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Výbor ČOSKF ČLS JEP chce koncipovat programy brněnských setkávání klinických farmaceutů ryze prakticky 
s orientací na předávání zkušeností – odborných, metodologických, koncepčních atd., a také na čerpání 
inspirace pro naší každodenní klinickou praxi.

Stěžejním tématem 1. brněnského dne klinické farmacie je bližší představení koncepce klinickofarmaceutické 
péče, tedy materiálu, který výbor ČOSKF ČLS JEP považuje za pracovní k další odborné diskuzi. 

Pozvání přijali prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel MOÚ, který přijal záštitu nad konferencí a měl i úvodní 
slovo, JUDr. Radek Policar, PhDr. Jana Kocourková, MBA, MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., MUDr. Tomáš Parák, 
Ph.D., Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., PharmDr. Bc. Hana Kotolová, 
Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D, Ing. Eva Konečná.

     Za organizační výbor 

Mgr. Jana Gregorová, 

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
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příprava radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii  (PET)

nukleární medicína 

provádíme vyšetření pěti

různými pozitronovými 
radiofarmaky  :

18F-FDG 
(fluorodeoxyglukóza) 

18F-NaF (natrium fluorid)

18F-FCH (fluorocholin)

18F-FLT (fluorothymidin)

11C-MET (methionin) 

interní onkologie
Klinika komplexní onkologické péče 

Oddělení klinických hodnocení
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interní onkologie
Klinika komplexní onkologické péče 

Oddělení klinických hodnocení

Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

1. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE
Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

12. února 2015; Gregorová J.

klinická farmacie
70., 80., 90. léta 20. století …

Farmaceutická fakulta 
• pregraduální  výuka klinické farmacie
• postgraduální doktorandské studium

Subkatedra klinické farmacie IPVZ
• postgraduální specializační vzdělávání

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP
• odborné akce
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klinická farmacie
70., 80., 90. léta 20. století …

Farmaceutická fakulta 
• pregraduální  výuka klinické farmacie
• postgraduální doktorandské studium

Subkatedra klinické farmacie IPVZ
• postgraduální specializační vzdělávání

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP
• odborné akce

ale …

klinická farmacie
70., 80., 90. léta 20. století …

minimální možnost uplatnění v klinické praxi;

mizivá poptávka po specialistech;

nedostatek specialistů v klinické farmacii;
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klinická farmacie
70., 80., 90. léta 20. století …

chyběla klinická praxe oboru

Klinická farmacie – obor v pregraduální výuce

Klinická farmacie – vědní obor

Klinická farmacie – základní specializační obor

Klinická farmacie – obor kontinuálního vzdělávání

Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR
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Klinická farmacie – obor v pregraduální výuce

Klinická farmacie – vědní obor

Klinická farmacie – základní specializační obor

Klinická farmacie – obor kontinuálního vzdělávání

Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

Klinická farmacie – obor v pregraduální výuce

Klinická farmacie – vědní obor

Klinická farmacie – základní specializační obor

Klinická farmacie – obor kontinuálního vzdělávání

specializační vzdělávání připravuje odborníka 
k samostatnému výkonu v systému zdravotní péče

Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR
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Klinická farmacie – obor v pregraduální výuce

Klinická farmacie – vědní obor

Klinická farmacie – základní specializační obor

Klinická farmacie – obor kontinuálního vzdělávání

Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

Klinická farmacie – obor v pregraduální výuce

Klinická farmacie – vědní obor

Klinická farmacie – základní specializační obor

Klinická farmacie – obor kontinuálního vzdělávání

specializační vzdělávání připravuje odborníka 
k samostatnému výkonu v systému zdravotní péče

Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

Klinická farmacie – obor v pregraduální výuce

Klinická farmacie – vědní obor

Klinická farmacie – základní specializační obor

Klinická farmacie – obor kontinuálního vzdělávání

specializační vzdělávání připravuje odborníka 
k samostatnému výkonu v systému zdravotní péče

Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

systém zdravotní péče
péče farmaceuta

péče péče

specializační obor 
klinická farmacie

klinický farmaceut

specializační obor 
()lékárenství

()lékárník
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systém zdravotní péče
péče farmaceuta

péče péče

specializační obor 
klinická farmacie

klinický farmaceut

specializační obor 
()lékárenství

()lékárník

Klinická farmacie je farmaceutickým oborem, 
který patří svým hlavním zaměřením ke klinickým oborům.

Zabývá se žádoucími i nežádoucími vlivy užívané FT na 
pacienta, účelností farmakoterapie v kontextu znalostí
farmakoterapeutických standardů a současně 
individuálních a variabilních parametrů organismu, které 
ovlivňují farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti 
léčiv, s důrazem na interpretaci klinické významnosti
lékových interakcí. 
Zabývá se managementem bezpečné farmakoterapie, 
diferenciální diagnostikou polékových problémů, 
řešením a prevencí problémů spojených s užíváním a 
podáváním léčiv.
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systém zdravotní péče
péče farmaceuta

péče péče

specializační obor 
klinická farmacie

klinický farmaceut

specializační obor 
()lékárenství

()lékárník

klinická farmacie

21. století

nemocnice v ČR se začaly ve větší míře akreditovat

důraz na požadavek bezpečné a účelné medikace

rostoucí zájem o klinickou farmacii

klinická farmacie
21. století

Farmaceutická fakulta 
pregraduální  výuka klinické farmacie
postgraduální doktorandské studium

Subkatedra klinické farmacie IPVZ
postgraduální specializační vzdělávání

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP
odborné akce

chybí klinická praxe oboru
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klinická farmacie
21. století

budování klinické praxe oboru

klinická farmacie
21. století

budování klinické praxe oboru

oddělení / pracoviště klinické farmacie
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klinická farmacie
21. století

budování klinické praxe oboru

oddělení / pracoviště klinické farmacie

klinická farmacie
21. století

2010
oddělení klinické farmacie

samostatná, bez zázemí ZZ lékárenské péče

NEMOCNICE NA 
BULOVCE

NEMOCNICE NA 
HOMOLCE

klinická farmacie
21. století

oddělení klinické farmacie

NEMOCNICE NA 
BULOVCE

NEMOCNICE NA 
HOMOLCE

2010
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Náplň práce oddělení ?

Náplň práce klinického farmaceuta ?

Co vlastně děláte ?

Jakou máte metodiku práce ?

Jakou máte zodpovědnost?

Výsledky !!!

Časový snímek pracovního dne klinického farmaceuta.

Jak zajistíte ….

Kompetence.

Dokumentace oddělení klinické farmacie.

otázky

Náplň práce oddělení ?

Náplň práce klinického farmaceuta ?

Co vlastně děláte ?

Jakou máte metodiku práce ?

Jakou máte zodpovědnost?

Výsledky !!!

Časový snímek pracovního dne klinického farmaceuta.

Jak zajistíte ….

Kompetence.

Dokumentace oddělení klinické farmacie.

často se od nás odpovědi čekaly hned
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Náplň práce oddělení ?

Náplň práce klinického farmaceuta ?

Co vlastně děláte ?

Jakou máte metodiku práce ?

Jakou máte zodpovědnost?

Výsledky !!!

Časový snímek pracovního dne klinického farmaceuta.

Jak zajistíte ….

Kompetence.

Dokumentace oddělení klinické farmacie.

… odpovídat jsme si museli sami

ČOSKF ČLS JEP

• vznik České odborné společnosti klinické farmacie
ČLS JEP … jako samostatné farmaceutické 
společnosti, která má hájit zájmy jednoho 
farmaceutického oboru - klinická farmacie – „přestože 
jsme všichni farmaceuti“

• inspirováno lékařskými odbornostmi – každá má 
svou samostatnou odbornou společnost – „přestože 
jsou to všichni lékaři“

rok 2010 akcelerace situace, nutnost jednat pružněji
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ČOSKF ČLS JEP

rok 2015

Shromáždění představitelů je oprávněno přijímat 
rozhodnutí ve věcech, které mu ze své pravomoci postoupí 
předsednictvo ČLS JEP (např. schvalovat vznik nových 
organizačních složek).

28. ledna 2015 
ČOSKF ČLS JEP byla schválena shromážděním 

legislativa

• klinickofarmaceutická péče
– Zákon o zdravotních službách č. 372/ 2012

• požadavek na dostupnost klinického farmaceuta 
pro akutní lůžkovou péči
– Vyhláška o minimálním technickém a personálním 

zabezpečení č. 99/2012

rok 2011 - 2012
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legislativa

• klinickofarmaceutická péče
– Zákon o zdravotních službách č. 372/ 2012

• požadavek na dostupnost klinického farmaceuta 
pro akutní lůžkovou péči
– Vyhláška o minimálním technickém a personálním 

zabezpečení č. 99/2012

rok 2011 - 2012



Co si pod tím představit ?

klinickofarmaceutická péče

dostupnost klinického farmaceuta

2012
dostupnost klinického farmaceuta, 

kde jsou definovány 
minimálními požadavky
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Náplň práce oddělení ?

Náplň práce klinického farmaceuta ?

Co vlastně děláte ?

Jakou máte metodiku práce ?

