sv#t# je v)praxi uplat.ován systém DRG v)národních mutacích. V)'R byl reáln# pro úhradu 
l%&kové pé!e pou&it poprvé v)roce 2007)na základ# licence od spole!nosti 3M systém IR-DRG. 
V)sou!asné dob# realizuje ÚZIS projekt DRG Restart (https://drg.uzis.cz/index.php), jeho& „…cílem 
je vybudování dlouhodob+ udr%itelné datové, informa$ní a'personální základny pro optimalizaci 
a'pr(b+%nou kultivaci systému úhrad l(%kové pé$e v'-R a'zv,)ení prediktivní schopnosti a'efektivity 
úhradov,ch mechanism( pro tento segment zdravotní pé$e“.

Podrobn" popis systému DRG je nad rámec této publikace, d%le&ité jsou nicmén# dopady do 
financování nemocnic. Ve stru!nosti lze $íci, &e v)posledních letech z)hlediska úhrady l%&kové pé!e 
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je uplat.ován pau(ální systém úhrady vycházející z)rozsahu uznané pé!e v)referen!ním období 
v)kombinaci s)kontrolou objemu produkce pé!e prost$ednictvím case-mix indexu DRG.

Stávající systém úhrady p$iná(í:
•  zásadní motivaci kontrolovat náklady na lé!bu jednotliv"ch p$ípad%,
•  tlak na zkrácení doby hospitalizace, 
•  argument pro systematick" p$ístup k)hodnocení nov"ch technologií (lé!ivé p$ípravky, zdra-

votnické prost$edky atd.).
Na rozdíl od v"konového systému, ve kterém vykázání ZULP/ZUM pou&itého v)lé!b# pacienta 

m#lo p$ímou vazbu na úhradu zdravotní poji(-ovny, je situace s)vykazováním v)systému DRG 
odli(ná. Nad rámec úhrady jsou krom# tzv. centrové pé!e (viz kapitola 2.3) hrazeny pouze n#které 
krevní deriváty. Aktuáln# se dle P$ílohy !. 12)úhradové vyhlá(ky jedná o)fibrinogen, koagula!ní 
faktory, kryoprotein a)!erstvou plazmu. Vykázání dal(ích p$ípravk% charakteru ZULP má v"znam 
z)hlediska dokladování nákladnosti poskytnuté pé!e a)sekundárn# se zohled.uje v)modelacích 
ÚZIS. Jako primární zdroj pro vykazování lze pou&ít !íselník SÚKL SCAU, resp. VZP. U)p$ípravk% 
pro v"hradn# ústavní pé!i, u)nich& SÚKL nestanovil úhradu ve správním $ízení, jsou dal(í mo&-
ností !íselníky nemocni!ních lék%, které vydává VZP (!íselník NLEKY) anebo Svaz zdravotních 
poji(-oven (!íselník NHVLPSZP 'R).

2.2 Úhrada hrazen$ch slu(eb poskytovan$ch poskytovatelem l%(kové pé"e
Podrobné podmínky úhrady definuje ka&doro!n# tzv. Vyhlá)ka o'stanovení hodnot bodu, v,)e 

úhrad hrazen,ch slu%eb a'regula$ních omezení. Úhrada l%&kové pé!e se skládá z)následujících slo&ek:
•  individuáln# smluvn# sjednané slo&ky úhrady (na základ# dohody poskytovatele a)plátce u)vy-

bran"ch skupin diagnóz, platí u)lé!iv"ch p$ípravk% se symbolem „S“),
•  úhrady formou p$ípadového pau(álu (DRG),
•  úhrady vy!len#né z)úhrady formou p$ípadového pau(álu a)
•  úhrady za ambulantní pé!i.
Pro rok 2019)jsou jako referen!ní hodnoty za$azeny ve(keré hrazené slu&by poskytnuté v)roce 2017.

2.3 Úhrada tzv. centrové pé"e
Systém úhrady nákladn"ch lé!iv"ch p$ípravk% zaznamenal v)poslední dekád# zásadní zm#ny 

ve zp%sobech úhrady a)stanovování limit% pro preskripci. P$ed rokem 2006)byly nákladné lé!ivé 
p$ípravky, které jsou v)souladu s)platn"m souhrnem údaj% o)p$ípravku (SPC) aplikovány samotn"-
mi pacienty, dostupné zpravidla po schválení revizním léka$em (tehdej(í limitace „X“) na recept. 
V)roce 2006)byla u)t#chto p$ípravk% stanovena tehdej(í Kategoriza!ní komisí limitace úhrad „B/P“, 
„O/P“, co& v)praxi znamenalo mo&nost jejich v"deje pouze na &ádanku zdravotnického za$ízení 
a)vyú!tování jako zvlá(- ú!tovan" lé!iv" p$ípravek (ZULP) ve spojení s)v"konem aplikace lé!ivého 
p$ípravku pacientovi. Na tuto praxi navázala od roku 2008)ú!inná novela zákona !. 48/1997)Sb. 
o)ve$ejném zdravotním poji(t#ní, která zavedla kategorii lé!iv"ch p$ípravk%, jejich& pou&ití je 
s)ohledem na ve$ejn" zájem ú!elné koncentrovat do specializovan"ch pracovi(-, tzv. center. „Cen-
trové“ p$ípravky jsou v)rozhodnutí SÚKL ozna!eny symbolem „S“. Takov" p$ípravek ú!tuje jako 
ZULP zdravotní poji(-ovn# pouze specializované pracovi(t#, a)to na základ# smlouvy uzav$ené 
mezi ním a)zdravotní poji(-ovnou. 

Diskutovanou otázkou posledních let jsou pravidla pro vyú!tování ZULP, proto&e na rozdíl od 
v"deje na recept nelze u)lé!iv"ch p$ípravk% charakteru ZULP podle názoru plátce uplatnit ob-
chodní p$irá&ku dle Cenového p$edpisu Ministerstva zdravotnictví a)musí b"t vyú!tován za cenu, 
za kterou byl ZULP po$ízen, nejv"(e v(ak do hodnoty maximální úhrady poji(-ovnou, nebo za 
sjednanou úhradu, je-li taková poji(-ovnou sjednána. Zm#na ve zp%sobu vyú!tování se s)ohledem 
na nár%st finan!ního objemu centrové pé!e a)administrativy s)ní spojené jeví jako nezbytn# nutná.
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Pro ú!ely stanovení úhrady jsou „S“ p$ípravky roz!len#ny do skupin (pro rok 2019)je skupin 17). 
Ka&dá skupina má stanoven" index nav"(ení úhrady proti celkové úhrad# v)referen!ním období. 
P$íklad z)„úhradové vyhlá(ky“ pro rok 2019:

Maximální úhrada (pro ka&dou zdravotní poji(-ovnu jednotliv#) je stanovena pro v(echny sku-
piny onemocn#ní dohromady. Její rozd#lení mezi jednotlivá centra je v)kompetenci managementu 
nemocnice. Jedinou v"jimkou je v)roce 2019)stanovení konkrétního limitu u)p$ípravku SPINRAZA 
(nusinersen) indikovaného k)lé!b# spinální svalové atrofie.

Strategie centrové pé!e ve specializovaném centru:
•  podpis smluv se zdravotními poji(-ovnami, v!etn# v"!tu ATC skupin centrové pé!e, p$ípadn# 

seznamu konkrétních p$ípravk% (d%le&ité ve vazb# na vstup nov"ch molekul, ev. biosimilars)
•  dojednání limit% úhrady se zdravotními poji(-ovnami,
•  nastavení rozpo!t% pro jednotlivá centra nemocnice s)ohledem na potenciál za$azení nov"ch 

pacient%, !ekací listinu. Nutné je zohlednit v"voj v)jednotliv"ch lékov"ch skupinách (vstupy 
nov"ch nákladn"ch molekul x úspory ze sní&ení úhrad nap$. v)d%sledku vstupu biosimilars !i 
realizace ve$ejné zakázky),

•  zaji(t#ní zp%sobu v"deje lé!iv (viz kapitola 3.5.2.1),
•  pr%b#&ná kontrola rozpo!t% s)mo&ností realokace finan!ních prost$edk% p$i jejich ne!erpání 

na centra, která mají potenciál pro jejich efektivní vyu&ití v)rámci konkrétního roku,
•  indikace pacient% k)lé!b# v)souladu s)indika!ním omezením stanoven"m správním $ízením 

SÚKL a)pe!livé vedení tomu odpovídající zdravotnické dokumentace, v!etn#. p$edepsané 
kontroly ú!innosti lé!by a)jejího ukon!ení v)p$ípad#, &e pacient indika!ní kritéria pro lé!bu 
p$estane spl.ovat,

•  p$i kontrole náklad% vycházet z)vyú!tování pacient%m ji& poskytnuté pé!e, nikoliv z)!erpání 
klinik z)v"deje na &ádanku z)nemocni!ní lékárny.

2.4 Úhrada za ambulantní preskripci
Z)hlediska lékové politiky nemocnice p$edstavují podmínky úhrady lé!iv"ch p$ípravk% v)am-

bulantní pé!i pro zdravotnické za$ízení dal(í zásadní v"zvu. „Úhradová“ vyhlá(ka p$i stanovení 
limitu úhradu vychází v)posledních letech z)pr%m#rné úhrady na jednoho globálního unikátního 
poji(t#nce o(et$eného ve zdravotnickém za$ízení. P$i p$ekro!ení 100)% pr%m#rné úhrady v)referen!-
ním období poskytovatele penalizuje. V"(e penále se kalkuluje procentem z)p$ekro!ení pr%m#rné 

Diagnostická skupina Index nav#"ení 
úhrady

e) Hematoonkologie (Leukemie, Lymfomatózní meningitida, Lymfomy, Mnoho!etn# myelom, Myelodysplastické 
syndromy, Podp$rná hematoonkologie, Zhoubné imunoproliferativní nemoci, Hematologie) 1

g) Infekce (Chronická hepatitida) 1,25

i) Neurologie (Epilepsie, Narkolepsie, Parkinsonova choroba, Roztrou"ená skleróza, Substitu!ní lé!ba) 1,04

l)

Onkologie - solidní nádory (Hepatocelulární karcinom, Nádory hlavy a krku, Nádory kolorekta, Nádory ledviny, 
Nádory mo!ového ústrojí, Nádory mozku, Nádory ovarií, Nádory plic, Nádory prostaty, Nádory prsu, Nádory 
slinivky, Nádory "títné %lázy, Nádory z embryonálních bun&k, Nádory %aludku, Osteosarkom, pNET, Sarkomy 
m&kk#ch tkání, Jiné nádory m&kk#ch tkání, Jiné ZN k$%e, Ko%ní lymfomy, Maligní melanom, Mezoteliom pleury)

1,02

n) Revmatologie (Becht&revova choroba, Artritida, Lupus erythematodes, Psoriatická artritida) 1,12

p) Cystická fibróza 1,1
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úhrady. P$i nár%stu po!tu lé!en"ch unikátních poji(t#nc% se limit ambulantní preskripce logicky 
navy(uje. V)minulosti byly limity stanovovány na 98–105)% objemu preskripce v)referen!ním 
období, nezohled.ovaly tak posuny v)po!tech lé!en"ch pacient%.

Mezi efektivní nástroje lékové politiky v)ambulantní pé!i pat$í:
•  kritické hodnocení vstupu nov"ch molekul do ambulantní preskripce (viz kapitola 1.3.1),
•  nastavení základních pravidel pro preskripci a)nastavení preskrip!ního SW k)prospektivní kon-

trole jejich dodr&ování (kontrola odbornosti p$edepisujícího léka$e ve vztahu k)preskrip!nímu 
omezení stanoveného SÚKL, poskytnutí informace o)platn"ch indika!ních omezeních, v!etn# 
nap$. omezení pro zv"(enou úhradu p$ípravk%),

•  pr%b#&ná kontrola rozpo!tu zdravotnického za$ízení/jednotliv"ch ambulancí,
•  vyu&ití potenciálu generick"ch a)biosimilárních p$ípravk%; pr%b#&n# aktualizovan" a)léka$i 

respektovan" ambulantní pozitivní list,
•  vyu&ití kompletních mo&ností elektronické preskripce, v!etn# mo&nosti zp#tné vazby o)vy-

dan"ch lé!iv"ch p$ípravcích. Dle rozdílu mezi p$edepsan"mi a)vydan"mi p$ípravky ve stati-
stice SÚKL (https://www.epreskripce.cz/statistika-elektronicke-preskripce) není vyzvednuto 
asi3–4)% objemu p$edepsan"ch lé!iv"ch p$ípravk%.

Informa"ní zdroje
Statut a)Jednací #ád Pracovní skupiny k)Seznamu zdravotních v%kon& s)bodov%mi hod-

notami
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 ú!el, 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 
LÉ%IVY

3.1 Úvod
Zásobování lé!ivy je sou!ástí multidisciplinárního procesu, kter" za!íná p$edepsáním LP léka$em 

a)kon!í podáním léku pacientovi sestrou nebo léka$em na odd#lení. Tém#$ ka&d" pacient p$ijat" 
do nemocnice dostane lék v)n#jaké form#. Proto je systém logistiky dodávek a)bezpe!né zacházení 
s)lé!iv"mi p$ípravky jednou z)nejd%le&it#j(ích sou!ástí systému kvality ka&dé nemocnice. Funk!ní 
a)bezpe!n" systém zacházení s)léky v)nemocnici je základní komponentou její kvalitní a)bezpe!né 
pé!e. Sm#rnice o)zacházení s)lé!ivy (nemocni!ní lékárník je klí!ovou osobností t"mu, kter" sm#rnici 
vytvá$í) zahrnuje mnoho oblastí, jako jsou doporu!ené postupy, (kolení a)vzd#lávání personálu, 
management kvality a)dal(í.

Nemocni!ní lékárník p$ispívá k)zaji(t#ní ú!elné farmakoterapie a)bezpe!nému zacházení s)lé!ivy 
zejména v)t#chto oblastech:

1.  Díky sv"m odborn"m znalostem a)zku(enostem je sou!ástí klinického t"mu nemocnice, po-
dílí se na ú!elné farmakoterapii, p$ispívá ke zv"(ení bezpe!nosti lé!by a)vytvá$í pravidla pro 
bezpe!né uchovávání a)podávání lé!iv.

2.  Zárove. se aktivn# ú!astní procesu nákupu lé!iv"ch p$ípravk%, tvorby pozitivního listu a)v"-
b#rov"ch $ízení na dodavatele. Tam, kde je to mo&né, dbá na uplat.ování generické substituce 
s)cílem získat nejni&(í mo&nou cenu lé!by.

3.  T$etí, nemén# d%le&itou oblastí je logistika – zaji(t#ní správného lé!ivého p$ípravku pro kon-
krétního pacienta ve správn" !as. Zásadními procesy jsou nákup od dodavatele, uchovávání 
lé!iv v)lékárn#, distribuce na jednotlivá odd#lení nemocnice a)likvidace nespot$ebovan"ch 
balení. Ú!elná regulace a)optimalizace stavu zásob nejen v)lékárn#, ale i)na odd#leních je 
samoz$ejm# d%le&itá také pro ekonomiku nemocnice.

Pozn: V)této kapitole se z)kapacitních d%vod% nev#nujeme problematice objednávání a)dodávek 
zdravotnického materiálu, laboratorních diagnostik a)dal(ího zbo&í mimo lé!ivé p$ípravky.

3.2 Personální obsazení odd'lení pro zásobování nemocnice a#hodnocení 
lékové politiky (odd'lení HVLP)

Vedoucím odd#lení pro zásobování nemocnice léky je zpravidla lékárník se specializací v)oboru 
nemocni!ní lékárenství, p$ípadn# zde pracují nebo se st$ídají dal(í lékárníci.

Mezi odpov#dnosti lékárníka pat$í:
•  organizace v"b#rov"ch $ízení a)sout#&í na nákup LP,
•  organizace a)provád#ní v"b#ru LP do pozitivních list%,
•  správa a)editace antibiotického a)pozitivního listu,
•  objednávání LP dle norem, PL a)po&adavk% odd#lení,
•  zaji(-ování neregistrovan"ch lé!iv,
•  organizace a)kontrola v"deje LP na odd#lení,



ZÁSOBOVÁNÍ NEMOCNICE LÉ!IVY

26

•  $e(ení nedostupnosti, zám#n, v"padk% lé!iv,
•  poskytování informací zdravotnick"m pracovník%m,
•  zaji(-ování podklad% pro &ádosti o)specifické lé!ebné programy, individuální úhrady lé!iv,
•  hodnocení lékové politiky, ekonomické reporty, anal"zy a)dal(í.
Samotn" v"dej LP na &ádanku provád#jí farmaceuti!tí asistenti pod kontrolou farmaceuta na 

základ# p$edem dan"ch interních pravidel (pozitivní listy, generická substituce, úhradové mecha-
nismy ZP, finan!ní limity klinik a)odd#lení atd.).

Pozn.: Podle § 18)vyhlá$ky 55/2011Sb., o)!innostech zdravotnick"ch pracovník% a)jin"ch od-
born"ch pracovník% [L14], farmaceutick" asistent bez odborného dohledu a)bez indikace m%&e 
vydávat lé!ivé p$ípravky a)zdravotnické prost$edky na &ádanky zdravotnick"ch za$ízení a)za$ízení 
veterinární pé!e v)souladu se zákonem 378/2008)o)lé!ivech [L9], kde se uvádí: „Lé!ivé p$ípravky 
jsou oprávn#ni vydávat: … b) farmaceuti!tí asistenti v)lékárnách, a)to jen lé!ivé p$ípravky, jejich& 
v"dej není vázán na léka$sk" p$edpis, s)v"jimkou lé!iv"ch p$ípravk% vydávan"ch bez léka$ského 
p$edpisu s)omezením, a)dále jsou oprávn#ni vydávat lé!ivé p$ípravky na &ádanku, nejde-li o)&ádanku 
s)modr"m pruhem, p$i!em& nesmí provést zám#nu podle § 83)odst. 2.“

3.3 V$b'r a#nákup lé"iv pou(ívan$ch v#nemocnici
Zmíníme jen n#která pravidla d%le&itá pro logistiku nákupu a)v"deje LP v)nemocnici.

3.3.1 Pozitivní listy
Pozitivní list, anglicky „Formulary“, je seznam lé!iv"ch látek a)lé!iv"ch p$ípravk% v)nich ob-

sa&en"ch. Jedná se o)kontinuáln# aktualizovan" seznam lé!iv"ch p$ípravk%, které jsou v)daném 
zdravotnickém za$ízení pou&ívány, nebo- jejich pou&ívání je z)r%zn"ch d%vod% nejv"hodn#j(í 
(nap$. z)hlediska ú!elné farmakoterapie, existence doklad% v)evidence-based medicine, ale i)fi-
nan!ních náklad%). Systém pozitivního listu zahrnuje i)lékové komise, antibiotická st$ediska a 
pravidla vytvá$ení a)udr&ování pozitivního listu. Pozitivní listy mají vedle klinického rozm#ru 
i)rozm#r ekonomick", p$edstavují nedílnou sou!ást lékové politiky zdravotnického za$ízení. 
Ve(keré úvahy v)rámci sestavování i)aktualizace pozitivního listu reflektují dolo&enou klinickou 
ú!innost, ale pouze za podmínek dolo&ené nákladové efektivity. Jde tedy o)komplexní hodnocení 
lé!iv"ch p$ípravk% a)terapeutick"ch intervencí z)hlediska jejich dopadu na celkové náklady na 
zdravotní pé!i. 

Spot$ebu lék% mimo pozitivní list lze monitorovat, p$ípadn# lze definovat i)skupiny lé!iv, jejich& 
pou&ití je v)nemocnici omezeno nebo zakázáno. 

3.3.2 Generická substituce
Vstupem generick"ch p$ípravk% (r%zn"ch v"robc%) na trh po uplynutí patentové ochrany origi-

nálního LP dojde k)razantnímu sní&ení ceny dané lé!ivé látky. Generická substituce v)nemocnicích 
je tak ú!inn"m nástrojem pro úspory v)rámci v"b#ru nejlevn#j(ího p$ípravku. Jedná se o)zám#nu 
lé!ivého p$ípravku za jin" lé!iv" p$ípravek se stejnou ú!innou látkou, stejnou cestou podání a)ve 
stejné síle a)lékové form#. Postupy, na základ# kter"ch se generická lé!iva dostávají na trh, zaru!ují 
jejich stejnou bezpe!nost a)ú!innost jako u)originálních lé!iv"ch p$ípravk%. K)registraci generic-
kého LP je nutné p$edlo&it tzv. bioekvivalen!ní studii, která dokazuje, &e z)daného generického 
lé!iva se do ob#hu dostane stejné mno&ství ú!inné látky jako z)lé!iva originálního. Hodnoty AUC 
koncentrace ú!inné látky se musí nacházet v)rozmezí 80–125)% hodnoty referen!ního lé!ivého 
p$ípravku (v#t(inou originálního LP). Pro v#t(inu lé!iv dané rozmezí nijak neovlivní ani ú!innost, 
ani bezpe!nost. V"jimkou jsou lé!iva s)úzk"m terapeutick"m indexem (antiepileptika, antiarytmika, 
imunosupresiva a)dal(í), kde je nutné ke generické substituci p$istupovat se zv"(enou opatrností, 
nebo se jí úpln# vyhnout.
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3.3.3 Objednávání LP nemocni)ní lékárnou
Objednávání lé!iv"ch p$ípravk% pro nemocni!ní odd#lení se $ídí pravidly, která vycházejí z)v"-

b#rov"ch $ízení na nákupy jednotliv"ch lé!iv"ch látek. V)následující kapitole rozebereme odli(-
nosti v)logistice a)dostupnosti lé!iv"ch p$ípravk% p$i objednávání od velkodistributor% (Alliance 
Healthcare s.r.o., PHARMOS, a.s., PHOENIX lékárensk" velkoobchod, s.r.o., ViaPharma s.r.o.) 
a)v"robc%, p$ípadn# distributor%, kte$í se specializují jen na ur!it" sortiment. Ne v(echny p$ípravky, 
které se pou&ívají v)nemocnicích, lze nakoupit u)velkodistributor%. D%vody, pro! p$ípravky dodává 
p$ímo v"robce nebo specializovan" distributor, jsou nap$íklad následující:
•  velkoobjemov" sortiment, dodávan" na paletách (infuzní roztoky, parenterální a)enterální 

v"&iva),
•  distributor s)v"hradním zastoupením pro ur!ité druhy lé!iv (krevní deriváty, rentgenkontrastní 

látky, diagnostika atd.),
•  p$ímá distribuce s)cílem kontrolovat zaji(t#ní optimální dostupnosti LP pro jednotlivá spe-

cializovaná centra,
•  vy((í nároky na teplotní $et#zec (biologická lé!iva, krevní deriváty, LP uchovávané v)mrazu).
Obrázek 1 Mo(né distribu!ní kanály pro dodávky lé!iv do nemocnice ukazuje mo&nosti, 

jak"m zp%sobem m%&e nemocnice nakupovat lé!iva. Mimo standardní distribu!ní kanály je zná-

Cizí
odb'ratelé

• P$ímo od v"robce (distribu#ní oprávn!ní)
• Od distributora lé#iv

Lékárna sou#ástí nemocnice

V$robce

Distributor

Lékárna

Odd'lení
nemocnice

Mar%e lékárny

Nákup lé#iv p$es nemocni#ní lékárnu

P$ímé dodávky do ZZ (vyhl. 84/2008)

Bez mar%e 

Obrázek 1 – Mo%né distribu$ní kanály pro dodávky lé$iv do nemocnice
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zorn#na i)mo&nost, kdy distributor nebo v"robce s)distribu!ním oprávn#ním dodávají p$ípravky 
p$ímo na odd#lení nemocnice (infuzní roztoky, vakcíny).

Vyhlá$ka 84/2008)Sb., o)správné lékárenské praxi [L15], definuje v)§ 34, &e zdravotnickému 
za$ízení dodává lé!ivé p$ípravky lékárna nebo provozovatel jiného pracovi(t# nebo za$ízení p$i-
pravující lé!ivé p$ípravky (jin"m pracovi(t#m m%&e b"t na základ# zákona !. 378/2007)Sb., o)lé!i-
vech [L9], pracovi(t# nukleární medicíny, jde-li o)radiofarmaka, mikrobiologické pracovi(t# nebo 
zdravotnické za$ízení vykonávající !innost podle zvlá(tního právního p$edpisu, jde-li o)humánní 
autogenní vakcíny. 

Transfuzní p$ípravky dodávají zdravotnick"m za$ízením za$ízení transfuzní slu&by, plyny po-
u&ívané p$i poskytování zdravotní pé!e, infuzní roztoky a)vakcíny mohou b%t dodávány také 
distributory lé!iv%ch p#ípravk&.

Tabulka 3)Odli$nosti v)nákupech v)závislosti na typu distributora shrnuje odli(nosti p$i 
nákupu od velkodistributora oproti objednávkám u)v"robce s)distribu!ním oprávn#ním, p$ípadn# 
úzce specializovaného distributora.

V"b#r dodavatele, od kterého lékárna p$ípravky odebírá, je velmi !asto v"sledkem v"b#rového 
$ízení na dan" LP, kdy je v#t(inou jedin"m kritériem cena bez ohledu na problematiku logistiky 
dodávek.

3.3.4 Normy zásob
Lé!ivé p$ípravky jsou obvykle v)nemocni!ní lékárn# objednávány na základ# norem spot$eby 

v)uplynulém období. Normy jsou pravideln# aktualizovány, podle norem je nakupováno zejména 
zbo&í, které vede lékárna skladem, co& jsou p$edev(ím LP uvedené v)pozitivních listech a)!asto 
(opakovan#) vydávané LP. Objednávání LP a& na základ# &ádanky nebo objednávky zdravotnické-
ho za$ízení je ur!eno pro zbo&í, které nemá lékárna skladem a)je v#t(inou ur!eno pro specifické 
po&adavky daného pracovi(t# (zm#na terapie, p$ijetí nového pacienta, LP, které pacient chronicky 
u&ívá a)nejsou sou!ástí PL, neregistrovaná lé!iva apod.).

3.3.5 P,íjem LP od distributora
První p$ejímku od dodavatele, tj. kontrolu podle dodacího listu po!tu a)neporu(enosti beden, 

karton% a)ostatních obal% provádí farmaceutické asistentky p$i p$evzetí dodávky od dodavatele. 
Dále p$i p$íjmu farmaceutické asistentky:

•  kontrolují skute!n# dodané p$ípravky a)po!et kus% oproti dodacímu listu,
•  kontrolují shodu (ar&í (exspirací) s)dodacím listem,

Tabulka 3 – Odli%nosti v&nákupech v&závislosti na typu distributora
Nákup od velkodistributora Nákup od v!robce, distributora ur"eného v!robcem, specializovaného distributora

Standardní mar%e 'asto ni%"í nebo nulová mar%e

Krátk# !as dodání (2-3 hod.) Del"í !as dodání (24-48 hod.)

Krat"í interval objednávek (n&kolikrát t#dn&) Del"í interval dodávek

(irok# sortiment Úzk# sortiment

Konkuren!ní podmínky Monopolní dodavatel

Sb&rné faktury Administrativní náro!nost

Komunikace online se zp&tnou vazbou Objednávky pouze e-mailem

V%dy elektronick# dodací list Ne v%dy elektronick# dodací list
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•  u)LP opat$en"ch ochrann"mi prvky (viz kapitola 3.6) je vhodné skenovat jedno balení z)ka&-
dého $ádku dodacího listu za ú!elem ov#$ení napárování na „sortimentní kartu“ lékárenského 
softwaru a)ov#$ení správného nahrání sériov"ch !ísel v"robcem do úlo&i(t# EMVS (European 
Medication Verification System). Tímto prob#hne automaticky kontrola (ar&e/exspirace,

•  kontrolují neporu(enost ATD a)p$ípadné viditelné po(kození 2D kódu na v(ech serializovan"ch 
baleních. Konkrétní povinnosti závisí na sjednan"ch obchodních podmínkách s)dodavatelem, 
nap$. nemusí b"t povinnost provád#t kontrolu u)originálních kartonov"ch balení, která pro(la 
v"stupní kontrolou u)v"robce.

3.4 Skladování LP
Skladování lé!iv"ch p$ípravk% probíhá v)souladu s)platnou legislativou a)údaji uveden"mi v)SPC. 

D%le&itá je zejména skladovací teplota, proto je v#t(ina lékáren vybavena klimatizací zaji(tující 
uchovávání LP p$i teplot# do 25)°C. Pr%b#h teplot musí b"t d%sledn# monitorován, kontrola teploty 
se provádí pomocí kalibrovan"ch teplom#r%, záznamy o)teplot# jsou provád#ny denn# v)ur!enou 
dobu. Nemocni!ní lékárna m%&e provád#t interní kalibraci teplom#r% celé nemocnice podle extern# 
kalibrovaného teplom#ru (podle vnit$ní sm#rnice nemocnice).

V)nemocni!ní lékárn# se teploty !ast#ji monitorují pomocí elektronického kontinuálního monito-
ringu. Ka&dé skladovací prosto$e odpovídá teplotní !idlo, které je napojeno na úst$ednu s)vizuálním 
i)zvukov"m alarmem v)p$ípad# p$ekro!ení stanoveného rozmezí, Mimo pracovní dobu lékárny je 
teplota sledována nap$íklad v)centrálním dispe!inku !i na recepci nemocnice s)tím, &e v)p$ípad# 
odchylky je telefonicky kontaktován slu&bu konající lékárník, p$ípadn# systém p$i zapojení GSM 
brány umí automaticky kontaktovat stanovené osoby mobilním telefonem.

V#t(ina lék% se skladuje p$i teplot# místnosti 15)a& 25)°C nebo za sní&ené teploty (v)chladni!ce) 2)a& 
8)°C nebo 10)a& 15)°C. 'ást lék%, nap$íklad masti, !ípky apod., má skladovací teploty 8–15)°C (v)chla-
du), p$ípadn# 1-5)°C, v"jime!n# v)mrazicím boxu (pod -15)°C). Chladicí za$ízení ur!ené k)uchovávání 
lé!iv"ch p$ípravk% nesmí b"t pou&íváno k)ukládání jin"ch materiál%, nap$. potravin nebo chemikálií.

Dále musí b"t stanoven zp%sob kontroly exspirace a)sledování (ar&í ve skladu. Z)tohoto d%vodu 
jsou LP ukládány podle exspirací, s)nejkrat(í exspirací v&dy vp$edu. Lékárenské softwary umo&-
.ují v!as zobrazit p$ípravky s)ohro&enou exspirací tak, aby nedocházelo k)ekonomick"m ztrátám 
z)d%vodu nevyu&ití LP.

3.5 Distribuce LP
3.5.1 Objednávání z"odd(lení nemocnice

Vyhlá(ka 329/2019)Sb., o)p$edepisování lé!iv"ch p$ípravk% p$i poskytování zdravotních slu&eb 
[L28]:

§ 17'.ádanka na lé$ivé p&ípravky
(1) Pro p&edepisování lé$iv,ch p&ípravk(, v$etn+ transfuzních p&ípravk(, s'v,jimkou lé$iv,ch p&í-

pravk( obsahujících návykové látky uvedené v'p&íloze $. 1'a'5'na&ízení vlády o'seznamech návykov,ch 
látek14'poskytovateli zdravotních slu%eb, lze pou%ít

a) %ádanku v'listinné podob+ nebo
b)  %ádanku v'elektronické podob+ (dále jen „elektronická %ádanka“) vystavenou p&edepisujícím 

léka&em a'opat&enou ov+&ovacím kódem p&id+len,m poskytovatelem zdravotních slu%eb,  je-li 
zasílána v'rámci interního informa$ního systému zdravotnického za&ízení lékárn+, která je 
jeho sou$ástí; nebo podepsanou zaru$en,m elektronick,m podpisem, je-li zasílána mimo tento 
systém.

V#t(ina nemocnic realizuje objednávky elektronicky bu/ p$ímo prost$ednictvím nemocni!ního 
informa!ního systému (NIS), nebo lékárenského softwaru, kter" je s)NIS vzájemn# propojen. 
Sou!ástí objednávkového systému jsou obvykle i)pozitivní listy, antibiotick" list pro vázaná anti-
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biotika, p$ípadn# i)systém sledování finan!ních limit% pro jednotlivé kliniky/odd#lení nemocnice. 
Objednávka LP mimo pozitivní listy tak musí b"t zd%vodn#na, p$edepsána na konkrétního pacienta 
nebo schválena externí autoritou (ka&dá nemocnice volí individuální $e(ení). Objednávka na vázaná 
antibiotika je odeslána ke schválení na antibiotické st$edisko. Objednávající léka$ m%&e pr%b#&n# 
sledovat náklady na lé!iva v)okam&iku objednávky atd.

