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Motto:
„V systému zdravotní péče je klinický farmaceut odborníkem na terapeutické užití léčiv. 
Rutinně provádí hodnocení medikace a tvorbu doporučení určené pacientům a zdravotnickým 
pracovníkům. 
Klinický farmaceut je primárním zdrojem validních vědeckých informací a odborných rad 
zohledňující bezpečné, vhodné a nákladově efektivní užívání léčivých přípravků.
Klinický farmaceut na sebe bere zodpovědnost za management farmakoterapie v systému přímé 
péče o pacienta.“

Převzato z The Definition of Clinical Pharmacy, April 8, 2005  
American College of Clinical Pharmacy
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KOMENTÁŘ K EDICI METODOLOGICKÝCH NÁVODŮ PRO KLINICKOFARMACEUTICKÝ 
SERVIS

Vytvoření rámcových pravidel pro klinickofarmaceutické praktické činnosti na různých 
zdravotnických realizačních úrovních je významným posunem jak pro systematiku konkrétních 
pracovních úkonů, tak pro návod jak usměrňovat předatestační přípravu těch nadšenců, kteří 
cítí, kde je jedna z perspektiv terénní farmacie. K původnímu syrovému elaborátu jsem měl - 
na základě minulostních zkušeností s interdisciplinárními třenicemi - několik „opatrnických“ 
připomínek. Finální redakce včetně úprav přehlednosti dávají naději pro relativně 
bezproblémovou mezioborovou průchodnost. Subjektivní stanovisko mohu proto vymezit jen 
na pozitivní argumentace. V průřezu všech kapitol je zásadním kladným podtextem respektování 
základního principu klinickofarmaceutického servisu, tj. farmakoterapeutická poradenská reakce 
na diagnostická data stanovená lékařským týmem. Další nosnou podstatou je, že výchozím 
zdrojem pro hierarchizaci činnostních návodů není pouhé teoretizování „co by se mělo“, ale že 
jde o zkušenosti a prožitky několika skutečných - v praxi působících - klinických farmaceutů, 
kteří klinickofarmaceutické jednotky v určitých zdravotnických zařízeních prosadili a realizovali. 
Chvályhodná je i otevřenost materiálu, to znamená jeho připravenost pro průběžné upravování 
a doplňování v souladu s předpokládaným rozšiřováním klinickofarmaceutických jednotek 
s různým stupněm vybavenosti, například perspektivní nezbytnost dalších specializačních 
stupňů tak, aby klinický farmaceut nebyl považován (zvlášť ve větších nemocničních celcích)  
za univerzálního lékového „všeználka“. 
Propracovaný systém a organizační podmínky jsou základním odrazovým můstkem  
pro realizační rozvoj kterékoliv odbornosti (tedy i klinické farmacie), aplikační kvalita však závisí 
jen a jen na erudiční hloubce a zodpovědnosti toho kterého specialisty.

Profesor RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., FCMA
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

• ATC: anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv
• ČOSKF ČLS JEP: Česká odborná společnost klinické farmacie České lékařské společnosti 

J.E. Purkyně, pro účely tohoto materiálu bude v textu používána pro odbornou společnost 
zkratka ČOSKF

• ČR: Česká republika
• Dg: diagnóza
• EBM: evidence based medicine
• FD/FK: farmakodynamicko/ farmakokinetické vlastnosti
• FT: farmakoterapie
• FTD: farmakoterapeutické doporučení
• KF: klinická farmacie
• NIS: nemocniční informační systém
• OK: opakovaná kontrola medikace
• PC: počítač
• RLA: riziková léková anamnéza
• TDM: terapeutické monitorování léčiv
• VK: vstupní kontrola medikace
• ZZ: zdravotnické zařízení
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1. ÚVOD

V návaznosti na dokument Doporučení ČOSKF k zajištění služby klinického farmaceuta  
na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení v ČR (vypracovaný ČOSKF  v Praze 14.12.2012) 
vydává Česká odborná společnost klinické farmacie metodiku práce určenou oddělením klinické 
farmacie - optimalizace farmakoterapie pacienta.
Metodika je doporučena také pracovištím klinické farmacie, která jsou zřízena v rámci ZZ lůžkové 
i ambulantní péče, rozsah činností bude přizpůsoben konkrétní situaci.

CÍL OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Cílem optimalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem je dosažení optimálního 
terapeutického účinku medikace a minimalizace až eliminace rizik spojených s užíváním a/nebo 
podáváním léčiv pacientovi ve zdravotnickém zařízení. Následující kapitoly popisují cestu, jak 
daného cíle postupně dosáhnout.

CÍL METODIKY: POSKYTOVÁNÍ STANDARDNÍ KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE 
Optimalizace FT pacienta je základní činností klinického farmaceuta v každodenní klinické praxi, 
ze které vycházejí jeho další systematické činnosti jako je např. optimalizace farmakoterapie 
lůžkových oddělení a zdravotnických zařízení.
Standardizace práce klinického farmaceuta povede k poskytování standardního 
klinickofarmaceutického servisu pro lékaře a standardní klinickofarmaceutické péče pro všechny 
pacienty v různých zdravotnických zařízeních ČR. 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE - ZÁKLAD KLINICKÉ PRAXE OBORU
Práce na odděleních klinické farmacie tvoří základ klinické praxe oboru. Činnosti na těchto 
odděleních musí být standardizovány tak, aby bylo dosaženo výše uvedeného cíle. Metodika 
vytvořená odbornou společností definuje postupy a konkrétní výstupy, sjednocuje  terminologii. 
Díky předem definovaným a srovnatelným výstupům činností budou možná další jednání  
s Ministerstvem zdravotnictví a se zdravotními pojišťovnami. Bude možné prokázat přínos  
a životaschopnost oboru klinická farmacie v systému českého zdravotnictví 

KLINICKÝ FARMACEUT A JEHO ZAPOJENÍ DO LÉČEBNÉHO PROCESU
Klinický farmaceut je odborníkem na terapeutické užití léčiv a na problematiku spojenou s jejich 
podáváním. Svými znalostmi a aktivní každodenní činností na oddělení lůžkové péče doplňuje 
terapeutický tým a přispívá k optimalizaci individuální farmakoterapie pacienta hodnocením 
medikace a farmakoterapeutickými doporučeními. 

OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM – NOVÝ 
PŘÍSTUP K HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA

	 SYSTEMATICKÉ AKTIVNÍ HODNOCENÍ MEDIKACE
• Systematické, tj. aktivní, lékařem nevyžádané, odhalování rizik a lékových problémů  

v medikacích pacientů zdravotnických zařízení lůžkové péče je novým přístupem  
k hodnocení  farmakoterapie v českém zdravotnickém systému. Výstupy těchto hodnocení 
jsou určeny ošetřujícímu lékaři.

• Metodika nevyžádaného systematického hodnocení medikace pacienta je založena  
na předpokladu, že klinický farmaceut jako expert na terapeutické užití léčiv je schopen 
identifikovat možná rizika napříč terapeutickými skupinami léčiv a svým komplexním 
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náhledem na farmakoterapii a individualitu pacientů tvoří pojítko mezi specialisty různých 
odborností. 

• Úloha klinického farmaceuta při této činnosti spočívá ve vyhodnocení vzniklého lékového 
problému a tvorbě následných opatření, a také ve schopnosti předcházet vzniku lékového 
problému včasným odhalením potenciálního rizika. 

	 IDENTIFIKACE RIZIKOVÉ LÉKOVÉ ANAMNÉZY
• Identifikace rizikových lékových anamnéz při příjmu pacientů do zdravotnického zařízení  

a další práce s nimi během hospitalizace při opakovaných kontrolách medikace,  
je činností, kterou lze lékovým problémům předcházet v průběhu celého pobytu pacienta  
ve zdravotnickém zařízení.