Jakou máte zodpovědnost?

Výsledky !!!

Časový snímek pracovního dne klinického farmaceuta.

Jak zajistíte ….

Kompetence.

Dokumentace oddělení klinické farmacie.

…protože se nám naše odpovědi osvědčily

2013: vydána metodika
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Rozsah hodnocení medikace pacienta ve zdravotnickém zařízení

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, 
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 KONCEPCE KFP
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péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

ZZ LÉKÁRENSKÉ PÉČE
(LÉKÁRNA)

ZZ LŮŽKOVÉ PÉČE
ZZ AMBULANTNÍ PÉČE

klinickofarmaceutická
péče

metodika

oddělení klinické farmacie

klinický farmaceut

péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

ZZ LÉKÁRENSKÉ PÉČE (LÉKÁRNA)

klinickofarmaceutická
péče

metodika

oddělení klinické farmacie

klinický farmaceut

ZZ LŮŽKOVÉ PÉČE; ZZ AMBULANTNÍ PÉČE
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péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

ZZ LÉKÁRENSKÉ PÉČE
(LÉKÁRNA)

ZZ LŮŽKOVÉ PÉČE
ZZ AMBULANTNÍ PÉČE

klinickofarmaceutická
péče

metodika

oddělení klinické farmacie

klinický farmaceut

péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

ZZ LÉKÁRENSKÉ PÉČE (LÉKÁRNA)

klinickofarmaceutická
péče

metodika

oddělení klinické farmacie

klinický farmaceut

ZZ LŮŽKOVÉ PÉČE; ZZ AMBULANTNÍ PÉČE

důraz na specifika našeho zdravotnického systému

správné hodnocení zahraničních zkušeností

problémy s překlady a s interpretacemi …

problémy s přenosy „něčeho“ z jednoho systému do jiného 
systému

rostoucí zájem o klinickou farmacii doprovází

zprávy o:

USA; Kanada …

• desítkách a stovkách
klinických farmaceutů
v nemocnicích;

zprávy o:

Evropa

• tom, co vše by měl 
dělat nemocniční 
lékárník, ale vlastně 
klinický farmaceut
(Hospital Pharmacy)
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jedno z tvrzení: JCI;

…každá ordinace musí být před podáním pacientovi 
zkontrolována nejlépe klinickým farmaceutem z hlediska 
indikace, kontraindikace, přítomnosti alergie, duplicit, existence či rizika 
nežádoucích účinků, musí být zkontrolována dávka, cesta podání, 
načasování farmakoterapie atd. 

ze  statementů v tématickém okruhu klinická 
farmacie:  EA Hospital Pharmacy

1) ve všech nemocnicích by měli být k dispozici nemocniční lékárníci, 
kteří budou zodpovědní za optimální použití léků s ohledem na 
bezpečnost a účinnost terapie;
2) veškerá farmakoterapie, předepisovaná 
hospitalizovaným pacientům, by měla být 
zkontrolována a zhodnocena nemocničním lékárníkem
co nejdříve před podáním léků pacientovi;
3) nemocniční lékárníci by měli hrát plnohodnotnou roli při rozhodování 
o farmakoterapii, ve spolupráci s pacienty a ostatními zdravotnickými 
pracovníky;
4) klinické intervence nemocničních lékárníků dokumentovány…;
5) klinicko-farmaceutické služby by měly být neustále rozvíjeny;
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kontrola ordinace

jasné požadavky
• indikace
• dávky
• cesty podání
• způsobu podání
• kontraindikace
• alergie

kontrola ordinace

jasné požadavky
• indikace
• dávky
• cesty podání
• způsobu podání
• kontraindikace
• alergie

co je nejasné ?
každá ordinace 
úroveň kontroly
jak to udělat ?
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požadavek vychází

z prostředí, kde:
• nejsou léčiva objednávána na sklad lůžkových oddělení

• jsou léčiva objednávána pro konkrétního pacienta, 
jednodávkové systémy

kontrola ordinace

jasné požadavky
• indikace
• dávky
• cesty podání
• způsobu podání
• kontraindikace
• alergie

co je nejasné ?
Jak je to reálné v ČR ?
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ordinace objednávka podání

ordinace objednávka=
kontrola každé ordinace (objednávky) farmaceutem (NL)

ordinace objednávka podání

ordinace objednávka=
kontrola každé ordinace (objednávky) farmaceutem (NL)

optimalizace medikačního 
procesu: 
individuální přípravy;
přípravy léčiv;
zabezpečení medikace; 
bezpečné značení; 
záchyt lékových interakcí 
(závažnost 4 a 5);
duplicit …
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ordinaceobjednávka podání

ordinace objednávkaǂ

S
K
L
A
D

ČR

ordinace objednávka podání

ordinace objednávka=

jako základní filtr
neřeší všechny problémy spojené s medikací

kontrola každé ordinace (objednávky) farmaceutem (NL)

optimalizace medikačního 
procesu: 
individuální přípravy;
přípravy léčiv;
zabezpečení medikace; 
bezpečné značení; 
záchyt lékových interakcí 
(závažnost 4 a 5);
duplicit …
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ordinaceobjednávka podání

ordinace objednávkaǂ

S
K
L
A
D

klinický farmaceut klinický farmaceut

ČR

definovaným způsobem; výběrovým,

ordinaceobjednávka podání

ordinace objednávkaǂ

S
K
L
A
D

klinický farmaceut klinický farmaceut

ČR

definovaným způsobem; výběrovým,

jako základní filtr
neřeší všechny problémy spojené s medikací
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optimalizace FT režimů klinickým farmaceutem

METODIKA I

KONCEPCE KFP

ZÁMĚR HODNOCENÍ MEDIKACE

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
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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

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
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potřeba si ujasnit a říci nahlas …

• farmaceut (lékárník) jako největší odborník na léčiva
– na jakou oblast – v jakém oboru farmacie ?

• nemocniční farmaceut (lékárník)
– jak chápeme nemocniční lékárenství: jako obor a nebo jako 

místo zaměstnání ?

• klinický farmaceut
– je klinický farmaceut nemocniční farmaceut, pokud je zaměstnán 

nemocnicí ?

Záměr hodnocení medikace pacienta v ambulantní sféře
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potřeba si ujasnit

• farmaceut (lékárník) jako největší odborník na léčiva
– na jakou oblast – v jakém oboru farmacie ?

• nemocniční farmaceut (lékárník)
– jak chápeme nemocniční lékárenství: jako obor a nebo jako 

místo zaměstnání ?

• klinický farmaceut
– je klinický farmaceut nemocniční farmaceut, pokud je zaměstnán 

nemocnicí ?



Klinický farmaceut spolurozhoduje o další FT strategii 
pacienta, kontroluje a hodnotí dopady svých doporučení, 
případně navrhuje potřebné další změny FT tak, aby bylo 
dosaženo maximálně možného účinku farmakoterapie a 
byla zajištěna její maximální bezpečnost.

jako odborník na terapeutické použití léčiv

klinický farmaceut
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potřeba si ujasnit

chápeme jako specializační obor

nemocniční lékárník (farmaceut)

potřeba si ujasnit

• farmaceut (lékárník) jako největší odborník na léčiva
– na jakou oblast – v jakém oboru farmacie ?

• nemocniční farmaceut (lékárník)
– jak chápeme nemocniční lékárenství: jako obor a nebo jako 

místo zaměstnání ?

• klinický farmaceut
– je klinický farmaceut nemocniční farmaceut, pokud je zaměstnán 

nemocnicí ?
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potřeba si ujasnit

chápeme jako specializační obor

nemocniční lékárník (farmaceut)

potřeba si ujasnit

• farmaceut (lékárník) jako největší odborník na léčiva
– na jakou oblast – v jakém oboru farmacie ?

• nemocniční farmaceut (lékárník)
– jak chápeme nemocniční lékárenství: jako obor a nebo jako 

místo zaměstnání ?

• klinický farmaceut
– je klinický farmaceut nemocniční farmaceut, pokud je 

zaměstnán nemocnicí ?



potřeba si ujasnit

klinický farmaceut není nemocničním lékárníkem

nemocniční lékárník není klinickým farmaceutem

potřeba si ujasnit

• farmaceut (lékárník) jako největší odborník na léčiva
– na jakou oblast – v jakém oboru farmacie ?

• nemocniční farmaceut (lékárník)
– jak chápeme nemocniční lékárenství: jako obor a nebo jako 

místo zaměstnání ?

• klinický farmaceut
– je klinický farmaceut nemocniční farmaceut, pokud je zaměstnán 

nemocnicí ?
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péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

klinickofarmaceutická
péče

specializační obor 
klinická farmacie

klinický farmaceut

specializační obor 
()lékárenství

()lékárník

péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

klinickofarmaceutická
péče

specializační obor 
klinická farmacie

klinický farmaceut

specializační obor 
()lékárenství

()lékárník
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práce na koncepci klinickofarmaceutické péče ….
po snídani …; před tím než jsme se pohádali …

Cílem bylo definovat obsah, způsob realizace a činnosti 
KFP na základě konkrétních zkušeností, a to nejen jednoho 
oddělení.