3.5.2 V'dej LP na odd(lení
V)nemocnicích 'R se léky na odd#lení vydávají obvykle centrálním systémem distribuce. Zname-

ná to, &e lé!iva jsou ulo&ena v)nemocni!ní lékárn# a)na základ# po&adavk% z)jednotliv"ch odd#lení 
jsou v)p$esn# stanoven"ch intervalech dodávána na odd#lení do zásoby (p$íru!ní lékárny, pobo!ko-
vého skladu). Obvykle se jedná o)2–3denní intervaly, v)p$ípad# pot$eby lékárna zabezpe!í okam&it" 
„statim“ v"dej léku tak, jak to vy&aduje pot$eba pacienta. Lékárna musí b"t schopna zabezpe!it 
distribuci lé!iv po dobu 24)hodin a)7)dn% v)t"dnu i)mimo pracovní dobu lékárny (viz kapitola 2.6).

Odli(n"m zp%sobem je $e(en obvykle jen v"dej vázan"ch antibiotik, návykov"ch látek a)paren-
terálních cytostatik.

Antibiotické st$edisko nemocnice definuje skupinu antibiotik, jejich& podání musí p$edcházet 
schválení ze strany mikrobiologa. Objednávka na vázaná antibiotika s)uvedením konkrétního paci-
enta (obvykle i)diagnózy a)d%vodu pro p$edepsání) putuje p$es schválení v antibiotickém st$edisku, 
kde probíhá kontrola citlivosti daného p%vodce infekce na konkrétní lé!ivou látku a)volby antibiotika 
s)cílem zajistit ú!innou lé!bu infekce a)zárove. p$edcházet vzniku rezistentních kmen% bakterií.

Specificky probíhá také objednávka cytotoxick%ch látek, léka$ p$edepisuje &ádanku pro kon-
krétního pacienta v"b#rem konkrétního chemoterapeutického protokolu lé!by z)!íselníku, software 
na základ# povrchu t#la pacienta, hmotnosti, nebo parametr% ledvinn"ch funkcí vypo!ítá p$esnou 
dávku lé!iva. Za p$ijetí po&adavku a)p$ípravu odpovídá farmaceut. Sou!ástí systému je obvykle 
i)kontrola obvykl"ch terapeutick"ch dávek, nosn" infuzní roztok a)p$epo!et dávky na mililitry (nebo 
gramy) koncentrátu pro p$ípravu. P$íprava infuze (správn# dle vyhlá(ky o)správné lékárenské praxi 
„nebezpe!ná úprava“) probíhá v)lékárn# v)odd#lení p$ípravy cytostatik (viz kapitola 8).

Jedin"mi objednávkami, které zatím musí b"t vzhledem k)sou!asné legislativ# v)písemné podob# 
a)s)pat$i!nou evidencí (&ádanka s)modr"m pruhem ve !ty$ech kopiích), jsou &ádanky na omamné 
a)psychotropní látky.

3.5.2.1 V$dej lé"iv pro specializovaná centra („recepto(ádanky“, „individuální (ádanky“)
Zvlá(tní skupinou jsou léky pro specializovaná centra. P$esto&e je mnoho centrov"ch lé!iv ur!eno 

pro v"dej pacientovi, kter" si LP aplikuje doma (nap$. subkutánní injekce monoklonálních protilátek 
nebo tabletové formy lé!iv) a)m#la by b"t vydávána na léka$sk" p$edpis, úhrada je vázána na kon-
krétní pracovi(t# se smlouvou se zdravotní poji(-ovnou a)p$ípravky jsou vykazovány zdravotním 
poji(-ovnám odd#lením nemocnice jako ZULP. Pro tyto p$ípady mají obvykle informa!ní systémy 
nemocnic zvlá(tní objednávkové moduly pro tzv. „recepto&ádanky“ umo&.ující v"dej konkrétním 
ambulantním pacient%m a)zárove. automatick" zápis do modulu NIS pro vykázání zdravotní 
poji(-ovn#. V"hodou tohoto $e(ení je p$ím" dohled farmaceuta nad uskladn#ním (termolabilních) 
lé!iv v)souladu s)SPC, optimalizace skladov"ch zásob, v"dej jednotliv"m pacient%m v!etn# dispen-
za!ního minima (ne&ádoucí ú!inky a)mo&nosti jejich $e(ení, správn" zp%sob aplikace, interakce).

3.6 Protipad'lková sm'rnice
3.6.1 Legislativa

Nové povinnosti p$i v"deji lé!iv"ch p$ípravk% vázan"ch na léka$sk" p$edpis vypl"vají z)Na$ízení 
(EU) 2016/161)ze dne 2. $íjna 2015)(zve$ejn#no 9. 2. 2016), kter"m se dopl.uje sm#rnice Evropského 
parlamentu a)Rady 2001/83/ES (v&il se termín Protipad#lková sm#rnice, Falsified Medicines Di-
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rective, FMD) stanovením podrobn"ch pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních 
lé!iv"ch p$ípravk%, je p$ímo ú!inné od 9. února 2019.

3.6.2 Ochranné prvky
Ka&dé balení léku vydávaného na léka$sk" p$edpis je opat$eno ochrann"mi prvky (OP), které 

jsou dva:
a)  Jedine!n" identifikátor (UI), kter" identifikuje jednotlivá balení LP a)slou&í k)ov#$ení jejich 

pravosti (unikátní pro ka&dé balení LP). Nosi!em jedine!ného identifikátoru je dvojrozm#rn" 
(2D) kód.

b)  Prost$edek k)ov#$ení manipulace s)obalem (ATD – anti-tampering device) slou&í k)ov#$ení, 
&e s)obsahem balení nebylo po jeho vyrobení manipulováno. Je umíst#n na vn#j(ím obalu LP. 
V)p$ípad#, &e má LP pouze vnit$ní obal, je umíst#n na n#m. 

3.6.3 Povinnosti p,i v'deji na odd(lení nemocnice
V)okam&iku v"deje ve$ejnosti, nebo do jiného zdravotnického za$ízení lékárník ov#$í oba ochran-

né prvky: Sejmutím 2D kódu ov#$í pravost jedine!ného identifikátoru porovnáním s)údaji ulo-
&en"mi v)systému úlo&i(- a)zkontroluje prost$edek k)ov#$ení manipulace s)obalem (ATD), jeho 
neporu(enost, a)tedy skute!nost, zda nebyl obal od doby, kdy opustil v"robu, otev$en nebo upraven, 
!ím& je zaji(t#no, &e jeho obsah je prav".

Pokud osoby oprávn#né k)v"deji LP p%sobí v)rámci zdravotnického za$ízení (nemocnice, poli-
klinika) jednoho poskytovatele, mohou v)p$ípad# v"deje LP na &ádanky ov#$ení OP a)vy$azení UI 
provést kdykoliv, jakmile mají LP ve fyzickém dr&ení a)za p$edpokladu, &e mezi dodáním LP a)jeho 
v"dejem nedojde k)jeho prodeji. Pokud je ov#$ení pravosti a)vy$azení jedine!ného identifikátoru 
provedeno d$íve ne& p$i v"deji, ov#$í se neporu(enost ATD v)okam&iku, kdy je LP vydáván. 

P$íklad: Pokud víme, &e LP pou&ijeme uvnit$ zdravotnického za$ízení, nejsou ur!eny k)v"deji na 
recept ve$ejnosti nebo na &ádanku do jiného zdravotnického za$ízení, m%&eme jedine!né identi-
fikátory LP vy$adit nap$. hned p$i p$íjmu do lékárny.

P$i vracení LP z)odd#lení nemocnice zp#t do lékárny lze obnovit platnost jedine!ného identifiká-
toru v)úlo&i(ti pouze v)lh%t# 10)dn% od jeho vy$azení. Po této lh%t# lze takov" p$ípravek p$esouvat 
v)rámci jedné nemocnice, ale nelze ho prodat do jiného zdravotnického za$ízení, vydat pacientovi 
ani vrátit distributorovi.
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4    SPECIFICKÉ %INNOSTI 
A&POSTUPY NEMOCNI%NÍ 
LÉKÁRNY

4.1 Pohotovostní slu(by lékárny
Nemocni!ní lékárna musí b"t schopna zajistit lé!ivé p$ípravky pro hospitalizované pacienty 

i)mimo provozní dobu. V)p$ípad#, &e lékárna zaji(-uje pohotovostní slu&bu 24/7, je schopna vydávat 
LP na &ádanky kdykoli. V)p$ípad#, &e má lékárna omezenou pracovní dobu, urgentní dodávka lé!iv 
se zaji(-uje nap$íklad t#mito zp%soby:

a)  Pohotovostní zásoba lé!iv - lékárna ulo&í n#které LP na odd#lení s)nep$etr&it"m provozem 
s)dostatkem personálu (nap$. ARO, urgentní p$íjem), odkud lze LP vyzvednout i)mimo pro-
vozní dobu lékárny. Pohotovostní zásoba m%&e obsahovat lé!iva pro akutní stavy, antibiotika, 
krevní deriváty, antidota (viz kapitola 4.5) apod.

b)  V)p$ípad# urgentní pot$eby velkého mno&ství LP, nap$. v)souvislosti s)p$ijetím v#t(ího po!tu 
pacient% naráz (nap$íklad p$i hromadné dopravní nehod#), m%&e b"t nemocnice sou!ástí 
krajského emergentního systému. V)p$ípad# p$edpokladu n#kolikanásobn# vy((í spot$eby 
lé!iv"ch prost$edk% a)zdravotnického materiálu zaji(-uje nemocni!ní lékárna otev$ení skla-
d% a)expedici lé!iv"ch p$ípravk% a)zdravotnického materiálu. Podle vnit$ní sm#rnice (nap$. 
„Traumatologick" plán“) lékárna uchovává dostate!nou zásobu lék% pro urgentní medicínu 
(katecholaminy, infuzní roztoky, náhrady krevní plasmy, krevní deriváty atd.), kterou slu&bu 
konající lékárník vydá kdykoli mimo pracovní dobu lékárny na základ# aktuálního po&adavku 
jednotliv"ch zdravotnick"ch pracovi(-. Podle p$edem uzav$ené smlouvy a)dohody je lékárna 
schopna zajistit i)otev$ení sklad% a)mimo$ádnou dodávku lé!iv a)zdravotnického materiálu 
od vybraného velkodistributora.

4.2 Zacházení s#LP na odd'lení, úloha farmaceuta
Nemocni!ní lékárník je garantem bezpe!ného zacházení s)lé!ivy na l%&kov"ch odd#leních i)v)am-

bulancích zdravotnick"ch za$ízení. Zárove. s)kontrolou zacházení probíhá edukace zdravotnick"ch 
pracovník% zacházejících s)lé!iv"mi p$ípravky. V&dy se sleduje soulad s)legislativou a)interními 
p$edpisy zdravotnického za$ízení. T"ká se zejména skladování LP (fyzická kontrola místa ulo&e-
ní LP), záznam% a)dokumentace (nap$. teplotní záznamy, doklady o)p$ejímce LP nebo záznamy 
o)stahování LP z)ob#hu) a)také znalosti zdravotník%, kte$í s)LP zachází (nap$. úprava a)aplikace 
lé!iv, co d#lat v)p$ípad# ne&ádoucí p$íhody atd.).

4.2.1 Uchovávání LP
Lé!ivé p$ípravky se na odd#lení uchovávají za správn"ch podmínek uveden"ch v)souhrnu údaj% 

o)lé!ivém p$ípravku (SPC), po otev$ení tak, aby byly zachovány údaje, které je identifikují. Nap$í-
klad na blistrech musí b"t znateln" název, síla, !íslo (ar&e a)doba exspirace LP po celou dobu, po 
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kterou jsou v)blistru tablety. LP se uchovávají se$azené podle abecedy a)lékov"ch forem, odd#len# 
minimáln# parenterální lékové formy (LF) a)p$ípravky k)zevnímu pou&ití, v)uzamykateln"ch sk$í-
ních nebo uzamykateln"ch prostorách sesterny a)vy(et$ovny, nesm#jí b"t ponechány bez dozoru. 
Otev$ená balení LP s)omezenou dobou pou&itelnosti jsou ozna!ena datem, p$ípadn# hodinou 
otev$ení. LP p$ipravené v)lékárn# se uchovávají v&dy v)p%vodních obalech.

Pro teplotu uchovávání platí toté&, co je uvedeno o)uchovávání v)nemocni!ní lékárn# (viz kapitola 
3.4). Pokud je u)LP doporu!eno chránit p$ed sv#tlem a)není dostupn" vn#j(í obal !i p$izp%sobené 
úlo&né prostory, je nutno zabezpe!it ochranu p$ed sv#tlem jinak (ulo&ení v)papírovém sá!ku, 
plastovém boxu apod.). Je t$eba dbát na správné za$azení lé!iva podle exspirace ((ar&e) – ozna!it 
datem otev$ení a)datem spot$eby podle SPC u)LP s)omezenou pou&itelností. Ka&dé odd#lení by 
m#lo mít postup zaji(t#ní pravidelné kontroly exspirací lé!iv"ch p$ípravk%.

4.2.2 Zacházení s"lé)ivy s"vy++í mírou rizika 
Ka&dá nemocnice by m#la mít definovan" postup pro zacházení s)lé!ivy se zv"(en"m rizikem chyby, 

zám#ny a)která p$i nesprávném pou&ití mohou zp%sobit vá&né po(kození zdraví nebo smrt pacienta. 
Do této skupiny pat$í koncentráty pro p$ípravu infuzních roztok%, zejména elektrolyty (KCl 7,45%), 
dále nap$. inzuliny a)heparin. Nemocni!ní lékárna obvykle tato lé!iva viditeln# ozna!uje signaturou 
„Nebezpe!né lé!ivo“ a)na odd#leních jsou uchovávána v)uzamykateln"ch sk$íních odd#len# od 
ostatních LP. Vysokokoncentrované roztoky kalia b"vají obvykle vy!len#ny pouze pro pracovi(t# 
ARO a)JIP, standardní l%&ka mohou objednávat pouze nízkokoncentrované roztoky kalia, p$ípadn# 
musí objednání vysokokoncentrovan"ch roztok% na standardní l%&ka písemn# zd%vodnit lékárn#.

4.2.3 LP vnesené pacientem
V)p$ípad#, &e pacient u&ívá speciální chronickou medikaci nesouvisející s)hospitalizací, lze v"ji-

me!n# pou&ívat LP vnesené pacientem. Tyto z%stávají majetkem pacienta, zacházení s)nimi musí 
b"t o(et$eno vnit$ním p$edpisem (postup p$i p$evzetí, ozna!ování, skladování, pravidelná kont-
rola exspirací atd.). LP vnesené pacientem nesmí b"t za$azeny mezi ostatní LP v)lékárn#. Pokud 
do chronické medikace pacienta pat$í úlevové léky a)léka$ vyhodnotí, &e jsou stále indikovány, je 
dovoleno, aby je pacient m#l u)sebe a)nemusel je odevzdávat zdravotnickému personálu, jedná se 
nap$. o)nitroglycerin, úlevová inhala!ní antiastmatika, inzulinová pera v)rámci edukace pacienta 
(nácvik aplikace) apod. Nakládání s)vnesen"mi léky ne$e(í &ádná platná legislativa a)s)ohledem na 
finan!ní náro!nost lé!by v)sou!asné dob# lze jen obtí&n# tvrdit, &e je zdravotnické za$ízení povinné 
zajistit nákladné LP po dobu hospitalizace i)pro lé!bu s)hospitalizací p$ímo nesouvisejících diagnóz.

4.2.4 Úprava lé)iv
Podle § 4)vyhlá(ky !. 84/2008)Sb., o)správné lékárenské praxi, se za úpravu lé!iv"ch p$ípravk% 

pova&uje $ed#ní registrovan"ch lé!iv"ch p$ípravk%, rozpou(t#ní nebo $ed#ní sirup%, prá(ku pro 
p$ípravu injek!ních p$ípravk% a)p$idávání injek!ních roztok% do infuzí, pokud jsou provád#ny 
v)obalech ur!en"ch k)tomuto ú!elu nebo v)p$ípad# sterilních lé!iv"ch p$ípravk% pomocí zdravot-
nick"ch prost$edk% zaru!ujících sterilitu. V(echny ostatní formulace p$ípravk% do kone!né lékové 
formy jsou pova&ovány podle vyhlá(ky 84/2008)za p$ípravu a)musí probíhat v)lékárn#, stejn# tak 
jako zvlá(- náro!ná úprava (parenterální v"&iva) a)nebezpe!ná úprava (cytostatika, radiofarmaka). 
Úlohou lékárníka je dohlí&et, &e úprava probíhá v)souladu s)SPC a)vnit$ními p$edpisy nemocnice, 
zejména tam, kde je t$eba dodr&et aseptické postupy p$i úprav# parenterálních LP.

4.2.5 Evidence návykov'ch látek
Návykové látky (omamné a)psychotropní, OPL) jsou na odd#leních ulo&eny v)uzamykateln"ch 

nep$enosn"ch kovov"ch schránkách. Zacházení s)OPL musí b"t evidováno za definovan"ch podmí-
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nek dané zákonem a)vyhlá(kou. Farmaceut kontroluje, zda je místo uchovávání $ádn# zabezpe!eno 
(uzam!eno), s)OPL zacházejí oprávn#né osoby, správn# vedou eviden!ní knihy p$íjmu a)v"deje, 
pravideln# provád#jí inventarizaci atd.

4.2.6 Ostatní pravidla p,i zacházení s"LP v"nemocnici
Sou!ástí vnit$ní sm#rnice o)zacházení s)lé!iv"mi p$ípravky v)nemocnici a)p$edm#tem pravidel-

n"ch kontrol farmaceuty by m#la b"t také pravidla pro zacházení s)neúpln"mi baleními, reklamními 
vzorky, LP pro klinická hodnocení, management uchovávání a)likvidace nepou&iteln"ch lé!iv (v!etn# 
postupu pro informování o)stahování lé!iv SÚKL), hlá(ení ne&ádoucích ú!ink% a)dal(í.

4.3 Likvidace lé"iv v#nemocnici
Nepou&itelná lé!iva, tedy LP nevyhovující jakosti, s)pro(lou dobou pou&itelnosti, po(kozené nebo 

nespot$ebované, musí b"t ozna!eny jako nepou&itelné, ulo&eny odd#len# od ostatních lé!iv a)co 
nejd$íve p$edány k)likvidaci. Likvidace lé!iv m%&e probíhat p$es lékárnu nebo jin" subjekt (nap$. 
odd#lení nemocnice zab"vající se odpadov"m hospodá$stvím), kter" zajistí odstran#ní v)souladu 
s)vnit$ními p$edpisy zdravotnického za$ízení. Následn# jsou LP ur!ené k)likvidaci p$edány právnické 
nebo fyzické osob#, která provádí zne(kod.ování na základ# souhlasu ud#leného orgánem kraje. 
Likvidace návykov"ch látek probíhá podle vnit$ního p$edpisu nemocnice obvykle za ú!asti osoby, 
která zodpovídá za evidenci, a)dvou farmaceut%. O)likvidaci je proveden zápis do eviden!ní knihy, 
p$ípadn# i)zvlá(tní protokol. Pokud nemá nemocnice vlastní spalovnu, nemocni!ní lékárna p$edává 
p$ípravky právnické osob# disponující oprávn#ním krajského ú$adu k)likvidaci nebezpe!n"ch látek 
a)zárove. povolením Ministerstva zdravotnictví k)zacházení s)návykov"mi látkami. 

4.4 Neregistrované lé"ivé p&ípravky
4.4.1 Úvod

Z)$ady d%vod% nemají v(echny vyráb#né lé!ivé p$ípravky registraci práv# v)'eské republice 
a)nejsou tak zcela b#&n# dostupné pro na(e pacienty. Existují v(ak cesty, jak jim je zajistit. A)jsou 
to práv# nemocni!ní lékárny, které se na t#chto procesech nej!ast#ji podílejí. P$ínos nemocni!ní 
lékárny v(ak není jen pouhé zaji(t#ní vlastního dovozu neregistrovaného lé!ivého p$ípravku, ale 
spo!ívá zejména v)nastavení správn"ch proces% zacházení s)neregistrovan"mi LP v)celé nemocnici 
a)nastavení a)kontrole ekonomick"ch zále&itostí, jako je cenotvorba a)vyú!tování náklad% zdra-
votním poji(-ovnám.

4.4.2 Obecné vymezení pojm*
P$ed uvedením na trh v)'eské republice podléhá v#t(ina lé!iv"ch p$ípravk% registraci. Zákon 

o)lé!ivech v(ak uvádí v"!et lé!iv"ch p$ípravk%, které registraci nepodléhají. Jedná se p$edev(ím 
o)individuáln# p$ipravované lé!ivé p$ípravky, lé!ivé p$ípravky pro ú!ely v"zkumné a)v"vojové, 
krevní produkty, n#která radiofarmaka a)lé!ivé p$ípravky pro moderní terapii. Pro úplnost je t$eba 
zmínit, &e registraci nepodléhají ani dal(í LP, se kter"mi se v)nemocni!ní lékárn# !asto setkáváme, 
a)to lé!ivé p$ípravky v)klinickém hodnocení schváleném SÚKL a)etick"mi komisemi.

Zákon dále uvádí kategorii lé!iv"ch p$ípravk% v)rámci tzv. specifického lé!ebného programu 
(SLP), u)kter"ch se registrace nevy&aduje. Tento text se dále v#nuje mo&nostem, jak nemocni!ní 
lékárna m%&e zajistit pou&ití a)nastavit zacházení s)hromadn# vyráb#n"mi lé!iv"mi p$ípravky, 
které nejsou v)'eské republice registrované, nemají tedy ani národní, ani evropskou registraci.

4.4.3 Právní rámec
Je to práv# lékárna, která zodpovídá za to, &e cel" proces probíhá v)souladu se zákonem. Na)zá-

klad# zákona o)lé!ivech, § 8, m%&e o(et$ující léka$ pou&ít !i p$edepsat také neregistrovan" lé!iv" 
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p$ípravek. V)tom p$ípad# v(ak musí b"t pro jeho pou&ití !i p$edepsání spln#ny dal(í podmínky – 
není dostupn" &ádn" $ádn# registrovan" lé!iv" p$ípravek odpovídajícího slo&ení a)terapeutick"ch 
vlastností, po&adovan" lé!iv" p$ípravek je $ádn# registrován v)jiném stát#, jeho pou&ití je dostate!n# 
od%vodn#no v#deck"mi poznatky a)je uvedeno v)jeho souhrnu údaj% o)p$ípravku (SPC) a)nejed-
ná se o)lé!iv" p$ípravek obsahující geneticky modifikovan" organismus. Podle stejn"ch pravidel 
lze pou&ít registrovan" p$ípravek takov"m zp%sobem, kter" není v)souladu s)jeho SPC. Z)v"(e 
uvedeného vypl"vá, &e se jedná o)zásadní v#domé rozhodnutí léka$e pro konkrétního pacienta, 
a)v)praxi tedy není mo&né nap$íklad vydání neregistrovaného LP bez léka$ského p$edpisu (i)kdyby 
v)p%vodním stát# byl voln# prodejn"), pou&ití neregistrovaného lé!ivého p$ípravku zp%sobem, 
kter" není v)souladu s)jeho SPC, nebo vydání na veterinární p$edpis.

Lékárna v&dy kontroluje v(echny nále&itosti léka$sk"ch p$edpis%. V)p$ípad# takov"chto p$ípravk% 
navíc k)obvykl"m nále&itostem dle p$edepisovací vyhlá(ky pat$í i)ozna!ení „Neregistrovan" lé!iv" 
p$ípravek!“.

Neregistrované lé!ivé p$ípravky nemají p$i$azen" identifika!ní kód, nejsou uvedené v)databázi 
lé!iv na webov"ch stránkách SÚKL. Neexistuje k)nim ani !eská verze SPC a)p$íbalového letáku.

Rozhodne-li se o(et$ující léka$ pro takovou formu farmakoterapie, odpovídá za (kodu na zdraví 
!i za úmrtí, ke kterému do(lo v)d%sledku pou&ití takového p$ípravku. U)léka$e – zam#stnance 
v)praxi nese odpov#dnost poskytovatel, tj. zdravotnické za$ízení, nemocnice. Je tedy obvyklé, &e 
léka$ také pot$ebuje souhlas vedení pracovi(t# pro takov" postup. Dále je dle zákona o)zdravotních 
slu&bách, § 28, povinen prokazateln"m zp%sobem seznámit pacienta !i jeho zákonného zástupce 
s)t#mito skute!nostmi a)d%sledky, v!etn# pou!ení o)cen#. Ve v#t(in# nemocnic, kde se pravideln# 
neregistrované lé!ivé p$ípravky pou&ívají, je pro tyto ú!ely vypracován standardizovan" informo-
van" souhlas pacienta, na jeho& zn#ní se nemocni!ní lékárna také podílí.

Léka$ je dále povinen p$edepsání !i pou&ití neregistrovaného p$ípravku neprodlen# hlásit 
Státnímu ústavu pro kontrolu lé!iv. K)tomuto ú!elu je na webov"ch stránkách SÚKL k)dispozici 
elektronick" formulá$.

Dovoz/dodání neregistrovaného lé!ivého p$ípravku lze dle zákona o)lé!ivech uskute!nit pro 
individuálního pacienta. Objednávající lékárna odpovídá za to, &e objednávka byla vystavena v)sou-
ladu s)právními p$edpisy – tedy skute!n# má doklad o)tom, &e se jedná o)dovoz p$ípravku pro 
konkrétního jednotlivého pacienta – recept/&ádanku.

4.4.3.1 Speci!ck$ lé"ebn$ program
V)p$ípad#, &e existují celé skupiny pacient% (nap$. s)ur!itou vzácnou diagnózou), pro které 

nejsou dostupné registrované lé!ivé p$ípravky, m%&e Ministerstvo zdravotnictví podle vyhlá(ky 
o)registraci lé!iv, § 5, vydat souhlas s)pou&íváním neregistrovan"ch lé!iv"ch p$ípravk% v)rámci 
tzv. specifick"ch lé!ebn"ch program% (SLP). Schválené specifické lé!ebné programy jsou pra-
videln# zve$ej.ovány ve V#stníku Ministerstva zdravotnictví a)na webov"ch stránkách SÚKL. 
Specifické lé!ebné programy jsou schvalovány na omezenou dobu, zpravidla je také omezeno 
pou&ití p$ípravku pouze pro konkrétní diagnózu !i skupinu pacient% a)na konkrétní posky-
tovatele zdravotních slu&eb, nap$íklad i)jediné pracovi(t# v)republice. V)praxi to znamená, &e 
lékárníci musí um#t takové p$ípravky identifikovat a)v)p$ípad# léka$ského p$edpisu na takov" 
lé!iv" p$ípravek musí zkontrolovat, zda byl vystaven na oprávn#ném pracovi(ti, a)zda jej tedy 
takto mohou objednat a)vydat. Poskytovatelé zdravotních slu&eb, kte$í nejsou oprávn#ni vyu&ívat 
specifick" lé!ebn" program, se k)danému lé!ivému p$ípravku chovají jako ke v(em ostatním ne-
registrovan"m lé!iv"m p$ípravk%m. M%&e tedy nastat situace, kdy bude mít nemocni!ní lékárna 
skladem jeden p$ípravek jednou jako SLP a)jednou jako neregistrovan" LP na individuální dovoz.

Také zp%sob distribuce a)po!et balení dodan"ch do republiky b"vá obvykle regulován. Odpo-
v#dnost za kvalitu lé!ivého p$ípravku ve specifickém lé!ebném programu nese v"robce. T#mto 
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lé!iv"m p$ípravk%m p$id#lí SÚKL identifika!ní kód a)jsou uvedeny v)databázi lé!iv SÚKL. Lékárníci 
kontrolují i)dal(í nále&itosti SLP, jako povinné ozna!ování t#chto lé!iv"ch p$ípravk% „Specifick" 
lé!ebn" program“. SÚKL také m%&e ve správním $ízení stanovit t#mto LP maximální cenu a)pod-
mínky a)v"(i úhrady z)ve$ejného zdravotního poji(t#ní.

4.4.4 Objednávání a"dovoz
Objednávání a)dovoz neregistrovan"ch lé!iv"ch p$ípravk% probíhá v&dy p$es lékárnu, a)to 

nej!ast#ji prost$ednictvím b#&n"ch !esk"ch lékárensk"ch velkoobchod% jako individuální, p$íp. 
mimo$ádn" dovoz. U)n#kter"ch specifick"ch lé!ebn"ch program% je dodání lé!iv"ch p$ípravk% 
mo&né pouze p$es konkrétního distributora uvedeného v)rozhodnutí o)schválení SLP. Neregistro-
vané lé!ivé p$ípravky lze objednat v(emi zp%soby, které jsou s)dodavatelem odsouhlasené a)které 
odpovídají vnit$ním p$edpis%m lékárny.

Náro!n#j(ím procesem b"vá objednávka u)zahrani!ního dodavatele. Pro nemocni!ní lékárnu 
znamená zna!nou administrativu je(t# p$ed samotn"m objednáním. Za prvé je t$eba si ov#$it, &e 
dan" subjekt je oprávn#n"m distributorem. Oprávn#ní k)distribu!ní !innosti jsou zpravidla plat-
ná v)celé Evropské unii. Lékárna je povinna si toto oprávn#ní zkontrolovat !i si ho na dodavateli 
p$ímo vy&ádat. Denn# aktualizovan" seznam oprávn#n"ch distributor% lze nalézt na webov"ch 
stránkách Státního ústavu pro kontrolu lé!iv. V&dy musí b"t z$ejmé, kdo je distributorem daného 
lé!iva. Zárove. i)distributor si ov#$uje, &e je objednávající oprávn#n" k)zacházení s)dan"mi lé!iv"mi 
p$ípravky. Lékárna tedy také poskytuje kopie sv"ch z$izovacích doklad% dodavatel%m. Dodavatele 
je mo&né i)odkázat na webové stránky SÚKL, kde jsou uvedeny v(echny povolené lékárny. V"hodou 
je, &e stránky mají také anglickou jazykovou verzi.

Nejnáro!n#j(í b"vá získání neregistrovan"ch lé!iv"ch p$ípravk% ze zemí mimo EU/EHS, tedy )po-
volením k)v"rob# lé!iv"ch p$ípravk% v)rozsahu dovozu ze t$etích zemí. Dovoz takového lé!ivého 
p$ípravku je mo&n" pouze po vydání souhlasu SÚKL na základ# vy&ádání.

V)p$ípad# dovozu neregistrovan"ch lé!iv"ch p$ípravk% s)obsahem návykov"ch látek musí mít 
distributor také ud#leno povolení k)zacházení s)návykov"mi látkami a)dovozní povolení vydané 
Ministerstvem zdravotnictví. 

Antidota, antiinfektiva, která jsou neregistrovaná nebo jsou v)re&imu SLP a)jsou pro akutní 
stavy dostupná v Toxikologickém informa!ním st$edisku (TIS) p$i VFN, lze v)akutních p$ípadech 
objednat p$ímo z)TIS p$es speciální formulá$e. Do vlastní pohotovostní zásoby nemocnice se 
objednávají p$es nemocni!ní lékárnu VFN.

4.4.5 Uchovávání a"v'dej
Nemocni!ní lékárna má vypracované postupy, jak s)neregistrovan"mi lé!iv"mi p$ípravky zachá-

zet. Tyto p$ípravky a)!asto také lé!ivé p$ípravky ur!ené pro specifické lé!ebné programy jsou uklá-
dány odd#len# od ostatních lé!iv"ch p$ípravk%. Uchovávají se za podmínek stanoven"ch v"robcem.

Lékárna vydá neregistrovan" lé!iv" p$ípravek b#&n"m zp%sobem v)souladu s)po&adavky zákona 
o)lé!ivech a)vyhlá(ky o)správné lékárenské praxi. P$i v"deji na recept je vydávající i)v)tomto p$ípad# 
povinen podat pacientovi základní informace o)správném uchovávání a)pou&ívání daného lé!ivého 
p$ípravku. Tyto informace si je mo&né opat$it !asto jen z)cizojazy!n"ch zdroj%. I)kdy& pacient b"vá 
léka$em pou!en, je vhodné p$i v"deji p$ípravku pacienta !i jeho rodinného p$íslu(níka upozornit 
na to, &e je vydáváno cizojazy!né balení, které neobsahuje p$íbalov" leták v)!e(tin#. P$ípadné dal(í 
dotazy by m#ly b"t sm#rovány na o(et$ujícího léka$e.

4.4.6 Cena a"úhrada neregistrovan'ch lé)iv'ch p,ípravk*
Lé!ivé p$ípravky, které nejsou v)'eské republice registrované, nemají logicky stanovenou maxi-

mální cenu p%vodce ani stanovenou cenu a)podmínky úhrady z)ve$ejného zdravotního poji(t#ní. 
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Neuplat.uje se u)nich tedy cenová regulace. Jedin"m garantem kone!né ceny je tak vydávající 
lékárna. Z)toho je z$ejmé, jak d%le&itá je komunikace mezi léka$em, pacientem a)lékárnou, p$ípadn# 
zdravotní poji(-ovnou.