	 FARMAKOTERAPEUTICKÁ DOPORUČENÍ 
• Výstupem zhodnocení medikace určeným pro lékaře je farmakoterapeutické doporučení, 

kterým se klinický farmaceut aktivně podílí na tvorbě nejvhodnější farmakoterapeutické 
strategie.

	 FARMAKOTERAPEUTICKÁ DOPORUČENÍ PROPOUŠTĚNÉMU PACIENTOVI
• Novým přístupem k medikaci je také tvorba cílených farmakoterapeutických doporučení při 

propouštění pacienta ze ZZ, jejichž cílem je zachování kontinuity farmakoterapeutického 
plánu při přechodu pacienta k praktickému lékaři nebo  ambulantnímu specialistovi. 
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2. PODMÍNKY PRO OPTIMALIZACI FARMAKOTERAPIE
 PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM  
 VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

2.1. Oddělení klinické farmacie v rámci ZZ 

a) vytvoření oddělení klinické farmacie a jeho  začlenění v organizačním řádu zdravotnického 
zařízení 

b) odpovědnost za poskytování klinickofarmaceutické péče ve ZZ
(a)  je nutné stanovit, komu je vedoucí oddělení klinické farmacie odpovědný  

za poskytování klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém zařízení
(b) ČOSKF doporučuje, aby v rámci zdravotnického zařízení bylo poskytování 

klinickofarmaceutické péče řízeno náměstkem pro léčebně preventivní péči, nebo bylo 
přímo podřízeno řediteli zdravotnického zařízení

c) personální obsazení oddělení klinické farmacie
(a)  vedoucí oddělení klinické farmacie je specialista v oboru klinická farmacie
(b) zaměstnanci jsou specialisty v oboru klinická farmacie či jsou zařazení do 

specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie
(c)   počet zaměstnanců je adekvátní počtu a struktuře lůžek dle doporučení ČOSKF  

k zajištění služby klinického farmaceuta

d) vypracovaná náplň a rozsah činností oddělení, které korespondují s doporučením ČOSKF 

e) materiální a technické zabezpečení:
(a)  místnost alespoň 6m2/ osobu
(b) softwarová aplikace pro elektronickou evidenci, dokumentaci a následnou analýzu 

činností klinického farmaceuta podle doporučení ČOSKF
(c)   softwarová aplikace k farmakokinetické analýze a možné následné úpravě dávkování 

podle plazmatických hladin léčiv je doporučena pro oddělení klinické farmacie zajišťující 
pro zdravotnické zařízení interpretaci plazmatických hladin léčiv

2.2. Přístup klinického farmaceuta do veškeré zdravotnické dokumentace pacienta 

2.3. Práce v týmu lůžkových oddělení ZZ  

a) pravidelná účast na vizitách oddělení s lékaři: podle provozních zvyklostí lůžkového 
oddělení: velké vizity (multidisciplinární), primářské vizity, vizity s ošetřujícím lékařem

b) pravidelné samostatné vizity klinického farmaceuta, které jsou zaměřeny zejména na 
pacienty s rizikovými lékovými anamnézami

c) účast na poradních schůzkách, hlášeních, seminářích oddělení
d) práce v multiprofesních týmech zabývajících se určitou problematikou na lůžkovém 

oddělení např. nutriční tým, vizity s klinickými mikrobiology atd.
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2.4. Práce s pacientem  

Další podmínkou pro optimalizaci farmakoterapie pacienta je přímý kontakt klinického 
farmaceuta s pacienty ve zdravotnickém zařízení. Při práci s pacientem klinický farmaceut zná 
terapeutickou strategii lékaře, nezpochybňuje záměr lékaře, nevyvolává pochybnosti pacienta, 
nevzbuzuje v pacientovi neadekvátní naděje atd. Klinický farmaceut nehovoří s pacientem  
o jeho diagnóze, o jeho prognóze atd. Komunikace klinického farmaceuta je zaměřena čistě 
na problematiku farmakoterapie pacienta, např. snášenlivost léčiv, popis nežádoucích účinků, 
problémy s jejich užíváním apod. Ošetřující lékař musí o této aktivitě klinického farmaceuta vědět 
tak, aby oba postupovali ve shodě. Práce s pacientem vyžaduje vysokou míru komunikačních 
schopností. 
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3. ZÁMĚR HODNOCENÍ MEDIKACE PŘI OPTIMALIZACI   
 FARMAKOTERAPIE PACIENTA  

3.1. Záměr hodnocení medikace při příjmu pacienta do ZZ 

Zhodnocení farmakoterapie při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení lůžkové péče, 
je prováděno s cílem eliminace chyb v chronické/vstupní medikaci. Účelem je identifikace 
rizikových faktorů v souvislosti s lékovou anamnézou, které mohou být příčinou současných 
problémů pacienta, problémů během hospitalizace nebo po propuštění pacienta ze ZZ. 

Hodnocení medikace při příjmu pacienta do ZZ je zaměřeno:
a)  na posouzení aktuální medikace ve vztahu k současnému stavu pacienta
b)  na posouzení vztahu chronické medikace k současnému stavu pacienta
c)  na posouzení chronické medikace ve vztahu ke všem diagnózám v anamnéze pacienta  

a k současné aktuální medikaci
d)  na identifikaci rizik, která mohou být zásadní pro medikaci a její změny během 

hospitalizace pacienta

3.2. Záměr hodnocení medikace během hospitalizace pacienta 

Hodnocení medikace během hospitalizace pacienta je zaměřeno:
a)  na rozpoznání a eliminaci chyb v medikaci během hospitalizace 
b)  na řešení medikací komplikovaných pacientů
c)  na konzultace k úpravě dávkování léčiv při renální a hepatální insuficienci
d)  na řešení komplikací souvisejících s medikací během hospitalizace
e)  na identifikaci a interpretaci nežádoucích účinků léčiv
f)  na hodnocení medikace před diagnostickým nebo terapeutickým zákrokem
g)  na výběr vhodné lékové formy léčivého přípravku s ohledem na jeho optimální biologickou 

dostupnost 

3.3. Záměr hodnocení medikace při propouštění pacienta 

Hodnocení medikace při propouštění pacienta ze zdravotnického zařízení je zaměřeno na 
pacienty
a)  u kterých byly při vstupní kontrole medikace zjištěny nesrovnalosti v chronické medikaci
b)  u kterých byly při vstupní kontrole medikace zjištěny nesrovnalosti mezi chronickou 

medikací a diagnózami v anamnéze pacienta
c)  u kterých došlo v průběhu hospitalizace ke změnám v medikaci, které je třeba s přesným 

odůvodněním předat praktickému lékaři nebo ambulantnímu specialistovi tak, aby 
byl naplněn záměr, se kterým byla farmakoterapie měněna, aby byla dodržena délka 
farmakoterapie

3.4. Záměr hodnocení medikace pro ambulantního pacienta ZZ

Záměrem hodnocení medikace pro ambulantní pacienty ZZ je zajištění bezpečnosti a racionality 
medikace i pro tyto pacienty.  
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4. ROZSAH HODNOCENÍ MEDIKACE PŘI OPTIMALIZACI  
 FARMAKOTERAPIE PACIENTA   

4.1. Rozsah hodnocení medikace

Schéma č.1: Rozsah hodnocení medikace.

SYSTEMATICKÉ KONZILIÁRNÍ

KOMPLEXNÍ VÝBĚROVÉ

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA

4.1.1.  Systematické hodnocení medikace 
Systematické hodnocení medikace je aktivní hodnocení medikace klinickým farmaceutem  
bez vyžádání lékařem. Výstupy tohoto hodnocení jsou určeny ošetřujícímu lékaři.