Cílem bylo dát reálný výhled rozvoje KFP v ČR.
Uvedená čísla počtu oddělení KF a jejich personálního obsazení jsou 
uvedena tak, aby to odpovídalo možnostem našeho zdravotnického 
systému, a reálným možnostem vyškolit specialisty v uvedené době. 
Jsou to čísla, která představují požadavek na rozvoj v horizontu 5 
– 10 let.

Nechtěli jsme říkat, kde má být oddělení KF organizačně 
začleněno, důležitý je pro nás obsah;
nicméně na základě našich zkušeností je přímá spolupráce 
vedoucího oddělení KF s náměstkem pro LPP přínosná. 
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role klinickofarmaceutická péče

významně se zvyšují nároky na management medikací pacientů

roste počet polymorbidních pacientů s rozsáhlou farmakoterapií
zvyšuje se počet léčiv uvedených do klinické praxe; 

roste množství léčiv uvolňovaných do primární sféry

díky mezinárodní centralizaci procedur jsou častěji 
přehodnocovány benefity a rizika farmakoterapie

zaměření některých lékařských specializací pouze na úzkou 
oblast farmakoterapie

role klinickofarmaceutická péče

Je stále více kladen důraz:

na optimalizaci farmakoterapie v kontextu individuálních a 
variabilních parametrů pacientů ovlivňujících farmakokinetiku 
léčiv;

na identifikaci, prevenci a řešení lékových problémů;

na management nežádoucích účinků léčiv
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realizace klinické praxe oboru klinická farmacie

Cílem je racionalizace a optimalizace farmakoterapeutických režimů
pacientů klinickým farmaceutem; odborníkem vzdělaným v oblasti 
farmakologických, fyzikálněchemických a dalších vlastností léčiv; 
v kontextu znalostí terapeutického používání, postupů při podávání 
léčiv, zdravotnické dokumentace pacientů, požadavků ošetřujících 
lékařů a požadavků samotných pacientů; a to tak, aby bylo dosaženo 
maximálního terapeutického účinku medikace při minimalizaci rizik 
spojených s užíváním a/nebo podáváním léčiv u každého pacienta 
zdravotnického zařízení lůžkové nebo ambulantní péče.

cílem klinickofarmaceutické péče
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nevyžádané (systematické) x vyžádané (konziliární)

nevyžádané FTD vyžádané konzilium

z 344 FTD pouze ve 38 případech si lékař vyžádal konzilium, ve 306 
případech by medikace bez zásahu klinického farmaceuta zůstala bez 
změny (chybně)

činnosti klinickofarmaceutické péče

METODIKA I

KONCEPCE KFP
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VK
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RLA

OK
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EDUKACE PACIENTA

FTD
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KONZILIÁRNÍ ČINNOST

vstupní hodnocení medikace

FTD při VKVK

10% pacientů přijímaných do nemocnice má v medikaci problém, 
který řeší klinický farmaceut



48

počet rizikových medikací

VK RLA

46% přijímaných pacientů má medikaci, která je riziková z hlediska 
současného aktuálního stavu pacienta, z hlediska další medikace 
v průběhu hospitalizace

opakované hodnocení medikace

FTD při OKOK

27% pacientů během hospitalizace má v medikaci problém, který 
řeší klinický farmaceut
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počet rizikových medikací

VK RLA

identifikace RLA způsob, jak předcházet lékovým 
problémům/pochybením

preventabilní součást klinickofarmaceutické péče

**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

FTD
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ambulantní farmakoterapeutické 
doporučení

famakoterapeutické 
doporučení
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rekapitulace počtu oddělení/pracovišť 
klinické farmacie (stav k 1. 9. 2014)

analýza potřebného počtu oddělení KF 
podle zřizovatele



52

bližší specifikace doporučení

počty a typy oddělení/pracovišť klinické farmacie

ke kterým bychom měli dospět v průběhu následujících 10 let
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bližší specifikace doporučení

ČOSKF doporučuje 1,0 úvazku na 50 lůžek akutní 
standardní péče. 

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

koncepce nedefinuje maximální požadavky a specifika 
jednotlivých ZZ, ale umožňuje je …

METODIKA I
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současné personální zajištění
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potřebné personální zajištění

potřebné personální zajištění
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rekapitulace a výhled na 5 – 10 let

potřebné personální zajištění
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rekapitulace a výhled na 5 – 10 let
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rekapitulace a výhled na 5 – 10 let
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rekapitulace a výhled na 5 – 10 let
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rekapitulace a výhled na 5 – 10 let
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Informace o Koncepci

Výbor ČLS JEP: jednání 

Odborné společnosti: ČIS; ČOS; ČSPM; praktičtí lékaři

Asociace nemocnic ČR

Asociace českých a moravských nemocnic

důraz na spolupráci s ošetřujícím lékařem
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1. v koncepci není ani slovo o lékárně a tam, kde může být 
jmenována (třeba jako možnost zřídit odd. KF jako součást lékárny) 
není tato skutečnost uvedena:

péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

ZZ LÉKÁRENSKÉ PÉČE
(LÉKÁRNA)

ZZ LŮŽKOVÉ PÉČE
ZZ AMBULANTNÍ PÉČE

klinickofarmaceutická
péče

metodika

oddělení klinické farmacie

klinický farmaceut
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2. Pokud akceptujeme tuto kompetenci jako výhradní pro KF, pak ji 
neobhájíme u pacientů léčených ambulantně pro třeba veřejné 
lékárenství. 

péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

ZZ LÉKÁRENSKÉ PÉČE (LÉKÁRNA)

klinickofarmaceutická
péče

metodika

oddělení klinické farmacie

klinický farmaceut

ZZ LŮŽKOVÉ PÉČE; ZZ AMBULANTNÍ PÉČE
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Klinickofarmaceutická péče v ambulantní péči
Ambulantní forma primární i specializované péče je podstatnou součástí zdravotní 
péče a její spektrum se stále rozrůstá v návaznosti na pokroky v oblasti technologií 
a v oblasti farmakoterapeutických možností.
Ambulantní pacient často dlouhodobě užívá rozsáhlou medikaci ordinovanou 
různými specialisty a je vystaven riziku, které je spojeno s lékovými problémy.

Proto se zde otevírá nutnost vybudovat funkční systém ambulantní formy 
klinickofarmaceutické péče, a to jako péče specializované.

Podmínkou pro praktickou realizaci této formy služby je nastavení 
odpovídajících legislativních podmínek pro zřízení ambulance 
klinického farmaceuta.

Ambulantní forma péče je poskytována konziliárním způsobem, tedy 
vyžádaným ošetřujícím lékařem, pro kterého je také určen výstup 
klinického farmaceuta ve formě farmakoterapeutického doporučení.
Do budoucna bude ambulance klinického farmaceuta zajišťovat i 
systematický způsob péče a další činnosti klinického farmaceuta, a to vždy 
ve spolupráci s ošetřujícími lékaři.

str. 11

ambulantní farmakoterapeutické 
doporučení

péče farmaceuta

farmaceutická (lékárenská)
péče

ZZ LÉKÁRENSKÉ PÉČE (LÉKÁRNA)

klinickofarmaceutická
péče

metodika

oddělení klinické farmacie

klinický farmaceut

ZZ LŮŽKOVÉ PÉČE; ZZ AMBULANTNÍ PÉČE
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výpočty

Díky těmto výpočtům MZ ČR vypořádalo připomínky finančního úřadu; 
při novelizaci Zákona o zdravotním pojištění.

děkuji za pozornost

3. Způsob, jakým vyčíslují intervence ?

Hrubý odhad vyčíslení zdravotních komplikací při užití rizikových 
lékových kombinací pacientem. Propočty vychází z průměrné ceny 
jednoho dne hospitalizace (zdroj ÚZIS 2012) a průměrné doby 
hospitalizace na příslušných odděleních při nejzazší možné variantě 
polékového poškození pacienta bez zohlednění míry rizika pro danou 
lékovou kombinaci.
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děkuji za pozornost

vytváření pracovních skupin a tvorba standardů je dlouhodobý a 
relativně pomalý proces

uplatnění už to, co máme hotovo

systém modulů, umožní vkládat nové a revidovat stávající samostatně;

tištěný (jen omezený náklad) + elektronická verze;

bude třeba si ujasnit terminologii; standardy, postup, proces, strategie; 
rozhodovací schéma, tabulky
bude třeba nastavit formy – jak to má vypadat, odkazy ….
bude třeba stanovit časovou revizi … 1 x ročně?