Cena, respektive úhrada neregistrovaného p$ípravku je !asto klí!ov"m faktorem p$i jeho pou&ití. 
Není úpln# obvyklé, aby hradil jeho cenu sám pacient. 'ast#ji se toti& jedná o)p$ípravky nákladné. 
Na základ# ustanovení zákona o)ve$ejném zdravotním poji(t#ní, § 16, uhradí zdravotní poji(-ovna 
jinak nehrazené zdravotní slu&by, jsou-li tyto slu&by jedinou mo&ností vzhledem ke zdravotnímu 
stavu poji(t#nce. S)v"jimkou &ivot ohro&ujících stav% je nezbytn" p$edchozí souhlas revizního léka$e 
p$íslu(né zdravotní poji(-ovny. Ve schvalovacím procesu se posuzuje jak zdravotní, tak ekonomické 
hledisko. Nemocni!ní lékárna tém#$ v&dy vystavuje a)dává &ádajícímu léka$i k)dispozici doklad 
o)p$edpokládané cen# daného neregistrovaného lé!ivého p$ípravku. Rozhodnutí o)úhrad# poté 
obsahuje schválen" neregistrovan" lé!iv" p$ípravek – síla, velikost balení, po!et balení na ur!enou 
dobu lé!by a)v"(i a)zp%sob jeho úhrady i)dal(í povinnosti o(et$ujícího léka$e (nap$. pravidelné 
doklady o)ú!innosti lé!by).

Z)pohledu nemocnice a)nemocni!ní lékárny je zde nejzásadn#j(ím bodem vyú!tování náklad% na 
neregistrovan" lé!iv" p$ípravek. Jedná se zejména o)schválen" zp%sob úhrady !i vykazovací limit 
(úhrada lékárn# na recept nebo naú!tování na kliniku, která poté vyú!tuje zdravotní poji(-ovn# 
nap$. formou zvlá(- ú!tovaného lé!ivého p$ípravku, ZULP). V)sou!asné dob# nejsou postupy 
zdravotních poji(-oven v)ur!ování zp%sobu vyú!tování jednotné, tak&e je t$eba se nejen orientovat 
v)metodick"ch pokynech poji(-oven, ale mnohdy je nezbytné si od léka$e vy&ádat kopii originálního 
schválení. Práv# nemocni!ní lékárník je ten, kter" nej!ast#ji tuto problematiku $e(í jak s)léka$em, 
tak se zdravotní poji(-ovnou.

V)principu je mo&né, &e zdravotní poji(-ovna neschválí úhradu ve v"(i kone!né ceny lékárny 
a)&e by vznikl doplatek, kter" by p$i v"deji na recept musel uhradit pacient. Takov" doplatek není 
zapo!itateln" do ochranného limitu a)vyú!továvan" doklad tak také musí b"t lékárnou ozna!en 
(nap$. poznámkou L = 0). Je samoz$ejm# mo&né je(t# p$ed v"dejem po&ádat zdravotní poji(-ovnu 
o)schválení nové v"(e úhrady dle aktuální situace.

Neregistrované lé!ivé p$ípravky nemají SÚKL p$id#len" identifika!ní kód, co& zna!n# ovliv.uje 
elektronické zpracování vyú!tování. Pro tyto ú!ely se v)komunikaci mezi zdravotními poji(-ovnami 
a)poskytovateli zdravotních slu&eb, nej!ast#ji tedy lékárnami, pou&ívají sedmimístné devítkové kódy 
(nap$. u)VZP 9999999, 9999997, 9999012, 9999990). Ani ty v(ak nemusí b"t pro v(echny zdravotní 
poji(-ovny shodné a)lékárna je v&dy musí dohledat v)konkrétním schválení.

4.5 Rezerva antidot, vybran$ch antiinfektiv, antisér i#hadích antisér 
a#jin$ch neregistrovan$ch lé"iv$ch p&ípravk% pro )eskou republiku

Rezerva antidot, vybran"ch antiinfektiv, antisér i)hadích antisér a)jin"ch neregistrovan"ch lé!i-
v"ch p$ípravk% (LP) pro pot$eby 'R je ulo&ena v)Toxikologickém informa!ním st$edisku (TIS)2 
V(eobecné fakultní nemocnice v)Praze. Lé!ivé p$ípravky pro tuto rezervu zaji(-uje Nemocni!ní 
lékárna VFN. TIS jako místo ulo&ení t#chto &ivot zachra.ujících LP bylo vybráno z)d%vodu 
nep$etr&ité dostupnosti. 'ást rezerv je ulo&ena i)ve FN Olomouc. Informace o)ulo&ení jednotliv"ch 
LP jsou uvedeny na webov"ch stránkách TIS. 

2 Toxikologické informa(ní st+edisko, Klinika pracovního léka+ství VFN Praha, Na Boji&ti 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.

TIS je nep+etr,itá celorepubliková telefonická léka+ská informa(ní slu,ba pro p+ípady akutních otrav lidí a*zví+at. St+edisko bylo o--
ciáln. z+ízeno v*roce 1962*jako jedno z*prvních v*Evrop.. TIS vedla MUDr. Jarmila Filipová, která spolu s*PhMr. Danou /edivcovou 
vytvo+ila základ obsáhlé kartotéky chemick)ch látek, chemick)ch p+ípravk0, lék0, rostlin, hub a*jedovat)ch ,ivo(ich0.
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Vytvo$ení jediné celostátní rezervy antidot, pozd#ji roz(í$ené o)dal(í LP ze skupiny antiinfektiv 
a)fomepizol (d%sledek methanolové aféry r. 2014), vze(lo z)rozhodnutí MZ jako po!in k)napln#ní 
zákona !. 258/2000)Sb., o)ochran# ve$ejného zdraví. 

V#t(ina antidot, antiinfektiv, antisér i)hadích antisér a)jin"ch LP rezervy není registrována v)'R, 
jejich dostupnost je na trhu velmi omezená, nákupní cena obvykle velmi vysoká. ,ada LP není 
vyu&ita v)dob# své pou&itelnosti. Z)t#chto legislativních a)ekonomick"ch d%vod% jsou zásoby 
celostátní a)jsou obnovovány z)dotace MZ. Doporu!en" seznam rozsahu zásoby antidot a)v!as-
nost jejich prvního podání vytvo$ila Odborná spole!nost urgentní medicíny a)medicíny katastrof 
'LS JEP. V"b#r jednotliv"ch antiinfektiv, velikost doporu!ené zásoby a)doporu!ené intervaly 
pro aplikaci jednotliv"ch LP byly stanoveny 'eskou spole!ností infek!ního léka$ství 'LS JEP. 
Nákup LP je zaji(-ován v)souladu se zákonem !. 378/2007)Sb., o)lé!ivech, podle § 49)v)rámci SLP, 
p$edkladatelem lé!ebného programu je TIS. Proces je administrativn# velmi náro!n", zejména 
pro zaji(t#ní hadích antisér.

Dle SLP je nákup LP pro rezervu striktn# omezen pouze na NL VFN, s)v"jimkou t$í p$ípravk% 
(Legalon SIL, Cyanokit a)Amyl Nitrite Inhalant). LP ulo&ené v)TIS jsou okam&it# dostupné kte-
rémukoliv ZZ v)'R, a)to na základ# &ádosti (nále&itosti této &ádosti jsou uvedeny na webov"ch 
stránkách TIS). LP jsou ur!eny k)bezprost$ední lé!b# konkrétního pacienta, neslou&í k)vytvá$ení 
dal(ích zásob v)jin"ch ZZ. Pro ZZ vypracovalo MZ detailní postup k)nakládání s)LP rezervy 'R, 
kter" je dostupn" na webov"ch stránkách TIS.

Náklady na takto pou&ité LP p$i poskytování zdravotní pé!e jsou v)souladu s)§ 15)a)§ 16)zákona 
!. 48/1997)Sb., o)ve$ejném zdravotním poji(t#ní, hrazeny z)ve$ejného zdravotního poji(t#ní. Po-
skytnutou zdravotní pé!i vykazuje ZZ v#t(inou jako ZÚLP podle smlouvy s)p$íslu(nou ZP. 

Aktualizace „Metodiky vzniku a)obnovy zásoby vybran"ch antiinfektiv, antisér a)jin"ch v)'R 
neregistrovan"ch LP v)TIS VFN v)Praze“ je zve$ej.ována ve V#stníku MZ. V)tabulce jsou taxativn# 
vyjmenována jednotlivá antiséra, antituberkulotika, antivirotika, antimykotika, antiparazitika, hadí 
antiséra a)antidota, v!etn# obchodního názvu LP, po!tu balení (amp.) na jednu lé!ebnou kúru, 
velikosti zásob a)!asu k)ú!innému zahájení lé!by (viz p$íloha !. 3). 

Vytvo$ení rezervy &ivotn# d%le&it"ch LP pro v(echna ZZ v)celé 'R je nepochybn# velmi záslu&né 
a)racionální $e(ení. Odpovídá i)po&adavk%m ES oddíl 2, kapitola 2.1)a)kapitola 2.5. 

S)ohledem na ná( relativn# mal" desetimilionov" trh se nabízí do budoucna mo&ná spolupráce 
se sousedními státy, zejména se Slovenskem. 

4.6 Metadon, substitu"ní lé"ba drogov' závisl$ch v#)eské republice
P%vodn# byl metadon uveden na trh jako analgetikum, nyní je tato návyková látka pou&ívána 

p$edev(ím p$i lé!b# závislosti na heroinu a)morfinu v)centrech pro substitu!ní lé!bu.
První centrum pro substitu!ní lé!bu bylo v)'R otev$eno v)roce 1997)ve V(eobecné fakultní 

nemocnici v)Praze, na odd#lení pro lé!bu závislostí (nyní Kliniky adiktologie 1. LF UK a)VFN) 
a)IPLP s)obsahem metadonu byl p$ipravován pouze v)NL VFN. V)r. 2019)je v)'R 21)center, v!etn# 
v#znic. P$íprava roztoku metadonu probíhá v)16)lékárnách. Ro!ní spot$eba se pohybuje okolo 22)kg.

Metadon se podává klient%m centra denn#, formou IPLP, a)to 0,5% p. o. roztoku. Vzor tech-
nologického p$edpisu je v)p$íloze !. 2. P$íprava IPLP probíhá v)souladu s ES, zejména oddílem 3. 
T"mová mezioborová spolupráce je nezbytn"m p$edpokladem celého procesu. V"hodou je nízká 
cena metadonu. Nev"hodou metadonu je jeho mo&né zneu&ití jako omamné látky, p%sobící po-
dobn# jako morfin !i heroin, pop$. ke krátkodobému p$ekonání abstinen!ního syndromu v)dob#, 
kdy nemají drogov# závislí k)dispozici jin" opiát.

Proto je v)zájmu MZ $ídit a)kontrolovat zacházení s)metadonem p$i realizaci protidrogové po-
litiky MZ. Metadon je nakupován z)finan!ních prost$edk% státního rozpo!tu v)rámci dota!ního 
$ízení na projekt protidrogové politiky, a)to na p$íslu(n" kalendá$ní rok. MZ p$id#luje NL VFN 
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!ástku v)korunách a)pov#$uje VFN k)provedení elektronické aukce a)nákupu metadonu pro 'R. 
Metadon je v)celém procesu majetkem 'R. Na základ# smlouvy mezi VFN a)distributorem je ulo&en 
u)distributora a)distribuován do taxativn# vyjmenovan"ch lékáren, v)souladu s)právními p$edpisy 
o)nakládání s)touto látkou, tj. zákonem !. 378/2007)Sb., o)lé!ivech, a)zákonem !. 167/1998)Sb., 
o)návykov"ch látkách. Jmenování lékárny, která má oprávn#ní zdarma odebírat z)rezervy u)dis-
tributora substanci metadonu a)p$ipravovat IPLP metadon pro p$íslu(né substitu!ní centrum, je 
v)kompetenci MZ, Odboru zdravotních slu&eb.

Metadon je uveden v)p$íloze !. 1)na$ízení vlády !. 463/2013)Sb., o)seznamech návykov"ch lá-
tek, je p$edepisován na léka$sk" p$edpis s)modr"m pruhem a)podléhá evidenci podle vyhlá(ky  
!. 123/2006)Sb., o)evidenci a)dokumentaci návykov"ch látek a)p$ípravk%. Podání individuální dáv-
ky klientovi zpravidla za p$ímého dozoru zdravotnického pracovníka a)správná evidence jsou ve 
velk"ch centrech organiza!n# náro!né procesy, nemocni!ní lékárník je v)takovém p$ípad# vítan"m 
konzultantem.

Navzdory ka&doro!nímu navy(ování je stále po!et center v)'R pova&ován za nedostate!n", 
proto&e pro n#které klienty, kte$í by substituci pot$ebovali i)po&adovali, je substituce metadonem 
nedostupná. Lé!ba v)centru nespo!ívá pouze v)poskytování metadonu, ale je spojena s)dal(ími 
terapeutick"mi postupy, v!etn# psychosociální intervence. Lze proto o!ekávat vznik dal(ích substi-
tu!ních center. Nemocni!ní lékárník v)'R by m#l mít základní pov#domí o)zaji(-ování metadonu 
pro substitu!ní centra, proto&e centra b"vají bu/ p$ímo sou!ástí nemocnic, anebo mají odb#r IPLP 
s)obsahem metadonu z)nemocni!ní lékárny smluvn# zaji(t#n.

4.7 P&íprava IPLP s#vyu(itím v$jimky z#vyhl. 85/2008#Sb.
Navzdory skute!nosti, &e je trh 'R zaplaven tisíci HVLP, m%&e vzejít p$i poskytování lé!ebné 

pé!e, zejména na pracovi(tích superspecializované pé!e, po&adavek na zaji(t#ní LP, kter" není 
komer!n# dostupn" a)zárove. ú!inná látka není uvedena v)seznamu lé!iv"ch látek ur!en"ch pro 
humánní pou&ití [L16] nebo v 'eském lékopise.

Nemocni!ní lékárník m%&e doporu!it o(et$ujícímu léka$i p$ípravu IPLP a)iniciovat &ádost ZZ 
o)v"jimku z)vyhl. 85/2008)Sb., adresovanou MZ, OLZP (d$íve odboru farmacie), jako orgánu 
p$íslu(nému k)rozhodnutí dle § 11)písm. b) zák. 378/2007 Sb., o)lé!ivech. V)&ádosti je t$eba p$es-
n# specifikovat, která klinika (odd#lení) ZZ takov" IPLP po&aduje, pro kterou diagnózu a)která 
lékárna bude IPLP p$ipravovat. K)&ádosti podepsané statutárním zástupcem ZZ musí b"t p$ilo&en 
i)doklad o)kvalit# chemické látky. Schvalovací proces usnadní informace o)jejím úsp#(ném pou&ití 
p$i p$edchozím záchytu vzácného onemocn#ní u)nás !i v)zahrani!í.

MZ &ádá o)stanovisko SÚKL. Pokud MZ &ádosti vyhoví, uvádí v)písemném povolení dobu platnosti 
v"jimky, adresu ZZ, pro které povolení platí, v!etn# adresy lékárny. Sou!ástí povolení je i)po&adavek 
na dodr&ení podmínek p$ípravy IPLP stanoven"ch zák. 378/2007)Sb. o)lé!ivech (látka musí b"t 
opat$ena certifikátem jakosti dle § 79)odst. 8)a)§ 3)odst. 1)písm. a) a)vyhl. 84/2008)Sb., o)správné 
lékárenské praxi.

Jako p$íklad je mo&no uvést lé!bu Menkesovy choroby (vrozená d#di!ná vada metabolis-
mu m#di), kdy je jedinou mo&ností v!asné parenterální podání m#di novorozenci, konkrétn# 
cuprum histidinátu, p$ipraveného na OPSL s)pou&itím cuprum chloratum na základ# v"jimky. 
Nebo pou&ití látky cysteamin hydrochlorid pro p$ípravu o!ních kapek pro pacienty s)cystinó-
zou (vrozená vada metabolismu cystinu). Tato p$íprava probíhala po mnoho let. V)sou!as-
nosti je zaregistrován i)obchodován LP Cystadrops o!ní kapky, s)lep(í compliance, ov(em za 
mnohanásobn# vy((í cenu.

Zaji(t#ní v"jime!né p$ípravy IPLP farmaceutem je nejen p$íkladem úsp#(né komplexní ne-
mocni!ní lékárenské pé!e, ale i)dokladem úsp#(né implementace ES v)na(em nemocni!ním 
lékárenství.
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4.8 Perspektivy pro v$voj technologií a#automatizace v$deje lé"iv 
v#nemocnici, zv$*ení bezpe"nosti lé"by a#sledování náklad%

V)sou!asnosti probíhá v"dej lé!iv na odd#lení nemocnice nej!ast#ji v)re&imu, kdy léka$/stani!ní 
sestra objednává léky do zásoby, do „pohotovostní lékárny na odd#lení“, odtud se poté vydávají 
léky jednotliv"m pacient%m (centrální systém distribuce). S)v"jimkou návykov"ch látek, vázan"ch 
antibiotik a)cytostatik tak lékárna p$i v"deji nevydává konkrétnímu pacientovi, farmaceut nem%&e 
provést kontrolu vhodnosti lé!iva, dávky, interakcí, ne&ádoucích ú!ink% apod. Objednání léku není 
v)systému pé!e nijak propojeno s)jeho podáním. Zárove. !asto v"dejem z)nemocni!ní lékárny 
kon!í i)p$esná, kusová elektronická evidence pohybu léku v!etn# rizik lékové zám#ny apod. Existuje 
$ada studií, které uvád#jí vysoké riziko nesprávného podání léku pacientovi v)nemocnici. Cílem je 
zajistit takové postupy, aby byla správnému pacientovi správn# podána správná dávka správného 
léku ve správném !ase a zárove. v(e bylo p$esn# zdokumentováno (viz obrázek 2)Sou!asn" stav 
evidence v"deje léku na odd#lení a)podání pacientovi).

Tento stav je nevyhovující, proto v sou!asné dob# ve v#t(in# nemocnic probíhají pilotní testování 
r%zn"ch systém% sledování lék% a& na úrove. podání pacientovi s)cílem zv"(it bezpe!nost lé!by, 
omezit riziko lékov"ch pochybení a)evidovat náklady na lé!bu. Hlavními limity v#t(ího roz(í$ení 
t#chto systém% jsou nároky na nákup hardwaru (Wi-Fi sít#, online mobilní !te!ky !árov"ch kód% 
atd.), existence funk!ního softwaru a)nutnost zm#ny organizace vedení zdravotnické dokumentace 
a)s)tím související nár%st po&adavk% p$edev(ím na st$ední zdravotnick" personál. Dosud musí b"t 
ve(keré záznamy uchovávány v)písemné podob#, co& p$i pou&ití elektronické evidence znamená 
nutnost dvojího zápisu a)zv"(ení administrativní zát#&e osob, které aplikují lé!iva (nej!ast#ji zdra-
votní sestry). Ideální stav, ke kterému se sna&í nemocnice blí&it, m%&e vypadat nap$íklad následovn#:

A. Evidence v$deje z#pobo"kového skladu
Lékárensk" software zárove. s)dodávkou lé!iv na odd#lení p$evede v(echna balení na „po-

bo!kov" sklad“ na odd#lení, kde se do systému na!tou jednotky lékov"ch forem (nap$. 1)balení po 

• dodací list z lékárny 
• chybí skladová evidence
• prostor pro ztráty, znehodnocení lé#iv 
• pouze textová elektronická zdravotnická dokumentace 
• riziko lékové chyby p$i podání LP

V$robce lék% Distributor Lékárna V$dej léku 
na odd'leni

Podání léku
pacientovi

Obrázek 2 – Sou$asn, stav evidence v,deje léku na odd+lení a'podání pacientovi
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30)tabletách se na!te jako 30x 1)tableta). Léka$ na l%&kovém odd#lení p$edepisuje v(echnu medikaci 
elektronicky, s)mo&ností datového zpracování (LP není p$edepsán v)textovém, ale datovém formátu, 
jasn# identifikován, vybrán z)!íselníku). Sou!ástí preskripce je i)!as a)zp%sob podání. Preskrip!ní 
modul m%&e b"t propojen se softwarem pro kontrolu interakcí apod. V)tomto okam&iku m%&e 
probíhat kontrola a)úprava medikace ze strany klinického farmaceuta na odd#lení. Pro práci 
sestry p$i podání léku je nutné mobilní za$ízení pro záznam u)l%&ka pacienta – dostupn" Wi-Fi 
signál a)!te!ka se schopností !tení !árov"ch 2D kód%. Sestra v)dan" !as podle preskripce léka$em 
elektronicky zaznamená podání léku. 'te!kou identifikuje sebe jako aplikující personál (nap$. 
kódem na identifika!ní karti!ce), pacienta, nap$. z)kódu na identifika!ním náramku, podan" lék 
(pomocí EAN nebo 2D kódu na sekundárním obalu), p$ípadn# pou&it" p$ístroj (infuzní pumpu 
apod.). Do zdravotnické dokumentace pacienta se tak p$esn# zapí(e, kdo, kdy, na základ# p$edpisu 
koho, komu podal jak" lék. Software zárove. odepí(e podanou jednotku z)pobo!kového skladu. 
Takovou p$esnou evidencí spolu s)dal(ími zadan"mi parametry vzniká i)podklad pro vykázání 
zdravotní poji(-ovn#, informace o)nákladech na lé!bu daného pacienta, p$ípadn# nákladech na 
diagnózu, l%&ko, odd#lení, kliniku apod. Software pro elektronick" pobo!kov" sklad zárove. 
umo&.uje sledovat mno&ství zásob, generovat automatické objednávky, hlídat ohro&ené exspirace 
apod. V)rámci celé nemocnice pak mohou jednotlivá odd#lení vid#t i)zásoby v)ostatních !ástech 
nemocnice, co& m%&e p$isp#t ke sní&ení zásob na odd#leních celkov#, efektivnímu vyu&ití v(ech 
lék% a)omezení ekonomick"ch ztrát.

B. Druhá varianta – unit dose system (automatic drug management system)
V)„jednodávkovém“ systému (unit dose system, UDS) je odd#lením (o(et$ujícím léka$em) ob-

jednávána jednotlivá dávka lé!iv pro konkrétního pacienta. Podmínkou je investice nemocnice do 
nákladného (v)na(ich podmínkách finan!n# tak$ka nedostupného) za$ízení, které v)lékárn# auto-
maticky p$ipravuje jednotlivé dávky lék% – unit dose system (UDS). Pomocn" personál v)lékárn# 
plní do zásoby tento unit dose system jednotliv"mi druhy lé!iv. Po!et druh% lé!iv"ch p$ípravk%, 
které jsou takto dávkovány, je omezen po!tem pozic daného p$ístroje. Nejmodern#j(í verze UDS 
jsou v)sou!asnosti schopny i)d#lit blistry na jednotky, vydávat injekce, infuze apod. Ka&dá jednotka 
je zatavena do plastového sá!ku, kter" je umíst#n v)zásob# tohoto za$ízení. Strukturovaná infor-
mace o)preskripci léku zkontrolovaná klinick"m farmaceutem je odeslána do softwaru p$ístroje, 
kter" ze zásoby automaticky p$ipraví sadu lé!iv pro jednoho pacienta pro jedno podání. Plastov" 
obal je ozna!en !árov"m kódem pro p$esnou identifikaci sestrou p$i podání pacientovi. Existuje 
tedy p$ímá vazba mezi objednáním dávek lék% a)jejich podáním pacientovi, !ím& se sni&uje riziko 
zám#ny. Sestra aplikuje léky podobn# jako v)p$edchozí variant# s)tím, &e k)dispozici má v)daném 
okam&iku pouze správn" lék ve správné dávce a)nehrozí riziko zám#ny. V)elektronické dokumentaci 
se op#t v(e archivuje – kdo léky objednal, kdo objednávku lék% zkontroloval, kdo a)kdy léky podal.

V"hodou tohoto systému je, &e na odd#lení (s)v"jimkou emergentních lé!iv) nejsou skladována 
tém#$ &ádná lé!iva (finan!ní v"hoda, minimum pro(l"ch lé!iv, správné uchovávání – v)lékárn#) 
a)v"razn# je omezeno riziko zám#ny nebo jiné lékové chyby. Pro správné fungování je nutné vy$e-
(it logistiku rychlého transportu lé!iv na dané odd#lení p$i p$ijetí nového pacienta, p$ípadn# p$i 
zm#n# lé!by, co& nastává !asto na odd#leních typu JIP, ARO apod.

Alternativou je decentralizovan" systém, tzv. automated dispensing cabinet, kde v"dej dávky 
léku probíhá ze zásoby p$ístroje umíst#ného na odd#lení, kter" obsahuje lé!iva podle frekven!ní 
anal"zy na daném pracovi(ti. Pot$ebná dávka léku je uvoln#na oprávn#né osob# a& na základ# 
elektronického odem!ení podle preskripce.

Zp%sob% vyu&ití technologií, automatizace a)robotizace v!etn# r%zn"ch kombinací v"(e po-
psan"ch systém% je více. Podrobn#ji o)nich pojednává kapitola 5. Zásadním limitem vyu&ití v)ne-
mocnicích 'R je nutnost úvodní investice do extrémn# nákladného za$ízení. Z)pohledu personálu 



SPECIFICKÉ !INNOSTI A POSTUPY NEMOCNI!NÍ LÉKÁRNY

42

v)nemocnicích by jejich implementaci v"razn# usnadnila mo&nost vedení zdravotnické dokumen-
tace v"hradn# v)elektronické podob# bez nutnosti písemné formy. Finální zm#ny legislativy jsou 
otázkou nejbli&(í doby, stejn# tak technické $e(ení v)jednotliv"ch NIS.
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5    AUTOMATIZACE 
V&NEMOCNI%NÍ LÉKÁRN'

5.1 Úvod do problematiky a#de!nice pojmu
Jak definovat automatizaci v)lékárn#, p$esn#ji v)nemocni!ní lékárn#? Pom#rn# v"sti&nou definici 

uvádí Wikipedie, podle ní& (voln# citováno) „automatizace v)lékárn# zahrnuje mechanické procesy 
spojené s)nakládáním a)distribucí lék%. M%&e zahrnovat jakoukoliv !innost v)lékárn#, v!etn# po-
!ítání mal"ch objekt% (nap$. tablet, kapslí), !inností p$i p$íprav# lék%, záznam a)update informací 
do databází (nap$. informací spojen"ch s)pacientem, jako je lékov" záznam nebo historie interakcí) 
nebo správu skladov"ch zásob“ [1].

Jako pokro!ilou automatizaci pak lze chápat robotizaci, kdy roboty v)lékárn# m%&eme popsat 
jako mechanická za$ízení provád#jící programované, komplexní a)repetitivní !innosti napodobující 
chování !lov#ka, a)to bez kontinuálních zásah% operátora [2].

Podíváme-li se na problematiku automatizace z)pohledu proces% spojen"ch s)u&itím (kolob#hem) 
léku v)nemocnici, m%&eme tyto procesy popsat v)následujících krocích (p$i!em& ne v(echny kroky 
se odehrávají p$ímo v)nemocni!ní lékárn#, do ka&dého z)krok% ale je, !i m%&e b"t, v)ur!ité mí$e 
zapojen" nemocni!ní lékárník):

•  nákup a)uchovávání (skladování) lék%,
•  p$edepisování lék%,
•  p$íprava (úprava) lék%,
•  v"dej lék%,
•  podání lék%,
•  monitorování ú!ink% lék%,
•  edukace pacienta p$ed propu(t#ním do ambulantní pé!e.
V)ka&dém z)t#chto uveden"ch krok% m%&e mít automatizace své (men(í !i v#t(í) místo, z)pohledu 

nemocni!ní lékárny dominuje oblast uchovávání-skladování lék%, která je spojená s)jejich v"dejem, 
a)druhou v"znamnou oblastí je p$íprava lék%.

Ne& p$ikro!íme k)popisu jednotliv"ch technologií, zastavme se nejprve u)obecného popisu 
r%zn"ch model% lékové logistiky v)nemocnici, zejména na úrovni skladování lék% a)jejich v"deje 
(dispenzace) na odd#lení. Jeliko& tyto modely se n#kdy podstatn# li(í od obvyklého tuzemského 
modelu, umo&ní nám tento popis lépe pochopit v"znam a)d%le&itost dále popsan"ch technologic-
k"ch systém% v)nemocni!ní lékárn# (ale i)mimo ni).

Z)hlediska místa skladování léku se uplat.ují následující modely skladování:
•  Centrální, kter" je charakterizován tím, &e prakticky ve(keré léky jsou skladované centráln# 

v)nemocni!ní lékárn# a)jednotlivá odd#lení, a& na n#které v"jimky (JIP, urgentní p$íjem apod.), 
nedisponují &ádnou skladovou zásobou lék%. Léky se (a& na v"jimky) z)lékárny transportují 
prakticky p$ímo k)l%&ku pacienta.

•  Decentralizovan%, kdy na odd#leních existují tzv. satelitní lékárny, spravované v)tradi!ním 
angloamerickém pojetí pracovníky nemocni!ní lékárny a)centrální sklad v)nemocni!ní lékárn# 
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slou&í v"hradn# jako mezi!lánek pro zásobování satelitních lékáren, nedisponuje &ádnou 
v"znamnou centrální skladovou zásobou lék%.

•  Smí$en% (n#kdy také hybridní), charakterizovan" skladováním lék% jak v)centrálním skladu 
lékárny, tak (v)n#kter"ch p$ípadech) v)satelitních lékárnách na odd#lení.

Z)hlediska typu balení léku se uplat.ují následující modely v"deje na odd#lení:
•  V%dej v)originálních obchodních (komer!ních) baleních. Tento model v"deje se typicky 

pojí s)decentralizovan"m nebo smí(en"m modelem skladování.
• V%dej v)jednodávkov%ch baleních. Tento model v"deje se typicky pojí s)centrálním modelem 

skladování, ale m%&e se uplatnit i)u)decentralizovaného a)smí(eného modelu skladování. Jednodáv-
ková balení pak mohou b"t bu/ „neadresná“, kdy je jednotka léku p$ebalena do jednodávkového 
obalu, kter" není ur!en pro konkrétního pacienta, nebo „adresná“, kdy je jednotka léku p$ebalena 
do jednodávkového obalu ur!eného pro konkrétního pacienta. U)„adresného“ jednodávkového 
obalu jsou k)dispozici r%zná technologická $e(ení. Mezinárodn# se pro neadresné jednodávkové 
balení u&ívá termín „single dose package“, zatímco pro adresné jednodávkové balení termín „unit 
dose package“.

Z)hlediska místa p#ípravy a)úpravy lék% se uplat.uje model:
•  Centralizovan%, kdy je ve(kerá jak p$íprava, tak i)úprava lék% centralizována na specializovaná 

pracovi(t# nemocni!ní lékárny, kompetentní jsou pouze farmaceuti!tí pracovníci. Standardní 
model nap$. v)nemocnicích USA.

•  Smí$en%, p$íprava lék% probíhá centráln# v)nemocni!ní lékárn#, úprava lék% probíhá de-
centralizovan# a)mohou ji provád#t nefarmaceuti!tí pracovníci na jednotliv"ch odd#leních 
nemocnice. Tento model známe z)na(ich nemocnic.

Obecn# lze $íci, &e jednotlivé modely lékové logistiky na úrovni skladování a)p$ípravy lék% se na 
úrovni jednotliv"ch nemocnic mohou vzájemn# r%zn# kombinovat, kdy tyto kombinace reflektují 
nejen individuální charakteristiky nemocnice, ale jsou dány i)dal(ími faktory, jako je nap$. dostup-
nost finan!ních zdroj% k)„ufinancování“ logistického modelu, po!et farmaceutick"ch pracovník% 
dostupn"ch k)zaji(t#ní lékové logistiky, konkrétní legislativa jednotliv"ch stát% upravující nap$. 
kompetence jednotliv"ch zdravotnick"ch pracovník%, aspekt tradi!ních stereotyp% v)poskytování 
farmaceutické pé!e atd.