4.1.1.1. Komplexní hodnocení medikace  
Komplexní systematické hodnocení medikace je aktivní hodnocení medikace klinickým 
farmaceutem bez vyžádání lékařem v plném rozsahu u každého pacienta od jeho příjmu až do 
jeho propuštění ze zdravotnického zařízení. 

4.1.1.2. Výběrové hodnocení medikace
Výběrové systematické hodnocení medikace je aktivní hodnocení medikace klinickým 
farmaceutem bez vyžádání lékařem na základě předem definovaných rizikových faktorů: lékové 
interakce, duplicity, rizikové léčivo, stav eliminačních orgánů atd.

4.1.2. Konziliární hodnocení medikace   
Konziliární hodnocení medikace je hodnocení medikace klinickým farmaceutem na základě 
vyžádání lékařem v kontextu zdravotnické dokumentace a stavu pacienta.
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Schéma č. 2: Rozsah hodnocení medikace při optimalizaci farmakoterapie pacienta. 
Na tomto schématu bude v průběhu dalšího textu vyznačen rozsah jednotlivých typů služeb, 
které poskytuje oddělení klinické farmacie.

SYSTEMATICKÉ KONZILIÁRNÍ

KOMPLEXNÍ VÝBĚROVÉ

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA

PŘI PŘÍJMU BĚHEM 
HOSPITALIZACE

PŘI
PROPOUŠTĚNÍ

PRO
AMBULANCE
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4.2. Rozsah hodnocení medikace pacienta ve zdravotnickém zařízení

Ve zdravotnických zařízeních je rozsah hodnocení medikace pacientů klinickým farmaceutem 
dán počtem a strukturou lůžek, a počtem klinických farmaceutů zaměstnaných na oddělení 
klinické farmacie.

Všechna oddělení klinické farmacie musí zajistit pro zdravotnické zařízení: 

a)  systematické komplexní hodnocení medikace 
počet lůžek, kterým je systematické komplexní hodnocení medikace poskytováno závisí 
na počtu zaměstnaných klinických farmaceutů, ČOSKF doporučuje 1,0 úvazku na 50 lůžek 
akutní standardní péče , platí přímá úměra mezi počtem klinických farmaceutů a počtem 
lůžek viz schéma č. 3, č. 4, č. 5 s příklady.  
Počet lůžek, pro které je služba poskytována bude také modifikován podle náročnosti 
poskytované péče, podle typu lůžka. 
(a)  počet lůžek na 1,0 úvazku klinického farmaceuta bude nižší, pokud je služba 

poskytována na jednotkách intenzivní péče 
(b) počet lůžek na 1,0 úvazku klinického farmaceuta může být vyšší, pokud je služba 

poskytována na lůžkách následné péče 

b)  systematické výběrové hodnocení medikace 
pro lůžka, kterým není poskytováno hodnocení medikace komplexní. Rozsah tohoto 
hodnocení závisí na počtu zaměstnaných klinických farmaceutů a na úrovni nemocničního 
informačního systému.  

c)  konziliární hodnocení medikace 
pro všechna lůžka ZZ

Schéma č. 3: Rozsah systematického komplexního hodnocení medikace: 1,0 úvazku klinického 
farmaceuta na 50 lůžek akutní standardní péče.

SYSTEMATICKÉ KONZILIÁRNÍ
všechna lůžka

KOMPLEXNÍ
50 lůžek

VÝBĚROVÉ
ostatní lůžka

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA
1,0 úvazku klinického farmaceuta

PŘI PŘÍJMU BĚHEM 
HOSPITALIZACE

PŘI
PROPOUŠTĚNÍ

PRO
AMBULANCE

rizikové faktory
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Schéma č. 4: Rozsah systematického komplexního hodnocení medikace: 0,3 úvazku klinického 
farmaceuta na 15 lůžek akutní standardní péče.

SYSTEMATICKÉ KONZILIÁRNÍ
všechna lůžka

KOMPLEXNÍ
15 lůžek

VÝBĚROVÉ
ostatní lůžka

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA
0,3 úvazku klinického farmaceuta

PŘI PŘÍJMU BĚHEM 
HOSPITALIZACE

PŘI
PROPOUŠTĚNÍ

PRO
AMBULANCE

rizikové faktory

Schéma č. 5: Rozsah systematického komplexního hodnocení medikace: 6,0 úvazku klinického 
farmaceuta na 300 lůžek akutní standardní péče.

SYSTEMATICKÉ KONZILIÁRNÍ
všechna lůžka

KOMPLEXNÍ
300 lůžek

VÝBĚROVÉ
ostatní lůžka

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA
6,0 úvazku klinického farmaceuta

PŘI PŘÍJMU BĚHEM 
HOSPITALIZACE

PŘI
PROPOUŠTĚNÍ

PRO
AMBULANCE

rizikové faktory
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5. POSTUP PŘI OPTIMALIZACI FARMAKOTERAPIE PACIENTA

5.1. Systematické hodnocení medikace pacienta 

Systematické hodnocení medikace je aktivní hodnocení medikace klinickým farmaceutem  
bez vyžádání lékařem.

5.1.1.  Komplexní hodnocení medikace pacienta  
Komplexním systematickým hodnocením medikace rozumíme aktivní hodnocení medikace 
klinickým farmaceutem bez vyžádání lékařem, v plném rozsahu u každého pacienta od jeho 
příjmu až do jeho propuštění ze zdravotnického zařízení.
Tato činnost je základem všech ostatních činností klinického farmaceuta, které z ní vycházejí. 
Každé oddělení klinické farmacie musí tuto činnost naplnit v rozsahu doporučeném ČOSKF.

Schéma č. 6: Komplexní hodnocení medikace pacienta

SYSTEMATICKÉ

KOMPLEXNÍ

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA

PŘI PŘÍJMU BĚHEM 
HOSPITALIZACE

PŘI
PROPOUŠTĚNÍ

KONZILIÁRNÍ

VÝBĚROVÉ

PRO AMBULANCE

Do systematického komplexního hodnocení medikace patří:
a)  hodnocení medikace při příjmu pacienta do ZZ
b)  hodnocení medikace během hospitalizace pacienta
c)  zhodnocení medikace při propouštění pacienta ze ZZ

Výstupy z této činnosti jsou určené jak pro ošetřujícího lékaře, tak pro klinického farmaceuta.

Výstupy je nutno evidovat.

Postup klinického farmaceuta při těchto činnostech viz text níže.
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5.1.1.1.  Hodnocení medikace při příjmu pacienta 

5.1.1.1.1. Prostudování dokumentace pacienta 

5.1.1.1.2. Diagnostika aktuálních nebo potenciálních problémů souvisejících s užíváním nebo 
    podáváním léků 
a)  hodnotí se aktuální medikace ve vztahu k současnému stavu pacienta
b)  hodnotí se vztah chronické medikace k současnému stavu pacienta 
c)  hodnotí se chronická medikace ve vztahu k diagnózám pacienta a k aktuální medikaci
d)  jsou identifikována riziková kritéria, která mohou být zásadní pro medikaci a její změny 

během hospitalizace pacienta 

Klinický farmaceut musí vyhodnotit míru akutnosti problémů spojených s chronickou medikací 
pacienta a tomu přizpůsobit jejich řešení.
Je třeba rozlišit lékové problémy, které:

• mohou akutně pacienta ohrozit, ty řešit aktuálně během jakékoli hospitalizace
• neohrožují akutně pacienta, na ně klinický farmaceut upozorní a doporučí k dořešení až 

cestou praktického lékaře nebo ambulantního specialisty

5.1.1.1.3. Došetření problematických a neúplných informací ve vztahu k medikaci pacienta 

5.1.1.1.4. Výstupy systematického komplexního hodnocení medikace při příjmu pacienta  

5.1.1.1.4.1. Výstupy pro ošetřujícího lékaře
a)  Léková anamnéza zkontrolována bez komentáře.  

Medikace pacienta je označena jako zkontrolována bez komentáře pokud:
(a)  aktuální medikace vzhledem k akutnímu stavu pacienta je v pořádku
(b) chronická medikace ve vztahu k diagnózám v anamnéze pacienta je v pořádku
(c)   chronická medikace není příčinou současných problémů, nebo nezhoršuje současné 

problémy 

b)  Farmakoterapeutické doporučení. 

c)  Doporučení ke konzultaci klinickým farmaceutem.
  Konzultace klinického farmaceuta je doporučena v případě, že byla identifikována riziková 

léčiva a/nebo rizikové faktory, které mohou být příčinou klinicky významných problémů  
při změně medikace či  stavu pacienta (např. změna funkce eliminačních orgánů).