„ŠEDÁ EDICE“

bude třeba navrhnout naši vícevrstevnou váhu doporučení

garance (pracovní skupina) konsensus, recenze ……nejvyšší

zpracováno 1 autor: 
řešení nějaké problematiky, + spolupráce lékař oddělení… –
doporučeno jako postup na konkrétním oddělení; 
návod jak mám přistupovat k problematice, kontrola mého postupu atd.
pro rychlou orientaci k rychlé každodenní práci

zpracovaná rozhodovací schémata
zpracované tabulky
příklady nákladové efektivity

„ŠEDÁ EDICE“
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„ŠEDÁ EDICE“

standardy:
1) vysocekoncentrované kalium (Rychlíčková)
2) co do PEGU (Linhartová)

antikoagulace
antikoagulace profylaxe: všeobecná chirurgie, ORT, interní 
obory
přemosťování
riziko TEN
CHADS

duální antiagregační terapie
CRRT
tabulky, rozhodovací schémata
Na; ABR; ekvianalgetická tabulka
antipsychotika

jmenování nových AK

VP klinická farmacie
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„ŠEDÁ EDICE“

standardy:
1) vysocekoncentrované kalium (Rychlíčková)
2) co do PEGU (Linhartová)

antikoagulace
antikoagulace profylaxe: všeobecná chirurgie, ORT, interní 
obory
přemosťování
riziko TEN
CHADS

duální antiagregační terapie
CRRT
tabulky, rozhodovací schémata
Na; ABR; ekvianalgetická tabulka
antipsychotika

Problematika koncentrovaného kalia
I. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE

Jitka Rychlíčková

Oddělení klinické farmacie

Nemocnice Na Bulovce

Kalium rizikové léčivo?

 Záměna (s NaCl, furosemidem, heparinem)

 Neočekávané/nestandardní ředění

 Snadný přístup ke koncentrátu

 Chyba při přípravě/podání

Hlášení nežádoucích událostí spojených s koncentrovaným K+

Kanada 23 událostí /3 roky
USA 10 úmrtí /2 roky

Koncentrované roztoky kalia identifikovány jako RIZIKOVÉ LÉČIVO 

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Kalium rizikové léčivo?

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Kalium rizikové léčivo?

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Kalium rizikové léčivo?

RBC 2 – Bezpečnost při používání rizikových léčiv 

• vždy roztoky chloridu draselného o koncentraci 7,45 % a vyšší, 
dále insuliny a neředěné hepariny

• závazné pro přímo řízené organizace a jako doporučení pro 
ostatní zdravotnická zařízení

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Kalium doporučení - sklad?

odstranění koncentrovaných 
roztoků kalia z běžných skladů

oddělené skladování v uzamčených 
skříních
omezený přístup

velikosti obalů

dostupnost v případě
potřeby

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Kalium doporučení - výrobce?

• Redukce rizika záměny !!!

• Dodatečné označení v lékárně
– štítky fluorescenční, červené

– „vysoce rizikové léčivo“„před použitím naředit“

• Spektrum RTU

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Kalium doporučení - ordinace?

• preferovat perorální lékové formy nebo 
nízkokoncentrované roztoky kalia dle klinického 
stavu pacienta kdykoli je to možné

• CAVE  non lege artis

• preferují zápis v jednotkách mmol spíše než
v procentech či mg/L

ml použitého roztoku
J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Kalium doporučení - ordinace?

• Definovat sůl

• Typ a objem nosného roztoku, rychlost podání
v ml/h

• Cesta podání

• Úvaha celkového kalia

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Kalium doporučení - příprava?

• Na základě úplné ordinace

• Vyškolený personál

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Kalium doporučení - příprava?

• Ředěním koncentrovaného roztoku kalia by neměl 
být připravován roztok o koncentraci odpovídající
komerčně dostupným preparátům nebo nižší !!!

• Nepoužívat RTU pro připichování = začít od 
začátku!!!

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Kalium doporučení - podání?

• Bezpečná rychlost podávání je 10 mmol/h, vyšší
lze, ale …

• Cesta? → OSMOLARITA

– Periferie ≈ 1000 mosmol/L        CŽK

• lokální podráždění ale mohou vyvolat i roztoky KCl o 
koncentraci 30 mmol/L < 0,3%KCl = 40 mmol/L

(≈ 320 mosmol/L)

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Kalium doporučení - edukace?

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Proces v NNB

Hlášení nežádoucí události v souvislosti s podáním 7,45% KCl !!!

Aktualizace metodického pokynu náměstka ve spolupráci s 
Oddělením klinické farmacie: 05/2011

→ zohlednění požadavků světových organizací a doporučení akreditačních 
komisí

2011

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Proces v NNB
2014

po 3 letech platnosti pokynu:
• rutinní používání RTU kalia    
na standardních lůžkách

 snížení rizika 
 záměny
 chybné přípravy

po 3 letech platnosti pokynu:
• existují situace, kdy použití
RTU není možné

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Revize metodického pokynu (2014)
UCHOVÁVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S RIZIKOVÝMI LÉČIVY

2014

SKLAD - VÝROBCE - ORDINACE- PŘÍPRAVA – PODÁNÍ - EDUKACE

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Revize metodického pokynu (2014)
UCHOVÁVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S RIZIKOVÝMI LÉČIVY

2014

SKLAD - VÝROBCE - ORDINACE- PŘÍPRAVA – PODÁNÍ - EDUKACE

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Revize metodického pokynu (2014)
UCHOVÁVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S RIZIKOVÝMI LÉČIVY

2014

+
MPN 

Preskripce
léčiv

SKLAD - VÝROBCE - ORDINACE- PŘÍPRAVA – PODÁNÍ - EDUKACE

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Revize metodického pokynu (2014)
UCHOVÁVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S RIZIKOVÝMI LÉČIVY

2014

SKLAD - VÝROBCE - ORDINACE- PŘÍPRAVA – PODÁNÍ - EDUKACE

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Revize metodického pokynu (2014)
UCHOVÁVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S RIZIKOVÝMI LÉČIVY

0,15%  a 0,3% KCl

2014

SKLAD - VÝROBCE - ORDINACE- PŘÍPRAVA – PODÁNÍ - EDUKACE

7,45% KCl

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Revize metodického pokynu (2014)
UCHOVÁVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S RIZIKOVÝMI LÉČIVY

2014

SKLAD - VÝROBCE - ORDINACE- PŘÍPRAVA – PODÁNÍ - EDUKACE

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Kalium spektrum?
Roztok Obsah K+ v 1000 ml

0,15 % Kaliumchlorid 20 mmol

0,30 % Kaliumchlorid 40 mmol

7,45 % Kaliumchlorid 1000 mmol

Kalium-L-malat 1000 mmol

Hartmannův roztok 5,4 mmol

Plasmalyte 5,0 mmol

Isolyte 4,0 mmol

Darrowův roztok 35,8 mmol

+ parenterální
výživy, Tf

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Kalium denní potřeba?

• Příprava na operaci

• Příprava k vyšetření dehydratace

• CZS jako příčina hospitalizace omezený p.o. příjem

• Akutní infekce NPO

• ...

aktivace RAAS, ADH, SA

na 1 kg TH přibližně 1 mmol ≈ 80 – 100 mmol K+/den

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Kalium denní potřeba?

SUBSTITUCE deficit = 0,3 x TH x (4,6 –
kalémie)

 Zachovaný p.o. příjem → hradit deficit

NPO → deficit + denní potřeba

závislost kalémie na pH BD p.o. LF ≈ 90 %

přívod insulinu max. DD K+ ???

diuretika

na 1 kg TH přibližně 1 mmol ≈ 80 – 100 mmol K+/den

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF
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Kalium
ekonomika?

Příprava z ampulí

20 ml ampule KCl 20 Kč

500 ml FR 10 Kč

jehla 2x 1 Kč

stříkačka 20 ml 3 Kč

dezinfekce 1 Kč

35 Kč

0,3 % KCl ve FR 500 ml 

27 Kč

Zvýšení bezpečnosti personálu
Zvýšení bezpečnosti pacienta
Zamezení řešení komplikací

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF

Kalium pozice KF?

J. Rychlíčková, Brno, 12.2.15; I.BDKF



82

Děkuji.

jitka.rychlickova@bulovka.cz

Oddělení klinické farmacie NNB
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Když pacient nemůže …

riziková pacientka 1947

Dg: 
histol. ověřený ca orofaryngu - kořene jazyka vpravo, s 
prorůstáním do spodiny ústní, parafaryngeálně, na 
laterální stranu orofaryngu, s propagací do kůže a zevně, 
v rychlé progresi

probíhající CHRT (režim CHT-PF; tzn. vysokodávkovaná 
cisplatina + 5-fluorouracil)

zaveden PEG
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25. den hospitalizace

Infuze:
I. Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
II. Isolyte 1000ml i.v. kapat 4 hod 24 mmol

Vizita subjektivně:
subj. po pádu  unavená, slabá, nemožnost polykání!!!