5.2 Rozd'lení a#stru"ná charakteristika jednotliv$ch technologií 
lékárenské automatizace

Pojem „lékárenská automatizace“ budeme dále pou&ívat jako asi nejp$esn#j(í p$eklad v)angli!tin# 
u&ívaného pojmu „pharmacy automation“. Historie lékárenské automatizace sahá do p$elomu 60. 
a)70. let a)je spojená s)rozpo!ítáváním pevn"ch perorálních lékov"ch forem (tablety, kapsle, apod.) 
na p$edpisy jednotliv"ch pacient%, co& je lékárenská operace obvyklá v)mnoha angloamerick"ch 
zemích. V)roce 1967)brat$i Frank a)John Kirbyové vyvinuli první p$enosn" digitální po!íta! tablet 
a)kapslí a)v)roce 1971)se rozb#hla komer!ní v"roba tohoto za$ízení [1]. V)dal(ích asi 20)letech byl 
v"voj lékárenské automatizace nejv"razn#j(í zejména v)USA, kde byl stimulován n#kolika pod-
statn"mi okolnostmi, které také vzájemn# podpo$ily implementaci t#chto technologií do reálného 
provozu nejen p$ímo v)nemocni!ních lékárnách, ale v(ude tam, kde se s)léky v)nemocnicích nakládá. 
Mezi tyto podstatné okolnosti pat$í:

•  tlak na zv"(ení bezpe!nosti a)minimalizaci ne&ádoucích p$íhod spojen"ch s)u&itím lék%, které 
jsou zp%sobeny lidskou chybou, p$i!em& tato chyba m%&e vzniknout v)nemocnici kdekoliv (viz 
v"(e procesy spojené s)u&itím léku),

•  tlak na zadr&ování náklad% (cost-containment) ve zdravotnictví, kdy v"znamnou slo&kou cel-
kov"ch náklad% jsou náklady personální,

•  tradice jednodávkové (unit-dose) distribuce lék% z)nemocni!ní lékárny na odd#lení v)USA,
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•  centralizace p$ípravy-rekonstituce parenterálních lék% do kone!né formy pro podání do ne-
mocni!ních lékáren (u)nás je tato !innost legislativn# definována jako „úprava“).

Z)uveden"ch okolností je z$ejmé, &e v)prost$edí, kde se nemocni!ní lékárny m#ly (a)stále mají) 
vyrovnávat ve své ka&dodenní !innosti s)uveden"mi okolnostmi (a)jist# by se na(la i)$ada dal(ích), 
je lékárenská automatizace spí(e nutn"m v"chodiskem, jak nezbytné !innosti zajistit, ne& n#jak"m 
samoú!eln"m technologick"m v"st$elkem bohatého zdravotního systému. Dále v)textu se mj. 
pokusíme rozebrat, zda je lékárenská automatizace opravdu „$e(ením problému“ a)zda napl.uje 
o!ekávání spojená se svou implementací.

Technologie lékárenské automatizace (v)n#kter"ch p$ípadech ponecháváme anglické názvy, 
proto&e !eské odborné názvosloví není ustálené) m%&eme rozd#lit na:

•  systémy pro uchovávání-skladování a)v"dej lék%,
•  systémy pro elektronické objednávání lék% léka$em (CPOE – computerized physician order 

entry, nebo také computerized provider order entry),
•  systémy pro p$ebalení lék% do jednodávkov"ch (unit dose) obal%,
•  systémy pro ozna!ování p$ipraven"ch parenterálních lék% !arov"m nebo jin"m kódem,
•  automatizovaná za$ízení pro p$ípravu parenterálních lék% (automated compounding devices, 

IV Robots),
•  systémy pro $ízení p$ípravy parenterálních lék% (IV Workflow Management Systems),
•  za$ízení pro automatizovanou dispenzaci lék% na odd#lení (ADC – automated dispensing 

cabinets),
•  chytré pumpy (smart pumps),
•  systémy pro uchovávání termolabilních lék% a)teplotní monitoring,
•  systémy pro odpadov" management (waste management).
N#které systémy p$itom mohou integrovat více !inností do jednoho za$ízení. Nap$íklad systém 

PillPick od spole!nosti Swislog Healthcare p$ebaluje jednotky lék% (tablety, kapsle, ampule atd.) 
do jednodávkov"ch obal%, jednodávkové obaly skladuje s)vedením skladové evidence a)na základ# 
elektronické &ádanky p$ipraví k)v"deji po&adované léky pro jednotlivého pacienta a)vydá je [3]. 
Uvedené technologie lékárenské automatizace nep$edstavují v&dy n#jaká technická za$ízení. Jeli-
ko& u)n#kter"ch !inností nastupuje automatizace obrazn# $e!eno místo mozku odborníka, tu&ky 
a)papíru, je takové technologické $e(ení tvo$eno v)t#chto p$ípadech sofistikovan"m informa!ním 
systémem. P$íkladem takové technologie je CPOE, co& je systém pro vytvá$ení objednávky lék% 
léka$em pro individuální pacienty na základ# elektronického lékového záznamu pacienta, v)jeho& 
rámci dochází ke kontrole interakcí a)celkové kontrole správnosti medikace farmaceutem na 
úrovni nemocni!ní lékárny.

Nyní se podívejme trochu blí&e na n#které v"(e uvedené technologie lékárenské automatizace.

5.2.1 Systémy pro uchovávání-skladování a"v'dej lék*
Tyto systémy jsou v)tradi!ním pojetí centrálního skladu lék% umíst#ny v)nemocni!ní lékárn#. 

Star(í systémy byly !asto zalo&eny na technologii karuselu, s)manuálním nasklad.ováním a)vy-
sklad.ováním (nap$. systém Pharmacy Carousel od spole!nosti Omnicell [4]). Jádrem moderní 
technologie je skladovací prostor, zpravidla vybaven" integrovan"m robotick"m ramenem nebo 
jin"m za$ízením k)p$esouvání skladovan"ch polo&ek, v(e je $ízeno p$íslu(n"m softwarem. Systém 
nasklad.uje léky do skladovacího prostoru podle vlastního algoritmu bu/ zcela nahodile (ale tak, 
aby optimáln# vyu&il skladovací prostor), nebo na pevn# dané pozice. Vyskladn#ní probíhá na zákla-
d# zadaného po&adavku, tímto po&adavkem m%&e b"t elektronick" recept nebo &ádanka. Jednotlivá 
technologická $e(ení se dají rozd#lit podle toho, v)jaké podob# jsou léky skladovány a)vydávány:

•  Léky jsou skladovány a)vydávány v)jednodávkov"ch obalech (p$íkladem je v"(e zmín#n" systém 
PillPick [3]). Tyto jednodávkové obaly jsou p$ed v"dejem dopln#ny identifikátorem pacienta.
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•  Léky jsou skladovány ve velkokapacitních kontejnerech (do kter"ch se p$ebalí z)komer!ních 
balení), p$ed v"dejem se p$ebalí do jednodávkov"ch obal% (nap$. systém Rowa Dose od spo-
le!nosti BD [5]) a)doplní identifikátorem pacienta.

•  Léky jsou skladovány a)vydávány v)komer!ních baleních (nap$. systém MT.XL od spole!nosti 
Meditech [6]).

•  Kombinované systémy (nap$. systém XR2)od spole!nosti Omnicell [7]).
D%le&it"mi parametry automatizovan"ch technologií pro uchovávání a)v"dej lék% je v&dy skla-

dovací kapacita, tzn. kolik balení je dané za$ízení schopno skladovat, v)p$ípad# kontejnerov"ch 
technologií (viz Rowa Dose), maximální po!et kontejner%, a)také rychlost nasklad.ování a)v"deje, 
tzn. jakou rychlostí za$ízení léky nasklad.uje a)vydává na základ# zadan"ch po&adavk%.

5.2.2 Systémy CPOE
Jde o)informa!ní systémy, v)rámci kter"ch léka$ elektronicky objednává léky pro individuálního 

pacienta. Informa!ní systém CPOE je typicky integrován s)elektronick"m lékov"m záznamem 
pacienta, kter" léka$ pro individuální objednávku vyu&ívá (m%&e tak zárove. ordinovat léky a)vy-
tvá$et objednávku do nemocni!ní lékárny). Systémy CPOE vyu&ívají dal(í softwarovou podporu 
rozhodování, nap$. program% pro detekci lékov"ch interakcí, kontraindikací lék%, dávkování v)rámci 
specifick"ch v#kov"ch skupin atd. Po zadání CPOE je objednávka online p$edávána do nemocni!ní 
lékárny, kde p$ed vydáním lék% zpravidla dochází ke kontrole a)verifikaci objednávky ze strany 
farmaceuta. Systémy CPOE jsou vyu&ívány v)nemocnicích, kde je léková logistika postavena na 
distribuci lék% v)jednodávkov"ch obalech. Trend vyu&ívání systému CPOE v)nemocnicích USA 
ukazuje obrázek 3. Zásadním argumentem pro implementaci CPOE je zv"(ení bezpe!nosti pacienta 
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Obrázek 3'– Trend v'osvojení systému CPOE v'nemocnicích USA. P&evzato z'[9].
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a)eliminace $ady ne&ádoucích p$íhod spojen"ch s)u&itím lék%. Na druhé stran# jsou tyto systémy 
zpravidla náro!né na vylad#ní své funk!nosti, zejména aby u&ivatelé nebyli zahlceni p$emírou 
upozorn#ní (alert%), co& je fenomén popisovan" jako „alert fatigue“ [8]. Pou&ívání systém% CPOE 
m%&e b"t také zdrojem nov"ch typ% lékov"ch chyb [10, 11].

5.2.3 Systémy pro p,ebalení lék* do jednodávkov'ch (unit dose) obal*
Tyto systémy slou&í pro p$ebalení lék% z)komer!ních balení do jednodávkov"ch obal%. Jeliko& 

se n#kdy rozli(uje mezi „unit-dose“ a)„single-dose“ obalem (jak jsme zmínili v"(e), definujeme si 
zde jednodávkov" obal jako typ obalu, ve kterém je ka&dá individuální jednotka léku jednotliv# 
zabalena a)ozna!ena minimáln# sv"m komer!ním názvem, silou, exspirací, (ar&í a)názvem ú!inné 
látky, p$i!em& tyto informace jsou krom# textové podoby na obale uvedeny i)ve form# !árového 
nebo jiného typu kódu [12]. Termínem „p$ebalení“ se tedy rozumí proces, ve kterém je lék vybalen 
z)komer!ního balení a)zabalen do „neadresného“ jednodávkového obalu. P$ebalení se i)p$i vyu&ití 
technologií !asto neobejde bez lidské práce, nap$. p$i vybalování ampulí !i injek!ních lahvi!ek z)p%-
vodních obal% nebo p$i „deblistrování“ tablet !i kapslí. Dá se $íci, &e tyto systémy byly p$edch%dci 
komplexn#j(ích technologií popsan"ch v"(e v)bod# 1)a)de facto jsou dnes jejich sou!ástí. Ov(em 
i)v)dne(ní dob# mohou b"t „p$ebalova!ky“ pou&ívány v)rámci nemocnic s)tradi!n#j(í logistikou, 
které manuáln# vydávají „neadresná“ jednodávková balení nap$. do transportních vozík% se zá-
suvkov"m !len#ním pro léky jednotliv"ch pacient% na odd#lení. P$íkladem p$ebalovacího za$ízení 
je nap$ Opus 30X spole!nosti Opuspac, modulární systém v)n#kolika variantách pro nemocnice 
r%zn"ch velikostí [13], nebo Calypso ALL, kter" lze za!lenit do komplexního systému Athena, od 
spole!nosti Sinteco [14].

Specifickou technologií v)rámci p$ebalování jsou d#li!ky blistr% (Blister Cutter), které jsou kon-
figurovatelné pro $ezání nejr%zn#j(ích typ% blistr% na dílky s)jednou dávkou léku (tableta, kapsle 
atd.). Tato za$ízení eliminují pot$ebu manuálního „deblistrování“ léku p$ed jeho p$ebalením do 
jednodávkového obalu. P$íkladem takového za$ízení je nap$. systém BC 100)spole!nosti Opuspac 
[15] nebo systém BlisPack spole!nosti Grifols [16].

Jeliko& p$ebalování není omezeno na pevné perorální lékové formy, ale dochází k)n#mu u)(iroké 
(kály lékov"ch forem, v!etn# parenterálních, je nutností mít k)dispozici (irokou (kálu dostupn"ch 
obal%. P$íkladem komplexní nabídky lékov"ch obal% jsou nap$. produkty spole!nosti Medi-Dose [17]. 

5.2.4 Za,ízení pro automatizovanou dispenzaci lék* na odd(lení (ADC)
ADC jsou technologicky vysp#l"mi následníky satelitních lékáren (viz v"(e decentralizovan" 

systém skladování lék%), které byly d$íve v)tradi!ním angloamerickém pojetí vedeny a)spravovány 
farmaceutick"mi pracovníky nemocni!ních lékáren (co& je zásadní rozdíl oproti na(im nemocnicím, 
kde jsou satelitní lékárny jednotliv"ch odd#lení spravovány nefarmaceutick"mi pracovníky t#chto 
odd#lení). Jsou také technologickou reakcí na americk" logistick" model kombinující centrální model 
skladování lék% s)v"dejem lék% v)jednodávkov"ch baleních, kdy se t#mito jednodávkov"mi baleními 
na základ# CPOE plnily zásuvkové pojízdné sk$ín# p$evá&ené na odd#lení, kde ka&dá zásuvka ozna-
!ená jménem pacienta obsahovala p$edepsanou medikaci. Lze $íci, &e za$ízením, které bylo svého 
!asu synonymem pro ADC, je systém Pyxis, vyvinut" v)roce 1987)ve stejnojmenné spole!nosti [18].

ADC lze charakterizovat jako modulární skladovací systém na odd#lení, !len#n" typicky do zásu-
vek a)dal(ích skladovacích prostor, m%&e obsahovat chladicí za$ízení pro skladování termolabilních 
lék%, m%&e obsahovat i)oddíl pro skladování evidovan"ch návykov"ch látek. Je softwarov# $ízen, 
kdy dne(ní komplexní $e(ení evidují ve(keré operace, naskladn#ní, vyskladn#ní, skladovou evidenci, 
v!etn# digitálního záznamu, kdo p$íslu(nou evidenci provedl. Problémem star(ích systém% byla 
jistá nedokonalost technologie, kdy se nap$. p$i po&adavku na v"dej jednoho léku otev$ela zásuvka 
obsahující t$eba)20)r%zn"ch lék% a)mohlo dojít k)odebrání i)jiného léku ne& po&adovaného. Systémy 



AUTOMATIZACE V NEMOCNI!NÍ LÉKÁRN"

48

pak byly odkázány na pravidelnou manuální inventarizaci a)dopl.ování skladové zásoby. Dne(ní 
technologie tomuto do zna!né míry zamezují a)umo&.ují v"dej pouze konkrétn# po&adovaného 
léku. V)USA se aktuáln# ADC pou&ívají v)92 % nemocnic a)z)hlediska r%zn"ch zp%sob% dispenzace 
dnes v)této zemi p$edstavují pro nás t#&ko uv#$iteln" 75% podíl na dispenzaci lék% na odd#lení 
[19]. Sou!asné mo&nosti ADC p$edstavuje nap$. za$ízení Omnicel XT od stejnojmenné spole!nosti 
[20] nebo Pyxis Medstation ES od spole!nosti BD [21]. Tradi!n#j(í, nám bli&(í $e(ení p$edstavuje 
nap$. za$ízení eMED Icon spole!nosti New Icon [22], které pracuje nikoliv s)léky v)jednodávkov"ch 
baleních, ale s)komer!ními baleními.

5.2.5 Automatizovaná za,ízení pro p,ípravu parenterálních lék*
Do této skupiny $adíme technologie ozna!ované jako ACD (automated compounding devices) 

a)uzav$ené robotizované systémy bez p$ímého zapojení pracovníka (IV Robots). ACD jsou ur!ena 
k)aseptickému p$enosu jednoho nebo více sterilních lék% do koncového obalu pro aplikaci p$iprave-
ného léku pacientovi. Mezi p$íklady ACD známé i)u)nás pat$í systémy Exacta-Mix spole!nosti Baxa 
[23], respektive Pinnacle spole!nosti B. Braun [24], co& jsou multikanálové pumpy se softwarovou 
podporou jednotliv"ch p$íprav. Uzav$ené robotizované systémy mají své místo v)prost$edí velko-
objemové standardizované p$ípravy-úpravy parenterálních lék%, v!etn# lék% cytotoxick"ch. Mezi 
zástupce t#chto pokro!il"ch technologií pat$í nap$íklad systémy i. v. STATION, respektive – i. v. 
STATION ONCO spole!nosti Omnicell [25], nebo RIVA spole!nosti Arxium [26]. Implementa-
ce velmi nákladn"ch uzav$en"ch robotizovan"ch systém% pat$í mezi hojn# diskutovaná témata. 
Mezi d%vody nasazení t#chto systém% se zpravidla uvádí vy((í bezpe!nost p$ípravy pro pacienty 
i)pracovníky, sní&ení chybovosti p$ípravy, dokumentace p$ípravy nebo finan!ní úspory p$ípravy 
[27, 28, 29, 30], ne v&dy jsou ale tyto premisy jednozna!n# p$ijímány [31].

5.2.6 Systémy pro ,ízení p,ípravy parenterálních lék*
Jde o)softwarové systémy pro celkové $ízení p$íprav parenterálních lék%, integrující do jednoho 

komplexního $e(ení skladové hospodá$ství, receptury, evidenci p$íprav pro jednotlivé pacienty, 
atd. U)nás je dob$e znám" systém CATO spole!nosti BD, dnes prezentovan" pod názvem BD 
Pyxis IV Prep [32].

5.3 Lékárenská automatizace z#pohledu odborn$ch spole"ností
Jak ji& bylo zmín#no, nástup lékárenské automatizace byl stimulován n#kolika okolnostmi a)také 

postaven na n#kter"ch premisách, nap$. &e strojov#, automatizovan# provád#ná !innost povede ke 
sní&ení chybovosti zp%sobené lidsk"m faktorem nebo &e automatizované systémy budou v"konn#j(í 
ne& lidé. Dlouholeté zku(enosti s)lékárenskou automatizací (nikoliv u)nás) daly vzniknout bohaté 
odborné literatu$e z)této oblasti. Na tomto míst# není prostor k)detailní literární re(er(i, nicmén# 
publikovaná literatura dokládá, &e evidence a)diskuse k)problematice lékárenské automatizace je 
zna!n# r%znorodá. Ukazuje se nap$íklad, &e implementace lékárenské automatizace, jako vysoce 
komplexního, technologicky náro!ného $e(ení m%&e vést k)nov"m typ%m chyb, m%&e zklamat 
o!ekávání z)hlediska své v"konnosti nebo se prost# m%&e ukázat jako p$íli( „velké sousto“ pro 
konkrétní nemocnici [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39].

Na získané a)publikované evidenci jsou pak postaveny doporu!ené postupy, standardy a)pozi!ní 
stanoviska odborn"ch spole!ností. EAHP se na evropské úrovni v)sou!asné dob# problematikou 
lékárenské automatizace prakticky v)rovin# oficiálních dokument% nezab"vá. Rozsáhle se otázce 
lékárenské automatizace v#nuje ASHP. Na sv"ch webov"ch stránkách publikuje $adu odborn"ch 
stanovisek, guidelines a)pozi!ních dokument% [40], nap$. guideline k)bezpe!nému pou&ívání auto-
matizovan"ch za$ízení pro p$ípravu parenterální v"&ivy „all in one“ [41]. Z)program% na národní 
úrovni zmi.me ambiciózní britskou strategii „Pharmacy in the Future – Implementing the NHS 
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Plan“ zve$ejn#nou ji& v)roce 2000, která se otázkou lékárenské automatizace na úrovni nemocni!-
ních lékáren zab"vá ve své 4. !ásti [42].

5.4 Implementace lékárenské automatizace na úrovni nemocni"ní lékárny
Je nutné si uv#domit, &e smysluplná implementace lékárenské automatizace je v)ka&dém p$ípad# 

strategické rozhodnutí, které musí b"t podlo&eno d%kladnou anal"zou logistiky provozu nejen samotné 
nemocni!ní lékárny, ale lékové logistiky celé nemocnice. P$ed rozhodnutím o)implementaci konkrét-
ního automatizovaného technologického $e(ení bychom si v&dy m#li sumarizovat t$i klí!ové aspekty:

•  jaká je struktura konkrétního pracovi$t", tzn. podrobn" popis prostor a)pou&ívan"ch za$ízení,
•  jak probíhají konkrétní procesy, tzn. jaké systémy a)konkrétní technologie se pro jednotlivé 

!innosti pou&ívají, jaké jsou interakce mezi pracovníky a)technologiemi, jaké jsou interakce 
mezi zdravotníky navzájem a)jaké jsou interakce mezi zdravotníky a)pacienty,

•  jak zhodnotit v%sledky, tzn. jak"m zp%sobem a)v)jak"ch jednotkách vyhodnotit v"konnost, a- 
u& zam#stnanc%, nebo technologií, p$i vykonávání jednotliv"ch !inností, jak zhodnotit dopad 
jednotliv"ch technologií na zdravotní stav pacient% [39].

Komplexní automatizovaná $e(ení nap$. lékové logistiky v)rámci celé nemocnice jsou velmi 
rozsáhlá a)nákladná. Dob$e to dokumentuje publikovan" p$íklad Western Australia’s)Fiona Stan-
ley Hospital, nemocnice se 783)l%&ky. Vybudovan" automatizovan" systém pro lékovou logistiku 
v)nemocnici zahrnuje:

•  3)robotické systémy pro uchovávání-skladování a)v"dej lék% (viz 5.2.1)v"(e),
•  55)ADC (viz 5.2.4)v"(e) s)biometrickou identifikací zdravotník%,
•  44)zabezpe!en"ch lékov"ch sk$íní s)anesteziologick"mi léky na opera!ních sálech,
•  2)elektronicky kontrolované sejfy pro návykové látky,
•  156)pojízdn"ch sk$ín#k s)medikací k)l%&ku pacienta [43].
Takov" komplexní systém znamená nejenom extrémn# vysokou vstupní investici, ale i)jeho 

provozní náklady jsou nemalé. Namíst# je tedy otázka, je-li taková investice v%bec návratná a)jak 
se bude návratnost investice posuzovat. Je z$ejmé, &e se v)této souvislosti nevyhneme otázkám, 
které se t"kají p$ímo kompetencí a)jednotliv"ch pracovních !inností farmaceut% a)farmaceutic-
k"ch asistent% po implementaci automatizovan"ch $e(ení. Jako farmaceuti musíme mít v)rukou 
dostate!n# silné argumenty v)tom smyslu, &e implementace lékárenské automatizace neznamená 
redukci farmaceutick"ch odborník%, ale zm#nu jejich pracovního zadání, p$esun od rutinních, 
repetitivních !inností sm#rem k)p$ímé farmaceutické pé!i orientované na pacienty [44].

P$ed rozhodnutím o)implementaci konkrétní technologie bychom tedy m#li mít jasno v)tom, 
jakou !innost chceme „strojov#“ nahradit, v)jakém objemu, zda nám technologie oproti stávající 
praxi p$inese dal(í benefity, zda má zvolená technologie dostate!nou kapacitu a)rychlost a)jaká 
je (!i zda v%bec je) návratnost investice za zvolené technologické $e(ení. To jsou nelehké otázky, 
ov(em bez d%kladné anal"zy se neobejdeme. Nelze p$itom nekriticky spoléhat pouze na informace 
dodavatel% konkrétních automatizovan"ch technologií (co& o)to více platí v)na(í situaci s)minimem 
praktick"ch zku(eností s)implementací automatizace v)nemocni!ní lékárn#). I)v)p$ípad# implemen-
tace lékárenské automatizace je faktem publika!ní bias, tak&e naprostou publika!ní p$evahu mají 
„úsp#(né p$íb#hy“ p$ed t#mi neúsp#(n"mi. D%le&ité je mít stále na pam#ti, &e dobrá automatizovaná 
technologie má provoz usnad.ovat a)procesy zjednodu(ovat, nikoliv naopak. Má napodobovat 
(nebo zlep(ovat) !innost !lov#ka, nikoliv naopak.

Z)$ady publikovan"ch doporu!ení pro implementaci lékárenské technologie vypíchneme ale-
spo. tato dv#:

•  národní profesionální autority by m#ly formou expertních panel% podporovat standardizaci 
jednotliv"ch odborn"ch !inností a)proces% v)nemocni!ní lékárn#, co& by mj. umo&nilo ob-
jektivní hodnocení odpovídajících lékárensk"ch automatizovan"ch a)robotick"ch systém%,
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•  k)objektivnímu hodnocení lékárensk"ch automatizovan"ch a)robotick"ch systém% by m#ly b"t 
u&ity stejné principy jako u)klinick"ch hodnocení (randomizace, kontrolní skupina atd.) [39].
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6    POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
O&LÉ%IV(CH P)ÍPRAVCÍCH 

6.1 Obecn$ úvod
Nemocni!ní lékárník (NL) má v"znamnou pozici v)procesu poskytování informací o)lé!iv"ch 

p$ípravcích (LP). Jeho znalosti dopl.ují pohled ostatních odborník% z)multidisciplinárního t"mu, 
!ím& p$ispívá ke zvy(ování kvality klinické pé!e a)optimalizaci v"sledk% pacient% (ES 1.1, 4.1). 
Pro ambulantní pacienty se nask"tá n#kolik mo&ností vyu&ití konzultace NL. Základem jsou dis-
penza!ní minima, která pacient obdr&í ke sv"m aktuáln# u&ívan"m LP p$i jejich v"deji ve ve$ejné 
!ásti nemocni!ní lékárny. NL kontroluje a)potvrzuje v(echny léka$ské p$edpisy, které jsou v)lékárn# 
expedovány (ES 4.2). Nadstavbou jsou slu&by lékového informa!ního centra, p$ípadn# osobní 
pohovor s)pacientem formou konzulta!ní !innosti. Lékové informa!ní centrum je otev$eno také 
dotaz%m léka$% a)dal(ích zdravotnick"ch pracovník%. V)nemocnicích se roz(i$ují slu&by klinick"ch 
farmaceut% (KF), kte$í p%sobí na jednotliv"ch klinikách a)reagují na dotazy a)farmakoterapeutické 
po&adavky zdravotnick"ch pracovník%. Jádrem !innosti KF je v(ak zaji(t#ní bezpe!nosti a)racionality 
farmakoterapie hospitalizovan"ch a)dle pot$eby i)ambulantních pacient% (ES 4). 

NL se dále podílí na revizi a)tvorb# vnit$ních doporu!en"ch postup%. Uplatn#ní nachází p$i 
tvorb# antibiotické politiky, jako !len lékové komise nebo p$i dal(ích specializovan"ch !innostech, 
jakou je nap$íklad terapeutické monitorování lé!iv s)úzk"m terapeutick"m indexem. Pro zaji(t#ní 
vysoké kvality poskytované farmakoterapeutické pé!e v)oblasti poskytování informací o)LP je 
nutné zapojení NL do edukace, a- u& ve form# pregraduálního, specializovaného a)kontinuálního 
vzd#lávání, (kolitelské !innosti individuální a)vedení odborn"ch stá&í (ES 6.1). Pro rozvoj oboru 
je nezbytné aktivní zapojení NL v)p$edná(kové, publika!ní a)v#decké !innosti, zejména pokud jde 
o)praxi nemocni!ní farmacie (ES 6.4).

6.2 Lékové informa"ní centrum
NL by m#li, jako&to nedílná sou!ást v(ech t"m% pe!ujících o)pacienty, zaji(-ovat, aby pacienti 

i)jejich o(et$ující personál m#li k)dispozici srozumitelné informace o)mo&nostech lé!by, zejména 
co se t"!e u&ívání LP (ES 4.6). Lékové informa!ní centrum (LIC) je pracovi(t# poskytující infor-
mace o)lé!ivech externím i)interním subjekt%m. Dle zvyklostí pracovi(t# jsou p$ijímány dotazy 
telefonické, písemné, e-mailové, nebo z)webov"ch stránek nemocni!ní lékárny. Do LIC jsou také 
sm#rovány dotazy vzniklé b#hem pracovní !innosti NL a)vy&adující podrobn#j(í zpracování !i 
dohledání informací. 

Vznik LIC pramení z)nár%stu mno&ství zdroj% medicínsk"ch informací (informa!ní exploze) 
a)pot$eby jejich kritického zhodnocení a)dal(ího vyu&ití. Po&adována je dostupnost vysoce kva-
lifikovaného, ov#$eného a)rychle reagujícího informa!ního servisu, orientovaného na pacienta 
a)zárove. nezávislého na farmaceutick"ch firmách. Cílem LIC je pomocí poskytnutí relevantních 
informací o)lé!ivech zajistit, &e u&ití lé!iv bude bezpe!né, racionální a)také ekonomicky v"hodné [4].

Personální zabezpe!ení LIC zaji(-ují NL, p$ípadn# farmaceuti!tí asistenti. Odborn" dohled je 
poskytován NL s)atestací. Základní dovednosti NL poskytujícího informa!ní servis v)LIC m%&eme 
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rozd#lit na klinické (znalost a)porozum#ní v(em aspekt%m klinického u&ití lé!iva, doporu!en"ch 
postup%, farmakologie lé!iv aj.), komunika!ní (verbální i)písemné, p$izp%sobení stylu a)odbor-
nosti odpov#di tazateli, jednozna!né záv#ry a)jejich racionalizace), kritické zhodnocení (znalost 
statistiky, klinick"ch studií, farmakoekonomiky), práce s)informa!ními zdroji (posouzení rele-
vantnosti a)validity získan"ch informací, práce s)databázemi, vyhledávání informací, interpretace 
dat), interpersonální (efektivita a)!asov" management práce), informa!n# technologické (vyu&ití 
po!íta!ového softwaru), mana&erské a)eduka!ní (za(kolení dal(ích NL z)t"mu) [4].

Nezbytnou sou!ástí pro !innost LIC je p$ístup do zdravotnick"ch informa!ních databází, 
které poskytují aktuální informace k)dané problematice. V)nejv#t(í mí$e jsou vyu&ívány data-
báze a)odborné zdroje pojednávající o)farmakokinetice a)farmakodynamice lé!iv, jejich toxicit#, 
lékov"ch interakcích, úpravách dávkování LP p$i poru(e elimina!ních orgán% zab"vajících se 
laktací a)kojením, lékov"mi inkompatibilitami, technologick"mi formami lé!iv, ne&ádoucími 
ú!inky lé!iv, terapeutick"m managementem, porovnáním lé!iv mezi sebou, fytoterapií a)dopl.ky 
stravy, dostupností a)cenou LP. Archivace dotaz% umo&.uje jejich dal(í statistické zpracování, 
p$i vyu&ití klí!ov"ch slov je také mo&né rychlé dohledávání konkrétních dotaz% !i vyu&ití ji& 
d$íve získan"ch poznatk%.

Nejenom z)forenzních d%vod% je nezbytné p$esn# strukturovat a)evidovat odpov#di LIC, op-
timáln# vytvo$ením formulá$% a)standardních opera!ních postup%, p$edávat v"stupy pacient%m 
v)jednozna!né a)dále needitovatelné form#. Odpov#/ na dotaz by m#la obsahovat údaje o)taza-
teli (jméno, kontakt), zn#ní p%vodního dotazu v!etn# data obdr&ení a)míry urgence, posouzení 
a)rozebrání dané problematiky, záv#re!né shrnutí, jméno NL, kter" odpov#/ vypracoval, seznam 
pou&ité literatury.

Je doporu!eno, aby u)komplexn#j(ích dotaz% provedl kontrolu odpov#di atestovan" NL a)bylo 
zaznamenáno, k"m byla kontrola provedena. V&dy, kdy& je to mo&né, by m#lo b"t $e(ení dotazu 
ov#$eno prost$ednictvím více nezávisl"ch zdroj%. Je dbáno na to, aby informace nalezené v)od-
born"ch zdrojích byly uvedeny do kontextu dané klinické situace. Pokud je dotaz nebo jeho !ást 
sm#rovány mimo odbornost a)kompetence NL, je nezbytné odkázat tazatele na dal(ího specialistu. 
S)v"hodou lze u&ít proaktivní p$ístup v)sestavování odpov#di, s)nabídnutím alternativních $e(ení 
a)dal(ích farmakoterapeutick"ch !i nefarmakologick"ch $e(ení.

P$esto&e v)poslední dob# roste poptávka po automatizovan"ch systémech na vyhodnocování 
lékov"ch dotaz% a)potenciálních rizik, nezdá se b"t tento zp%sob dostate!n# racionálním. P$i $e(ení 
dotaz% LIC je krom# informací získan"ch v)informa!ních databázích vyu&ívána také klinická zku-
(enost NL, znalost pacienta/klinického p$ípadu, posouzení míry relevance nalezen"ch informací 
ke konkrétnímu p$ípadu a)vyhodnocení p$ípadného nalezeného rizika. Jedním z)budoucích cíl% by 
m#lo b"t roz(í$ení a)specializace LIC pro)ur!ité medicínské oblasti, jako jsou nap$íklad onkologie, 
transplanta!ní medicína, fytoterapie, pé!e o)t#hotné a)kojící !i psychiatrické pacienty.