Výstupy pro ošetřujícího lékaře je nutno prokazatelným způsobem lékaři doručit. Může to být 
provedeno různě, je možné i grafické, barevné, světelné označení medikace v elektronickém 
dekurzu, které signalizuje, že výstup hodnocení medikace byl proveden. 
Je zapotřebí vyhodnotit urgentnost problému a přizpůsobit tomu formu doručení FTD lékaři.
Důležité je také, aby klinický farmaceut měl zpětnou informaci o tom, že lékař výstup hodnocení 
medikace přijal a přečetl. 
Systém předávání informací mezi ošetřujícím lékařem a klinickým farmaceutem musí klinický 
farmaceut nastavit podle možností  jednotlivých zdravotnických zařízení. 
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5.1.1.1.4.2. Výstupy pro klinického farmaceuta
a)  Vstupní medikace byla zkontrolována a nebyl identifikován žádný rizikový faktor.
b)  Farmakoterapeutické doporučení ve vstupní medikaci.
c)  Identifikace a označení rizikové lékové anamnézy.

Výstupy je nutno evidovat.

Schéma č. 7: Výstupy komplexního hodnocení medikace při příjmu pacienta pro ošetřujícího lékaře.

SYSTEMATICKÉ

KOMPLEXNÍ

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA

medikace
zkontrolována

FTD doporučení
ke konzultaci

PŘI PŘÍJMU

Schéma č. 8: Výstupy komplexního hodnocení medikace při příjmu pacienta pro klinického farmaceuta.

SYSTEMATICKÉ

KOMPLEXNÍ

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA

VK FTD RLA

PŘI PŘÍJMU
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5.1.1.2.  Hodnocení medikace během hospitalizace pacienta 

Po vyhodnocení stupně rizikovosti medikace při příjmu pacientů jsou na oddělení  
se systematickou komplexní službou klinického farmaceuta prováděny opakované kontroly 
medikace. 
Četnost těchto kontrol je dána identifikovanou mírou rizikovosti. 
Opakované kontroly medikací jsou metodou, jak systematicky předcházet pochybením  
v medikacích během hospitalizace nebo vzniklé problémy časně řešit.

5.1.1.2.1. Opakované kontroly medikací pacientů během hospitalizace s preventivním záměrem
a)  kontrola rizikových lékových anamnéz identifikovaných při vstupním hodnocení medikace 

pacienta nebo během hospitalizace je prováděna v ideálním případě každodenně
b)   posouzení laboratorních výsledků zaměřené na výsledky nastavené farmakoterapie
c)  opakované kontroly medikací hospitalizovaných pacientů na oddělení s cílem identifikovat 

nově vzniklé riziko v průběhu hospitalizace

5.1.1.2.2. Opakované kontroly medikací pacientů během hospitalizace zaměřené na zhodnocení 
dopadu intervencí v provedených FTD 
a)  kontrola akceptace lékaře a pacienta k návrhu zásahu do medikace 
b)  posouzení laboratorních výsledků zaměřené na výsledky nastavené farmakoterapie
c)  návrh případného dalšího farmakoterapeutického postupu zejména v kontextu změn 

klinického stavu pacienta, stavu hlavních eliminačních orgánů a změn v medikaci

5.1.1.2.3. Výstupy systematického komplexního hodnocení medikace během hospitalizace 

5.1.1.2.3.1. Výstupy pro ošetřujícího lékaře  
a)  Farmakoterapeutické doporučení.
b)  Doporučení ke konzultaci klinickým farmaceutem.

5.1.1.2.3.2. Výstupy pro klinického farmaceuta 
a)  Provedená opakovaná kontrola medikace.
b)  Farmakoterapeutické doporučení. 
c)  Riziková léková anamnéza.

Výstupy je nutno evidovat.
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Schéma č. 9: Výstupy komplexního hodnocení medikace během hospitalizace pacienta pro ošetřujícího 
lékaře.
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Schéma č. 10: Výstupy komplexního hodnocení medikace během hospitalizace pacienta pro klinického 
farmaceuta.
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5.1.1.3.  Zhodnocení medikace při propouštění pacienta ze ZZ

Klinický farmaceut si během systematického komplexního hodnocení medikace označí pacienty, 
pro které je třeba vypracovat farmakoterapeutické doporučení, které by mělo být součástí 
propouštěcí zprávy. 
Jedná se o vypracovanou podrobnější zprávu určenou pro praktického lékaře nebo ambulantního 
specialistu. 
Obsah zprávy komentuje 
a)  důležité změny v medikaci během hospitalizace, popisuje plánovanou 

farmakoterapeutickou strategii – ukončení podávání některých léčiv, titrace dávek, 
doporučení kontroly plazmatických hladin některých léčiv a obsahuje nabídku případné 
konzultace

b)  nesrovnalosti mezi chronickou medikací a diagnózami v anamnéze pacienta s cílem 
dořešení cestou praktického lékaře nebo ambulantního specialisty

Výstupy systematického komplexního hodnocení medikace při propouštění pacienta ze ZZ jsou 
farmakoterapeutická doporučení, směřovaná ošetřujícímu lékaři s doporučením zařadit je jako 
součást propouštěcí zprávy pro praktického lékaře nebo ambulantního specialistu.  

Výstupy je nutno evidovat.
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5.1.2. Výběrové hodnocení medikace pacienta

Výběrovým systematickým hodnocením medikace rozumíme aktivní hodnocení medikace 
klinickým farmaceutem bez vyžádání lékařem u pacientů na základě předem definovaných 
rizikových léčiv a/nebo rizikových faktorů.

a)   Každé oddělení nebo pracoviště klinické farmacie musí tuto službu naplnit pro ostatní lůžka, 
kterým není poskytováno systematické komplexní hodnocení medikace.  

b)   Rozsah této činnosti je přizpůsoben počtu zaměstnaných klinických farmaceutů a velikosti 
zdravotnického zařízení, rozsah také závisí na úrovni NIS.

c)   Touto činností nelze nahradit ve zdravotnickém zařízení systematické komplexní hodnocení 
medikace. 

Schéma č. 11: Výběrové hodnocení medikace pacienta.
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PRO AMBULANCE

Oddělení klinické farmacie musí vypracovat systém výběrového hodnocení medikací pacientů. 
Je třeba si stanovit, kterým lůžkovým oddělením je nutné se věnovat intenzivněji, na které 
konkrétní rizikové faktory se oddělení klinické farmacie zaměří a v jakých časových intervalech 
bude k hodnocení docházet.

• Lze se například zaměřit:
- na lékové interakce a/nebo duplicity v ordinacích
- na rizikové skupiny pacientů (věková kategorie, určitá diagnóza, stav eliminačních orgánů 

atd.)
- na riziková léčiva

• Při dobré úrovni nemocničních informačních systémů lze využít parametrického záchytu 
rizikových faktorů,  kdy informace o každém předepsání konkrétního rizikového léčiva   
je automaticky přenesena do PC klinickému farmaceutovi, který předepsání zhodnotí  
a interpretuje klinický dopad.