Nutrison standard 1500 ml 57 mmol

celkem 81 mmol

27. den: výrazná hypokalémie 2,9

Poznámka:
31.10 - CRP 100, PCT nízký, neutro 0,5 - podáme RF

1.11. prohloubění neutropénie neutro 0,3!, elevace CRP -
200! opět febrilní špička - opětovně nabrány hemokultury,

výrazná hypokalémie 2,9 - zvracení+průjem - na i.v. 
substituci, pro intoleranci enterální výživy přechodně 
parenterální;
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hypokalemie
onkologie nemá JIP

vizita subjektivně

Vizita subjektivně:
subj. cítí se trošku lépe, pořád unavená, boletivé polykání a bolest v 
oblasti orofaryngu, neotevře pořádně ústa, 

Vizita subjektivně:
Subj: cítí se trochu líp než včera, v noci spala bolest ani teplota ji 
nebudila, neumí odkašlat, bolesti již nemá, dušná není, nevlnost t.č. 
nemá, pokouší se vyplachovat DU ale nejde to, nejde otevřít ústa, 
průjem 3x v noci dnes zatím ne, tekutiny nepřijíma vůbec
Obj: KP komp, TK 125/62, AS pravidená 98/min, saturace 98%, nyní 
8:45 zvracení po aplikaci výživy do PEG, opět teplota 38,6 na 
rtuťovém teploměru, orientována, bradypsychická, dkk bez otoků a zn 
TEN, PEG klidná, perist+
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nutný příjem kalia pro pacientku

deficit kalia = 0,3 x TH x (4,6 – 2,6)
deficit kalia = 39 mmol

denní příjem 1mmol/kg a den / 65 mmol
(pokud pacient nejí je třeba substituovat 40 -100 mmol kalia den)

terapie deplece + denní příjem = 104 mmol
terapie deplece je 135 -200 mmol kalia na den několik dní, 

pokud pacient nejí

2 dny  správná substituce

Infuze:
1/. Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
2/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
3/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
4/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod

Enterální výživa:
Oliclinomel N4-550E 1500ml inf iv. / 10hod t.j. rychlostí 150ml/h

80 mmol

24 mmol

celkem 104 mmol
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nutný příjem kalia pro pacientku

deficit kalia = 0,3 x TH x (4,6 – 2,6)
deficit kalia = 39 mmol

denní příjem 1mmol/kg a den / 65 mmol
(pokud pacient nejí je třeba substituovat 40 -100 mmol kalia den)

terapie deplece + denní příjem = 104 mmol
terapie deplece je 135 -200 mmol kalia na den několik dní, 

pokud pacient nejí

2 dny  správná substituce

Infuze:
1/. Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
2/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
3/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
4/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod

Enterální výživa:
Oliclinomel N4-550E 1500ml inf iv. / 10hod t.j. rychlostí 150ml/h

80 mmol

24 mmol

celkem 104 mmol

2 dny substituce se sníženým příjmem kalia

Infuze:
1/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
2/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod

Enterální výživa:
Oliclinomel N4-550E 1500ml inf iv. / 10hod t.j. rychlostí 150ml/h

40 mmol

24 mmol

64 mmol

… a plazmatická hladina kalia

nízký příjem
nepolyká; nesnášenlivost enterální výživy; nízký obsah 
kalia v parenterální výživě

vyšší potřeba
infekce, stres – aktivace RAA, průjmy, zvracení
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další důvody hypokalemie

pacientka hypokalemická; nyní s minimálním příjmem ve 
výživě; se zvratem neutropenie - zvýšení tvorby krevních 
elementů;
předpoklad anabolismu; 

terapie deplece + denní příjem = 104 mmol

5. 11.

Návrat k substituci???

Infuze:
1/. Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
2/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
3/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
4/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod

Enterální výživa:
Oliclinomel N4-550E 1500ml inf iv. / 10hod t.j. rychlostí 150ml/h

80 mmol

24 mmol

celkem 104 mmol
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další důvody hypokalemie

pacientka hypokalemická; nyní s minimálním příjmem ve 
výživě; se zvratem neutropenie - zvýšení tvorby krevních 
elementů;
předpoklad anabolismu; 

terapie deplece + denní příjem = 104 mmol

5. 11.

plazmatické hladiny Na
65 kg

příjem tekutin: 30 ml/kg/den
1950 ml / den

Návrat k substituci???

Infuze:
1/. Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
2/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
3/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod
4/  Kcl 0,3%+NaCl 0,9% inf sol 500ml i.v. kapat 3hod

Enterální výživa:
Oliclinomel N4-550E 1500ml inf iv. / 10hod t.j. rychlostí 150ml/h

80 mmol

24 mmol

Je třeba zredukovat denní příjem tekutin!!!
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Metodický pokyn náměstka
Uchovávání a nakládání s rizikovými léčivy

použití na standardním oddělení:
pouze v indikovaných případech (restrikce tekutin, nemožnost 
p.o. příjmu aj.) lze k ordinaci použít 7,45% KCl v 20ml ampulích, 
zde je možné překročit bezpečnou koncentraci 40 mmol/l 
(maximálně však 120 mmol/l; neředěný 7,45% KCl nesmí být 
podán do periferní žíly), ale pouze za dodržení druhého 
bezpečnostního parametru tj. rychlosti podání maximálně 10 
mmol/h, a to použitím pumpy či injektomatu a zároveň při 
vědomí, že se jedná o off label použití
nosnými roztoky pro 7,45% KCl mohou být pouze roztoky 5% 
glukózy a fyziologického roztoku; po rozvaze je možné jako 
nosné roztoky využít i jiné roztoky než výše uvedené
ampule 7,45% KCl se nesmí přidávat do žádného infuzního vaku, 
jehož podání již bylo zahájeno

Metodický pokyn náměstka
Uchovávání a nakládání s rizikovými léčivy

použití na standardním oddělení:
pouze v indikovaných případech (restrikce tekutin, 
nemožnost p.o. příjmu aj.) lze k ordinaci použít 7,45% KCl v 20ml
ampulích, zde je možné překročit bezpečnou koncentraci 40 mmol/l 
(maximálně však 120 mmol/l; neředěný 7,45% KCl nesmí být 
podán do periferní žíly), ale pouze za dodržení druhého 
bezpečnostního parametru tj. rychlosti podání maximálně 10 
mmol/h, a to použitím pumpy či injektomatu a zároveň při 
vědomí, že se jedná o off label použití
nosnými roztoky pro 7,45% KCl mohou být pouze roztoky 5% 
glukózy a fyziologického roztoku; po rozvaze je možné jako 
nosné roztoky využít i jiné roztoky než výše uvedené
ampule 7,45% KCl se nesmí přidávat do žádného infuzního vaku, 
jehož podání již bylo zahájeno
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Metodický pokyn náměstka
Uchovávání a nakládání s rizikovými léčivy

použití na standardním oddělení:
pouze v indikovaných případech (restrikce tekutin, nemožnost 
p.o. příjmu aj.) lze k ordinaci použít 7,45% KCl v 20ml ampulích, 
zde je možné překročit bezpečnou koncentraci 40 mmol/l 
(maximálně však 120 mmol/l; neředěný 7,45% KCl nesmí být 
podán do periferní žíly), ale pouze za dodržení druhého 
bezpečnostního parametru tj. rychlosti podání maximálně 10 
mmol/h, a to použitím pumpy či injektomatu a zároveň při 
vědomí, že se jedná o off label použití
nosnými roztoky pro 7,45% KCl mohou být pouze roztoky 5% 
glukózy a fyziologického roztoku; po rozvaze je možné jako 
nosné roztoky využít i jiné roztoky než výše uvedené
ampule 7,45% KCl se nesmí přidávat do žádného infuzního vaku, 
jehož podání již bylo zahájeno

kape do CŽK

oliclinomel N4 2000ml obsahuje 32 mmol kalia

60ml KCl 7,45 % obsahuje 60 mmol kalia 

ve vaku je tedy 92 mmol kalia (tedy v 1 litru je 46 mmol kalia); 

nebude překročena rychlost tj. 10 mmol kalia/ hodinu

ráno stanovit hladinu kalia - odběr z jiného místa

Infuze:
G5%+KCl 0,3% inf sol 500ml + 2amp Glucose-1-Phosphat 10ml i.v. kapat 
3hod 12-15hod

Enterální výživa:
Oliclinomel N4-550E 2000ml inf i.v. + 3amp. KCl 7,45% (60ml) rychlostí 
150ml/h od 10-24 hod

…klinický efekt bez
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Alena Linhartová
Lenka Dundelová

PODÁNÍ LÉČIV SONDOU

Rizika
• obecně: účinnost, bezpečnost, právní aspekty

• snížení účinnosti LČ
• zvýšení toxicity LČ
• okluze sondy
• expozice personálu (inhalace, kontakt s kůží)
• procesní pochybení

– parenterální aplikace LČ určeného k enterálnímu podání, zkřížená 
kontaminace pomůcek (při špatném mytí)...

• většinou off-label postup
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Léčivo sondou – co zvažovat?

• LČ a LF
• výživa a režim
• sonda
• onemocnění a klinický stav pacienta

• průběžně přehodnocovat s ohledem na změny v typu výživy, 
stavu pacienta...!