6.3 Konzulta"ní "innost v#lékárn'
Konzulta!ní !innost v)lékárn# umo&.uje na základ# interakce mezi pacientem a)lékárníkem, 

p$ípadn# farmaceutick"m asistentem, zvy(ovat pov#domí pacient% o)racionální lé!b#. Základ 
konzultace tvo$í strukturovan" rozhovor, b#hem n#ho& m%&e pacient vznést sv%j dotaz, kter" je 
následn# $e(en konzultujícím lékárníkem. Hlavními cíli konzulta!ní !innosti jsou optimalizace 
terapie, racionální vyu&ití lék% a)potravních dopl.k%, zaji(t#ní bezpe!nosti terapie, co& následn# 
vede ke zv"(ení adherence pacient% k)lé!b#. Konzulta!ní pé!i mohou vyu&ít ambulantní pacienti 
nebo pacienti p$i propou(t#ní z)nemocni!ního o(et$ení.

Optimální zp%sob poskytování konzulta!ní pé!e m%&e b"t zaji(t#n poté, co jsou spln#ny pro-
storové, personální a)organiza!ní po&adavky. Zárove. je nezbytné dodr&et specifické legislativní 
nále&itosti.
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6.3.1 Prostorové po-adavky
Pro konzulta!ní !innost by m#la b"t v)lékárn# vy!len#na samostatná místnost, zaji(-ující bez-

pe!né a)diskrétní prost$edí k)vedení rozhovor%, !asto obsahujících soukromé problémy a)citlivé 
informace o)zdravotním stavu pacient%. P$esto by m#la b"t konzulta!ní místnost dob$e dostupná 
v)rámci nemocni!ní lékárny, bezbariérov" p$ístup umo&.uje vyu&ití slu&eb konzultujícího lékárníka 
i)pacient%m s)r%zn"mi zdravotními omezeními. Není zcela vhodné, aby byla konzulta!ní místnost 
vyu&ívána k)jin"m ú!el%m a)jin"mi pracovníky ne& v)souvislosti s)konzultacemi. Je vhodné, aby 
osv#tlení v)prostorách konzulta!ní místnosti bylo zaji(t#no denním sv#tlem. Pokud nem%&e b"t 
místnost vybavena oknem, pak je nezbytné zajistit dostate!né osv#tlení, nezbytné pro v(echny 
úkony b#hem konzulta!ních rozhovor%. Vyhlá(ka o)po&adavcích na minimální technické a)v#cné 
vybavení zdravotnick"ch za$ízení [L29] po&aduje pro místnost odborného pracovi(t#, kde jsou 
poskytovány lékové informace, minimální plochu 6)m2)a)má b"t vybavena nábytkem pro prá-
ci zdravotnick"ch pracovník%. Z)dal(ího materiálního vybavení je t$eba umístit v)konzulta!ních 
prostorách také vhodn" nábytek, umo&.ující konzultace i)pacient%m s)r%zn"mi druhy posti&ení. 
Pracovní st%l vymezuje prostor, kter" vyu&ívá lékárník k)vyhledávání informací v)databázích, vy-
tvá$ení vhodné podoby doporu!ení pro pacienta !i léka$e. Mezi standardní v"bavu konzulta!ní 
místnosti pat$í také tonometry, analyzátory vydechovaného oxidu uhelnatého (CO), glukometry !i 
spirometry, dále pak placebo nácvikové inhalátory a)jiné pom%cky. K)dispozici pacient%m mohou 
b"t p$ipraveny informa!ní letáky !i bro&ury, v#nované r%zn"m onemocn#ním, p$ehledy jídelní!k% 
a)zásady stravování p$i specifick"ch chorobách.

6.3.2 Personální po-adavky
Dle po&adavk% vyhlá(ky 99/2012)Sb., o)po&adavcích na minimální personální zabezpe!ení 

zdravotních slu&eb [L30], m%&e konzulta!ní pé!i poskytovat farmaceut s)odbornou zp%sobi-
lostí. Vzhledem k)náro!nosti problematiky konzulta!ní pé!e by se m#l konzultující farmaceut 
soustavn# postgraduáln# odborn# vzd#lávat v)rámci specializa!ního vzd#lávání nebo dal(ích 
forem zvy(ování odbornosti (nap$. garantované kurzy 'eské lékárnické komory, interaktivní 
seminá$e apod.).

6.3.3 Spektrum konzulta)ních slu-eb
Základní !inností farmaceuta p$i konzulta!ní !innosti je p$edev(ím odhalování rizik a problém% 

spojen"ch s)u&íváním lék% (DRPs – drug-related problems). V)pr%b#hu rozhovoru jsou ov#$ová-
ny a)podrobn# hodnoceny informace o)p$edepsaném dávkovacím re&imu v)lé!b# konkrétních 
onemocn#ní, zp%sobu u&ívání jednotliv"ch lék%, frekvenci v"skytu ne&ádoucích ú!ink%, délce 
terapie a)dal(ích faktorech poskytujících celkov" pohled na farmakoterapii. K)hladkému pr%b#hu 
rozhovoru pot$ebuje farmaceut nejen dostate!n# rozsáhlé znalosti o)lécích, ale také odpovídající 
komunika!ní dovednosti. Musí si osvojit dovednosti kladení vhodn"ch otázek, empatick" p$ístup, 
naslouchání a)srozumiteln" zp%sob vysv#tlování doporu!en"ch opat$ení [6].

Lékárna p$edstavuje nízkoprahové za$ízení, nabízející (irokou (kálu slu&eb v)dostupné podob# 
pro pacienty. Krom# odhalování potenciálních problém% spojen"ch s)u&íváním lék% je !ast"m 
po&adavkem také hodnocení vhodnosti spole!ného u&ívání voln# prodejn"ch lék%, potravních 
dopl.k% a)prost$edk% alternativní medicíny s)dlouhodob# indikovan"mi léky. Interakce mezi léky 
a)lé!iv"mi rostlinami b"vají n#kdy podce.ovány, navíc se !ast#ji objevují nové nebo mén# známé 
lé!ivé rostliny, pou&ívané v)jin"ch !ástech sv#ta, které mohou nep$ízniv# ovlivnit ú!inky lék%. 
Konzultující lékárník by m#l mít k)dispozici podrobné a)pravideln# aktualizované databáze a)in-
forma!ní zdroje.

P$edm#tem konzultací m%&e b"t mimo hodnocení osobní farmakoterapie pacienta také pora-
denství p$i odvykání kou$ení, poradenství pro úpravu nutri!ního stavu, edukace a)nácvik správné 
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aplika!ní techniky specifick"ch lékov"ch forem (nap$. inhala!ní p$ípravky, léky k)lé!b# diabetes 
mellitus, rektální a)dermální p$ípravky) (ES 5.6).

Poradenství p$i odvykání kou$ení p$edstavuje v)sou!asné dob# !asto vyu&ívanou podobu kon-
zultací v)lékárnách. O)pozitivním vlivu zanechání kou$ení na zdravotním stavu pacient% není 
nutno diskutovat, otázkou spí(e z%stává, jak docílit této zásadní zm#ny v)&ivot# ku$áka. Závislost 
na nikotinu, která je jednou z)hlavních p$í!in)pravidelného u&ívání tabákov"ch v"robk%, pat$í mezi 
velmi silné typy závislostí. Cílem lékárníka je spole!n# s)pacientem nalézt vhodnou formu odvykací 
strategie, v!etn# p$ípadné farmakoterapie. V&dy by m#l lékárník nabídnout také náhradní $e(ení 
místo kou$ení, nap$íklad pohybové aktivity, úpravu jídelní!ku, r%zné zájmové !innosti. Na rozdíl 
od konzultací o)lékov"ch problémech by m#ly konzultace p$i odvykání kou$ení probíhat pravideln# 
a)minimáln# po dobu t$í m#síc%. Tak se zajistí postupné upev.ování pozitivního návyku nekou$ení 
a)zvy(uje se (ance na dlouhodobé ukon!ení kou$ení. Podrobn#j(í strategie vyu&itelné p$i konzulta-
cích s)pacienty odvykajícími kou$ení obsahuje Doporu!en" postup 'LnK, v#novan" této tematice.

Konzulta!ní !innost p$ispívá ke zvy(ování adherence pacient% k)lé!b#. Jednou z)!inností, je& 
bezprost$edn# zlep(ují u)pacient% kvalitu lé!ebné pé!e a)tím i)míru adherence, je nácvik manipulace 
s)inhalátory lé!iv. K)tomuto ú!elu nabízejí v"robci r%zn"ch inhala!ních systém% nácvikové sady. 
Lékárník by m#l b"t schopen vysv#tlit a)ukázat správnou inhala!ní techniku a)následn# i)ov#$it 
pomocí placebo nácvikového inhalátoru, &e pacient v(e bezpe!n# ovládá. V"hodou vyu&ití konzul-
ta!ní místnosti k)nácviku správné inhala!ní techniky je dostate!n" !asov" prostor bez stresujícího 
p%sobení p$ihlí&ejících pacient% p$i vysv#tlování b#hem dispenzace za tárou.

6.3.4 Dokumentace
Vzhledem k)mno&ství informací, které farmaceut b#hem rozhovoru zji(-uje, je nezbytné zvolit 

odpovídající zp%sob dokumentace v)papírové nebo elektronické podob#, v!etn# odpovídajícího 
zabezpe!ení proti neoprávn#nému p$ístupu cizích osob. P$ed zapo!etím konzulta!ní !innosti musí 
provozovatel lékárny oznámit na Ú$adu pro ochranu osobních údaj% skute!nost, &e bude docházet 
k)získávání a)uchovávání informací nad rámec b#&né !innosti lékárny.

V)úvodu konzultace je nutné zajistit informovan" souhlas pacienta s)uchováváním informací. 
Podobu dokumenta!ního formulá$e si m%&e zvolit konzultující lékárník podle sv"ch pot$eb, ur!it" 
návod obsahuje Doporu!en" postup 'LnK [6]. V)záznamech by nem#la chyb#t léková anamnéza 
pacienta (v!etn# u&ívání p$ípravk%, jejich& v"dej není vázán na léka$sk" p$edpis), údaje o)alergiích, 
relevantní informace o)prod#lan"ch onemocn#ních, navrhovaná doporu!ení a)na záv#r v"sledek 
konzultace a)zpráva pro pacienta, p$ípadn# pro o(et$ujícího léka$e. V)dokumenta!ním formulá$i 
by m#l b"t prostor i)pro evidenci dal(ích konzulta!ních náv(t#v. 

Pro hodnocení potenciálního rizika interakcí – mezi u&ívan"mi léky, p$ípadn# léky a)potravními 
dopl.ky !i potravou, lze vyu&ít dostupné informa!ní databáze, které zárove. mohou poskytnout 
podklady pro ti(t#nou zprávu, p$edávanou pacientovi nebo o(et$ujícímu léka$i.

Dokumentace konzulta!ní !innosti z%stává v)podob# elektronické nebo papírové v)lékárn#. 
Pacientovi jsou p$edány pot$ebné informace a)doporu!ení ve srozumitelné podob#, nejlépe v)ti(-
t#né form# opat$ené podpisem konzultujícího lékárníka s)datem a)!asem konzultace. Pokud je 
to nezbytné, lze o)v"sledcích hodnocení rizika DRP a)interakcí informovat o(et$ujícího léka$e 
telefonicky nebo podrobnou písemnou zprávou (ES 4.7).

6.3.5 Edukace pacienta
Edukace pacienta a)doporu!ení se odvíjí od p%vodního dotazu nebo identifikovaného DRP. Do-

state!né porozum#ní vlastní farmakoterapii zvy(uje u)pacient% adherenci k)lé!b#, mohou ú!inn#ji 
dosáhnout terapeutick"ch cíl% a)lépe se vyrovnávají s)p$ípadn"mi ne&ádoucími ú!inky medikace. 
Spole!n# s)informacemi o)farmakoterapii jsou p$edána také doporu!ení o)pot$ebn"ch zm#nách 
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v)&ivotospráv# a)ve stravovacích návycích. D%raz je kladen p$edev(ím na ochotu pacienta zm#ny 
do svého &ivota za$adit pro n#j akceptovatelnou formou. B#hem rozhovoru lékárník pr%b#&n# zji(-
-uje, jestli pacient rozumí jeho dotaz%m, zda jsou navrhovaná doporu!ení p$edkládána za pou&ití 
b#&n# srozumiteln"ch v"raz%, bez zbyte!n"ch cizích slov !i odborn"ch v"raz%. Ke snadn#j(ímu 
pochopení p$ispívá také vyu&ití názorn"ch schémat, nákres% a)obrázk%. U&ite!nou roli mohou 
také sehrát piktogramy v)podob# obecn# znám"ch symbol%, je& ozna!ují nap$íklad zp%sob u&ívání 
léku, vliv na pozornost p$i $ízení motorového vozidla !i v"skyt specifického ne&ádoucího ú!inku. 

6.3.6 Komunikace v"pr*b(hu konzultace
V"sledn" efekt konzultace je determinován schopností lékárníka komunikovat jasn#, p$ehledn# 

a)s)ohledem na aktuální zdravotní i)psychick" stav pacienta. Slu&eb konzulta!ního st$ediska v)lékár-
nách !asto vyu&ívají pacienti s)r%zn"mi druhy zdravotních posti&ení. Lékárník by m#l v&dy zvolit 
takovou formu komunikace, která minimalizuje riziko nedorozum#ní a)vytvo$í b#hem konzultace 
p$átelské prost$edí.

Základním po&adavkem, sm#$ujícím k)efektivní komunikaci, je trp#liv" p$ístup k)pacientovi 
v)pr%b#hu konzultace. Konzultace by m#la probíhat v)jasn# vymezeném !asovém rámci s)opti-
mální délkou do 30)minut. P$edem stanovená !asová dotace a)pr%b#&né informování pacienta 
o)zb"vajícím !ase konzultace zabrání neefektivn# dlouh"m konzultacím, p$i nich& se spí(e paci-
ent vypovídá ze sv"ch problém%, ale je& nevedou k)prezentaci navrhovaného $e(ení a)následné 
oboustranné dohod#. Jedním z)prost$edk%, jimi& lékárník kontroluje !asov" i)obsahov" pr%b#h 
konzultace, jsou vhodn# volené otázky (otev$ené, uzav$ené). Po polo&ení otázky nechá pacientovi 
prostor k)odpov#di, není rozumné klást více ne& jednu otázku. Formulace otázek by m#ly b"t spí(e 
krat(í, s)minimem odborn"ch v"raz%, snadno pochopitelné. V)po!áte!ní fázi konzultace je mo&né 
nechat pacienta odpovídat ob(írn#ji, volbou jsou proto spí(e otev$ené otázky. U&ite!nou pom%ckou 
k)efektivnímu vedení konzulta!ního rozhovoru je aktivní pou&ití shrnujících v#t, parafrází. Pacient 
získává mo&nost opravit lékárníkem potenciáln# nesprávn# pochopené skute!nosti, lékárník za 
pou&ití shrnutí m%&e snáze definovat jádro problému a)postoupit k)navrhovanému $e(ení. V)zá-
v#ru rozhovoru by se m#l lékárník ujistit, &e pacientovi v(e srozumiteln# vysv#tlil, nejlépe tak, &e 
doporu!ené instrukce nechá zopakovat samotného pacienta.

Konzulta!ní rozhovor má svoji specifickou dynamiku a)lékárník by m#l za pou&ití sv"ch komu-
nika!ních dovedností vést vyvá&en" hovor od úvodního pozdravu, p$es dotazování a)analyzování 
a& k)záv#re!nému doporu!ení a)rozlou!ení. V"znamnou roli b#hem komunikace hraje o!ní kon-
takt mezi lékárníkem a)pacientem a)sledování reakcí pacienta na otázky i)sd#lované informace. 
P$íjemnou atmosféru rozhovoru zajistí krom# pohodlného prost$edí konzulta!ní místnosti také 
lékárníkova vst$ícnost, pozitivní nalad#ní a)úsm#v. Je t$eba si uv#domit, &e pacient st#&í m%&e 
hodnotit odbornou erudici lékárníka, ale rozhodn# doká&e ocenit lidsk" p$ístup farmaceuta.

Polypragmazie a)polymorbidita jsou !ast"mi d%vody, pro! konzulta!ních slu&eb vyu&ívají p$e-
dev(ím senio$i. V)pr%b#hu lidského &ivota se mohou zhor(ovat smyslové funkce, co& je nutné si 
p$ipomenout p$i vedení konzulta!ního rozhovoru. Mezi nej!ast#j(í poruchy pat$í zm#ny ve vnímání 
mluveného slova související se zhor(ením sluchu nebo zm#nami kognitivních funkcí. U)pacient% 
s)poruchou sluchu je doporu!ováno volit stru!né v#ty, prezentované vhodnou intenzitou hlasu. 
Samoz$ejmostí by m#la b"t i)precizní artikulace, díky ní& m%&e pacient odezíráním z)úst lékárníka 
lépe porozum#t mluvenému slovu. Sd#lované informace by m#ly b"t v)pr%b#hu konzultace pod-
po$eny také písemnou formou, obrázky, piktogramy a)dal(ími srozumiteln"mi prost$edky, které 
pacient%m pomohou lépe pochopit a)dodr&ovat dohodnutá opat$ení. Na záv#r lékárník vybaví pa-
cienta zprávou s)v"sledky konzultace v)písemné podob#. P$i konzultaci s)pacienty s)poruchou zraku 
je pot$eba udr&ovat slovní kontakt, provázet je ka&dou !inností, která probíhá b#hem rozhovoru 
(nap$. m#$ení tlaku krve, m#$ení vydechovaného CO). Záv#re!nou zprávu pacient%m s)poruchou 
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zraku m%&eme p$edat v)ti(t#né podob#, ale zárove. odeslat také elektronicky s)mo&ností vyu&ít 
speciální po!íta!ové !tecí programy pro nevidomé.

Mezi specifické skupiny pacient% konzulta!ního st$ediska pat$í také rodi!e s)mal"mi d#tmi. 
Pokud se diskutovan" problém t"ká dít#te, lze komunikovat nejen s)rodi!em, ale také vhodnou 
formou s)dít#tem. D#ti b"vají p$i zapojení do rozhovoru klidn#j(í, jejich post$ehy mohou p$isp#t 
k)nalezení optimálního $e(ení, akceptovatelného nejen pro rodi!e, ale i)pro nemocné dít#.

6.3.7 Limity konzulta)ní pé)e
Konzulta!ní pé!e nabízí pacient%m p$ístup sm#$ující k)identifikaci a)$e(ení potenciálních pro-

blém%, které by mohly souviset s)u&íváním lék% a)potravních dopl.k%. Toto poradenství v(ak ne-
m%&e probíhat bez limit%. Co v(echno m%&e lékárník b#hem konzulta!ního rozhovoru navrhovat, 
upravovat a)m#nit, je dáno legislativou. Optimalizací u&ívání lék% se rozumí podrobné vysv#tlení, 
jak léky u&ívat s)ohledem na pou&itou lékovou formu nebo zdravotní stav pacienta a)také následn# 
pr%b#&n# ov#$ovat, &e pacient tímto zp%sobem léky u&ívá. Lékárník se m%&e na základ# zji(t#n"ch 
skute!ností rozhodnout, zda má pacient nadále u&ívat potravní dopl.ky a)voln# prodejné léky, 
pou&ívané k)terapii leh!ích onemocn#ní nebo k)podpo$e stávající terapie. Nem%&e v(ak zasahovat 
do terapie, která je indikovaná léka$em, jen& je za pacientovu lé!bu zodpov#dn". V)p$ípad#, &e by 
zjistil lékárník potenciální riziko interakcí mezi u&ívan"mi léky nebo léky a)potravou !i potrav-
ními dopl.ky, sd#luje tuto informaci dle záva&nosti léka$i. M%&e volit formu telefonickou, pokud 
se jedná o)neodkladn" problém, nebo formu písemné zprávy pro léka$e s)uvedením míry rizika, 
navrhovaného opat$ení a)pou&it"ch relevantních literárních zdroj%.

Farmaceut, kter" poskytuje konzulta!ní pé!i, by si m#l b"t v#dom své odbornosti p$edev(ím 
v)oblasti farmakoterapie. V)p$ípad#, &e by cht#l pacient $e(it v)rámci konzultací své psychické 
nebo sociální potí&e, m#l by jej lékárník nasm#rovat ke vhodnému odborníkovi. Pro tyto p$ípady 
je u&ite!né vybavit konzulta!ní místnost seznamem kontakt% na r%zná nízkoprahová za$ízení, 
nabízející pomoc v)p$ípad# sociální nouze, domácího násilí nebo jin"ch svízeln"ch &ivotních situací.

Konzulta!ní !innost by m#la b"t zalo&ena na rozvíjení dlouhodobého vztahu a)d%v#ry mezi paci-
entem a)farmaceutem, co& umo&.uje pr%b#&n# sledovat úsp#(nost implementace navr&en"ch zm#n. 
Pravideln# opakované náv(t#vy jsou nap$íklad nezbytné k)efektivnímu vedení konzultací p$í odvykání 
kou$ení nebo sni&ování t#lesné hmotnosti.

Lékárník je zodpov#dn" za dostate!né poskytnutí informací, a- u& b#hem v"deje léku p$i dispen-
zaci, nebo v)pr%b#hu konzulta!ního rozhovoru. V)p$ípadech, které stanoví vyhlá(ka (nap$. riziko 
po(kození zdraví pacienta, mo&nost vzájemného ne&ádoucího ovlivn#ní ú!inku lék%), by m#l dal(í 
postup konzultovat s)o(et$ujícím léka$em.

Konzulta!ní !innost poskytuje pacient%m i)farmaceut%m více !asu k)vysv#tlení správného u&ívání 
lék%, p$ípadn# k)identifikaci problém% a)následn"m doporu!ením, ne& je k)dispozici p$i dispenzaci 
lék% b#hem expedi!ní !innosti. Proto by m#la b"t do budoucna nedílnou sou!ástí odborn"ch aktivit 
nemocni!ní lékárny. Konzulta!ní !innost by m#la b"t provád#na farmaceuty, kte$í se dlouhodob# 
vzd#lávají v)problematice farmakoterapie, DRPs, komunika!ních dovednostech, projevují zájem 
o)pacienta a)absolvují v"uku konzulta!ní pé!e na farmaceutické fakult# nebo v)podob# garanto-
vaného kurzu 'LnK.

6.4 Klinická farmacie
Klinická farmacie je pé!e o)pacienta, která optimalizuje farmakoterapii a)zaji(-uje jeho dobr" 

zdravotní stav a)prevenci onemocn#ní. Jejím cílem je bezpe!nost a)racionalita farmakoterapie 
v)pr%b#hu hospitalizace pacienta, p$ípadn# také pro ambulantní pacienty (ES 5). Profesn# je za-
ji(t#na klinick"m farmaceutem (KF) se specializovanou zp%sobilostí nebo za$azen"m do oboru 
klinické farmacie a)pracujícím pod dohledem atestovaného KF.
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Mezi kompetence KF nále&í klinicko-farmaceutická pé!e o)pacienta, edukace pacienta, kontrola 
a)tvorba doporu!en"ch postup%, klinicko-farmaceutick" screening medikace pacient%, poskytování 
farmakoterapeutick"ch konzílií, multidisciplinární spolupráce v)odborn"ch komisích a)v)rámci 
v#deck"ch t"m%. Jedná se o)konziliární !innost, která vychází z)kompetencí KF, není tedy jejím 
cílem diagnostika pacienta.

Efektivita !innosti KF byla prokázána v)mnoha studiích a)p$ispívá k)roz(í$ení této !innosti ve 
vysp#l"ch zemích. Pozitivní dopad práce KF spo!ívá v)zaji(t#ní komplexn#j(í pé!e o)pacienta, 
optimalizaci u&ívání lé!iv, redukci v"skytu ne&ádoucích ú!ink% lé!iv, sní&ení náklad% na lé!bu, 
zv"(ení efektivity lé!by, zkrácení doby hospitalizace a)op#tovn"ch rehospitalizací [4].

Pé!e KF v)'R je poji(-ovnou ohodnocena prost$ednictvím t$í)schválen"ch v"kon%, které na sebe 
navazují (vyhlá(ka o)stanovení hodnot bodu, v"(e úhrad hrazen"ch slu&eb a)regula!ních omezení na 
aktuální rok [L24]) a)jsou vázány na KF se specializovanou zp%sobilostí v)oboru klinické farmacie. 
U)pacient% spl.ujících v"skyt alespo. jednoho v"znamného)rizikového faktoru je vykazováno 
„Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinick"m farmaceutem“. Hodnocené rizikové 
faktory jsou polypragmazie (v)chronické medikaci pacienta 8)a)více systémov# u&ívan"ch lé!iv), 
lé!ivo s)úzk"m terapeutick"m oknem (nap$. vankomycin, aminoglykosidová antibiotika, fenytoin, 
karbamazepin, warfarin, nízkomolekulární heparin v)terapeutické dávce, cyklosporin, everolimus, 
takrolimus, temsirolimus, digoxin, teofylin a)p$ípadn# dal(í lé!iva, jejich& plazmatické hladiny je 
t$eba sledovat p$i úprav# dávkování p$i zm#n# funkcí elimina!ních orgán%, p$i projevu ne&ádoucího 
ú!inku nebo p$i sledování dopadu lékové interakce), lé!ivo s)vysok"m interak!ním potenciálem, 
lé!ivo s)popsan"mi/dokumentovan"mi lékov"mi interakcemi popisovan"mi v)odborné literatu$e 
jako velmi záva&né nebo záva&né, renální insuficience (hodnota glomerulární filtrace je rovna 
nebo men(í ne& 30)ml/min), laboratorní známky hepatální insuficience (albumin < 20)g/l, alanin-
aminotransferáza, aspartátaminotransferáza, gamaglutamyltransferáza, bilirubin nad trojnásobek 
horní hranice normy), dal(í v"znamné zm#ny biochemick"ch a/nebo hematologick"ch parametr%, 
pacient v)intenzivní pé!i, diabetes mellitus na terapii perorálními antidiabetiky a/nebo inzulinu, 
epilepsie na terapii antiepileptiky, fibrilace síní, nádorové onemocn#ní (kurativní nebo paliativní 
farmakoterapie), pacient s)dlouhodobou (déle ne& 1)t"den) lé!bou systémov"mi kortikoidy nebo 
jin"mi imunosupresivy nebo pacient s)parkinsonsk"m syndromem. 

Pro pacienty ve st$edním a)vysokém riziku, p$i zv"(ení rizika/zm#n# zdravotního stavu nebo 
na základ# specifického po&adavku o(et$ujícího léka$e je mo&né vykazování „Stanovení plánu 
racionalizace farmakoterapie pacienta klinick"m farmaceutem“ a)následn# „Ov#$ení ú!innosti 
stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinick"m farmaceutem“.

NL, a)zejména KF, by m#li mít p$ístup ke zdravotnické dokumentaci pacient%. Do dokumentace 
je nezbytné zaznamenávat jejich klinické zásahy, které by se m#ly analyzovat, aby se podnítily 
dal(í kroky s)cílem zv"(it kvalitu (ES 4.3). Evidence !innosti KF vztahující se ke konkrétnímu 
pacientovi je zpravidla realizována prost$ednictvím elektronick"ch nemocni!ních informa!ních 
systém% (NIS), p$ípadn# také ru!ním záznamem do karty pacienta. Evidovaná konzilia umo&.ují 
shrnutí aktuálního doporu!ení KF pro dal(í zdravotnické pracovníky, v!etn# mo&nosti rychlého 
dohledání získan"ch poznatk% p$i op#tovné hospitalizaci daného pacienta. D%sledná evidence 
v(ech provád#n"ch v"kon% slou&í k)posouzení nastaven"ch mo&ností vykazování a)dal(ímu jed-
nání s)poji(-ovnami nebo jako informace o)kvantit# poskytované pé!e, k)eduka!ním, v#deck"m 
!i publika!ním ú!el%m.

D%le&itou sou!ástí práce KF je komunikace s)pacientem, o(et$ujícím léka$em, p$ípadn# dal(ími 
zdravotnick"mi pracovníky. Komunikace s)pacientem je nástrojem k)up$esn#ní lékové anamné-
zy, zji(t#ní potenciálních lékov"ch problém%, konzultaci správného u&ívání lé!iv v!etn# aplika-
ce náro!n"ch lékov"ch forem, p$edání informací o)zm#nách v)medikaci, která byla dohodnuta 
s)léka$em. Ve(keré lé!ivé p$ípravky u&ívané samostatn# pacienty by m#ly b"t zaznamenávány 
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v)léka$ské dokumentaci pacienta a)p$i p$ijetí pacienta k)hospitalizaci by vhodnost jejich u&ívání 
m#l posoudit KF. Posuzována je vhodnost v(ech u&ívan"ch p$ípravk% v!etn# bylinn"ch dopl.k% 
a)dopl.k% stravy (ES 4.4).

Komunikace s)léka$i a)ostatními zdravotnick"mi pracovníky probíhá prost$ednictvím pravi-
deln"ch vizit, optimální je v(ak ka&dodenní p$ítomnost KF na odd#lení a)dostupnost na telefonu. 
N#které NIS také umo&.ují vyfiltrování rizikov"ch skupin pacient% (nap$. pacienti s)poruchou 
elimina!ních orgán%, pacienti u&ívající lé!iva s)úzk"m terapeutick"m indexem), !ím& v"znamn# 
zefektiv.ují práci KF. Léka$ by m#l b"t pr%b#&n# informován o)poskytované pé!i KF, jsou s)ním 
diskutovány nalezené lékové problémy, s)návrhem jejich mo&ného $e(ení. Je-li to mo&né, ka&dá 
intervence KF by m#la b"t dále sledována s)vyhodnocením její ú!elnosti.

Opomíjena by nem#la b"t ani spolupráce s)o(et$ující sestrou. Ta p$edstavuje d%le&it" zdroj 
informací o)aktuálních potí&ích pacienta a)podávání lé!iv. KF m%&e edukovat zdravotní sestry 
o)správném podávání lé!iv, p$ípadn# doporu!it generickou substituci, je-li to vhodné. Dal(ími 
odborníky v)multidisciplinárním t"mu jsou nej!ast#ji mikrobiolog, biochemik, hematolog, farma-
ceutick" technolog, farmakolog, chirurg (operatér) aj. KF by m#li informovat a)edukovat pacienty, 
o(et$ující personál a)jiné zdravotníky v)p$ípad#, &e se lé!ivé p$ípravky pou&ívají mimo rozsah 
registrace (ES 4.7). Také mohou mít na starost hlá(ení ne&ádoucích reakcí na léky a)chyb v)podá-
vání LP regionálním a)státním program%m pro sledování bezpe!nosti lé!iv"ch p$ípravk% !i dal(ím 
farmakovigilan!ním program%m (ES 5.4).

Jak bylo prokázáno, v"znamné sní&ení po!tu lékov"ch pochybení je umo&n#no také tzv. medi-
cines reconcilliation. B#hem této !innosti KF kontroluje aktuální seznam medikace pacienta p$i 
p$íjmu, p$ekladu na jiné odd#lení a)dimisi, napomáhá tak konzistentní pé!i o)pacienty (ES 4.4). V&dy 
vychází z)n#kolika validních a)nezávisl"ch zdroj% (sd#lení pacienta/pe!ující osoby, zdravotnická 
dokumentace, informace od o(et$ujícího léka$e aj.). Rozhovorem s)pacientem krátce po p$íjmu 
také pomáhá odstranit nesprávné u&ívání LP !i jejich ne&ádoucí ú!inky. V)n#kter"ch zahrani!ních 
nemocnicích je dobrou praxí podmínka, &e pacient (krom# urgentních stav%) obdr&í svou medikaci 
a& po prokázané vstupní kontrole KF (ES 4.2). Jak je patrné, jedná se o)!innost vy&adující plné 
!asové mo&nosti KF.

Nedílnou sou!ástí práce KF je také kritické zhodnocení pou&ívan"ch farmakoterapeutick"ch 
postup% na daném odd#lení nebo v)nemocnici a)jejich optimalizace. Dle !asov"ch mo&ností a)zvyk-
lostí odd#lení je KF zapojen do edukace léka$%, prezentace vlastní !innosti !i zpracování vy&ádané 
tematiky.