• Některé mechanismy nastavení výběrového hodnocení medikace mohou zefektivnit  
i komplexní hodnocení medikace zvláště tam, kde je ve zdravotnických zařízeních k dispozici 
forma elektronické ordinace.
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• Lze se zaměřit na správnost zápisu ordinace léčiv (tzv. formální chyby v zápisu ordinace). 
Toto hodnocení by mělo vést k systémovým opatřením jako např. metodický pokyn nebo 
směrnice definující správnost ordinace léčiv, předdefinované texty, elektronická forma 
medikace. Záchyt formálních chyb v zápisu ordinace je samostatnou součástí analýz 
klinického farmaceuta, není zahrnuto do statistik farmakoterapeutických doporučení. 

5.1.2.1. Pro hospitalizovaného pacienta 

Pro zajištění systematického výběrového hodnocení medikace pro hospitalizovaného pacienta 
je třeba definovat a nastavit ve zdravotnickém zařízení podmínky pro záchyt rizikových faktorů 
od příjmu až po propuštění. 
Optimální pro zajištění této činnosti je,  pokud  je ve zdravotnickém zařízení  systém elektronické 
ordinace a lze využít parametrického záchytu definovaných faktorů,  záchyt poté klinický 
farmaceut hodnotí a interpretuje.

Výstupy systematického výběrového hodnocení medikace určené pro ošetřujícího lékaře
a)  Medikace zkontrolována. 
b)  Medikace zkontrolována s farmakoterapeutickým doporučením.

Výstupy je nutno evidovat.

Schéma č. 12: Výběrové hodnocení medikace pro hospitalizovaného pacienta.

SYSTEMATICKÉ

KOMPLEXNÍ

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA

PŘI PŘÍJMU BĚHEM 
HOSPITALIZACE

PŘI
PROPOUŠTĚNÍ

KONZILIÁRNÍ

VÝBĚROVÉ

PRO AMBULANCE
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5.1.2.2. Pro ambulantního pacienta

Systematické výběrové hodnocení medikace je určeno i pro ambulantní pacienty zdravotnického 
zařízení, lze definovat podmínky, pro které pacienty ve speciálních ambulancích je vhodné  
provést  kontrolu jejich medikace.  
Pokud jsou např. v ambulancích zdravotnického zařízení nasazována léčiva s vysokým rizikem 
lékových interakcí, je vhodné, aby před nasazením této medikace byla provedena revize 
chronické medikace  tak, aby nově přidané léčivo nezpůsobilo pacientovi problémy a současně 
aby nebyla ovlivněna jeho účinnost. 

Výstupy systematického výběrového hodnocení medikace jsou farmakoterapeutická doporučení 
určená pro ošetřujícího lékaře.

Výstupy je nutno evidovat.

Schéma č. 13: Výběrové hodnocení medikace pro ambulantního pacienta.
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5.2. Konziliární hodnocení medikace pacienta 

Konziliárním hodnocením medikace rozumíme hodnocení medikace klinickým farmaceutem  
na základě vyžádání lékařem.

Oddělení klinické farmacie musí zajistit tuto činnost pro všechna lůžka zdravotnického zařízení.

Konzilia vyžádaná lékařem jsou součástí analýz činností klinického farmaceuta. 

Schéma č. 14: Konziliární hodnocení medikace pacienta.

SYSTEMATICKÉ

KOMPLEXNÍ

HODNOCENÍ MEDIKACE PACIENTA
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PRO AMBULANCE

5.2.1. Konziliární hodnocení medikace

Konziliární hodnocení medikace je žádáno: 
a)  lékařem, pokud se u pacienta objeví potíže nebo nežádoucí účinky, které mohou souviset 

s farmakoterapií pacienta. Klinický farmaceut posuzuje, zda léčivo v medikaci je příčinou 
problémů, nebo může potíže zhoršovat, nebo zda je možnou příčinou problémů chybějící 
léčivo v medikaci pacienta.

b)  pokud chce lékař předcházet problémům před nasazením nového léčiva nebo problémům, 
které by mohly nastat při vysazení léčiva z medikace pacienta. Klinický farmaceut pomáhá 
s výběrem léčiva s vhodnějšími farmakologickými vlastnostmi, nebo posuzuje vhodnost 
navrhovaného léčiva. 

c)  pokud chce lékař zhodnotit medikaci při polypragmázii pacienta se zaměřením na označení 
zbytných léčiv nebo léčiv, která mohou být příčinou nežádoucích účinků

Při konziliárním hodnocení je třeba, aby klinický farmaceut
a)  posoudil příčinné souvislosti mezi potížemi pacienta a medikací
b)  posoudil vhodnost podávání potenciálně rizikového léčiva v kontextu klinických a 

laboratorních dat pacienta a farmakokineticko/farmakodynamických charakteristik léčiva
c)  zhodnotil dávkovací režim léčiv 
d)  posoudil vhodnost podávání potenciálně rizikového léčiva nebo kombinace v kontextu 

jeho klinicky významných interakcí a nežádoucích účinků 
e)  vyhodnotil interference a interakce s laboratorními vyšetřeními
f)  posoudil compliance pacienta
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Výstup konziliárního hodnocení medikace pro ošetřujícího lékaře je farmakoterapeutické 
doporučení.

Výstupy je nutno evidovat.

5.2.2. Konziliární hodnocení medikace před diagnostickým nebo terapeutickým zákrokem 

Klinický farmaceut navrhuje úpravy medikace před plánovanými diagnostickými nebo 
terapeutickými zákroky.  

Cílem konziliárního zhodnocení je: 
a)  bezpečné vysazovaní léčiv, posouzení sousledností pro postupné vysazování léčiv  

před výkonem v kontextu farmakokinetiky, vlastního účinku léčiva, popř. ovlivnění cílového 
orgánu 

b)  určení léčiv, která vysazena být nemohou, volba alternativ ve vhodné lékové formě
c)  návrhy strategií sousledností pro opětovné zařazování léčiv do lékové anamnézy  

po provedeném výkonu  

Klinický farmaceut posuzuje u rizikových pacientů podání léčiv sloužících k provedení 
diagnostického zákroku (např. podání rentgenkontrastní látky u pacienta s renální insuficienci).

Výstup konziliárního zhodnocení medikace pro ošetřujícího lékaře je farmakoterapeutické 
doporučení

Výstupy je nutno evidovat.
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6. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI KLINICKÉHO FARMACEUTA  
 PŘI OPTIMALIZACI FARMAKOTERAPIE PACIENTA

6.1. Vstupní kontrola medikace (VK)

Kontrola a zhodnocení medikace při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení. Vstupní kontrola 
je prováděna pro všechny pacienty na odděleních se systematickým komplexním hodnocením 
medikace klinickým farmaceutem. Na těchto odděleních se počet vstupních kontrol rovná počtu 
přijímaných pacientů. Provedená vstupní kontrola je zaznamenána. 

6.2. Identifikace rizikové lékové anamnézy (RLA)

Léková anamnéza je označena jako riziková, pokud jsou v medikaci a/nebo v anamnéze pacienta 
nalezeny rizikové faktory, které mohou být příčinou lékových problémů během hospitalizace, 
nebo po propuštění pacienta do domácího prostředí, do ambulantní sféry.
Označení lékové anamnézy jako rizikové se může během hospitalizace měnit tak, jak se mění 
stav a medikace pacienta.

Identifikace rizikových lékových anamnéz je založena na kvalifikovaném odhadu potenciálního 
rizika.

Faktory považované za rizikové:
1.  rizikové léčivo (léčivo s interakčním potenciálem, léčivo s úzkým terapeutickým oknem atd)
2.  riziková diagnóza
2.  polypragmazie 
3.  polymorbidita pacienta
4.  renální insuficience
5.  hepatální insuficience
6.  věk
7.  neúplné údaje o farmakoterapii pacienta
8.  další podle specifik konkrétního oddělení, lůžka 

 
Množství rizikových anamnéz (respektive poměr množství rizikových lékových anamnéz/
množství všech hodnocených medikací), poukazuje na množství (procento) pacientů ohrožených 
rizikem v souvislosti s medikací.