Umělá výživa – možnosti

• enterální výživa podávaná p.o. (sipping) nebo sondou
– podmínka: funkční GIT

• parenterální výživa
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Enterální výživa – režimy

• kontinuálně (po dobu 24 h)
– nelze jednoduše oddělit podání LČ od podání výživy: nejrizikovější 

režim z hlediska interakce LČ– potrava
– časté přerušení výživy z důvodu podání LČ : potřeba zvýšit rychlost 

podání výživy za účelem kompenzace časové ztráty?! (problém s 
tolerancí výživy)

• cyklicky s noční pauzou
• bolusově (vícekrát denně po krátkou dobu)

Sondy
• umístění

– vstup: ústa, nos, perkutánně
– výstup: žaludek, duodenum, jejunum

• způsob zavedení (endoskopicky…)
• tloušťka

– vnější (!) průměr [Fr]
– 1 Fr = 0,33 mm
– průměr: úzký (5 – 12 Fr) – riziko ucpání sondy, široký (≥ 14 Fr)
– široké NGT k odsávání žal. obsahu – riziko odsátí léčiva

• materiál
– silikon (silnější stěna kvůli ohebnosti, proto užší vnitřní při stejném 

vnějším průměru) vs. jiné (PVC, PUR)
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Léčivo
• terapeutický účinek: lokální v GIT? systémový?
• systémový účinek: parametry absorpce? (místo, rozsah, rychlost)

– presystémová eliminace? mechanizmy?
– potřeba bioaktivace v GIT?

• toxický účinek na GIT?
• interakce s potravou? se sondou? s jinými léčivy z FA?
• monitoring účinku?

• jak výše uvedené ovlivňuje léková forma?
• pokyn k podání do sondy vztahovat na konkrétní přípravek!

(nikoliv na účinnou látku)

Lékové formy

• tekuté
– obecně preferovány (rychlá absorpce LČ, nižší riziko ucpání sondy), 

obecně nejvhodnější: roztoky
– vs. v případě GIT distressu nemusí být vhodné!

• pevné

• perorální (?!)
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Lékové formy

• tekuté
– obecně preferovány (rychlá absorpce LČ, nižší riziko ucpání sondy), 

obecně nejvhodnější: roztoky
– vs. v případě GIT distressu nemusí být vhodné!

• pevné

• perorální (?!)

Tekuté lékové formy
• často hyperosmolární

– nauzea, nadýmání, křeče, osmotický průjem (zejm. pokud podáno 
nenaředěno, přímo do střeva nebo velmi rychle do žaludku)

• často vysoký obsah sorbitolu (sladidlo, stabilizátor)
– dávka 10 g/d: nadýmání, dávka ≥ 15 – 20 g/d: křeče, osmotický průjem
– kumulativní efekt (při polyterapii spočítat celkový příjem sorbitolu 

všemi přípravky!)
• často určeny primárně pro děti

– podání dospělé dávky může znamenat podání velkého objemu (riziko 
intolerance)

• sirupy (obv. pH ≤ 4) – fyz. inkompatibilní s enterální výživou
– denaturace (zejm. intaktních) bn vlivem nízkého pH, shlukování

• suspenze – tvorba bezoáru, caking (spékání)

Pevné lékové formy
• tbl IR non-ec (tablety, obduktety) – lze drtit
• cps tvrdé IR (obsah: prášek) – lze vysypat
• cps měkké (obsah: tekutina) – lze vymačkat nebo celé 

rozpustit v teplé vodě (???)
• cps s ec nebo MR granulemi – sondy se širokým průměrem: 

lze vysypat, granule nesmí být rozdrceny
• tbl eff – lze dispergovat (před natažením do stříkačky)

• nelze:
• tbl sublingvální, bukální
• tbl a cps SR, ER, MR...
• tbl ec
• s karcinogenními či teratogenními LČ
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Interakce s výživou

• na úrovni absorpce, distribuce, exkrece
• výživa ovlivňuje LČ a LČ ovlivňuje výživu 
• klinický význam interakcí LČ s běžnou dietou vs. s enterální 

výživou nemusí být shodný!

Interakce se sondou

• příklad:
• klomethiazol: riziko sorpce léčiva do plastu a permeace

plastem, riziko změkčení plastu
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Interakce se sondou

• příklad:
• klomethiazol: riziko sorpce léčiva do plastu a permeace

plastem, riziko změkčení plastu

Stav a onemocnění pacienta

• vč. iatrogenně navozených

• malnutrice
• poruchy GIT (motilita, sekrece, prokrvení...)
• změny vnitřního prostředí
• ...

Obecný postup (I)
• ověřit, že LČ skutečně nelze podat p.o.
• vysadit LČ, která nejsou nezbytná

• preferovat alternativní cesty podání LČ (tj. ne perorální)
– s.l., TTS, supp…
– zohlednit použitelnost (s.l. podání nelze při poranění DÚ…), cenu, 

komfort pacienta (inj. nevhodné pro chronickou léčbu…)
• převést na terapeutickou alternativu

– s vhodnou LF, resp. cestou podání
– s delším poločasem (snížení počtu dávek = snížení počtu nutných 

přerušení výživy = zajištění adekvátní výživy)
• změna může vyžadovat úpravu dávkování!

• poté: řešit podání do sondy
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Obecný postup (II)
• přerušit podávání výživy (s předstihem?)
• upravit léčivo (bezprostředně před podáním!)
• propláchnout sondu
• podat léčivo
• propláchnout sondu
• obnovit podávání výživy (s odstupem?)

• v případě sledování bilance tekutin: započítat tekutiny podané 
v souvislosti s přípravou léčiva a proplachováním sondy

• konzultovat příp. současné podávání více léčiv
• monitorovat účinnost/bezpečnost terapie

Proplachy
• snížení rizika fyz. inkompatibility při smísení LČ s výživou
• snížení rizika ulpění zbytku LČ na vnitřním povrchu sondy
• snížení rizika neúčinku LČ a/nebo okluze sondy

• před a po podání každého LČ
• 15 – 30 ml tekutiny (děti: 10 – 15 ml, mezi 2 LČ: 10 ml)
• obvykle voda

– do sondy ústící za žaludek: sterilní; do žal. sondy: dle lokálních regulí
– vs. podání ec granulí: ovocné džusy

• započítat do celkového denního příjmu tekutin (pacienti s 
restrikcí: SS, RI...)
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Proplachy
• snížení rizika fyz. inkompatibility při smísení LČ s výživou
• snížení rizika ulpění zbytku LČ na vnitřním povrchu sondy
• snížení rizika neúčinku LČ a/nebo okluze sondy

• před a po podání každého LČ
• 15 – 30 ml tekutiny (děti: 10 – 15 ml, mezi 2 LČ: 10 ml)
• obvykle voda

– do sondy ústící za žaludek: sterilní; do žal. sondy: dle lokálních regulí
– vs. podání ec granulí: ovocné džusy

• započítat do celkového denního příjmu tekutin (pacienti s 
restrikcí: SS, RI...)

Další poznámky

• pevné LF: preferovat rozpad ve stříkačce před drcením v 
třence

• stříkačky: o vhodném objemu (tlak), nekompatibilní s 
parenterálními zařízeními (chybná cesta podání), ne catheter-
tipped stříkačky (dávka vyšší o objem špičky)

• tekuté LF: odměrky po podání vypláchnout a výplach též 
podat (ztráta dávky)

• sondy s více vstupy: ubezpečit se, že je podáváno do 
správného

• ...

Než podáte léčivo sondou, zeptejte se!

3156

klinicka.farmacie@ftn.cz
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Čes. odborná společnost klinické farmacie

Příprava DP

• standardní postup hodnocení léčiva/přípravku
• jednotná struktura pokynu k podání sondou
• konzultace problematických otázek
• připomínkové řízení
• oficiální dokument ČOSKF

• přihláška (jméno, pracoviště, e-mail, telefon):
• klinicka.farmacie@ftn.cz
• úvodní schůzka:
• Lékařský dům (Sokolská 31, Praha): duben 2015
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Příprava DP

• standardní postup hodnocení léčiva/přípravku
• jednotná struktura pokynu k podání sondou
• konzultace problematických otázek
• připomínkové řízení
• oficiální dokument ČOSKF

• přihláška (jméno, pracoviště, e-mail, telefon):
• klinicka.farmacie@ftn.cz
• úvodní schůzka:
• Lékařský dům (Sokolská 31, Praha): duben 2015

klinicka.farmacie@ftn.cz
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KONCEPT BEZPEČNÉ 
A EFEKTIVNÍ MEDIKACE

Limity uplatňovaného medikačního procesu 
a potenciál využití automatizace při přípravě léků

Zpracovala: Ing. Simona Plischke, HC Logic, s. r. o.
I. brněnský den klinické farmacie, 12. 2. 2015

Poradenská společnost - tým s dlouholetými zkušenostmi v oblasti návrhů a dodávek 
komplexních logistických systémů, stavebního projektování, procesní optimalizace a vývoje SW

=> rozpoznán velký potenciál ke zlepšení bezpečnosti medikačního procesu
=> 2012 založení poradenské společnosti 

• Pomáháme organizacím zvýšit bezpečnost medikačního 
procesu a dosáhnout úspor ve výdajích za léky při 
současném zvýšení celkové efektivity

• Hlavní okruhy činnosti:
1. projekty zvyšování bezpečnosti pacientů
2. projekty zefektivňující management léků
3. řešení strategických logistických problémů/úloh
4. optimalizace/redesign logistických procesů
5. zpracování zadávací dokumentace (IS, technologie atd.)

pomoc při výběru zhotovitele,  podpora při implementaci
6. osvětová činnost

• Reference: FN Brno, VFN, IKEM, FN Královské Vinohrady, 
KN Jihlava, Thomayerova nemocnice, Dům seniorů Kdyně atd.
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Medikační proces: jednoduchý, ale 
vysoce rizikový proces

• Analýza přípravy léků v Německu identifikovala chybovost
4,95 %1) (stejná decentralizovaná manuální příprava léků 
na odděleních jako v ČR).

• 8–12 % pacientů přijatých do nemocnic v EU je 
způsobena újma během poskytování zdravotní péče.2)

• Podle Evropské asociace nemocničních farmaceutů (EAHP) lze pouhým označováním léků čárovým 
kódem, a to na úrovni jednodávkových balení snížit chybovost  v podávání léků o 41,4 %.3)

• Další studie: 
a) 7,5 % medikačních chyb, z toho 4,2 % nežádoucích účinků 4)

b) 19 % medikačních chyb, z toho 7 % nežádoucích účinků 5)

c) 19,7 % medikačních chyb, z toho 8,2 % nežádoucích účinků 6)

Vysvětlivky:
1) Studie Altersberger, I.: Aufbau und Einführung eines Sicherheitsmanagements zur Vermeidung von Medikationsirrtümern (2004).
2) MZČR - Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010-12. (Na prvním místě je uvedena chybovost  při podávání léků -
nesprávná dávka nebo lék.)
3) Oficiální vyjádření EAHP: Amann S., Bonnabry P., Verbeke S., Frontini R.: Request for a production of Single dose-packed drugs z 2012. 
4) Kaushal, R. et al.: Medication Errors and Adverse Drug Events. JAMA, 2001; 285(16): 2114-2120.
5) Barker KN et al.: Medication Errors Observed in 36 Health Care Facilities. Arch Intern Med 2002 Sept 9; 162 (16): 1897-903.
6) Kiekkas et P. et al.: Medication Errors in Critically Ill Adults: A Review of Direct Observation Evidence. American Journal of Critical Care, 2011.

Průzkum mezi předními českými 
zdravotnickými experty

• Na podzim 2013 jsme s partnerskou společností ABC Works, s. r. o. připravili průzkum odborných 
názorů na vybrané zahraniční studie provedené v oblasti bezpečnosti medikace 
– absence vlastních studií v ČR
– kritéria výběru studií: - metodologicky i věcně dobře zpracované, 

- publikované v renomovaných odborných publikacích,
- relevantní pro českého prostředí.

• Naším cílem bylo získat potvrzení či vyvrácení následujícího:
1. medikační chyby se dějí i v českých nemocnicích, 
2. výsledky uvedených studiích jsou platné i pro česká zařízení.

• Respondenti dále uváděli: 
– konkrétní odhady výsledků, kdyby byly provedeny přímo v českých nemocnicích,
– případné doplňující komentáře. 

• Respondenti: přední čeští odborníci na zdravotnictví s dlouholetou praxí.



107

Našimi respondenty byli (abecedně):
1. MUDr. Jan Bříza, MBA; náměstek ředitelky VFN Praha, lékař, chirurg, manažer
2. Mgr. Jarmila Cmuntová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Nemocnice Jihlava, manažerka, zdravotní sestra
3. Ing. Jiří Čihař, ekonomický náměstek FN Motol, v min. náměstek ministra zdravotnictví
4. MUDr. Ladislav Douda, primář interního oddělení Nemocnice Tábor, lékař, internista
5. Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM Praha, farmaceut
6. MUDr. Martin Holcát, náměstek pro léčebnou a preventivní péči FN Motol, lékař, v době průzkumu ministr zdravotnictví ČR
7. MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, lékař, psychiatr
8. Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc., děkan fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, lékař, chirurg, manažer
9. Pharm.Dr. Tatiana Holubová, MHA, vedoucí nemocniční lékárny FN Brno, farmaceut
10. Pharm.Dr. Petr Horák, vedoucí nemocniční lékárny FN v Motole, farmaceut
11. Mgr. Kornélia Chrapková, vedoucí oddělení klinické farmacie, IKEM Praha, klinický farmaceut
12. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, ředitelka VFN Praha, prezidentka České asociace sester, v min. ministryně zdravotnictví ČR, zdravotní sestra
13. MUDr. Kamil Kleňha, primář oddělení plicního a TBC Nemocnice Tábor, lékař, internista, pneumolog
14. Prof. Ing. Josef Kott, DrSc., proděkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, vědec, pedagog s v oboru zdravotnictví
15. MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel FN Brno, manažer, lékař, anesteziolog
16. Pharm.Dr. Helena Kubínová, vedoucí ústavní lékárny Nemocnice Jihlava, farmaceut
17. JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol, manažer, odborník s dlouholetými zkušenostmi ve zdravot. a ve farmaceutickém průmyslu
18. MUDr. Antonín Malina, PhD. MBA, vedoucí školy veřejného zdravotnictví, IPVZ Praha, lékař, pedagog
19. Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, náměstkyně ředitelky pro ošetřovatelskou péči, FN Plzeň, manažerka, zdravotní sestra
20. Mgr. Ema Mičudová, náměstkyně ředitele pro NLZP, FN Brno, manažerka, zdravotní sestra
21. Ing. Pavel Nesnídal, ekonomický náměstek ředitelky VFN Praha, manažer a ekonom s dlouholetými zkušenostmi v řízení nemocnic
22. Mgr. Jana Nováková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou činnost, FN v Motole, manažerka, zdravotní sestra
23. MUDr. Vladimír Pavelka, ředitel IPVZ, manažer, lékař s dlouholetými zkušenostmi v oboru zdravotnictví
24. Prof. MUDr. František Perlík, DrSc., v min. přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK, lékař, klinický farmakolog
25. MUDr. Tom Philipp, PhD., MBA, náměstek ministra zdravotnictví ČR, náměstek pro LP Thomayerovy nemocnice Praha
26. MUDr. Ivo Rovný, MBA, 1. lékařský náměstek ředitele FN Brno, manažer, lékař, chirurg
27. Mgr. Dita Svobodová, PhD., náměstkyně pro NLZP a kvalitu VFN Praha, expertka na oblast bezpečnosti, zdravotní sestra
28. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy v Praze, donedávna děkan 1. LF UK, vědec

Hlavní závěry vlastního průzkumu mezi 
českými zdravotnickými experty

1. Procento chyb v medikačním procesu reálné v českých nemocnicích*): 4,42 – 8,72 %
• střední hodnota 6,57 %
• odpovědi zdravotních sester (nejbližší medikačnímu procesu): 12,58 - 16,49 %
• chybovost medikace se v ČR většinou neeviduje, nevykazuje, neanalyzuje

2. Z případů chybné medikace procento chyb s negativním vlivem na zdraví pacienta reálné 
v českých nemocnicích*): 5,09 – 9,29 % (střední hodnota 7,19 %)

3. Interval prodloužené doby hospitalizace pacienta v důsledku nežádoucího účinku chybné 
medikace*): 2,02 – 3,32 dní (střední hodnota 2,67 dne):
• zvýšení nákladovosti léčby pacienta = ekonomické dopady 
• jednotky až desítky miliónů Kč ročně podle velikosti nemocnice

*) Interval značí průměrnou hodnotu spodní hranice a průměrnou 
hodnotu horní hranice. 

Průzkum publikován v EPMA Journal (European Association for Predictive, Preventive and 
Personalized Medicine): http://www.epmajournal.com/CONTENT/5/1/7
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Proč se chyby dějí?

Typy chyb:
– Nesprávný pacient
– Nesprávný lék
– Nesprávná dávka
– Nesprávný čas
– Nesprávný způsob
– Chybějící/nepodaný lék
– Nesprávná dokumentace

• Medikační proces se v ČR neinovoval (stále manuální decentralizovaná příprava na odděleních). 
– Na rozdíl od jiných procesů v nemocnici je proces přípravy a podávání léků několik dekád stejný 

(nevyužívají se ve světě běžné technologie). 
– Nevyužívá se ověřování medikace klinickým farmaceutem.
– Verifikace pacienta a záznam o podání nebývají dostatečné

=> možnost ověřit správnost podání je velmi limitovaná.
– Skladová evidence léků je administrativně velmi náročná, a tudíž nepřehledná/nespolehlivá.
– Sestry jsou přetěžovány a při přípravě léků vyrušovány.

Proč se chyby dějí?

Typy chyb:
– Nesprávný pacient
– Nesprávný lék
– Nesprávná dávka
– Nesprávný čas
– Nesprávný způsob
– Chybějící/nepodaný lék
– Nesprávná dokumentace

• Medikační proces se v ČR neinovoval (stále manuální decentralizovaná příprava na odděleních). 
– Na rozdíl od jiných procesů v nemocnici je proces přípravy a podávání léků několik dekád stejný 

(nevyužívají se ve světě běžné technologie). 
– Nevyužívá se ověřování medikace klinickým farmaceutem.
– Verifikace pacienta a záznam o podání nebývají dostatečné

=> možnost ověřit správnost podání je velmi limitovaná.
– Skladová evidence léků je administrativně velmi náročná, a tudíž nepřehledná/nespolehlivá.
– Sestry jsou přetěžovány a při přípravě léků vyrušovány.
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Počet medikačních chyb – příklad 
• Průměrný počet podaných léků: 9 / pacienta / den

Vysvětlivky:
1) Dolní hranice intervalu průzkumu odb. názorů
2) Střední hodnota intervalu
3) Horní hranice intervalu 
4) Zásady podle mezinárodního standardu JCI (Joint Commission International)
5) Škrlová M.: Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Grada, 2008, str. 157.