Klinicko-farmaceutick" servis zaji(-ovan" nemocni!ní lékárnou by se m#l neustále vyvíjet tak, 
aby p$ispíval k)optimalizaci v"sledk% pacient% (ES 4.8). Vzhledem k)faktu, &e klinická farmacie je 
v)na(ich podmínkách mlad"m oborem, kter" v)nemocnicích teprve nachází své místo, je v"hle-
dem do budoucna mo&ná inspirace v)zahrani!í. V)dohledné dob# lze o!ekávat roz(í$ení funkce 
KF po stránce kvantitativní i)kvalitativní. Vyhlá(ka !. 99/2012)Sb., o)po&adavcích na minimální 
personální zabezpe!ení zdravotních slu&eb, za!le.uje po&adavek na dostupnost KF pro akutní 
l%&ka standardní a)intenzivní pé!e. Její pln#ní v)jednotliv"ch nemocnicích aktuáln# limituje místní 
nedostupnost atestovan"ch KF, po!ty specializovan"ch odborník% schopn"ch samostatné !innosti 
i)edukace dal(ích koleg% se v(ak ka&d"m rokem roz(i$ují. Jako cíl dostupnosti slu&eb KF je t$eba 
uva&ovat p$ítomnost KF na ka&dém odd#lení nemocnice a) v dal(ích l%&kov"ch, ale i)ambulantních 
zdravotnick"ch za$ízeních. Na odd#leních intenzivní pé!e !i nep$etr&itého p$íjmu nov"ch pacient% 
se v)zahrani!í osv#d!ilo také st$ídání KF na sm#ny b#hem celé provozní doby, v!etn# víkendov"ch 
slu&eb, a)jejich p$ítomnost od p$íjmu po dimisi pacienta. Dle nutné intenzity pé!e na jednotliv"ch 
odd#leních je doporu!ována minimální obslu&nost l%&ek jedním KF.

Po kvalitativní stránce je cílem do budoucna roz(í$ení a)prohloubení v(ech zde uvád#n"ch !in-
ností KF a)jejich specializace v)rámci jednotliv"ch obor%, jedin# tak m%&e b"t zaji(t#na dostate!n# 
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racionální a)kvalitní pé!e. D%raz je kladen na individualizovanou terapii. Lze o!ekávat profilová-
ní specialist% na monitorování konkrétních lékov"ch skupin (nap$. antikoagulancia, antibiotika, 
antiepileptika). 

'asto sklo.ovan"m tématem je také farmakogenomika. Pomocí farmakogenomiky m%&e b"t 
pacientovi vyhodnocena !innost jeho jaterních elimina!ních enzym%, které se podílejí na metabo-
lizaci konkrétních lé!iv (nap$. warfarin, metoprolol, takrolimus, antidepresiva). Dle v"sledk% pak 
farmaceut navrhne nejvhodn#j(í lé!ivo podle jeho cesty eliminace, p$ípadn# na základ# doporu-
!en"ch postup% upraví dávkování s)ohledem na zji(t#n" genotyp pacienta [1].

6.5 Terapeutické monitorování lé"iv
P$i individualizaci dávkovacího re&imu se u)vybran"ch lé!iv a)klinick"ch stav% nelze spolehnout 

pouze na popula!ní charakteristiky daného lé!iva. Je t$eba zhodnotit farmakokinetiku u)konkrétní-
ho pacienta a)p$izp%sobit dávkování pozorovan"m v"sledk%m tak, aby byla dosa&ena po&adovaná 
systémová odpov#/. K)tomuto ú!elu slou&í terapeutické monitorování lé!iv (TDM – therapeutic 
drug monitoring). TDM je proces, kter" spojuje n#kolik !inností. Spo!ívá ve správném odb#ru 
vzorku (na!asování, místo odb#ru, uchovávání a)dopravení do laborato$e), stanovení plazmatick"ch 
koncentrací lé!iva, interpretaci v"sledk% a)predikci v"voje koncentrací v)!ase. V"stupem TDM je 
návrh dal(ího podávání lé!iva a)kontrolních odb#r%. 

TDM p$edstavuje jednu z)vysoce specializovan"ch klinick"ch !inností. Historicky bylo a)doposud 
je v)kompetenci klinick"ch farmakolog% s)mo&ností vykazovat ho jako v"kon zdravotní poji(-ovn#. 
S)rozvojem !inností NL v)posledních letech se podílí na TDM také zna!ná !ást KF, kte$í vyu&í-
vají TDM p$i stanovení farmakoterapeutick"ch plán% pacienta. 'innost v(ak vy&aduje za(kolení 
,a)zejména dostate!nou zku(enost. Samotná práce je usnadn#na dostupností farmakokinetick"ch 
softwar% s)inkorporovan"mi daty z)farmakokinetick"ch studií (p$ednostn# z)primárních publikací, 
dopl.kov# pak z)farmakokinetick"ch dat z)uznávan"ch sekundárních zdroj%, nap$. Goodman-Gil-
man‘s)Pharmacology, lékové databáze Micromedex, UpToDate). K)predikci individuálního v"voje 
koncentrací lé!iva v)!ase je vyu&ívána Bayesiánská anal"za. V)na(ich podmínkách je neju&ívan#j(ím 
TDM software MwPharm(++), v)zahrani!í nap$íklad USC*Pack, Kinetidex, AutoKinetics, Dose-
MeRx, TCIworks aj. N#která pracovi(t# vyu&ívají k)predikci optimálního dávkování popula!ní 
farmakokinetické modely pro jednotlivá lé!iva, tzv. nomogramy, a)ty dále individualizují podle 
nam#$en"ch koncentrací.

Vstupními údaji pro predikci pomocí farmakokinetického programu jsou pacientovo pohlaví, 
v#k, v"(ka, váha, stav elimina!ních orgán% (ledviny, játra), dávky a)koncentrace sledovaného lé!iva. 
Nov# je pro n#která lé!iva mo&no zvolit modifikace farmakokinetick"ch !i farmakodynamick"ch 
parametr% na základ# genotypu a)fenotypu pacienta. Klinická zku(enost je nutná zejména p$i 
posouzení míry mo&ného vlivu dal(ích faktor%, které se vyskytují i)m#ní b#hem terapie, jako jsou 
nap$íklad lékové interakce, zm#ny hydratace a)v"&ivy pacienta, zm#ny zdravotního stavu. Práv# 
lékové interakce jsou hlavním faktorem, kter" vede k)preferenci empirického TDM oproti soft-
warovému v)n#kter"ch specifick"ch p$ípadech (takrolimus, warfarin).

Hlavními d%vody pro TDM lé!iv jsou úzk" terapeutick" index, vysoká toxicita, variabilní intra- 
a)interindividuální farmakokinetika, tedy obtí&né klinické m#$ení a)monitorování ú!inku. Indikace 
TDM jsou optimalizace terapie na po!átku lé!by, vylou!ení toxicity a)suspektního p$edávkování 
lé!iva, hledání p$í!iny nedostate!ného terapeutického efektu (non-compliance), posouzení mo&né 
lékové interakce v)terapeutickém re&imu, zji(t#ní parametr% metabolismu, expozice a)eliminace 
lé!iva. TDM je také doporu!ováno u)pacient% ve stavech s)m#nícími se základními farmakoki-
netick"mi parametry, zvlá(t# u)nemocn"ch v)&ivot ohro&ujících klinick"ch stavech (ve vztahu 
k)v#ku, hydrataci, hmotnosti, teplot#, hemodynamice, funkci d%le&it"ch orgán%, tí&i klinického 
stavu nemocného), t#hotn"ch, d#tí, pacient% s)cystickou fibrózou, popáleninami [5].
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V"stupem TDM je p$esn# strukturovaná zpráva pro léka$e. Obsahuje hlavi!ku s)identifika!ními 
údaji o)pacientovi a)klinice, namodelovanou farmakokinetickou k$ivku s)predikcí dal(ího dávkování 
a)zv"razn#ného terapeutického optima, farmakoterapeutické doporu!ení. Doporu!ení se skládá ze 
zhodnocení posledních koncentrací !i dávkování, uvedení koncentra!ního optima – dle dohody 
s)léka$em, p$ípadn"ch navrhovan"ch zm#n dávkování, doporu!ení odb#ru kontrolní koncentra-
ce a)speciálních upozorn#ní !i jin"ch dopl.ujících informací. Toto doporu!ení je pak p$edáno 
léka$i, vlo&eno do elektronické i)papírové dokumentace pacienta a)archivováno. Nezbytností je 
dal(í sledování pacienta (follow-up), ov#$ení si úsp#(nosti predikce, p$ípadn# vytipování faktor%, 
které sni&ují p$esnost TDM, a)sledování prom#nn"ch, které mohou vést k)nutnosti aktualizace 
vydaného doporu!ení.

Prospektivní farmakoekonomické studie dokumentovaly, &e farmakokinetick" servis zkracuje 
v"znamn# délku hospitalizace, zlep(uje kvalitu pé!e a)&ivota pacient% a)m%&e vést k)úsporám 
náklad% na zdravotní pé!i. Hlavními d%vody jsou prokázaná lep(í ú!innost a)bezpe!nost lé!by, 
sní&ení frekvence a)po!tu ne&ádoucích ú!ink%. Nej!ast#ji hodnocen"mi monitorovan"mi lé!ivy 
jsou aminoglykosidy, vankomycin, digoxin, teofylin a)antiepileptika [5].

Díky rozvoji laboratorních metod je dnes mo&no stanovit koncentrace (iroké (kály lé!iv, p$í-
klady uvádí tabulka 4)P$íklady lé!iv"ch látek, u)nich& se stanovuje koncentrace, p$ípadn# provádí 
terapeutické monitorování. V)p$ípad# TDM antibiotik se v&dy krom# klinického stavu pacienta 
a)farmakokinetika lé!iv bere do úvahy také místo infekce (dostupnost pro dané antibiotikum) 
a)typ patogenu. V(echny tyto informace ovlivní cílové koncentrace antibiotika a)optimální dáv-
kovací re&im. U)antiepileptik je specifikem nelineární farmakokinetika, která je jedním z)d%vod% 
preference vyu&ití farmakokinetick"ch softwar% v)odhadu správného dávkování. Nezanedbateln" 
je u)antiepileptik také vliv lékov"ch interakcí. Ty jsou jedním z)d%vod%, pro! je v)p$ípad# TDM 
imunosupresiv u&ití softwaru pouze pomocnou metodou, která v(ak m%&e slou&it jako nástroj 
ke zp$esn#ní predikce, nap$íklad stanovením plochy pod k$ivkou lé!iva (nej!ast#ji mykofenolát).

Stanovení koncentrací antikoagulancií je mo&né u)nov"ch (p$ímo p%sobících) antikoagulancií. 
Vyu&ívají se popula!ní mediány nam#$en"ch koncentrací pro r%zná dávkovací schémata, nelze 
je v(ak prozatím interpretovat jako doporu!ené terapeutické koncentrace a)k)jejich hodnocení 
je op#t nutná klinická zku(enost KF !i léka$e. Nejdéle a)nej!ast#ji monitorovan"m antikoagu-
lanciem v(ak z%stává warfarin. U)pacient% lé!en"ch warfarinem se nem#$í jeho koncentrace, 

Tabulka 4 – P#íklady lé"iv$ch látek, u&nich' se stanovuje koncentrace, p#ípadn( provádí terapeutické monitorování
Lé! ivá látk a

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) pom#rem protrombinového !asu 
pacienta a)!asu kontrolního vzorku. Na základ# jednotliv"ch v"sledk% INR lze potom spo!ítat 
dobu, po kterou je pacient v)doporu!eném rozmezí (TTR – time in therapeutic range). Aby 
mohla b"t terapie tímto antikoagulanciem hodnocena jako optimální, je nutné, aby TTR dosa-
hovalo alespo. 65)%. V)klinické praxi se to v(ak !asto neda$í. D%vodem jsou zejména v"znamná 
intra- a)interindividuální variabilita ú!inku a)!etné lékové interakce. I)v)tomto p$ípad# nachází 
v"znam a)uplatn#ní NL a)KF, nebo- existují zahrani!ní práce, které dokládají, &e terapie $ízená 
farmaceutem p$ispívá ke sní&ení v"skytu krváciv"ch a)tromboembolick"ch komplikací. V)na-
(ich podmínkách p$ímé ur!ování dávek warfarinu farmaceuty není zatím b#&né, nicmén# do 
budoucna m%&e b"t práv# tato oblast p$íle&itostí pro jejich uplatn#ní. P$íslibem jsou v"sledky 
studie Magentum I)realizované v)IKEM, kdy za!len#ní farmaceuta do antikoagula!ního t"mu 
p$isp#lo k)dosa&ení po&adovaného TTR [2,3].

Cílem TDM do budoucna je spolupráce KF s)klinick"mi farmakology, léka$i, biochemiky, analyti-
ky a)dal(ími specialisty a)zaji(t#ní dostupnosti této !innosti v)ka&dé nemocnici, p$ípadn# ambulantní 
sfé$e. Vzhledem k)nutnosti hluboké klinické zku(enosti se jeví jako racionální také specializace 
KF pro TDM v)rámci jednotliv"ch terapeutick"ch skupin (antikoagulancia, antiepileptika, imu-
nosupresiva aj.). U)lé!iv, která spl.ují kritéria pro vhodnost TDM (nap$. úzk" terapeutick" index 
a)vysoká inter- !i intraindividuální variabilita), je snahou rozvoj analytick"ch metod a)mo&ností 
m#$ení jejich koncentrací. K)zp$esn#ní TDM je nezbytn" také rozvoj metod farmakodynamického 
hodnocení ú!innosti lé!by (nap$. sledování imunitní odpov#di v)p$ípad# TDM imunosupresiv, 
virové nálo&e v)p$ípad# antivirotik).
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6.7 Doporu"ené postupy
Doporu!ené postupy (guidelines) jsou obvykle chápany jako nezávazná, vysoce odborná stano-

viska pro prevenci, diagnostiku a)terapii daného onemocn#ní, s)cílem pomáhat zdravotník%m anebo 
pacientovi p$i rozhodovaní se o)pat$i!né zdravotnické pé!i za specifick"ch okolností. Stanoviska 
obsahují doporu!ení, která jsou zalo&ena na d%kazech vycházejících ze systematického p$ehledu 
dostupné evidence a)z)hodnocení v"hod a)nev"hod alternatívních strategií. Odborná stanoviska jsou 
vytvá$ena akceptovan"mi autoritami na lokální, regionální, národní anebo mezinárodní úrovni [1].

Nemocni!ní lékárník, p%sobící v)oblasti p$ípravy, v"deje lé!iv, na klinikách, p$i vypracovávaní, 
udr&ování a)pou&ívání systému pozitivního listu anebo jako !len lékové komise a)multidisciplinár-
ních t"m%, pracuje v)podmínkách b#&né klinické praxe a)je tak konfrontován !asto s)celou $adou 
nezávazn"ch doporu!ení. NL se spolu s)dal(ími odborníky podílí na revizi a)tvorb# vnit$ních 
doporu!en"ch postup% za ú!elem zlep(ení kvality, efektivity a)bezpe!nosti pé!e. Doporu!ené 
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postupy vytvá$í de novo, aktualizací „starého“ anebo adaptací existujícího doporu!eného postupu 
lokálním podmínkám (ES 1.1, 1.6, 2.3, 4.1).

Standardem p$i tvorb# sou!asného guideline by m#l b"t transparentní, explicitní p$ístup v)hod-
nocení kvality evidence a)síly doporu!ení a)jasné a)jednoduché doporu!ení (GRADE working 
group). Kvalitní doporu!en" postup by m#l [2]:

•  obsahovat definování d%vodu vzniku, oblast a)cílovou skupinu,
•  uplat.ovat transparentní proces, kter" sní&í riziko zaujatosti a)minimalizuje konflikt zájmu,
•  b"t vypracován t"mem relevantních expert% v!etn# pacient%, kter"ch se doporu!ení t"ká 

(klinik, ekonom, farmaceut, epidemiolog, v"zkumník atd.),
•  definovat klinické otázky, na které hledá doporu!ení,
•  obsahovat d%sledné a)systematické zhodnocení dostupné evidence, v!etn# její kvality, kvantity 

a)konzistence, 
•  jmenovat v(echny potenciální v"hody a)nev"hody doporu!ení v!etn# „mezer“ v)evidenci,
•  poskytovat vysv#tlení hodnocení kvality d%kaz% a)síly doporu!ení,
•  b"t otev$en" názoru ve$ejnosti a)externímu hodnocení, 
•  popsat mechanismus revize, aktualizace v)p$ípad# dostupnosti nové evidence,
•  umo&nit implementaci, m#$ení a)vyhodnocení pé!e.
Sebelep(í doporu!en" postup bez adekvátní lokální strategie implementace nemá velkou (an-

ci zp%sobit progresivní zm#nu !i u(et$it potla!ením neefektivních postup%. Sou!ástí ka&dého 
 guideline by m#la b"t jasn# popsaná strategie implementace. Mezi nej!ast#j(í p$í!iny neúsp#(né 
implementace doporu!eného postup pat$í [3]:

•  neprakti!nost doporu!eného postupu – p$íli( dlouhé nejasné doporu!ení, nepou&itelné v)kli-
nické praxi, jednoduchost,

•  nízká kvalita evidence,
•  nezohledn#ní individuálních pot$eb pacienta,
•  neaplikovatelnost v)lokálních podmínkách,
•  dlouh" v"voj doporu!eného postupu,
•  nedostate!ná edukace zdravotník% o)dostupnosti nového doporu!eného postupu,
•  absence podílu na tvorb# guideline.
Klinick" audit je !asto pou&ívan" nástroj na zhodnocení stupn# adherence k)doporu!enému po-

stupu a)zlep(ení jeho implementace v)praxi. Cílem auditu je zhodnocení klinické praxe ve srovnání 
s)lokálním)klinick"m standardem a)identifikace zm#n, které jsou pot$ebné na zlep(ení zdravotní 
pé!e, nap$. aktualizace guideline [4]. Nemocni!ní lékárník jako !len pracovní skupiny pro klinické 
audity se podílí na identifikaci oblastí pro audit, na sb#ru dat, jejich porovnávání s)existujícím stan-
dardem, vyhodnocování, jako& i)následné implementaci navr&en"ch zm#n Mezi základní strategické 
kroky implementace doporu!en"ch postup% a)sni&ování rizik neoptimální lé!by pat$í informování 
jednotliv"ch klinik o)v"sledcích auditu, zainteresování klinik% do tvorby a)aktualizace standardu, 
edukace zdravotník% formou e-learningu, prezentací anebo pomocí po!íta!ové podpory (ES 5.5).

K)optimalizaci a)standardizaci praxe lékárník% v)nemocnicích, ale i)ve$ejném sektoru lékárníci 
ve spolupráci s)'eskou lékárnickou komorou pravideln# p$ipravují a)aktualizují „Doporu!ené 
postupy pro konzulta!ní !innost v)lékárnách“ a)ve spolupráci se Sekcí nemocni!ních lékárník% 
'FS „Doporu!ené postupy pro vybrané !innosti lékáren“. Ke)zlep(ení klinicko-farmaceutické 
pé!e vydala pracovní skupina 'OSKF 'LS JEP „Doporu!ení 'OSKF pro podání lé!iv sondou“. 
Ka&dé)doporu!ení)obsahuje jednak informaci pro p$edepisujícího léka$e s)upozorn#ním na mo&ná 
rizika, jednak vlastní pokyn ke správnému podání lé!iva sondou. V(echny doporu!ené postupy 
jsou dostupné ke sta&ení zdarma na webu jednotliv"ch spole!ností a)'eské lékárnické komory. 
Podobn# i)dal(í odborné spole!nosti 'LS JEP zve$ej.ují jednotlivé klinické doporu!ené postupy 
na sv"ch domovsk"ch stránkách.
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6.8 Antimicrobial stewardship (antibiotická politika)
Antibiotic stewardship (ABS) je systematické úsilí sm#rované k)v"chov# a)p$esv#d!ování léka$%, 

aby dodr&ovali pravidla správné antibiotické preskripce, a)pacient% o)správném u&ívání antibio-
tik [6]. Pokud v(ichni – zdravotníci, auto$i doporu!en"ch postup% a)pacienti – budou pracovat 
spole!n# a)uplat.ovat pravidla ABS programu, v"sledkem bude zv"(ení ú!innosti a)bezpe!nosti 
lé!by, sní&ení antibiotické rezistence, sní&ení rizika rozvoje Clostridium di"cile kolitidy, mortality 
a)v)neposlední $ad# i)sní&ení náklad% na lé!bu [5].

Termín „antibiotic stewardship“ byl poprvé pou&it v)roce 1996)[7]. V)následujícím roce dv# 
americké odborné spole!nosti (Spole!nost infek!ního léka$ství a)Spole!nost nemocni!ní epide-
miologie) vydaly první doporu!ené postupy v#nované problematice ABS [6] .

V)Evrop# se k)programu ABS p$ihlásilo n#kolik národních institucí a)v)roce 2017)byly ABS zásady 
p$ijaty centrálními orgány EU a)vydány v)podob# závazn"ch pokyn% [6] . 'esk" p$eklad pokyn% je 
dostupn" ke sta&ení zdarma na stránkách MZ (Pokyny EU pro uvá&livé pou&ívání antimikrobiálních 
látek v)humánním léka$ství. Ú$ední v#stník Evropské unie C212/1, z1.7.2017).

ABS programy jsou vytvá$eny s)cílem, aby pacient dostal správné antibiotikum, ve správném 
!ase, ve správné dávce a)po správnou délku terapie tak, aby se dosáhl optimální klinick" v"sledek 
v)prevenci anebo v)terapii infek!ních onemocn#ní, s)minimální toxicitou pro pacienta a)s)mini-
málním dopadem pro rozvoj antibiotické rezistence [5].

Základními elementy ka&dého ABS programu v)nemocnicích by m#ly b"t:
Vedení, odpov!dnost, léková expertiza – ka&d" ABS program, aby správn# fungoval, musí b"t 

p$izp%soben lokálním podmínkám, mít ustanoveného specialistu, kter" bude na !ele ABS programu 
odpov#dn" za koordinaci programu a)hlá(ení dosa&en"ch v"sledk% ustanovenému v"konnému 
v"boru. Do rozhodovacích proces%, tvorby terapeutick"ch postup% by m#li b"t zahrnuti zvolení 
zástupci jednotliv"ch klinik, a)proto&e k)anal"ze antibiotické preskripce je nutná léková odbornost, 
je vhodné p$izvat do ABS t"mu i)nemocni!ního lékárníka a)klinického farmaceuta [5]. Klinick" 
farmaceut posuzuje lé!bu z)hlediska farmakokinetick"ch aspekt% a)dávkování spojen"ch se se-
lháváním elimina!ních orgán%, $ídí terapeutické monitorování antibiotik a)kontroluje preskripci 
s)ohledem na riziko lékov"ch interakcí [6]. Nemocni!ní lékárník obvykle zaji(-uje dostupnost 
lé!by tak, aby nedo(lo k)prodlení zahájení podávání antibiotik, obzvlá(t# u)kritick"ch pacient%, 
dále kontroluje cenu lé!by, doporu!uje podle okolností generickou substituci a)realizuje audity 
na jednotliv"ch odd#leních ve spolupráci s)dal(ími !leny t"mu a)zástupci jednotliv"ch klinik. 
V)rámci multidisciplinárního ABS t"mu se farmaceuti podílí na tvorb#, aktualizaci, implementaci 
terapeutick"ch postup% a)sledování spot$eby antibiotik na jednotliv"ch 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"zlep#ení antibiotické preskripce – má dv# hlavní zam#$ení, jednak na p$edepiso-
vání antibiotik, management jednotliv"ch infek!ních onemocn#ní, terapeutické postupy a)druh"m 
zam#$ením jsou intervence t"kající se samotného pacienta. Pro optimální adaptaci navr&en"ch zm#n 
je d%le&ité implementovat jednotlivé intervence postupn#, a)ne v(echny najednou [5]. Intervence 
do antibiotické preskripce m%&e mít r%zné formy:
•  vstupní povolení preskripce – pou&ití n#kter"ch antibiotik je mo&né jen na základ# p$edchozího 

schválení specialistou [6]. Takov" p$ístup nesmí nikdy limitovat promptní zahájení antibiotické 
lé!by u)septického pacienta [5] . Tento systém v)'R funguje v)podob# rozd#lení antibiotik na volná 
a)vázaná, p$i!em& vázaná antibiotika je mo&né pou&ít jen se souhlasem antibiotického st$ediska,

•  op#tovné zhodnocení vhodnosti a)délky terapie po 48)(72) hodinách, kdy diagnóza pacienta je 
jasn#j(í a)jsou dostupné dal(í diagnostické informace v!etn# kultiva!ních v"sledk% [5], 

•  intervence klinického farmaceuta – zmín#né v"(e,
•  intervence se zam#$ením na konkrétní infek!ní onemocn#ní – se m%&e zacílit na diagnostická 

kritéria infek!ního onemocn#ní, optimální empirickou terapii, p$ehodnocení pot$eby a)volby 
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p$edepsan"ch antibiotik pro dané infek!ní onemocn#ní nap$. komunitní pneumonie, mo!ové 
infekce, MRSA infekce atd. Dal(ím d%le&it"m zásahem je minimalizace nesprávné indikace 
antibiotik u)neinfek!ních syndrom%, nap$. asymptomatická bakteriurie, kontaminace hemo-
kultur a)dal(í.

Sledování a"hlá#ení o"pou$ívání antibiotik a"v%sledky – slou&í ke zp#tné kontrole. Hodno-
cení m%&e nap$íklad zahrnovat, zda p$edpisující léka$ uvedl indikaci pro podání antibiotika, byl 
adherentní k)lokálním terapeutick"m guidelines, modifikoval lé!bu na základ# kultiva!ních v"-
sledk%. Hodnocení musí b"t v&dy provedeno s)ohledem na pacienta, aby se mohl hodnotit dopad 
intervence. V)rámci auditu by se m#ly identifikovat oblasti pro zlep(ení a)v"sledky auditu spolu 
s)doporu!ením prezentovat dané klinice.

Edukace – edukace je esenciální k)optimalizaci antibiotické preskripce. ABS program by m#l 
zabezpe!it pravidelnou edukaci klinik% o)aktualizaci terapeutick"ch postup%, antibiotické rezis-
tenci a)managementu infek!ních onemocn#ní. Nemocni!ní lékárník se v"znamnou mírou podílí 
na edukaci klinik%, zdravotních sester a)samotn"ch pacient%. Ve spolupráci s)'LnK se farmaceuti 
ka&doro!n# zapojují do osv#tové kampan# zam#$ené na správné u&ívání antibiotik pod názvem 
Antibiotick, t,den.
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7   KLINICKÉ HODNOCENÍ LÉ%IV

7.1 Úloha farmaceuta v#klinickém hodnocení lé"iv
Pro správn" pr%b#h provád#ní klinického hodnocení lé!iv (KHL) je podle zásad správné klinické 

praxe (good clinical practice – GCP) a)platné legislativy nutné, aby !lenem studijního t"mu byl 
farmaceut jako osoba odpov#dná za zacházení se studijní medikací po celou dobu trvání klinického 
hodnocení. Jeho úkolem je zejména p$íjem, uchovávání, p$íprava, úprava a)v"dej hodnoceného 
lé!ivého p$ípravku (HLP), ale m#l by dohlí&et i)na uchovávání a)zacházení s)HLP v)p$ípad#, &e jej 
vydává nebo aplikuje subjekt%m hodnocení zkou(ející.

Legislativní p$edpoklad pro povinnou distribuci v(ech HLP prost$ednictvím lékárny vznikl 
vyhlá$kou !. 226/2008)Sb., o)správné klinické praxi [L21] a)bli&(ích podmínkách klinického 
hodnocení lé!iv"ch p$ípravk%. Do té doby byly HLP dodávány také p$ímo léka$i – zkou(ejí-
címu. V)souvislosti se zm#nou legislativy byl vydán pokyn SÚKL LEK-12)– Podmínky pro 
klinická hodnocení lé!iv%ch p#ípravk& v)lékárnách, kter" prakticky vysv#tluje v(echny nové 
povinnosti lékárny.

Farmaceut je tedy !lenem multidisciplinárního t"mu zdravotník% ú!astnících se klinického 
hodnocení. Pro zapojení se do klinick"ch hodnocení lé!iv je nutná znalost a)pochopení základ% 
metodiky provád#ní klinick"ch hodnocení, porozum#ní odborné terminologii, orientace ve fázích 
klinického hodnocení, typech design% klinického hodnocení a)praxe ve vedení dokumentace.

Nutnost zapojení farmaceuta (vzhledem k)tomu, &e v#t(ina KHL probíhá v)nemocnicích, nej-
!ast#ji nemocni!ního lékárníka) v)ur!it"ch fázích KHL jako !lena studijního t"mu vypl"vá také 
z)následujících p$edpoklad%:

•  Farmaceut je odborníkem na)zacházení s)lé!ivy obecn#, co& platí i)pro hodnocené lé!ivé p$ípravky. 
•  Farmaceut zajistí, &e budou spln#ny v(echny podmínky pro správné uchovávání a)bezpe!né 

pou&ívání lé!iv subjekty hodnocení. 
•  Pokyn SÚKL LEK-12)definuje, &e je vhodné (zejména u)termolabilních lé!iv) uchovávání hod-

nocen"ch lé!iv"ch p$ípravk% v)lékárn#.
•  Zapojení farmaceuta je nezbytné v(ude tam, kde se v)pr%b#hu KHL provádí p$íprava HLP nebo 

zvlá(- náro!ná úprava (cytostatika, radiofarmaka atd.).
•  Farmaceut je !asto vyu&íván p$i p$íprav# studijní medikace jako jedin" odslepen" !len stu-

dijního t"mu.
•  Farmaceut je jedin" !len studijního t"mu oprávn#n" p$e(títkovat studijní medikaci (nap$. 

v)p$ípad# prodlou&ení exspirace).
•  Farmaceut spolupracuje p$i v"deji HLP, edukaci pacienta o)správném uchovávání a)dávkování 

HLP, vracení nespot$ebované medikace, zji(-ování compliance apod.
•  Farmaceut je díky ú!asti v)mnoha KHL obeznámen" se správn"m vedením dokumentace 

t"kající se lé!iv, má zku(enosti s)kontrolami SÚKL a)r%zn"mi audity t"kajícími se KHL apod.

7.2 Základní pojmy t$kající se KHL
Farmaceut ú!astnící se klinick"ch hodnocení se musí seznámit s)pou&ívanou terminologií, jako 

je hodnocen" lé!iv" p$ípravek (HLP, p$ípravek testovan", srovnávací nebo placebo), subjekt hodno-
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cení, zkou(ející (investigátor), pojem studijní t"m a)jeho !lenové, zadavatel (Sponzor), CRO (Con-
tract Research Organisation), monitor klinického hodnocení (CRA, Clinical Research Associate)  
a'dal(í.

7.3 P&íprava ú"asti lékárníka na klinickém hodnocení 
7.3.1 P,ed zahájením klinického hodnocení lé)iv 

V)nemocni!ní lékárn# je obvykle jedna osoba odpovídající za koordinaci v(ech probíhajících 
klinick"ch hodnocení za ú!asti lékárny. P$ed zahájením ka&dého KHL prob#hne jednání me-
zi zástupcem zadavatele a)farmaceutem, které má za cíl ov#$it technické a)prostorové vybavení 
zdravotnického za$ízení (nap$. uchovávání HLP, prostory pro p$ípravu apod.), up$esnit po&adavky 
spojené s)povinnostmi lékárny v)KHL a)$e(í i)odm#nu pro studijní t"m.

D$íve, ne& je zahájeno KHL v)daném zdravotnickém za$ízení, musí b"t podepsána smlouva mezi 
zadavatelem a)poskytovatelem zdravotních slu&eb, p$ípadn# zkou(ejícím. Smlouva by m#la mimo 
jiné obsahovat v(echny !innosti lékárny, stanovení povinností a)odpov#dnosti s)KHL souvisejících.

7.3.2 Rozsah studijního t'mu v"lékárn(
U)ka&dého KHL jsou jiné po&adavky na práci farmaceuta, li(í se podle administrativní náro!nosti, 

po!tu za$azen"ch pacient%, po&adavk% na jednotlivé !innosti (nap$. p$íprava v)lékárn#, pohotovost 
farmaceuta i)mimo pracovní dobu apod.).

K)tomu je t$eba p$ihlí&et p$i stanovení t"mu odpov#dn"ch farmaceut%. Sou!ástí studijního t"mu 
jsou minimáln# dva farmaceuti, kv%li vzájemné zastupitelnosti v)p$ípad# nep$ítomnosti jednoho 
z)nich, pro KHL, u)nich& je vy&adována 24hodinová pohotovost, p$ípadn# zvlá(- !asov# a)odborn# 
náro!ná p$íprava, m%&e b"t jmenováno i)více farmaceut%, Sou!ástí studijního t"mu mohou b"t 
i)farmaceuti!tí asistenti a)vykonávat odborné !innosti v)rozsahu stanoveném platnou legislativou, 
p$ípadn# vykonávat dané !innosti pod dohledem farmaceuta (nap$. p$evzetí a)kontrola zásilek 
HLP, p$íprava HLP s)obsahem cytostatik apod.).