6.3. Opakovaná kontrola medikace (OK)

Tímto termínem označujeme kontrolu a hodnocení medikace během hospitalizace. Opakované 
kontroly jsou indikátorem systematické komplexní práce s medikacemi pacientů během 
hospitalizace. Opakovaná kontrola v rámci statistických výstupů může být u konkrétního 
pacienta označena jednou za 24 hodin.
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6.4. Farmakoterapeutické doporučení (FTD)

Farmakoterapeutické doporučení je písemný kompletní závěr hodnocení medikace, určený 
ošetřujícímu lékaři, obsahuje návrh a zdůvodnění zásahu do medikace pacienta. Návrh zásahu 
do farmakoterapeutického režimu je proveden na základě zhodnocení medikace v kontextu  
s informacemi ve zdravotnické dokumentaci, s potřebnými informacemi od lékaře a pacienta. 
 
a)  je zhodnocena vhodnost léčiva a jeho dávkování ke stanoveným diagnózám a 

individuálním charakteristikám nemocného
b)  hodnocení se opírá o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM), o aktuální 

farmakoterapeutické standardy, o znalosti farmakodynamiky/farmakokinetiky léčiv
c)  návrh obsahuje stručnou rozvahu a jasné zdůvodnění návrhu
d)  návrh obsahuje konkrétní doporučení pro ošetřujícího lékaře

Farmakoterapeutické doporučení je návrh zásahu do medikace pro konkrétního pacienta  
v daném okamžiku a toto farmakoterapeutické doporučení může obsahovat několik intervencí, 
které je doporučeno provést.

• Každý návrh zásahu do medikace pacienta musí být zaznamenán ve zdravotnické 
dokumentaci pacienta.

• Farmakoterapeutické doporučení musí být v písemné formě.
• Klinický farmaceut musí zajistit, aby se ošetřující lékař včas dozvěděl o provedeném 

farmakoterapeutickém doporučení, a ověřit, zda lékař na farmakoterapeutické doporučení 
reagoval. V ideálním případě lékař toto doporučení podepisuje a zakládá do dokumentace 
pacienta. Režim související s písemnými farmakoterapeutickými doporučeními nastavuje 
klinický farmaceut podle možností zdravotnického zařízení a provozních zvyklostí oddělení. 

• V případě, že bylo farmakoterapeutické doporučení provedeno ústně a klinický farmaceut 
se na postupu s ošetřujícím lékařem domluvil, je nutno dodatečně provést zápis doporučení.

 
Farmakoterapeutické doporučení není rozbor a popis možných potenciálních rizik léčiv. 

Pokud klinický farmaceut v medikaci pacienta identifikuje konkrétní rizikové faktory např. léčivo 
s vysokým interakčním potenciálem, léčivo s úzkým terapeutickým oknem atd., které může být 
příčinou klinicky významných problémů při změně medikace, buď provede farmakoterapeutické 
doporučení s konkrétním návrhem, nebo doporučí konzultaci klinického farmaceuta při změně 
medikace. 

Pokud lékař požaduje kompletní podrobný rozbor ke konkrétnímu farmakoterapeutickému 
problému u konkrétního pacienta, klinický farmaceut toto označí jako vyžádané konzilium.

Formální náležitosti FTD 
a)  poskytující oddělení: Oddělení klinické farmacie 
b)  oddělení, kterému je služba poskytována: název lůžkového oddělení ZZ  
c)  lékař: jméno
d)  pacient: jméno, rodné číslo, pojišťovna 
e)  text doporučení:
f)  datum provedení:
g)  klinický farmaceut: jméno
h)  vytištěné FTD je doplněno razítkem oddělení klinické farmacie, jmenovkou a podpisem 

klinického farmaceuta
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6.5. Farmakoterapeutické doporučení při propouštění pacienta

Farmakoterapeutické doporučení při propouštění pacienta je součástí propouštěcí zprávy určené 
praktickému lékaři nebo ambulantnímu specialistovi.

Obsahem doporučení je:
• podrobnější informace k zásadním změnám v medikaci pacienta, ke kterým 

došlo v průběhu hospitalizace, informace k dotitrování dávky léčiva, informace  
ke správnému ukončení podávání některých léčiv a k délce podávání některých léčiv,  
k lékovým interakcím.

• nabídka možnosti konzultace, pokud pacientovi byla nasazena medikace s vysokým 
potenciálem interakcí atd.

• upozornění na nesrovnalosti v chronické medikaci ve vztahu k aktuální medikaci pacienta, 
nebo ve vztahu k vedlejším diagnózám pacienta, a doporučení k došetření těch nesrovnalostí, 
které nebylo možné dořešit během hospitalizace.

• návrh a zdůvodnění zásahu do chronické medikace pacienta

6.6.  Edukace pacienta v oblasti farmakoterapie

V průběhu hospitalizace a/nebo před propuštěním ze zdravotnického zařízení se klinický 
farmaceut aktivně podílí na edukaci pacientů ohledně farmakoterapie a tím na zvyšování 
compliance při užívání léčiv i dále v domácím prostředí.
Některé lékové režimy jsou složité, a proto pro některé pacienty může být náročné jejich 
pochopení. Důležité je, aby pacient správně porozuměl přínosu i rizikům, které medikace přináší. 
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7. KLASIFIKACE INTERVENCÍ VE FARMAKOTERAPEUTICKÉM  
 DOPORUČENÍ

Provedené farmakoterapeutické doporučení obsahuje intervence ke konkrétním léčivům, která 
jsou jasně identifikována ATC skupinou a kódem SÚKL.

Intervence ve farmakoterapeutickém doporučení:
a)  v jednom farmakoterapeutickém doporučení může být obsaženo i několik intervencí, 

které se vztahují k různým léčivům
b)  k jednomu léčivu může být přiřazeno více intervencí

Pro potřebu analýz je nutno písemnou formu farmakoterapeutického doporučení převést  
do příslušné klasifikace intervencí:
a)  v základní klasifikaci intervencí je uvedeno, co je třeba s léčivem udělat, aby byl 

minimalizován nebo eliminován lékový problém 
b)  v podrobné klasifikaci je vždy uveden důvod, proč bylo doporučeno

 
Schéma č. 15: Vztah farmakoterapeutického doporučení a intervencí v něm provedených.

FARMAKOTERAPEUTICKÉ DOPORUČENÍ
pacient... / datum...

INTERVENCE I
léčivo I

INTERVENCE II
léčivo II

INTERVENCE III
léčivo III

doporučeno
co udělat

s léčivem I

doporučeno
co udělat

s léčivem II

doporučeno
co udělat

s léčivem III

proč 
bylo doporučeno

proč 
bylo doporučeno

proč 
bylo doporučeno
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Schéma č. 16, č. 17, č. 18: Příklad zhodnocení intervencí ve farmakoterapeutickém doporučení.

Schéma č. 16: Pacient x /datum x.

FARMAKOTERAPEUTICKÉ DOPORUČENÍ
pacient x / datum x

warfarin 5mg LMWH
enoxaparin 1,0ml fenytoin

vysadit nasadit
stanovení

plazmatické
hladiny

léková interakce projev
nežádoucího účinku

místo vysazeného
vhodnější PD/PK vlastnosti

Schéma č. 17: Pacient x / datum y.

FARMAKOTERAPEUTICKÉ DOPORUČENÍ
pacient x / datum y

fenytoin

interpretace 
plazmatické hladiny změna dávky

stanovení
plazmatické hladiny

o 16%

zvýšení dávky

poddávkování
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Schéma č. 18: Pacient x / datum z.

FARMAKOTERAPEUTICKÉ DOPORUČENÍ
pacient x / datum z

fenytoin

interpretace 
plazmatické hladiny

pokračovat 
v nastavené medikaci

7.1. Základní klasifikace intervencí v provedeném FTD

Intervence se vždy vztahují ke konkrétnímu léčivu, jehož užívání nebo podávání je spojeno  
s aktuálním nebo potenciálním problémem/rizikem pro pacienta. Léčivo je vybíráno z oficiálních 
platných číselníků, je identifikovatelné ATC skupinou.

V základní klasifikaci jsou intervence rozdělené podle toho, co je třeba s léčivem udělat, aby se 
minimalizoval nebo eliminoval problém/riziko s ním spojené.

Základní klasifikace intervencí klinického farmaceuta.

LÉČIVO
ATC CO JE DOPORUČENO UDĚLAT, POKUD BYL V MEDIKACI NALEZEN PROBLÉM

- Nasazení léčiva

- Znovunasazení léčiva

- Vysazení léčiva

- Změna dávky léčiva  

- Změna lékové formy

- Změna času a intervalu podání léčiva

- Změna cesty/způsobu podání léčiva

- Doporučení konzultace specialisty

- Doporučení laboratorního/ fyzikální vyšetření

- Terapeutické monitorování léčiva

- Pokračování v zavedené medikaci
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7.2. Podrobná klasifikace intervencí v provedeném FTD 

Podrobná klasifikace upřesňuje základní klasifikaci a rozšiřuje ji o specifikaci důvodů, kvůli 
kterým byly intervence doporučeny. Je využívána platná klasifikace diagnóz. 
Rozsah této  klasifikace si oddělení klinické farmacie stanoví podle typu a zaměření lůžkových 
oddělení, kterým se věnuje. 

Podrobná klasifikace intervencí klinického farmaceuta.

LÉČIVO
co je doporučeno  
s léčivem udělat

PROČ/ DŮVOD
proč bylo doporučeno

NASAZENÍ LÉČIVA

k jeho podávání je diagnóza  
v anamnéze pacienta

Dg.: výběr k jaké

nová diagnóza v průběhu 
hospitalizace: 
výběr nejvhodnějšího léčiva 
pro pacienta podle FD/FK 
vlastností léčiva

Dg.: výběr k jaké

místo vysazeného léčiva: 
výběr léčiva s vhodnějšími FD/FK vlastnostmi pro pacienta

chybí optimální léčba ke 
stanovené diagnóze (forma 
upozornění)

Dg.: výběr k jaké

z důvodu vhodnějšího farmakoterapeutického postupu

jiný

ZNOVUNASAZENÍ LÉČIVA
znovunasazení léčiva, které 
bylo vysazeno v průběhu 
hospitalizace

po diagnostické nebo 
léčebné intervenci
jiný

VYSAZENÍ LÉČIVA

kontraindikace
absolutní

relativní
vysokého rizika  
nežádoucího účinku

výběr jakého

skutečného  
nežádoucího účinku

výběr jakého

nevhodné FD/FK vlastnosti 
pro pacienta

renální insuficience

hepatální insuficience

jiné

lékové interakce
alergie pacienta
chybějící diagnóza
lékařské intervence (diagnostická, léčebná)
zbytnosti léčiva v průběhu hospitalizace
zbytnosti léčiva/ neprokázaný účinek
duplicity
jiný
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ZMĚNA DÁVKY

vysokého rizika 
nežádoucího účinku

výběr jakého

skutečného  
nežádoucího účinku

výběr jakého

lékové interakce
renální insuficience
hepatální  insuficience
předávkování
poddávkování
věku
jiný

% změny dávky
zvýšení
snížení

ZMĚNA
LÉKOVÉ FORMY

z perorální na parenterální
z parenterální na perorální
jiný

ZMĚNA
ČASU A INTERVALU 

PODÁNÍ LÉČIVA

ZMĚNA CESTY/ZPŮSOBU  
PODÁNÍ LÉČIVA

DOPORUČENÍ 
KONZULTACE SPECIALISTY

DOPORUČENÍ 
LABORATORNÍHO/ 

FYZIKÁLNÍHO VYŠETŘENÍ

TERAPEUTICKÉ 
MONITOROVÁNÍ LÉČIVA

doporučení stanovení plazmatické hladiny léčiva

interpretace stanovené plazmatické hladiny léčiva

POKRAČOVAT 
V NASTAVENÉ MEDIKACI

7.3. Klasifikace akceptace intervencí ve FTD lékařem 

Klinický farmaceut hodnotí akceptaci jednotlivých intervencí ve FTD lékařem.

AKCEPTACE LÉKAŘEM

Ano

Ne

Částečně

Nezjištěno
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8. ANALÝZY ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ HODNOCENÍ MEDIKACE  
 PŘI OPTIMALIZACI FARMAKOTERAPIE PACIENTA

Podklady pro analýzy vycházejí ze zpracování zadaných dat při optimalizaci individuální 
farmakoterapie.
Jsou prováděny měsíční nebo kvartální analýzy s profily jednotlivých oddělení a sumarizací  
za celé zdravotnické zařízení. Frekvence prováděných analýz závisí na zvyklostech konkrétního 
zdravotnického zařízení.  
Výsledky analýz slouží jako podklady pro identifikaci opakujících se problémů v medikacích, 
mohou signalizovat potřebu přehodnotit a přepracovat některé farmakoterapeutické standardy/
postupy tak, aby vyhovovaly konkrétnímu oddělení.  Výsledky analýz slouží jako podklady  
pro přípravu edukačních seminářů pro zdravotnický personál.
Výsledky analýz jsou součástí dokumentace oddělení klinické farmacie a jsou předkládány 
managementům nemocnic.
Data je doporučeno zpracovat do podoby grafů, tabulek.

8.1. Základní analýza činností klinického farmaceuta
 
8.1.1. Počet zkontrolovaných příjmových medikací pacientů

8.1.2. Počet medikací označených jako:

8.1.2.1. Riziková léková anamnéza 
Množství rizikových anamnéz poukazuje na množství pacientů ohrožených potenciálním rizikem 
v souvislosti s medikací během hospitalizace a/nebo při propuštění pacienta ze ZZ.
8.1.2.2. Opakovaná kontrola 
Opakované kontroly jsou indikátorem systematické komplexní práce s medikacemi pacientů 
během hospitalizace.

8.1.3. Součet vstupních a opakovaných kontrol medikací 

8.1.4. Počet provedených farmakoterapeutických doporučení 

8.1.5. Počet intervencí ve FTD

8.1.6. Počet vstupních kontrol s farmakoterapeutickým doporučením

Tento údaj ukazuje počet (procento) pacientů, v jejichž medikacích při příjmu je aktuální problém, 
který je třeba řešit. 
Indikátor potřeby systematického komplexního hodnocení medikace klinickým  farmaceutem, 
cílem je zajištění bezpečné farmakoterapie pacientovi během hospitalizace.

8.1.7. Počet opakovaných kontrol s farmakoterapeutickými doporučeními
Tento údaj ukazuje na potřebu identifikace rizikových lékových anamnéz a opakovaných kontrol 
během hospitalizace.
Indikátor potřeby systematického komplexního hodnocení medikace klinickým farmaceutem, 
cílem je zajištění bezpečné farmakoterapie pacientovi během hospitalizace.
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8.1.8. Počet doporučení při propouštění pacienta ze ZZ
Počet těchto doporučení je indikátorem zajištění racionality a bezpečnosti farmakoterapie  
při přechodu pacienta do ambulantní sféry.

8.1.9. Počet edukací pacientů

8.1.10. Počet vyžádaných konzilií lékařem
Počet vyžádaných konzilií lékařem je indikátorem míry identifikace lékových problémů lékařem. 