Nemocnice s 500 lůžky: Nemocnice s 1000 lůžky:
Počet podaných dávek léků/rok: 1 642 500 3 285 000

Počet chybně podaných léků / rok:
Chybovost 4,42 %1) 72 599 145 197
Chybovost 6,57 %2) 107 912 215 825
Chybovost 8,72 %3) 143 226 286 452

Správný pacient
Správný lék
Správná dávka
Správný čas
Správný způsob podání
Správná dokumentace
Správné informace o léku
(Právo lék odmítnout)

Počet podání za rok, které při předpokládané míře 
chybovosti nesplňují jednu ze zásad bezpečného 
podávání léků4).

„Medikační proces je považován za nejrizikovější proces 
v nemocnicích, protože pochybení během podávání léků 
patří k těm nejčastějším. Ačkoli jde o relativně 
jednoduchý proces, nabízí prostor pro řadu chyb.“ 5)

Počet nežádoucích účinků  léků – příklad
Míra nežádoucích účinků (NÚ)  
= procento případů, kdy pochybení v medikačním 
procesu způsobilo ohrožení či zhoršení zdravotního 
stavu, nutnost dodatečného léčení, prodlouženou  
dobu hospitalizace atd. 

Vysvětlivky:
1) Střední hodnota intervalu chybovosti = 6,57 %, průměrný počet podaných léků: 

9 / pacienta / den
2) Dolní hranice intervalu míry nežádoucích účinků průzkumu odborných názorů
3) Střední hodnota intervalu míry nežádoucích účinků průzkumu 
4) Horní hranice intervalu míry nežádoucích účinků průzkumu

Počet případů nežádoucích účinků / rok:  
Nemocnice s 500 lůžky: Nemocnice s 1000 lůžky:

Počet medikačních chyb / rok: 1) 107 912 215 825
Míra NÚ: 5,09 %2) 5 493 10 985
Míra NÚ: 7,19 %3) 7 759 15 518
Míra NÚ: 9,29 %4) 10 025 20 050
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Vysvětlivky:
1) Střední hodnota intervalu chybovosti průzkumu odborných názorů (6,57 %)
2) Střední hodnota míry nežádoucích účinků průzkumu odborných názorů (7,19 %)
3) Střední hodnota intervalu prodloužené doby hospitalizace pacienta (2,02 – 3,32 dní) 

v důsledku nežádoucího účinku chybné medikace
4) Počítáno podle ÚZIS - Ekonomické výsledky nemocnic 2013. Uvažujeme 30 % 

z celkových nákladů na 1 ošetřovací den.

Roční náklady chybné medikace – příklad 

Velikost nemocnice:  500 lůžek  1000 lůžek
Předpokládaný průměrný počet medikačních chyb za rok 1) 107 912 215 825
Průměrný počet chybných podání léků, které způsobí NÚ 2) 7 759 15 518
Průměrná doba prodloužení hospitalizace pacienta 
v důsledku nežádoucích účinků špatně podaných léků 3) 2,67 dne
Celkový počet dní prodloužené hospitalizace v důsledku 
chybné medikace 20 717 dní 41 433 dní

Průměrné variabilní náklady na 1 ošetřovací den Krajská nemocnice:
894 Kč

Nemocnice MZČR:
1 764 Kč

Celkové roční nadbytečné náklady na prodlouženou 
hospitalizaci v důsledku nežádoucích účinků léků 18 526 793 Kč 73 075 488 Kč

Bezpečnost procesu podávání léků se 
zvyšuje se zavedením nových technologií

Stupeň 
bezpečnosti:

nejvyšší

střední

nejnižší

Verifikace čárovým kódem u lůžka  
+ centralizovaná automatizovaná 
příprava jednodávek léků

Decentralizovaná manuální příprava léků

Centralizovaná manuální příprava léků

Registrační výdajové skříně na oddělení

Podle EAHP jsou medikační chyby v procesu preskripce a podávání léků rozloženy následovně1:

1) Zdroj: Evropská asociace nemocničních farmaceutů: 
www.gs1.org/docs/healthcare/news_events/220610/12_EAHP_Frontini.pdf

Preskripce
39 %

Příprava a 
logistika

23 %

Podání
38 %

• Začlenění SW na kontrolu 
interakcí a alergií

• Kliničtí farmaceuti součástí 
medikačního procesu
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Přehled technologií podle stupně 
automatizace a způsobu přípravy:

Decentralizovaná příprava léků

Částečně 
automatizovaná 

příprava léků

Automatizovaná 
příprava léků

Centralizovaná příprava léků

Částečně 
automatizovaná 
příprava léků

Manuální 
příprava léků Současný medikační 

proces v českých 
nemocnicích

1. 2.

Technologie pro nemocniční 
lékárny 1. Jednodávkové technologie

2. Vícedávkové technologie 
3. Automatizovaný sklad 

nejednodávkovatelných léků
4. Automatizovaná příprava 

parenterálních léčiv

4.3.
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Bezpečný medikační proces – schéma
(tzv. „closed loop“)

(vč. automat. 
kontroly interakcí)

Bezpečný medikační proces – video



113

Ekonomické přínosy a návratnost (1/2)
Maximální zvýšení bezpečnosti pacienta a výrazné snížení nežádoucích účinků léků 
(viz propočet výše).
Minimalizace celkové zásoby léků v nemocnici a komplexní nástroj pro správu zásoby léků:
 stav příručních skladů léků na odděleních lze snížit o 60-90 %

na nastavenou a automaticky doplňovanou 4denní zásobu),
 možnost vyhodnocení všech transakcí s každou jednodávkou.

Sklad na oddělení - 4denní zásoba jednodávek pro urgentní příjmy a změny medikace:

Velikost příručního skladu léků 
na oddělení s 30 pacienty:

Ekonomické přínosy a návratnost (2/2)
Minimalizace exspirace, likvidace a ztrát léků => optimální využití léků.

+ Lékárníci se stávají součástí medikačního procesu a uplatňují svoji kvalifikaci a expertizu.
+ Sestry získávají více času na přímou práci s pacientem - výrazně se snižuje jejich administrativní 

zátěž (objednávání, evidence zásob a spotřeby léků, správa příručních skladů, příprava léků).
+ Komplexní analýzy a reporty v oblasti medikace a správy léků => možnost transparentně 

vykazovat náklady na pacienta.
+ Snížení nákladů na případné právní spory (procedurální náklady i náklady na odškodnění).

• Návratnost vstupní investice:  obecně 2 - 4 roky.1

• Úspor docíleno, aniž by byl omezen rozsah a dostupnost zdravotní péče.

1) Podle zahraničních zkušeností (studie návratnosti a post-implementační analýzy) 
a předimplementačních studií návratnosti v českém prostředí .

Typ úspory Velikost úspory
Úspora díky zamezení exspiracím 1 - 3 %
Úspora díky možnosti vrácení nepoužitých léků do nemocniční lékárny 2 - 3 %
Úspora díky snížení zásob na jednotlivých odděleních 3 - 5 %
Úspora díky odkrytí vazeb na farmaceutické firmy 3 - 5 %
Úspora díky zamezení vnitřním ztrátám 3 - 5 %
Celkem 12 – 21 %*

*) % současných výdajů nemocnice na HVLP léky
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Zamyšlení na závěr…
99,99% bezpečnost přepočtena na příklady z běžného života:

• 99,99% bezpečnost poštovních služeb (= dopis bude doručen) 
= 561 000 nedoručených dopisů v ČR ročně (561 mil. dopisů/rok1).

• 99,99% bezpečnost leteckého provozu
= 1 000 nehod každý rok (celosvětově 10 miliónu letů/rok2;  znamenalo by ročně 7 nehod 
letadel odbavených z Prahy3).

• 99,99% bezpečnost v porodnicích 
= 11 záměn novorozenců v ČR ročně (106 751 narozených/20134).

Vysvětlivky:
1) Zdroj: Česká pošta 2012
2) Zdroj: Eurocontrol 2012
3) Vypočteno podle počtu letů uváděných Letištěm Praha za rok 2012
4) Zdroj:  ČSÚ 2014

99,99% bezpečnost řady procesů běžného denního 
života není akceptovatelná. 

V medikaci nám stačí bezpečnost 95 % a méně?

HC Logic, s.r.o. Tel:       +420 731 648 404 
IČO: 29391318 Mailto: info@hc-logic.cz
DIČ: CZ29391318 Web:   www.hc-logic.cz

Adresa: Sokola Tůmy 16, Ostrava, 709 00 

Ing. Simona Plischke
Mailto: simona.plischke@hc-logic.cz

Děkuji za pozornost! 



Sborník I. brněnský den klinické farmacie
editoři: Mgr. Jana Gregorová, PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
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