7.3.3 Zahájení klinického hodnocení lé)iv, iniciace
KHL je zahájeno v)okam&iku, kdy první subjekt hodnocení podepí(e informovan" souhlas s)ú!astí 

v)daném KHL nebo je zdokumentováno za$azení subjektu hodnocení, ú!ast nemocni!ní lékárny se 
m%&e datovat ji& od okam&iku p$evzetí první zásilky HLP, co& !asto zahájení KHL p$edchází. Od-
pov#dnost za zacházení s)HLP je povinností zkou(ejícího, na Iniciaci klinického hodnocení lé!iv 
pod vedením monitora KHL, jako&to zástupce zadavatele, jsou pro(koleni v(ichni !lenové studijního 
t"mu, v!etn# farmaceut%, co& je spojeno s)p$edáním tzv. Pharmacy File. Na základ# informací z)ini-
cia!ní náv(t#vy zpracuje odpov#dn" farmaceut p$ehledn" Standardní opera!ní postup (SOP) pro 
zacházení s)HLP, d%le&itá jsou zejména pravidla pro zp%sob p$evzetí zásilky a)její evidence, místo 
ulo&ení medikace na centru, v)p$ípad# uchovávání v)lékárn# zp%sob zaznamenávání teploty, postupy 
pro p$ípravu/úpravu a)dal(í.

7.4 Zacházení s#HLP v#pr%b'hu klinické studie 
Zacházení s)HLP zahrnuje:
•  distribuci – zadavatel ve v#t(in# p$ípad% poskytuje zdarma HLP a)p$ípadné pom%cky po-

u&ívané pro jejich podávání za podmínek a)p$i dodr&ení po&adavk% správné distribu!ní praxe,
•  p#íjem zásilky v)lékárn" – provádí odpov#dn" farmaceut, kontroluje dodr&ení transportních 

podmínek, obsah zásilky, provede evidenci (IWRS, p$ípadn# papírová), ulo&í medikaci dle 
p$edepsan"ch podmínek,

•  uchovávání HLP – podle pokyn% zadavatele, odd#len# od ostatních lé!iv, za kontinuálního 
monitoringu teploty,
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•  p#ípravu a)úpravu HLP v)souladu s)vyhlá(kou 84/2008)Sb., o)správné lékárenské praxi [L15] 
(nej!ast#ji aseptická úprava/p$íprava, zvlá(- náro!né a)nebezpe!né p$ípravy – cytostatika aj.), 
p$íprava placeba aj.,

•  ozna!ování HLP – nap$. „p$e(títkování“ v)p$ípad# zm#ny data pou&itelnosti v"robce hodno-
cen"ch lé!iv"ch p$ípravk%,

•  v%dej hodnoceného lé!ivého p#ípravku – v"dej (p$evod) celé zásilky HLP na odd#lení (cen-
trum) nebo v"dej HLP subjektu hodnocení (pacientovi),

•  likvidaci HLP – HLP nevyhovující jakosti, po uplynutí doby jejich pou&itelnosti, uchovávané 
nebo p$ipravené za jin"ch ne& p$edepsan"ch podmínek, zjevn# po(kozené nebo nespot$ebované 
!i ur!ené k)likvidaci, musí b"t p$íslu(n# ozna!eny a)uchovávány odd#len# od ostatních HLP,

•  vedení dokumentace ke klinickému hodnocení v)lékárn#,
•  vedení evidence v(ech probíhajících klinick"ch studií,
•  monitorace – dohled nad pr%b#hem KHL provád#n" monitorem p$íslu(ného KHL,
•  audity – zadavatele KHL, p$ípadn# lékov"ch agentur (SÚKL, EMA, FDA).

7.4.1 Ukon)ení klinického hodnocení v"lékárn(
Po ukon!ení klinického hodnocení prob#hne záv#re!ná monitorovací náv(t#va. Farmaceut ve 

spolupráci s)monitorem nebo jin"m zástupcem studijního t"mu archivuje farmaceutickou !ást 
dokumentace (minimáln# po dobu 15)let, m%&e b"t zadavatelem po&adováno i)více), zajistí likvidaci 
vrácené medikace a)p$ijat"ch hodnocen"ch lé!iv, která nebyla vydána pacient%m. 

7.5 P&ínosy a#v$hled do budoucna
Zapojení farmaceuta do klinického hodnocení lé!iv s)sebou nese mnohá pozitiva. V)rámci 

zdravotnického za$ízení je posílena úloha farmaceuta jako odborníka na zacházení s)lé!iv"mi 
p$ípravky a)odborníka na lé!iva obecn#. 'asto by bez lékárníka klinické hodnocení nemohlo 
prob#hnout v%bec (nap$. pokud je po&adována p$íprava HLP, zvlá(- náro!ná nebo nebezpe!ná 
úprava, zaslepení p$i úprav# HLP apod.). Lékárník navíc získá zku(enosti s)lé!ivem je(t# d$íve, 
ne& je registrováno, a)stává se p$ím"m ú!astníkem procesu vstupu lé!iv do klinické praxe. Mén# 
atraktivní je !asto velká administrativní náro!nost klinického hodnocení s)vysok"mi nároky na 
soustavnou a)pe!livou rutinní práci.

Cílem do budoucna by ur!it# m#lo b"t, aby naprostá v#t(ina HLP byla uchovávána v)lékárn# 
a)v"dej lék% subjekt%m hodnocení v&dy provád#l farmaceut. To by ov(em p$edpokládalo v"razné 
personální posílení nemocni!ních lékáren v!etn# pohotovostních slu&eb 24/7, p$ípadn# trvalou 
p$ítomnost farmaceuta na odd#lení nemocnice. Pomoci by mohlo i)v#t(í zapojení farmaceutic-
k"ch asistent% do klinick"ch hodnocení, zejména pro administrativní !innosti spojené s)p$íjmem 
zásilek, uchováváním lé!iv atd.
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Obrázek 4'– P&íprava CL v'podtlakov,ch bezpe$nostních boxech
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8   P)ÍPRAVA CYTOSTATIK

8.1 Úvod
Cytostatika (CL) jsou lé!iva, která se spole!n# s)dal(ími terapeutick"mi postupy pou&ívají k)lé!b# 

nádorov"ch onemocn#ní. Vykazují cytotoxick" ú!inek, p%sobí neselektivn#, tzn. potla!ují r%st 
a)d#lení jak nádorov"ch, tak i)zdrav"ch bun#k. To je i)p$í!inou !astého v"skytu ne&ádoucích ú!ink%. 
Nejvíce posti&eny b"vají rychle proliferující bu.ky v)místech, jako je kostní d$e., epitel trávicího 
ústrojí, bu.ky vlasov"ch folikul%, zárode!né pohlavní bu.ky, embryonální tká.. Z)pohledu profesní 
bezpe!nosti se jedná o)lé!iva toxická, mutagenní, karcinogenní a)genotoxická [1]. Kv%li t#mto ne-
gativním vlastnostem se CL $adí mezi nebezpe!ná lé!iva. Dle !eské legislativy a)také v)souladu s)ES 
je jejich pou&ívání vázáno na zvlá(tní provozní re&im s)vysok"mi nároky na zaji(t#ní ochrany zdraví 
zdravotnického personálu p$i práci. CL pat$í do rukou pro(kolen"ch zdravotnick"ch pracovník%, 
kte$í znají jejich toxick" charakter i)potenciální rizika spojená s)jejich manipulací.

8.2 Prostory pro p&ípravu CL 
Dle !eské legislativy [L8] je na pracovi(ti p$ípravy injek!ních CL vyhlá(eno kontrolované pásmo 

(KP). Tento prostor je viditeln# ozna!en, tak aby do n#j nevstupovali nepro(kolení zam#stnanci 
viz obr. 4. V)KP je zakázáno jíst, pít a)kou$it; pro tyto ú!ely zam#stnavatel vyhradí zvlá(tní pro-
story. Vstupovat do KP je mo&né jen v)pracovním od#vu s)osobními ochrann"mi pracovními 
pom%ckami (OOPP) ur!en"mi pro v"kon práce. V)KP nesm#jí pracovat mladiství zam#stnanci, 
a)to ani z)d%vodu p$ípravy na povolání, dále t#hotné zam#stnankyn#, zam#stnankyn#, které kojí, 
a)zam#stnankyn#-matky do konce devátého m#síce po porodu [L22].

8.3 Pracovníci
V)'eské republice ('R) mohou p$ípravu CL provád#t farmaceuti!tí asistenti nebo lékárníci se 

specializovanou zp%sobilostí [L12], p$i!em& nositelem v"konu p$ípravy CL m%&e b"t jen lékárník 
s)atestací z)nemocni!ního lékárenství. Na pracovi(ti p$ípravy CL musí tito pracovníci absolvovat 
(kolení o)pou&ívání OOPP a)bezpe!n"ch pracovních postupech (viz. 8.3.1). V(ichni pracovníci, 
kte$í jak"mkoliv zp%sobem manipulují s)CL, by m#li b"t informováni o)rizicích pracovní expozice 
nebezpe!n"m látkám. Pokud je pracovník nemocen infekcí horních cest d"chacích nebo ko&ní 
infekcí, musí b"t vy$azen z)p$ípravy injek!ních CL. V(ichni pracovníci podílející se na p$íprav# 
CL musí absolvovat pravidelné léka$ské prohlídky v)p$edepsaném intervalu. Pro o!ekávan" rozsah 
práce musí b"t k)dispozici dostate!n" po!et pracovník%.

8.3.1 Za+kolování nov'ch pracovník* 
Ka&d" nov" zdravotnick" pracovník musí b"t $ádn# pro(kolen a)zapracován do provozu. M#l 

by získat nejen teoretické znalosti o)p$ipravovan"ch lé!ivech, ale i)praktické dovednosti a)správné 
návyky p$i manipulaci s)nimi. Proto by m#l b"t ka&dému „nová!kovi“ na úseku p$ípravy CL p$i-
d#len (kolitel (lékárník s)2letou praxí na tomto úseku), kter" povede jeho teoretické a)praktické 
za(kolování (teoretická a)praktická rovina (kolení probíhají soub#&n#). Po za(kolení absolvuje 
ka&d" pracovník 1x ro!n# opakované (kolení. 
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8.3.1.1 Teoretická úrove+ za*kolování (osvojení do asi 4&t"dn' od nástupu)
1. Nebezpe!nost CL:
 •   znalost legislativního minima (NV. 361/2007, Z. 378/2007, Z. 262/2006, Z. 309/2006,  vyhl. 

84/2004),
 • vlastnosti a)ú!inky CL, IARC klasifikace.
2.  Zásady bezpe!né manipulace s)nebezpe!n"mi látkami (ISOPP standardy, v"sledky monito-

rovacích studií), pou&ívání OOPP.
3. Zásady aseptické práce.
4. Likvidace havárie (teorie + praktick" nácvik).
5.  První pomoc p$i píchnutí kontaminovanou jehlou, p$i zásahu oka, p$i dermální expo- 

zici.
6. Manipulace s)cytotoxick"m odpadem.
7. Hmotnostn#-objemové v"po!ty (v"po!et dávky CL).
8. Ov#$ení znalostí testem.

8.3.1.2 Praxe (zapracování probíhá asi 12&t"dn')
1.  Seznámení s)jednotliv"mi úseky pracovi(t# a)!innostmi (p$íjem lé!iv, manipulace ve skladu, 

vstup lé!iv do p$ípravny, úkony v)p$ípravn# CL, v"stup p$ipraven"ch lé!iv).
2. Seznámení se s)chemoterapeutick"mi re&imy.
3. Osvojení systému objednávání po&adavku na p$ípravu chemoterapie.
4.  Za(kolování pracovníka na jednotliv"ch úsecích s)d%razem na bezpe!nost práce a)pou&ívání 

OOPP.
P#íjem CL:
•  osvojit si !innosti spojené s)p$ejímkou CL zásilek,
•  pou&ívat OOPP,
•  znát umíst#ní soupravy pro likvidaci havárie a)um#t ji pou&ít.
Skladovací prostory:
•  osvojit si !innosti spojené se zpracováním &ádanky na chemoterapii, v"dejem lé!iv, skladov"m 

hospoda$ením, dokumentací,
•  znát umíst#ní soupravy pro likvidaci havárie a)um#t ji pou&ít.
P#ípravna
Obecná doporu!ení:
•  postup pro správné pou&ití OOPP p$i vstupu a)v"stupu z)p$ípravny,
•  práce s)jehlou, se st$íka!kami, s)infuzními vaky, s)tlaky v)lahvi!kách (nacvi!it s)netoxick"m 

médiem),
•  vhodná je realizace nácviku v)aseptické p$ípravn# s)laminárním boxem, kde se p$ipravují 

netoxická lé!iva (nap$. premedikace),
•  znát umíst#ní soupravy pro likvidaci havárie a)um#t ji pou&ít.
Vlastní nácvik p$ípravy CL:
•  za(kolování nového pracovníka provád#t v)„nestresov"ch“ sm#nách a)pod p$ím"m dohledem 

(kolitele, kter" dává pokyny k)jednotliv"m úkon%m a)slovn# komentuje pracovní postupy 
p$ípravy,

•  eliminovat (patnou manipulaci a)zajistit p$esné návyky pro správnou p$ípravu, 
•  vyzkou(et p$ípravy v(ech CL dle standardních opera!ních postup% pracovi(t#,
V%stup p#ipraven%ch CL:
•  osvojit si !innosti spojené s)kontrolou p$ipraven"ch CL, jejich kompletací, skladov"m hospo-

da$ením a)dokumentací,
•  znát umíst#ní soupravy pro likvidaci havárie a)um#t ji pou&ít.
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8.4 Vlastní p&íprava – v'cné a#technické vybavení
8.4.1 Podtlakov' bezpe)nostní box

P$íprava CL musí v)'R dle legislativy [L15] probíhat v)podtlakov"ch bezpe!nostních boxech s)ver-
tikálním laminárním proud#ním vzduchu t$ídy !istoty A)a)odtahem mimo prostor, kter" je umíst#n 
v)prost$edí t$ídy !istoty C a)je vyhrazen pouze pro tento ú!el (obrázek 5)P$íprava CL v)podtlakov"ch 
bezpe!nostních boxech). Tento podtlakov" box, izolátor, zaji(-uje krom# ochrany pracovník% také 
aseptickou p$ípravu CL. Délka práce v)aseptické p$ípravn# je limitována legislativou [L10], podle 
které má pracovník po dvou hodinách práce nárok na 15minutovou p$estávku.

8.4.2 V'po)ty p,i p,íprav( cytostatik
Dávkování CL vychází z)lé!ebného protokolu pacienta. Nej!ast#ji b"vá uvád#no v)miligramech, 

minoritn# v)mezinárodních jednotkách. P$evá&ná !ást CL se dávkuje podle t#lesného povrchu 
pacienta, mén# !asto se dávka CL po!ítá pouze podle hmotnosti pacienta. Minoritní jsou pak 
lé!iva s)fixní dávkou !i lé!iva s)v"po!tem dávky podle stavu ledvinn"ch funkcí a)po&adované AUC. 

8.4.2.1 T!lesn" povrch (body surface area, BSA)
V"po!et dávky CL dle BSA pracuje s)váhou a)v"(kou a)pacienta. Nej!ast#ji se pro v"po!et BSA 

pou&ívá vzorec dle Mostellera nebo DuBoise & DuBoise. 
Mosteller%v vzorec: BSA (m2) = 4[(v"(ka (cm) 5 hmotnost (kg) ÷ 3600]
DuBois%v & DuBois%v vzorec: BSA (m2) = (hmotnost0.425)x v"(ka0.725) x 0,007184

8.4.2.2 Vlastní p$íprava cytostatik
Vlastní p$íprava CL se $ídí dle pokyn% v)SPC ka&dého p$ípravku. Probíhá p$edev(ím volumetric-

ky. Z)p$edepsané dávky CL (zpravidla v)miligramech) se musí podle koncentrace konkrétního lé!iva 
vypo!ítat objem (zpravidla v)mililitrech), kter" bude pro danou p$ípravu pou&it. U)prá(kov"ch !i 
koncentrovan"ch p$ípravk% je nutné nejprve provést roz$ed#ní/rozpu(t#ní koncentrátu/lyofilizátu 
na nominální koncentraci, která je pak pro p$ípravu pou&ita. Vypo!tené mno&ství Cl je za pomoci 
sterilní injek!ní st$íka!ky a)jehly p$eneseno do po&adovaného objemu infuzního roztoku, kter"m 
je nej!ast#ji 0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy.

8.4.3 Stability CL
Základním a)právn# závazn"m dokumentem t"kajícím se stabilit lé!iv je v&dy SPC daného p$íprav-

ku. P$i p$íprav# CL se pracuje s)informacemi o)stabilit# daného lé!iva po prvním otev$ení (na!nutí) 
originální lékovky, dále po na$ed#ní v)originální lékovce (p$ed odebráním dávky) a)po na$ed#ní do 
finálního obalu. Stabilitu lé!iva posuzujeme z)hlediska fyzikáln#-chemického a)mikrobiologického.

8.5 Kontrolní "innost p&i p&íprav' CL
V)procesu p$ípravy CL je nezbytné kontrolovat klí!ové operace, které mohou mít zásadní vliv 

na kvalitu kone!ného produktu. Kontrolní !innost za!íná ji& p$i p$ejímání po&adavku na danou 
p$ípravu CL, dále je t$eba zajistit p$ichystání správného materiálu pro p$ípravu. P$i vlastní p$í-
prav# CL v)izolátoru se provádí pr%b#&ná kontrola pou&it"ch (na!at"ch, vyprázdn#n"ch) lékovek. 
U)roztok% p$ipraven"ch na$ed#ním z)koncentrátu/lyofilizátu se kontroluje kompletní homogeni-
zace obsahu lékovky. D%le&itá je vizuální kontrola odebraného objemu ve st$íka!ce a)zbytkového 
objemu v)lékovce. Postup pro p$ípravu by m#l b"t co nejmén# náchyln" k)chybám, profesn# bez-
pe!n" a)ekonomick". Po p$íprav# CL probíhá finální kontrola kone!ného produktu a)poté je lé!ivo 
transportováno k)aplikaci. Kontrolní !innost lze krom# zapojení vy(koleného personálu farmaceut% 
a)farmaceutick"ch asistent% realizovat také implementací softwaru. Doporu!it lze nap$. pr%b#&nou 
gravimetrickou kontrolu, pou&ívání !árov"ch kód% !i RFID !ip%.
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8.6 Pracovní pom%cky 
D%sledné pou&ívání OOPP je nezbytné pro minimalizaci rizik spojen"ch s)procesem p$ípravy 

CL. Pro aseptickou práci se pou&ívá speciální sterilní oblek s)antistatickou úpravou skládající se 
z)ochranné kukly/!epice, kombinézy a)obuvi. Pracovi(t# aseptické p$ípravy je vybaveno vlastním 
systémem na sb#r ochrann"ch od#v%; po pou&ití je oblek v)personální propusti vlo&en do ozna!e-
ného kontejneru. Následuje jeho vyprání a)sterilizace. Jednorázové OOPP jsou po skon!ení práce 
vkládány do k)tomu ur!en"ch kontejner% a)následn# likvidovány jako nebezpe!n" odpad. V(ude, 
kde dochází k)manipulaci s)CL (p$íjem, uchovávání, p$eprava, p$íprava a)kontrola), se pou&ívají jed-
norázové latexové, nitrilové nebo neoprenové nepudrované rukavice, pop$ípad# rou(ka.  Pou&ívané 
rukavice musí b"t prokazateln# rezistentní v%!i chemoterapii. Rukavice z)PVC se z)d%vodu vy((í 
propustnosti pro CL nedoporu!ují [2]. Rukavice by nem#ly b"t dekontaminovány alkoholem.

8.7 Transport a#ozna"ování 
V(echna CL by m#la b"t skladována, balena a)p$epravována takov"m zp%sobem, aby se zamezilo 

po(kození a)následné kontaminaci okolního prost$edí a)personálu. K)p$eprav# individuáln# p$ipra-
ven"ch lé!iv"ch p$ípravk% obsahujících CL mohou b"t pou&ívány pouze neprody(n# uzavíratelné 
p$epravní prost$edky, které je chrání p$ed znehodnocením a)okolní prost$edí p$ed zne!i(t#ním. 
P$epravní prost$edek musí b"t ozna!en upozorn#ním „Cytotoxická látka“. Personál zodpov#dn" 
za p$epravu CL by m#l b"t pro(kolen o)správné manipulaci a)postupech v)p$ípad# rozbití obalu 
a)rozlití. V(echny individuáln# p$ipravené lé!ivé p$ípravky s)obsahem CL musí b"t v&dy ozna!eny 
slovy „Cytotoxická látka“. Nápis by m#l b"t jasn" a)okam&it# rozpoznateln".

8.8 Úklidové postupy
P$i úklidu a)dekontaminaci se pou&ívají OOPP (chemoprotektivní rukavice, ochrann" oblek/

plá(-, br"le na obli!ej). Úklidové prost$edky (ut#rky, mopy a)dezinfek!ní prost$edky) pro aseptickou 
místnost by m#ly b"t z)materiál%, které neuvol.ují velké mno&ství !ástic. Vhodné jsou úklidové 
prost$edky na jedno pou&ití, které se likvidují spolu s)ostatním cytotoxick"m odpadem. Odpad 
vznikl" na odd#lení p$ípravy CL je pova&ován za kontaminovan". M#l by b"t skladován v)her-
meticky uzav$en"ch plastov"ch pytlích !i kontejnerech a)ozna!en nápisem: Nebezpe!n" odpad 
180108, adresa lékárny a)datum. 

8.9 Likvidace havárie spojené s#únikem CL do prost&edí 
Ka&dé pracovi(t#, kde se manipuluje s)CL, musí b"t vybaveno pohotovostní soupravou pro likvi-

daci havárie s)únikem CL do prost$edí a)jeho pracovníci musí b"t pravideln# (koleni v)praktickém 
provád#ní likvidace havárie.

8.9.1 Minimální po-adavky na obsah pohotovostní soupravy
•  instrukce pro likvidaci havárie (zatavená do plastové fólie),
•  jednorázové nitrilové !i latexové rukavice (min. 2)páry),
•  respirátor,
•  ochranné br"le,
•  buni!itá vata nebo jiné savé ut#rky (vhodné jsou jednostrann# nasákavé materiály),
•  karta z)tvrdého kartonu, lopatka,
•  jednorázov" ochrann" oblek (kombinéza) z)nesmá!ivého materiálu, s)dlouh"mi rukávy  

a)s)man&etami,
•  návleky na boty,
•  silnost#nné plastové pytle na odpad (min. 2 ks),
•  nádoba s)detergentem,
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•  v"stra&ná páska !i jiné v"stra&né znamení (nap$. cedule) pro vyzna!ení místa havárie,
•  hadr na podlahu.

8.9.2 Postup likvidace
1.  Zkontrolujte, zda nedo(lo ke kontaminaci p$ítomn"ch osob CL. P$i zasa&ení pracovník% 

postupujte dle postupu ní&e.
2.  Na místo havárie upozorn#te ostatní pracovníky a)zajist#te jejich evakuaci z)tohoto místa 

(ideáln# z)dané místnosti). Za ú!elem minimalizace roz(i$ování kontaminace zamezte pohybu 
dal(ích osob v)tomto míst#.

3.  P$ineste soupravu pro likvidaci havárie a)otev$ete ji.
4.  Vyzna!te místo havárie (za pomoci pásky, v"stra&n"ch cedulí).
5.  Oble!te si ochranné pom%cky obsa&ené v)souprav# (oblek, návleky, respirátor, br"le, 2)páry 

rukavic).
6.  V)p$ípad# úniku lyofilizátu p$ikryjte kontaminované místo buni!itou vatou !i savou ut#rkou 

navlh!enou detergentem. V)p$ípad# úniku roztoku vysu(te kontaminované místo buni!itou 
vatou !i sav"mi ut#rkami.

7. St$epy odstra.ujte pomocí papírové karty, kterou v(e nahrnete na lopatku. 
8. Místo havárie omyjte p$ipraven"m roztokem detergentu (opakujte nejmén# t$ikrát).
9. Ve(ker" pou&it" materiál a)ochranné pom%cky ulo&te do pytle na odpad.

10. Pou&ité pytle s)odpadem ulo&te do kontejneru na nebezpe!n" odpad.
11.  Po likvidaci havárie si $ádn# umyjte ruce, p$ípadn# ka&dou !ást t#la, která byla b#hem práce 

exponována CL.
12.  Událost dokumentujte záznamem o)mimo$ádné události, p$ípadn# záznamem o)úrazu.
13. Pracovi(t# vybavte novou pohotovostní soupravou.

8.9.3 Postup o+et,ení exponovan'ch osob
1. P$i dermální expozici om"vejte posti&ené místo vodou a)m"dlem po dobu alespo. 5)minut.
2. O!i zasa&ené CL vym"vejte fyziologick"m roztokem po dobu 10–15)minut.
3.  P$i píchnutí kontaminovanou jehlou opus-te !isté prostory, sundejte OOPP. Z)poran#ného 

mista se sna&te vyma!kat !i odsát vpíchnutou tekutinu, místo omyjte pod studenou tekoucí 
vodou a)vydezinfikujte.

4. Expozici ohlaste o(et$ujícímu léka$i a)vedoucímu pracovi(t#.
5. Kontaminovan" pracovní od#v likvidujte jako nebezpe!n" odpad.

8.10 Dokumentace
Na úseku p$ípravy CL je nutné uchovávat dokumenty o)vzd#lávání a)(kolení personálu, o)moni-

torování zdravotního stavu pracovník%, jejich expozici CL a)!asu stráveném v)KP. Zaznamenávat se 
musí ve(keré mimo$ádné události (rozlití, pot$ísn#ní, zran#ní). Funk!nost a)bezpe!nost izolátor% 
se dokládá valida!ními a)servisními zprávami a)t"denními záznamy o)kontrole celistvosti.

8.11 Monitoring pracovního prost&edí
Problematika profesní expozice zdravotnick"ch profesionál% je ji& n#kolik desetiletí p$edm#tem 

celosv#tového v"zkumu. Povrchová kontaminace CL (pikogramy a& nanogramy jednotliv"ch 
cytostatik na cm2) byla nalezena na podlahách, pracovních pultech, policích, dve$ích, telefo-
nech a)po!íta!ov"ch klávesnicích [3–7], na pou&it"ch ochrann"ch rukavicích, lo&ním prádle 
pacient%, hygienick"ch za$ízeních [8–10] a)také na obalech lé!iv"ch p$ípravk% odebíran"ch od 
v"robc% [11–13]. Kontaminace pracovního ovzdu(í byla pozorována jen v)malém po!tu p$ípad% 
a)v)nízk"ch koncentracích (nejvíce n#kolik nanogram% a& mikrogram% na m3) [14–16]. Srovna-
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telná úrove. kontaminace byla zji(t#na také na území 'R. Na problematiku profesní expozice 
CL za!al v)roce 2006)cílit projekt CYTO (cytostatika.cz). Na modelovém p$ípadu pracovi(t# 
Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) byla na odd#leních vyzna!ujících se intenzivním 
nakládáním s)CL (nemocni!ní lékárna a)chemoterapeutick" stacioná$) pozorována !astá povr-
chová kontaminace [17]. Kontaminace pracovního ovzdu(í byla pozorována pouze ojedin#le. 
Na základ# informací o)distribuci zne!i(t#ní pracovního prost$edí a)informací o)fyzikálních 
vlastnostech CL se v)sou!asné dob# za nejv"znamn#j(í typ p$íjmu pova&uje expozice dermální 
[8,15,18]. V)rámci sledování kontaminace pracovního prost$edí se nejvíce opodstatn#nou jeví 
anal"za povrchové kontaminace.

Hlavními zdroji kontaminace pracovi(t# a)expozice CL jsou p$edev(ím následující !innosti:
Otev#ená manipulace s)CL
•  p$íprava CL – rozpou(t#ní, $ed#ní, a)zejména pak transport lé!iv do konkrétních aplika!ních 

forem,
•  vytla!ování vzduchu z)injek!ních st$íka!ek s)obsahem CL,
•  napou(t#ní infuzních set% roztokem s)obsahem CL,
•  odpojování infuzních set% po ukon!ení aplikace a)likvidace,
•  operace s)oráln# podávan"mi CL (tabletami),
•  provád#ní n#kter"ch speciálních operativních typ% aplikace (nap$. intraperitoneální podání CL),
•  likvidace havárie,
Manipulace s)kontaminovan%m materiálem
•  obaly s)nízkou kontaminací (krabi!ky a)vialky HVLP),
•  obaly s)vysokou kontaminací (CL p$ipravená v)prost$edí bezpe!nostního boxu pomocí tradi!ní 

techniky vyu&ívající pro p$enos CL injek!ní st$íka!ku a)jehlu),
•  manipulace s)pacienty, jejich exkrety !i lo&ním prádlem,
•  manipulace s)odpadem vznikajícím p$i p$íprav# a)aplikaci CL.
Základní rámec monitoringu se opírá o)stanovení vybraného CL na ur!itém po!tu p$esn# de-

finovan"ch míst s)periodicitou 2krát ro!n#. Mezi standardn# sledované povrchy v)nemocni!ní 
lékárn# je vhodné za$adit následující odb#rová místa:

1.  dv# odb#rová místa v)prostorách pro manipulaci s)nízce kontaminovan"m materiálem (p$íjem, 
sklad, vstupní materiálová propust p$ípravny CL):

 •  plocha pracovního stolu pro p$íjem CL od dodavatele,
 •  podlaha p$ed tímto stolem.
2.  dv# odb#rová místa v)prostorách pro manipulaci s)vysoce kontaminovan"m materiálem (p$í-

pravna CL, v"stupní materiálová propust p$ípravny CL):
 •  plocha pracovního stolu pro odkládání/balení p$ipraven"ch CL,
 •  podlaha p$ed tímto stolem.
Stanovované CL by m#lo spl.ovat n#kolik kritérií. Krom# !astého pou&ívání na daném pracovi(ti 

a)nebezpe!nosti dané látky (prokázan" lidsk" karcinogen) je t$eba zohlednit i)analytickou metodu 
stanovení. V)rámci projektu CYTO se poda$ilo vyvinout metodiku na stanovení kontaminace 
cyklofosfamidu a)celkové platiny. V)roce 2015)se poda$ilo metodiku roz(í$it o)5-fluorouracil, od 
roku 2017)je mo&né stanovovat také kontaminaci paklitaxelu. Tyto vybrané analyty tvo$í nap$. 
v)nemocni!ní lékárn# MOÚ více ne& polovinu objemu v(ech p$ipravovan"ch CL. Z)úrovn# jejich 
povrchové kontaminace lze s)ur!itou pravd#podobností posoudit celkovou kontaminaci daného 
pracovi(t#.

Monitoring kontaminace CL je v)'R dostupn" v(em pracovi(tím, která p$ipravují, aplikují CL 
nebo s nimi jinak zacházejí. Probíhá zpravidla 2x ro!n# pod odbornou garancí MOÚ, koordiná-
torem je Centrum pro v"zkum toxick"ch látek v)prost$edí (RECETOX) P$írodov#decké fakulty 
Masarykovy univerzity.
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Cyklofosfamid, 5-fluorouracil a)paklitaxel jsou stanovovány technikou kapalinové chromato-
grafie s)detekcí tandemov"m hmotnostním spektrometrem (LC-MS/MS). Pro stanovení celkové 
platiny je nutné pou&ít techniku hmotnostní spektrometrie s)induk!n# vázan"m plazmatem 
(ICP-MS).

8.12 Aplikace CL
Zdravotní sestra je vystavena p$ímému kontaktu s)CL prakticky p$i ka&dé jejich aplikaci, p$esto 

prostory pro aplikaci CL (chemoterapeutické stacioná$e) nespadají pod &ádné kontrolované !i 
jinak monitorované pásmo. V)'R lze vzhledem k legislativn# ukotven"m vysok"m nárok%m na 
p$ípravu CL o!ekávat, &e expozice zdravotník% podávajících chemoterapii je pravd#podobn# je(t# 
vy((í ne& u)pracovník% pov#$en"ch jejich p$ípravou. Zdravotní sestra má p$i podání chemoterapie 
k)dispozici pouze ochranné rukavice. Nemocni!ní lékárníci z)úseku p$ípravy CL by m#li aplikující 
sestry pravideln# (kolit stran bezpe!nosti práce s)d%razem na hlavní zdroje kontaminace, rizikové 
!innosti p$i práci likvidaci havárie spojené s)únikem CL do prost$edí.