8.1.11. Počet formálních chyb v zápisu medikace
Počet formálních chyb v zápisu ordinace a jejich analýza vede k nastavení systematických 
opatření, která by měla vést k minimalizaci až eliminaci chyb ordinací léčiv. 
 
Základní analýza

ZÁKLADNÍ ANALÝZA  

Počet zkontrolovaných vstupních medikací VK

Počet rizikových lékových anamnéz  RLA

Počet opakovaných kontrol medikací   OK

Součet vstupních a opakovaných kontrol medikací VK + OK

Počet provedených farmakoterapeutických doporučení  FTD

Počet intervencí ve FTD

Počet vstupních kontrol s farmakoterapeutickým doporučením VK s FTD

Počet opakovaných kontrol s farmakoterapeutickým doporučením OK s FTD

Počet FTD při propouštění pacientů ze ZZ

Počet edukací pacientů

Počet vyžádaných konzilií lékařem

Počet formálních chyb v zápisu ordinace

8.2. Analýza rizikových lékových anamnéz

Analýza faktorů podle kterých klinický farmaceut identifikuje rizikovou lékovou  anamnézu.

8.3. Analýza intervencí ve FTD

a)  analýza intervencí v základní klasifikaci intervencí
(a)  podle počtu doporučených intervencí
(b) podle ATC skupin, ke kterým byly intervence směřovány  

b)  analýza, která vychází z podrobné klasifikace intervencí

c)  analýza počtu FTD/pacienta

d)  analýza počtu intervencí / pacienta
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Z analýzy intervencí ve FTD vyplynou konkrétní problémy spojené s užíváním a/nebo podáváním léčiv.

Nasazení léčiva: počet intervencí ukazuje
a)  v kolika případech klinický farmaceut odhalí chybějící léčivo, které je indikováno a které by 

měl pacient užívat 
b)  v kolika případech klinický farmaceut vybírá nejvhodnější léčivo dle FD/FK vlastností tak, 

aby pacient neužíval pro něho nevhodné léčivo

Znovunasazení léčiva: počet intervencí ukazuje na to, že je zajištěna kontinuita medikace 
pacienta během hospitalizace, kdy pacient prodělává léčebné a diagnostické intervence.

Vysazení léčiva: počet intervencí ukazuje, v kolika případech pacient užívá nebo by užíval 
nevhodné léčivo, z různých důvodů.

Změna dávky: počet intervencí ukazuje, v kolika případech pacient užívá nebo by užíval 
neadekvátní dávku léčiva.

Změna lékové formy: počet intervencí ukazuje, v kolika případech pacient užívá nebo by užíval 
léčivo v nevhodné lékové formě. 

Změna času a frekvence podávání léčiva: počet intervencí ukazuje, v kolika případech je léčivo 
podáváno v nevhodných intervalech nebo v nevhodnou denní dobu.

Změna cesty/způsobu podání: počet intervencí ukazuje, v kolika případech je léčivo do organismu 
podáváno nevhodnou cestou nebo nevhodným způsobem vzhledem ke stavu pacienta.

8.4. Analýza systematického komplexního hodnocení medikace pacienta

Základní analýza na odděleních se systematickým komplexním hodnocením medikace.

8.5. Analýza systematického výběrového hodnocení medikace pacienta

Základní analýza na odděleních se systematickým výběrovým hodnocením medikace.

Porovnání rozdílu mezi výsledky při systematickém komplexním a výběrovém hodnocení 
medikace.

8.6. Analýza akceptace doporučených intervencí lékařem
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9. DOKUMENTACE ČINNOSTI KLINICKÉHO FARMACEUTA

9.1.  Písemná dokumentace

a)  záznamy o provedených vizitách, o provedených kontrolách rizikových lékových anamnéz, 
záznamy o provedených vizitách musí být opatřeny náležitostmi – datum, identifikace 
pacienta, řešený problém, razítko a podpis

b)  farmakoterapeutická doporučení
c)  analýzy činností klinického farmaceuta

9.2. Elektronická dokumentace 

Softwarové aplikace slouží k evidenci a dokumentaci činností a intervencí klinického farmaceuta, 
umožňují požadované analýzy.

POZNÁMKY
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10. ZÁVĚR

Cílem optimalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem je dosažení optimálního 
terapeutického účinku medikace a minimalizace až eliminace rizik spojených s užíváním  
a/nebo podáváním léčiv. Klinický farmaceut spolupracuje s ošetřujícím lékařem při optimalizaci 
farmakoterapie pacienta v době, kdy jsou na lékaře kladeny vysoké nároky z důvodů rychlého 
přílivu informací ze všech oblastí medicíny, tedy i z oblasti farmakologie. 
Vypracovaná metodika předkládá popis konkrétních činností klinického farmaceuta a zároveň 
definuje základní terminologii pro klinickou praxi rozvíjejícího se oboru klinická farmacie. 
Metodika je konsensem výboru České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, který  
ji doporučuje jako standard pro práci klinického farmaceuta v podmínkách českého zdravotnictví.
 

POZNÁMKY
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11. PŘÍLOHA

METODIKA Ia
PRÁCE KLINICKÉHO FARMACEUTA V AMBULANTNÍ SFÉŘE
OPTIMALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA

Klinický farmaceut v ambulantní sféře navazuje na práci klinického farmaceuta v nemocničním 
zařízení, podílí se na udržení kontinuity nastavené medikace pacientů. Dále poskytuje konziliární 
hodnocení medikací pacientům na základě vyžádání lékařem, nebo si ve spolupráci s lékařem 
vytipuje rizikové pacienty s rizikovými lékovými anamnézami, kterým se pak kontinuálně 
věnuje. Ambulantnímu zařízení pomáhá účelně směrovat náklady na farmakoterapii, podílí  
se na zvýšení bezpečnosti a racionalizaci farmakoterapie v ambulantní sféře.

Klinický farmaceut v ambulantní sféře zajišťuje:
a)  konziliární hodnocení medikace pacienta (viz postup text výše 5.2.1)
b)  optimalizaci farmakoterapie vybraných pacientů na základě signálu ze strany plátce 

zdravotní péče o systematické chybě v preskripci 
c)  u spolupracujících lékařů systematické sledování farmakoterapie 

Podmínky pro práci klinického farmaceuta v ambulantní sféře:
a)  využití zdravotnické dokumentace včetně softwarové aplikace zdravotnického zařízení  

pro klasifikaci pacientů dle rizika medikace 
b)  softwarová aplikace pro dokumentaci a evidenci činností klinického farmaceuta

Hodnocení medikace pacientů v ambulantní sféře
a)  konziliární hodnocení medikace na vyžádání lékařem
b)  systematické výběrové hodnocení medikace:

(a)  identifikace rizikových pacientů dle rizikové medikace, revize takových lékových 
režimů by měla být provedena
•	 alespoň jednou ročně
•	 při významné změně medikace či při významné změně zdravotního stavu 

(b)  kontrola medikace vždy po propuštění pacienta z nemocničního ošetření
 
Dokumentace práce klinického farmaceuta v ambulantní sféře:
provedené farmakoterapeutické doporučení je v písemné formě součástí zdravotnické 
dokumentace pacienta: 1 kopie lékaři, 1 klinickému farmaceutovi, případně kopie pacientovi

Náležitosti farmakoterapeutického doporučení 
a)  lékař, kterému je farmakoterapeutické doporučení určeno: jméno
b)  pacient: jméno, rodné číslo, pojišťovna 
c)  text doporučení:
d)  datum provedení:
e)  klinický farmaceut: jméno
f)  vytištěné FTD je doplněno razítkem, jmenovkou a podpisem klinického farmaceuta

Veškerá dokumentace musí být bezpečně uložena.
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