“Kopernikus Agenda”
Pro všechny zdravotnické pracovníky, nezávisle na jejich profesi, je středem jejich
pozornosti pacient. Případy, které vyžadují léčbu, musí být diagnostikovány individuálně
a léčeny v souladu s obecně uznávanými postupy.
Mezinárodní studie a stejně tak národní průzkumy ukázaly, že 6 – 13% hospitalizací je
způsobeno chybnou preskripcí či chybným podáním medikace.
Smyslem tohoto programu je rozšířit povědomí o možnostech účinného využití služeb
lékárny mezi management nemocnic.
Oblast farmaceutických služeb, které mohou přinést užitek, nezahrnuje pouze logistiku
nákupu léčiv, skladového hospodářství a výdeje a přípravu léčivých přípravků.
Pokud bude na lékárníkovi spočívat i kontrola medikace, ukáže se v celkovém procesu
léčby přínos lékárny v podobě racionálního podávání léčiv, které je optimalizováno na
konkrétního pacienta. Toto přispívá k systému jištění jakosti nemocnice.
Léčebný proces jako celek - od příjmu pacienta do nemocnice, přes léčbu
diagnostikovaného onemocnění, až do okamžiku propuštění - vyžaduje odborné
farmaceutické znalosti.
Konzultační činnost lékárny lze s výhodou využít mimo jiné v zajištění následujících
procesů:
1. Vnitřní standardy nemocnice zajišťují soulad s medikací pacienta v domácí péči.
2. Standardizace terapie a vytvoření SOPů umožní definování sortimentu zásob a s
tím související ekonomicky výhodné opatřování léčiv a následně farmakoekonomické podání léčiv.
3. Optimalizace farmakoterapie zaručuje kvalitu léčby, umožňuje včasný zásah při
výskytu lékových interakcí či vedlejších účinků a zvyšuje tak úroveň ochrany
pacienta.
4. Před propuštěním je pacient vybaven nejen patřičnými léčivy ale především
informacemi o správném způsobu užívání, aby nedošlo k opakované hospitalizaci
v důsledku nesprávného použití předepsaných léčiv.
5. Služby ústavní lékárny mohou být efektivně včleněny do celkového procesu péče
o pacienta, čímž lze dosáhnout lepších výsledků a kontroly terapie.
Nelze přehlédnout, že takovéto činnosti v nemocnici uplatňují určitý vliv na:
1. kontrolu nákladů na terapii omezením zbytečných výdajů za léky

2. usnadnění vyčíslení nákladů léčby jednotlivých pacientů a přenos dat do
propouštěcích zpráv
3. optimální využití lidských zdrojů uprostřed narůstajícího nedostatku lékařského a
ošetřovatelského personálu
Pokud mají mít popisovaná opatření efekt na zvýšení kvality a úsporu peněz, je
nezbytné patřičně umístit farmaceutický servis v léčebném procesu.
Působením klinické farmacie v nemocnici na standardizaci podávání léčiv je dosaženo
nižších nákladů na léky a tím i snížení celkových výdajů za terapii.
Spolupráce nemocničních lékárníků a vedení nemocnice může přispět k obecnému
rozšíření těchto poznatků a pomoci začlenit lékárny do procesu nemocniční péče i v
zájmu plátců zdravotní péče.
Společná setkání a semináře v kombinaci s praktickými názornými příklady napomáhají
vybudovat schopnosti nezbytné pro úspěšné vypořádání se s budoucími požadavky.
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