8.12.1 Bezpe)nost práce p,i transportu
Transport CL mezi odd#lením p$ípravy CL a)aplika!ním odd#lením je t$eba provád#t v)uza-

v$en"ch a)nárazu odoln"ch boxech, které zabrání mo&n"m haváriím a)únik%m CL do prost$edí. 
Na aplika!ním odd#lení (stacioná$i) je nutné zavést „zónování“, co& znamená vymezení prostoru 
pro administrativní práci (po!íta!, telefon) a)prostoru pro manipulaci s)p$ipravenou chemote-
rapií a)pacientem. Ochranné rukavice se pou&ívají pouze v)prostoru ur!eném pro manipulaci 
s)CL a)pacientem, !ím& se zamezí zk$í&ené kontaminaci pracovi(t#.

8.12.2 Bezpe)nost práce p,i aplikaci CL
Riziko expozice sester p$i podávání chemoterapie (a)zejména p$i jejím ukon!ování) lze sní&it 

pomocí speciálních infuzních souprav, které umo&.ují propláchnutí setu !ist"m médiem p$i ukon-
!ování !i ka&dém p$eru(ení aplikace. K)dispozici je také $ada speciálních bezjehlov"ch pom%cek 
pro aplikaci CL, které garantují bezpe!né ukon!ování aplikace. Negativní stránkou takto technicky 
zaji(t#né aplikace jsou vy((í finan!ní náklady.

8.13 V$hled do budoucna
Budeme v)roce 2050)pot$ebovat p$ípravnu CL s)izolátorem, nebo budou pacienti lé!eni moderní 

terapií (p$evá&n# v)tabletové form#), která bude z)pohledu profesní expozice pro farmaceutické 
pracovníky bezpe!ná? 

Klasická cytostatika mají zatím nezastupitelné místo v)terapii celé $ady nádorov"ch onemocn#-
ní (kurativní lé!ba testikulárních karcinom%, adjuvantní lé!ba nádor% prsu, vy((í linie paliativní 
lé!by). Nov# registrovaná lé!iva v)onkologii jsou p$evá&n# ze skupiny monoklonálních protilá-
tek, inhibitor% tyrozinkináz nebo preparát% pat$ících do skupiny imunoterapie. Pro tyto látky je 
spole!né, &e nevykazují cytotoxick" a)mutagenní ú!inek. Z)pohledu bezpe!nosti nemusí jejich 
p$íprava probíhat za stejn"ch podmínek jako p$íprava CL. V)sou!asné dob# vstupují na trh první 
biosimilární p$ípravky monoklonálních protilátek. Lze o!ekávat sní&ení náklad% na biologickou 
terapii, roz(í$ení indikací a)roz(í$ení preskripce t#chto momentáln# nákladn"ch lé!iv. Povede tato 
situace k)omezení pou&ívání klasick"ch CL, která mají oproti biologické lé!b# vysokou toxicitu? 
Nebo CL z%stanou nedílnou sou!ástí onkologické lé!by? To uká&e !as.
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9    V(ZKUMNÁ %INNOST 
V&NEMOCNI%NÍ LÉKÁRN'

V"zkumná !innost v)lékárnách se donedávna provád#la minimáln#, k)jejímu postupnému rozvoji 
dochází zejména díky demografick"m zm#nám, rozvoji v)technologii, zm#n# v)managementu ne-
mocí (v#t(í posun z)chirurgického na terapeutick") a)vzniku nov"ch kompetencí. Lékárníci se více 
zapojují do edukace pacient%, jsou !leny multidisciplinárních t"m%, lékov"ch komisí a)v"znamn# 
se podílí na optimalizaci farmakoterapie na klinikách.

P$i poskytování evidence-based)zdravotní pé!e nesta!í pouze navrhnout novou zm#nu, ale 
je nutné klinické a)provozní rozhodování o)tom, jak slu&by budou organizované, a)poskytované 
podpo$it dostate!nou evidencí. V"zkum v)prost$edí lékáren, mo&ná v"sti&n#j(í pod anglick"m 
názvem pharmacy-based practice research, je klí!ov" pro získání d%kaz% tohoto typu a)!asto m%&e 
poskytnout po!áte!ní sm#r do oblasti dal(ího zkoumání [1]. Pod samotn"m termínem se rozumí 
v"zkum v)oblasti poskytování farmaceutick"ch slu&eb, zacházení s)lé!ivy, farmaceutické praxe 
a)edukace. Témata, která jsou p$edm#tem v"zkumu v)prost$edí lékáren, zahrnují [2]:

•  poskytování a)rozvoj farmaceutick"ch slu&eb,
•  odborné !innosti farmaceut% a)farmaceutick"ch asistent%,
•  kvalitu a)bezpe!nost slu&eb,
•  hodnocení nov"ch slu&eb a)technologií,
•  audity odborné praxe a)zacházení s)lé!ivy,
•  terapeutické v"sledky v)souvislosti s)poskytováním slu&eb a)zacházením s)lé!ivy,
•  dostupnost slu&eb a)lé!iv,
•  terapeutické postupy,
•  zásobení lé!iv,
•  farmakoekonomiku a)nákladovou efektivitu, 
•  hodnocení pot$eby lé!iv z)perspektivy pacienta a)poskytovatele pé!e,
•  roli farmaceut% v)oblasti ve$ejného zdraví,
•  pot$ebu edukace a)její dopad.
Kvalitní v"zkum musí b"t dob$e navr&en, dob$e veden a)v"sledky v"zkumu ú!inn# (í$ené. Proto 

p$i vytvá$ení projektu a)plánování studie v)prost$edí nemocni!ní lékárny je d%le&ité odpov#d#t 
na otázky [3]:

•  Kdo by se m!l podílet na studii? – konzultování plánu studie a)spolupráce s)jin"mi odborníky 
m%&e pomoct vytvo$it (ir(í perspektivu z)iniciální p$edstavy. P$i plánování studie je vhodné 
zapojit akademiky a)metodiky, kte$í mají zku(enosti s)vytvá$ením studií.

•  Na jakou otázku hledám odpov!&? – definování otázky, na kterou hledám odpov#/, je velmi 
d%le&ité pro vytvo$ení kvalitní studie. Otázka by m#la b"t jasná, specifická a)obsahovat n#kolik 
podotázek, které budou reprezentovat jednotlivé cíle studie.

•  Existuje ji$ odpov!& na moji otázku? – samotné studii musí p$edcházet literární p$ehled a)kri-
tické zhodnocení dostupné evidence s)definováním siln"ch a)slab"ch stránek jednotliv"ch studií.

•  Jakou metodiku studie zvolit? – zále&í na otázce, na kterou se hledá odpov#/, a)v"sledcích 
které se budou m#$it. M%&e b"t zvolen experimentální anebo deskriptivní p$ístup anebo kom-
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binace obou, kvantitativní anebo kvalitativní metodika studie. Ji& na za!átku studie je d%le&ité 
definovat, jaká data a)jak"m zp%sobem budou sbírána, d%vod jejich volby a)zvolit vhodnou 
statistickou metodiku na jejich zpracování. Populace studie musí b"t jasn# definována, z)hle-
diska velikosti souboru pacient% a)kritérií, na základ# kter"ch pacienti budou zahrnováni anebo 
naopak vylu!ováni ze studie.

•  Jaké zdroje budu pot'ebovat? – bez ohledu na to, zda studie bude hrazena z)vlastních pro-
st$edk% anebo z)grantu, p$ípadn# dal(ích zdroj%, je v&dy d%le&ité rozum#t, jaké náklady budou 
spojené se samotnou studii.

•  Jak zve'ejnit v%sledky studií? – velmi d%le&itou a)uznávanou sou!ástí v"zkumného procesu, 
má-li p$inést zm#nu a)zlep(ení stávající praxe, je efektivní (í$ení v"sledk% studie klí!ov"m 
odborník%m. 

Prezentování v"zkumu je mo&né r%zn"mi zp%soby od interních seminá$% v)daném zdravotnickém 
za$ízení a& po publikování v)odborn"ch !asopisech, orální prezentací anebo pomocí posteru na 
národních anebo mezinárodních kongresech (nap$. celonárodní Kongres nemocni!ních lékárník%, 
Evropsk" kongres nemocni!ních lékárník% EAHP, www.eahp.eu).

Literatura
1.  Bond C., 1e need for pharmacy practice research, Int. J. Pharm. Pract., 2006. 14(1): p 1-2.
2.  Smith J., Conducting Your Pharmacy Practice Research Project: A)Step-by-step Approach,Second 

Edition, Pharmaceutical Press, 2010. ISBN)10:)0853698694.
3.  Stephens M., Hospital Pharmacy, Second Edition, Pharmaceutical Press, 2011. ISBN 

978)0)85369)900)2.



P!ÍLOHY

10   P)ÍLOHY

P%ÍLOHA 1
European Statements of Hospital Pharmacy
Originální text dokumentu: https://www.eahp.eu/sites/default/(les/(les/European%20State-
ments%20of%20Hospital%20Pharmacy.pdf

Section 1: Introductory Statements and Governance
1.1  1e 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. 1ese guidelines will include corresponding 
human resources and training requirements and assist national e2orts to define recognised stan-
dards 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, e2ective 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. 1ese should be alig-
ned 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 & 1erapeutics Committees or equivalent. 1ey should have appropria-
te 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. 1is 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. 

1ey 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 e6cacy 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. 1e medicine formulary system 
should be linked to guidelines, protocols and treatment pathways based on the best available evi-
dence 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 e2ective care of indi-
vidual 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. 1is 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. 1ese 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 sta2 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 co-

llaborative, 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. 1eir 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 o2ered 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  1e “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 medici-
ne-related information in the patient‘s)health record. 1is 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 me-
dicines dispensed by the pharmacy.

Section 6: Education and Research
6.1  Undergraduate pharmacy curricula should include experience of hospital pharmacy practice. 1e 

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 com-
petency 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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P%ÍLOHA 2
Vzor technologického p&edpisu

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

Slo"ení:
Slo%ení: Methadoni hydrochloridum 5,0; Aqua purificata 995,0 
P)i p)íprav& jiného mno%ství roztoku se po!et gram$ roztoku násobí 5 a získá se navá%ka v miligramech. 

Postup p#ípravy:

5 g methadonu (nebo vypo!tená navá%ka) se rozpustí v !i"t&né vod& a roztok se v p)ípad& pot)eby se zfiltruje. 
O p)íprav& se vypracuje protokol, kter# obsahuje: po)adové !íslo, !íslo %ádanky, mno%ství a "ar%i pou%ité suroviny, po!et 
a velikost p)ipravovan#ch balení, datum p)ípravy, jméno a podpis p)ipravujících.
Substance methadonu se p)evá%í p)ed p)ípravou a po p)íprav&, hodnoty se také zaznamenají do protokolu. 

Obalov$ materiál: Tmavá sklen&ná lékovka, plastov# uzáv&r.

Zp%sob ozna!ení:

Bílá signatura s modr#m pruhem, slo%ením p)ípravku, datem p)ípravy, datem exspirace, ozna!ením lékárny, podpisem 
p)ipravujícího.
Uchovávat p)i teplot& 2-8 °C.
Na signaturu se zaznamená celková hmotnost (roztok i s lékovkou).

Datum schválení

Podpis schvalujícího lékárníka

P%ÍLOHA 3
Vybrané informace ze seznamu lé"iv$ch p&ípravk% ze skupiny antiinfektiv, 
antisér a#antidot (viz V'stník MZ – "ástka 10/2019#– Tabulka ". 1J)
Originální text dokumentu: 
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c10/2019_18026_3977_11.html 

Antiséra

Generick! 
název 
p"ípravku

Obchodní název 
p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace
Po#et ampulí, injek#ních 
lahvi#ek, tablet, kapslí 
na$1$lé#ebnou kúru

Po#et pacient%/
dávek 
(amp./tbl./cps)

Aplikace

Antitoxin 
botulinu

ANTYTOKSYNA 
BOTULINOWA ABE
injek"ní roztok, 
1x 10 ml nebo 5x 10 ml
v p)ípad& nedostupnosti 
p)ípravek 
BAT® [Botulism Antitoxin 
Heptavalent (A, B, C, D, 
E, F, G) - (Equine)] 
injek"ní roztok, 
1x 20 ml nebo 1x 50 ml

lé!ba botulismu

5 - 10 injek!ních lahvi!ek 
à 10  ml (ABE)
nebo
1 injek!ní lahvi!ka 
à 20  ml (50 ml) BAT

6 (60 lahvi!ek) 
pro ABE
nebo
12 (12 lahvi!ek) 
pro BAT

do 6 hodin

Immuno-
globulinum 
humanum 
rabicum

BERIRAB
injek"ní rozto 
1x 2 ml/300IU
BERIRAB injek"ní roztok
1x 5 ml/750IU

postexpozi!ní profylaxe 
vztekliny

20 IU na 1 kg t&lesné 
hmotnosti
Pro 70 kg dosp&lého
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
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Generick! 
název 
p"ípravku

Obchodní název 
p"ípravku, léková forma, 
velikost balení*

Indikace
Po#et ampulí, injek#ních 
lahvi#ek, tablet, kapslí 
na$1$lé#ebnou kúru

Po#et pacient%/
dávek 
(amp./tbl./cps)

Aplikace

sérum proti 
viru varicelly 
a zosteru

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

profylaxe varicely 
u novorozenc$ a/nebo d&tí 
do 1 roku s imunodefektem
profylaxe varicely 
u t&hotn#ch %en dle návrhu 
doporu!eného postupu 
profylaxe a lé!by varicely 
u t&hotn#ch a novorozenc$ 
Návrh doporu!eného 
postupu Spole!nosti 
infek!ního léka)ství 
('LS JEP).

novorozenci: 
25 IU/1 ml na 1kg t&lesné 
hmotnosti

t&hotné %eny:
0,2 (-1) ml/kg
dosp&l# 75 kg
0,2(-1) ml/kg

novorozenci:
5 (5 ampulí)

t&hotné %eny:
3 (10-15 ampulí)
Celková zásoba 50 
ampulí

do 
6 hodin

do 72 
(a% 96) 
hodin

difterick!
antitoxin

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

lé!ba zá"krtu 1-10 ampulí à 10  ml 5 (50 ampulí) do 
6 hodin

Antituberkulotika

Generick! 
název 
p"ípravku

Obchodní název p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace

Po#et ampulí, 
injek#ních 
lahvi#ek, 
kapslí na 
1 lé#ebnou 
kúru

Po#et 
pacient%/
dávek 
(amp./tbl./
cps)

Aplikace

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

lé!ba pacient$ s tuberkulózou jakékoli 
lokalizace v kritickém stavu s nemo%ností 
p)ijímat lé!iva per os nebo je vst)ebávat z GIT 
(zejména pacienti na um&lé plicní ventilaci 
s podporou vitálních funkcí)

20 injek!ních 
lahvi!ek 
à 600 mg

4 (80 lahvi!ek) do 
12 hodin

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

lé!ba pacient$ s tuberkulózou jakékoli 
lokalizace v kritickém stavu s nemo%ností 
p)ijímat lé!iva per os nebo je vst)ebávat z GIT 
(zejména pacienti na um&lé plicní ventilaci 
s podporou vitálních funkcí)

10 ampulí 
à 0,5 N 
tj. 0,5 g

2 (20 ampulí) do 
12 hodin

Cykloserin CYCLOSERINE 250 mg
CPS DUR 100

lé!ba pacient$ s tuberkulózou jakékoli 
lokalizace zp$sobené kmenem 
Mycobacterium tuberculosis rezistentním 
nejmén& na dv& základní antituberkulotika 
(isoniazid, rifampicin)

100 kapslí 
à 250 mg

10 (1000 
kapslí)

do 
48 hodin

Capreomycin CAPREOMYCIN (CAPASTAT) 
1 G INJ PLV SOL 1

lé!ba pacient$ s tuberkulózou jakékoli 
lokalizace zp$sobené kmenem 
Mycobacterium tuberculosis rezistentní 
nejmén& na dv& základní antituberkulotika 
(isoniazid, rifampicin)

30 injek!ních 
lahvi!ek à 1 g 2 (60 lahvi!ek) do 

48 hodin

Clofazimin LAMPRENE 50 mg
CPS DUR 100

lé!ba pacient$ s tuberkulózou jakékoli 
lokalizace zp$sobené kmenem 
Mycobacterium tuberculosis 
rezistentním nejmén& na dv& základní 
antituberkulotika 
(isoniazid, rifampicin)

100 kapslí 
à 50 mg 2 (200 kapslí) do 

48 hodin
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Antivirotika
Generick! 
název 
p"ípravku

Obchodní název p"ípravku, 
léková forma, 
velikost balení*

Indikace
Po#et ampulí 
na 1 lé#ebnou 
kúru

Po#et pacient%/
dávek (ampulí) Aplikace

Peramivir

RAPIVAB 10 mg/ml INJ SOL 
3x 20 ml
nebo
ALPIVAB 200 mg 
INF CNC SOL 3x 20 ml
(registrovan! lé"iv! 
p#ípravek)

lé!ba akutní ch)ipky u pacient$ 
star"ích 18 let
(Alpivab se nedoporu!uje u d&tí 
mlad"ích 2 let)

15 ampulí/ 
200 mg/20 ml 4 (60 ampulí) do 12 hodin

Antimykotika
Generick! 
název 
p"ípravku

Obchodní název p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace
Po#et ampulí 
na 1 lé#ebnou 
kúru

Po#et pacient%/
dávek (ampulí Aplikace

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

lé!ba pneumocystové pneumonie, 
onemocn&ní HIV s pneumonií 
zp$sobenou Pneumocystis carinii 
a pro lé!bu africké trypanosomózy

20 ampulí 
à 300 mg 3 (60 ampulí) do 12 hodin

Flucytosin ANCOTIL
500 mg TBL 100 lé!ba kryptokokové meningitidy 300 tablet 1 (300 tablet) do 24 hodin

Antiparazitika

Generick! 
název 
p"ípravku

Obchodní název p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace
Po#et ampulí, 
tablet, kapslí 
na 1 lé#ebnou 
kúru

Po#et pacient%/
dávek 
(amp./tbl./cps.)

Aplikace

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

lé!ba komplikované (maligní) 
malárie vyvolané p$vodcem 
Plasmodium falciparum, pop). 
Plasmodium knowlesi, !i pro lé!bu 
t&%kého pr$b&hu malárie terciány 
vyvolané Plasmodium vivax a také 
pro lé!bu 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

lé!ba ko%ní, 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 lé!ba malárie terciány 
vyvolané p$vodci Plasmodium vivax 
nebo Plasmodium ovale

 100 tablet 
à 15 mg 3 (300 tablet) do 48 hodin

Praziquantel BILTRICIDE 600 mg
TBL FLM 6

lé!ba v"ech forem schistozomózy, 
jin#ch infekcí zp$soben#ch 
motolicemi (Trematodes), teniózy, 
cysticerkózy, difylobotriózy, 
sparganózy a jin#ch infekcí 
zp$soben#ch tasemnicemi 
(lé!ba by m&la probíhat pod 
dohledem odborného 
infektologického pracovi"t&)

40-75 mg/kg 
t&lesné 
hmotnosti 
rozd&len#ch 
do 3 denních 
dávek po dobu 
1 a% 3 dní

3 (90 tablet) do 72 hodin
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Generick! název 
p"ípravku

Obchodní název p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace
Po#et ampulí, 
tablet, kapslí 
na 1 lé#ebnou 
kúru

Po#et 
pacient%/
dávek 
(amp./tbl./cps.)

Aplikace

Artesunát i.V.

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

lé!ba komplikované (maligní) 
malárie vyvolané p$vodcem 
Plasmodium falciparum, 
pop). Plasmodium knowlesi, 
!i pro lé!bu t&%kého pr$b&hu 
malárie

18 lahvi!ek /bal.
à 60 mg/(1 ml)
**odkaz 
na pokyny 
k podávání 
p)ípravku

2 (36 lahvi!ek) do 
6 hodin

Miltefosin p.O. IMPAVIDO
50 mg CPS 28

lé!ba viscerální, mukokutánní 
a ko%ní leishmaniózy

56-84 kapslí 
á 50 mg 1 (84 kapslí) do 

48 hodin

Hadí antiséra

Generick! název 
p"ípravku

Obchodní název p"ípravku,
léková forma, velikost balení* Indikace

Po#et ampulí 
na 1$lé#ebnou 
kúru

Po#et pacient%/
dávek (ampulí) Aplikace

Polyvalentní 
hadí sérum

ANTIVIPMYN TRI 
INJ PLV SOL 1+1x 10 ml

akutní intoxikace jedem 
exotick#ch jedovat#ch had$

2-5 ampulí 
à 10 ml 1-2 (5 ampulí) bezodkladn&

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 
exotick#ch jedovat#ch had$

2-5 ampulí 
à 10 ml 1-2 (5 ampulí) bezodkladn&

Antisérum proti 
jedu zmije 
evropské

VIPERATAB 
100 mg INJ PLV SOL 2

akutní intoxikace jedem zmije 
obecné a dal"ích zmijí (jde 
o hypoalergenní ov!í 
antisérum vhodné pro d&ti 
a alergické osoby).

2 ampule 
à 100 mg 4-8 (16 ampulí) bezodkladn&

Antidota

Generick! název 
p"ípravku

Obchodní název p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace
Po#et ampulí, 
tablet, kapslí 
na 1 lé#ebnou 
kúru

Po#et 
pacient%/
dávek (amp./
tbl./cps.)

Aplikace

Dimethyl -
aminophenoli 
hydrochloridum

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

intoxikace kyanidy

Dosp&lí:
250 mg 
(tj. 3-4 mg/kg 
t&lesné hmotnosti);
D&ti:
3,25 mg/kg t&lesné 
hmotnosti

45 dávek 
(45 ampulí)

bezodkladn&
intravenózní
podání

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

intoxikace kyanidy 
a kyanovodíkem

Dosp&l#:
2-7 balení (7-35 g)
Dít&:
1-3 balení (3-15 g)

14-50 dávek 
(500 ampulí) bezodkladn&

Hydroxo-
kobalaminum

CYANOKIT
5G INF PLV SOL 1+SET
(registrovan! lé"iv! p#ípravek)

intoxikace kyanidy, 
kou)ov#mi plyny

Dosp&l#:
1-2 injek!ní 
lahvi!ky (5-10 g)
Dít&:
1/2-1 injek!ní 
lahvi!ka (2,5-5 g)

15 dávek 
(15 lahvi!ek) bezodkladn&
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Generick! název 
p"ípravku

Obchodní název p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace Po#et ampulí, tablet, 
kapslí na 1 lé#ebnou kúru

Po#et 
pacient%/
dávek (amp./
tbl./cps.)

Aplikace

Succimerum
SUCCICAPTAL
200 mg
CPS DUR 15

intoxikace 
olovem a rtutí

Dosp&l#:
45 kapslí/5 dní (2,1 g /den), 
pak a% 98 kapslí (1,4 g /den) 
a% 14 dní;
Dít&: 23 kapsle/5 dní 
(900 mg/den), pak a% 
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 
rganofosfátov#mi 
insekticidy nebo 
chemick#mi 
bojov#mi látkami na 
bázi organofosfát$

Dosp&l#:
1-2 ampule (250-500 mg) 
úvodem, pak v infuzi 
a% do 1-2 g
Dít&:
1/2-1 ampule (120-250 mg), 
pak v infuzi a% do 0,5-1 g

40 dávek 
(200 ampulí) bezodkladn&

Silibinini
dinatrii 
disuccinas

LEGALON SIL
350 mg 
INJ PLV SOL 4

akutní intoxikace 
houbou 
Amanita Phalloides 
(muchom$rka 
zelená)

Dosp&l#:
4 lahvi!ky/den (1,4 g/24 hod)
Dít&: 2 lahvi!ky/den 
(600 mg/24 hod)

40 dávek 
(160 lahvi!ek) bezodkladn&

Physostigmini 
salicylas

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

akutní intoxikace 
doprovázené t&%k#m 
centrálním 
anticholinergním 
syndromem
(atropin, skopolamin, 
hyoscyamin)

Dosp&l#:
2 a% 5 ampulí úvodem, 
pak 1-4 mg po 20 minutách
Dít&: 2-3 ampule
Batole: 1 ampule:
po!áte!ní dávka 0,5 mg,
poté 0,5 mg po 5 minutách 
do celkové dávky 2 mg

8 dávek 
(40 ampulí) bezodkladn&

Methylthioninii
chloridum

METHYLTHIONINIUMCHLORID 
PROVEBLUE 5 mg/ ml 
INJ SOL 5x 10 ml (registrovan!  
lé"iv! p#ípravek)

intoxikace
methemo-
globinizujícími 
látkami

2-5 ampulí à 5 mg/ml 30 dávek 
(75 ampulí) bezodkladn&

Antitoxinum 
digitalis ovillum

DIGIFAB
40 mg INJ PLV SOL 12

t&%ké intoxikace 
digoxinem 
a digitalisov#mi 
alkaloidy

Dosp&l# i dít& 
a% 10-20 ampulí

1-2 dávky
(12-24 ampulí) bezodkladn&

Unithiolum 
natricum 
monohydricum

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

akutní a chronické 
otravy rtutí; 
chronické otravy 
olovem; zv#"ení 
eliminacet&%k#ch 
kov$ u otrav 
arzenem, m&dí, 
antimonem, 
chrómem 
a kobaltem; 
antidotum pro lé!bu 
vnit)ní kontaminace 
radionuklidy polonia, 
rtuti a olova

Dosp&l# 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
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Generick! název 
p"ípravku

Obchodní název 
p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace Po#et ampulí, tablet, 
kapslí na 1 lé#ebnou kúru

Po#et 
pacient%/
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 slou!eniny); 
zv#"ení eliminace t&%k#ch 
kov$ u otrav arzenem, 
m&dí, antimonem, 
chrómem a kobaltem; 
antidotum pro lé!bu otrav 
radionuklidy polonia, rtuti 
a olova

Dosp&l#
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), injek"ní roztok 
1000 mg/5 ml, 
ampulky 
5x 5 ml/1000 mg

dlouhodobá lé!ba intoxikace 
radionuklidy - americium, 
plutonium, curium, 
kalifornium, berkelium; 
lé!ba intoxikace radionuklidy 
t&%k#ch kov$ - transurany, 
izotopy olova, %eleza, zinku, 
manganu, chromu

Dosp&l#:
1. t#den 
1 g Ca-DTPA denn& po dobu 
5 dní
Dále 6 t#dn$ 1 g Ca-DTPA 
2-3krát t#dn&

1 dávka
(25 ampulí) bezodkladn&

Natrii perchloras 
monohydricus

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

antidotum p)i intoxikaci 
radioaktivním jódem; 
detoxikans

10-20 kapek/den, 
v#jime!n& a% 50 kapek/den

1-2 dávky
(2 lahvi!ky) bezodkladn&

Ferri 
hexacyanoferrosas

RADIOGARDASE-Cs, 
tvrdé tobolky 
36x 500 mg

odstra*ování nebo 
zamezení absorpce 
radiocesia 
(nap). Cs134, Cs137);
antidotum pro intoxikaci 
radioaktivním thalliem !i 
rubidiem

Dosp&l# i dít&: 
3 a% 20 g denn& 
v 3-4 jednotliv#ch dávkách, 
nap). 3x 6 tobolek à 24 hodin

1-2 dávky
(360 tobolek)

po prokázání 
toxické 
koncentrace 
v séru

Zinci trinatrii 
pentetas

ZINK-TRINATRIUM-
PENTETAT (Zn-DTPA), 
injek"ní roztok 
1055 mg/5 ml, 
ampulky 5x 5 ml

dlouhodobá lé!ba intoxikací 
radionuklidy (americium, 
plutonium, curium,
kalifornium, berkelium)

Dosp&l#: 
obvykle 1 ampule/den
Dít&:
25-50 mg/kg a den

1 dávka
(25 ampulí) bezodkladn&

Deferoxamini 
mesilas

DESFERAL
500 mg INJ PLV SOL 10
(registrovan! lé"iv! 
p#ípravek)

intoxikace %elezem, 
hliníkem

Dosp&l# i dít&: 
kontinuální infuze rychlostí 
15 mg/kg/hod, 
do celkové dávky 
80 mg/kg/24 hodin

3-5 dávek
(100 ampulí) bezodkladn&

Fomepizol

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

otrava 
etylenglykolem, 
dietylenglykolem, 
metanolem

Dosp&lí:
20-40 ampulí 
a 100 mg/20 ml
Dít&:
10-15 mg/kg 
váhy jedna dávka, 
celkem 2-6 dávek dle 
záva%nosti otravy.

2 (80 ampulí)
aplikace 
nitro%ilní,
bezodkladn&

*  V p!ípad" nedostupnosti lé#ivého p!ípravku s uveden$m obchodním názvem, lékovou formou, velikostí balení lze zajistit zásobu lé#ivého p!ípravku s jin$m obchodním názvem, 
shodnou lékovou formou a obdobnou velikostí balení za následujících podmínek:  
a) lé#iv$ p!ípravek obsahuje stejnou lé#ivou látku;  
b) lé#iv$ p!ípravek je schválen v rámci specifického lé#ebného programu nebo je registrován; 
c) lé#iv$ p!ípravek je pou%íván v obdobn$ch terapeutick$ch 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



P!ÍLOHY

Generick! název 
p"ípravku

Obchodní název 
p"ípravku,
léková forma, 
velikost balení*

Indikace Po#et ampulí, tablet, 
kapslí na 1 lé#ebnou kúru

Po#et 
pacient$/
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 slou!eniny); 
zv"#ení eliminace t$%k"ch 
kov& u otrav arzenem, 
m$dí, antimonem, 
chrómem a kobaltem; 
antidotum pro lé!bu otrav 
radionuklidy polonia, rtuti 
a olova

Dosp$l"
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), injek!ní roztok 
1000 mg/5 ml, 
ampulky 
5x 5 ml/1000 mg

dlouhodobá lé!ba intoxikace 
radionuklidy - americium, 
plutonium, curium, 
kalifornium, berkelium; 
lé!ba intoxikace radionuklidy 
t$%k"ch kov& - transurany, 
izotopy olova, %eleza, zinku, 
manganu, chromu

Dosp$l":
1. t"den 
1 g Ca-DTPA denn$ po dobu 
5 dní
Dále 6 t"dn& 1 g Ca-DTPA 
2-3krát t"dn$

1 dávka
(25 ampulí) bezodkladn$

Natrii perchloras 
monohydricus

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

antidotum p'i intoxikaci 
radioaktivním jódem; 
detoxikans

10-20 kapek/den, 
v"jime!n$ a% 50 kapek/den

1-2 dávky
(2 lahvi!ky) bezodkladn$

Ferri 
hexacyanoferrosas

RADIOGARDASE-Cs, 
tvrdé tobolky 
36x 500 mg

odstra(ování nebo 
zamezení absorpce 
radiocesia 
(nap'. Cs134, Cs137);
antidotum pro intoxikaci 
radioaktivním thalliem !i 
rubidiem

Dosp$l" i dít$: 
3 a% 20 g denn$ 
v 3-4 jednotliv"ch dávkách, 
nap'. 3x 6 tobolek à 24 hodin

1-2 dávky
(360 tobolek)

po prokázání 
toxické 
koncentrace 
v séru

Zinci trinatrii 
pentetas

ZINK-TRINATRIUM-
PENTETAT (Zn-DTPA), 
injek!ní roztok 
1055 mg/5 ml, 
ampulky 5x 5 ml

dlouhodobá lé!ba intoxikací 
radionuklidy (americium, 
plutonium, curium,
kalifornium, berkelium)

Dosp$l": 
obvykle 1 ampule/den
Dít$:
25-50 mg/kg a den

1 dávka
(25 ampulí) bezodkladn$

Deferoxamini 
mesilas

DESFERAL
500 mg INJ PLV SOL 10
(registrovan" lé!iv" 
p#ípravek)

intoxikace %elezem, 
hliníkem

Dosp$l" i dít$: 
kontinuální infuze rychlostí 
15 mg/kg/hod, 
do celkové dávky 
80 mg/kg/24 hodin

3-5 dávek
(100 ampulí) bezodkladn$

Fomepizol

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

otrava 
etylenglykolem, 
dietylenglykolem, 
metanolem

Dosp$lí:
20-40 ampulí 
a 100 mg/20 ml
Dít$:
10-15 mg/kg 
váhy jedna dávka, 
celkem 2-6 dávek dle 
záva%nosti otravy.

2 (80 ampulí)
aplikace 
nitro%ilní,
bezodkladn$

*  V p!ípad" nedostupnosti lé#ivého p!ípravku s uveden$m obchodním názvem, lékovou formou, velikostí balení lze zajistit zásobu lé#ivého p!ípravku s jin$m obchodním názvem, 
shodnou lékovou formou a obdobnou velikostí balení za následujících podmínek:  
a) lé#iv$ p!ípravek obsahuje stejnou lé#ivou látku;  
b) lé#iv$ p!ípravek je schválen v rámci specifického lé#ebného programu nebo je registrován; 
c) lé#iv$ p!ípravek je pou%íván v obdobn$ch terapeutick$ch 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

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost




