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Púčať P., Lašová L.: Naše skúsenosti s poskytovaním služieb klinickej 
farmácie podľa vyhlásení EAHP



Súčasný stav nemocničného lekárenstva
ako nás vidí a vníma nemocnica

❑ Manažment

▪ Nákladové stredisko

▪ Špecialisti na logistiku liekov, ZP

▪ Špecialisti na verejné obstarávanie liekov / aby nemocnica kupovala lacno

❑ Lekári

▪ Špecialisti na nákup liekov

▪ Špecialisti na prípravu liekov

▪ Zdroj informácií o cene, dostupnosti, prekvapení o povinnosti sústavného vzdelávania

❑ Sestry

▪ Špecialisti na nákup, prípravu, krátkodobá dostupnosť, ekvivalent, rozlišujú kategóriu farmaceut a 
farmaceutický laborant / nevnímajú ho ako rovnocenného partnera



Vyhlásenia EAHP 
pozoruhodný míľnik pre ďalší rozvoj nemocničnej farmácie

• Vznikli ako koncenzus farmaceutických, lekárskych, sesterských organizácií a pacientských skupín

• Predstavujú rámec štandardov pre prax a budúci rozvoj nemocničnej farmácie

• Cieľ: trvale udržiavať a zlepšovať liekový manažment a poskytovať nemocničnú lekárenskú 
starostlivosť o pacienta v najvyššom štandarde

• Poslanie: NF ako súčasť medikačného manažmentu má dohliadať v celom procese na to, aby sa 
dosiahol očakávaný a želaný účinok a aby sa dosiahla bezpečnosť a kvalita

IMPLEMENTÁCIA VYHLÁSENÍ

• Bez implementácie by boli vyhlásenia len „lahodiacim čítaním“

• Projekt implementácie stanovený na 5 rokov – EAHP vyzýva všetky zainteresované osoby na 
účasť



Zainteresované osoby



Služby klinickej farmácie -
pomohli dve náhody

❑ Náhoda prvá – stretnutie s GR

▪ Predstavenie projektu, zdôraznenie kvality liečby (nie ceny)

▪ Potreba dlhodobého vzdelávania, potreba posilnenia kvalitným personálom, potreba úzkej spolupráce 
s oddeleniami – tímové riešenie

▪ Výsledok – pochopenie a ústretovosť

▪ Príprava informácie na gremiálnu poradu

❑ Náhoda druhá – výber asertívneho partnera

▪ Neočakávaná telefonická konzultácia so sestrou JIS v otázkach prípravy a podávania ATB sterilného lieku 
– „mali by ste to povedať aj našim lekárom“

▪ Cielená návšteva a predstavenie projektu primárke – ponuka pri individuálnej FT a tiež monotematické 
vzdelávanie k rôznym okruhom, resp. pre skupiny odborníkov

▪ Výsledok – pochopenie a ústretovosť – „je to prínosné pre nás, malo to tak byť už dávno“

▪ Dostali sme súhlas s prezentovaním výsledkov 2 pacientov



Rezolúcia EU – diferenciácia štúdia farmácie – všeobecná F a nemocničná F

• SR – len všeobecná + špecializácia L, KF, F-T, NF (v príprave)

• KF/účelná farmakoterapia = najlepší benefit pre pacienta/personalizácia (objektom už nie je liek                   

ale pacient)

- bezpečnosť FT, interakcie, optimalizácia/polyfarmácia

- NÚL

- riziká (deti, starí, polymorbídni, gravidita)

- dávkovanie / F-kinetika

CIEĽ – kvalita – pri individuálnom posudzovaní

- systematické posudzovanie

EAHP – 1x ročne vyhodnocuje úroveň nemocničného lekárenstva

SR – najčastejšie odpovede: nie je kapacita farmaceutov, nie je legislatívny rámec

nie je záujem zo strany nadriadených



• Výkony klinickej farmácie sú už  v registri (zatiaľ bez ohodnotenia)

- posudzovanie rizík

- optimalizácia FT

- konzílium

- TDM

- príprava lieku

- príprava sterilného lieku

- príprava lieku s obsahom cytotoxickej látky

- príprava rádiofarmaka

Konkurenčná výhoda (kto začne skôr)



Štruktúra nemocničnej lekárne

• Musí byť zriadené:

- oddelenie klinickej farmácie

- oddelenie prípravy liekov / odd. prípravy sterilných liekov

- oddelenie zdravotníckych pomôcok

- oddelenie prípravy cytostatík (ak je onkologická ambulancia/oddelenie)

- oddelenie prípravy rádiofarmák (ak je odd. nukleárnej medicíny)

• Môže byť zriadené:

- oddelenie výdaja liekov a ZP verejnosti

- oddelenie menežmentu

- oddelenie kontroly









University Hospital Cork´, IR, 850 lôžok, 13 klinických farmaceutov, +3 F (vyšší manažment), 2012



Kalkulácia práce klinického farmaceuta

Počet prípadov/rok Priemerný čas/1 
pac

Počet hodín/rok Počet dní Počet dní/ 
farmaceut

2759 30 min 1380 172 13

N prípadov /1 KF N hodín / 1 KF

212 106 

1060 (FNSP ZA, pri      
min. 5 KF)

530 (2 hod/deň)



Farmakoekonomický rozbor lieku

Triplixam (amlo+indap+perindo)

Vyskladané NC s DPH Rozdiel Doplatok amlodipín 5mg 0,69 € 

30x10 mg/2,5 mg/5 mg 7,85 € 11,70 € - 3,85 € 8,19 € amlodipín 10 mg 0,67 € 

30x10 mg/2,5 mg/10 mg 8,45 € 12,47 € - 4,02 € 8,99 € indapamid 1,25 mg 1,77 € 

30x5 mg/1,25 mg/5 mg 8,15 € 7,54 € 0,61 € 5,17 € indapamid 2,5 mg 1,49 € 

90x10 mg/2,5 mg/10 mg 25,35 € 36,25 € - 10,90 € 22,42 € perindopril 5 mg 5,69 € 

90x10 mg/2,5 mg/5 mg 23,55 € 33,92 € - 10,37 € 20,14 € perindopril 10 mg 6,29 € 

atorvastatín 10 mg 2,02 € 

Amlator (amlo+atorvast) atorvastatín 20 mg 1,87 € 

Vyskladané NC s DPH Rozdiel Doplatok

30x10 mg/10 mg 2,70 € 4,09 € - 1,39 € 3,63 € 

30x10 mg/5 mg 2,70 € 4,20 € - 1,50 € 3,30 € 

30x20 mg/10 mg 2,55 € 7,03 € - 4,48 € 6,10 € 

30x20 mg/5 mg 2,55 € 6,38 € - 3,83 € 5,85 € 

90x20 mg/10 mg 7,65 € 15,66 € - 8,01 € 11,76 € 

Prestance (perindo+amlo)

Vyskladané NC s DPH Rozdiel Doplatok

30x10 mg/10 mg 6,98 € 10,15 € - 3,17 € 8,32 € 

30x5 mg/5 mg 6,38 € 7,06 € - 0,68 € 5,60 € 



Pacient „MI“
Náklad na FT: 4787,-
Počet dní hospitalizácie: 83

• Pacient MI, Ž, 63 rokov, 170 cm, 110 kg, BMI 37, TEP coxae bilat (8 a 10 rokov), Art. Hypert.

• FT: telmisartan, rilmenidin, atorvastatin, nitrendipin, ASA

• Prijatie, 18.10.: ráno pri pokuse vstať nevládala, zosunula sa na zem, 3 dni febrílie do 38 st., TK 
100/60, P166/min, bolesti PDK  + LS chrbtice, ťažšie dýcha, ľahký kašeľ

• FT: AMO/KLAV  3x1,2  g i.v., SULP 3x2 g, NADROPARIN 2x0,8 ml/7,6 KIU, ACC inj, HYLAK, 
NEPHROTEC, F1/1, G5%

• 2. deň zmena ATB: CEFOTAXIM 3x2 g + CIPRO 3x400 mg = 10/14 dní (pokles zápal parametrov)

(HK – S. aureus)

• 29.10. - ĽDK – erysipelas bulosum, KC – Enterococc. f., Staph. Haemolyt., zmena: VANKO 2x1 g 
+CIPRO (12 dní)

• Pátra sa po zdroji – 7.11. – MR – Spondylodiscitída L1-L2, susp. abscesy malých rozmerov v m. 
iliopsoas, odporúčaná konzervatívna terapia



• FT: HK stále St. Haemolyt., pokračuje sa s VANKO 2x1 g + Tygecyklin 2x50 mg, + Fluconazol 1x200 
mg

• 9.11. – KC (larynx) - Klebs. Pneum. – ex VANKO, +Meropenem 3x1 g (11 dní)

• 14.11. – K (spútum) – Candida lusitanie, (stolica – Clostrídie nepotvrdené)

• 21.11. – FT: Klindamycin 3x600 mg, Rifampicin 1x300 mg, Flukonazol 1x100 mg

+ enterálna výživa Resource 3x1 l

• 6.12. – drenáž ložísk

• 18.11. – FT: – Cefotaxim 2x4 g (25 dní), Normix 2x200 mg, Endiex 1xd, Entizol 2xd (hnačky)

• Postupné zlepšenie 11.1. – ukončená hospitalizácia (preklad)



Plazmatická hladina vankomycínu – (20-25 mg/l)
laboratórny nález: 8,2-45,2-11,7-16,7-10,6-38,4 mg/l             (2.11. vyšetrenie 05,45 a 8,00)
S_Bielk: 51,1 g/l                                                                               (7.11. vyšetrenie 07,45 a 08,00)
S_Alb: 24,4 – 20,7 – 18,6 -19,7 g/l , GLF: 0,36 ml/s – 0,26 ml/s



Farmakologická optimalizácia liečby
Väzba na plazmatické bielkoviny

V krvi sa liečivo nachádza v dvoch formách:
a) vo viazanej
b) v neviazanej / voľnej.

Liečivá sa môžu viazať na albumíny (menej na globulíny, kyslý alfa proteín.                                       
Väzba na bielkoviny limituje ich distribúciu /dispozíciu 

Väzba na bielkovinu je reverzibilná. ! Niektoré liečivá sa môžu navzájom vytesňovať !

Komplexy, 200-300 krát väčšie ako molekula liečiva, neprenikajú membránami (nepodliehajú 
biotransformácii ani vylučovaniu)

Pokles PLB - ↑ voľnej frakcie – rýchle vylúčenie z organizmu / skrátenie T MIC (PEN, Cefuroxim, IMI, 
Aztreonam, COL, ERY, VAN, CHLF, TTC, CO-TRIM) - úprava dávky ↑ pri väzbe ATB na PLB ≥ 50 %

Pokles PLB – strata krvi, šok, hladovanie (katabolizmus), choroby obličiek



ATB s výraznou väzbou na PLB

DRUH ATB Väzba na PLB (%)

Penicilin G 65

Ampicilin/Amoxicilin 15-25

AMP/AMOX+IB 15-25

Oxacilin 15-25

Piperacilin 25-33

Cefuroxim 33-50

Cefotaxim 33-50

Ceftazidim 5-24

Cefepim 16-19

Imipenem 13-21

Meropenem 2

Aztreonam 58

Gentamycin 30

Tobramycin 30

Amikacin 11

Kolistin 50

Erytromycin 73-81

Klindamycin 60-94

Vankomycin 50

Ciprofloxacin 20-40

Chloramphenikol 60

Kotrimoxazol 44-70

Tetracykliny 65

Ak je väzba ATB  na PLB viac ako 50 %
pri hypoalbuminémii dochádza k zvýšenému úbytku 
voľnej frakcie GF



Parametre PD/PK
Koncentračno závislé antibiotiká

• Pomer maximálnej koncentrácie k MIC

• (C MAX /MIC) 

• Stanovuje sa pri koncentračno závislých ATB (postantibiotický efekt – aminoglykozidy, 
fluorochinolóny)

• Cieľ: intermitentné podávanie (1-2 x denne), nárazová koncentrácia, zníženie 
nežiadúcich/toxických účinkov                              

• Cmax/MIC = AMG 8:1

• = CHIN 12:1



Zhrnutie

• Pri liečbe infekčných ochorení – dôležité –včasné zahájenie 

- cielená liečba

- účinná koncentrácia

• Hladiny VANKO boli stanovené (nedosiahli terap. konc), neurobila sa korekcia dávkovania

• Nedosiahnutie terap. koncentrácií mohlo byť ovplyvnené prebiehajúcimi katabolickými procesmi 
(zvýš. metabolity N, úbytok S_Bielk a ALB cca -30%), zväčšenie distrib priestoru (opuchy oboch DK) 
s následkom presunu časti ATB a zníženia koncentrácie

Odporúčanie

• Výživa

• Výpočet prvých dávok VANKO podľa modelov FK, potom korekcia podľa TDM

• ??? Revidovať – poučiť – zdôrazniť správny odber vzoriek na TDM

• Riešenie interakcií





Pacient „PN“
Náklad na FT: 6108,92
Počet dní hospitalizácie: 51

• OA: pacient PN, 76 roč. obézny muž bez zdr. dokum., art. hypertenzia,  koxartróza vpravo III. – IV. st., protrah. 
febril. stav, chrípka v predchorobí asi týždeň, dyspnoe, oligúria, dehydratácia

• LA: perindopril, indapamid, betaxolol, diklofenak

• CRP: 370 – 420 mg/l, PCT 21 - 100 ng/ml, urea 25...35...46 mmol/l, kreatinín 250...400...450 umol/l

• Úvodná TH: ciprofloxacín, cefoperazón/sulbaktám

• 3. deň: HK – St. aureus – ciprofloxacín pokračuje, pridaný meropeném, cefoperazón/sulbaktám ex

• MR chrbtice: akút. spondylodiscitída, abscesy para a preverteb., odporúčaná konzerv. liečba, zmena ATB –
pridaný rifampicín a klindamycín, pokračuje meropeném, ciprofloxacín ex

• prekonané TBC v anamnéze – pridaný izoniazid a moxifloxacín, vysadené po neg. výsledku z kultivácie

• pretrvávajúce febrílie, ster TSK – S. haemolyticus, E. faecium, C. albicans – terapia vankomycínom, 
flukonazolom, ostatné ATB ex

• hypoalbuminémia (25 g/l), edémy, ascites, MODS, iHD

• progresia ochorenia, MOF, exitus



Zmeny farmakokinetiky

Hypoalbuminémia

• väzba na albumín – klindamycín 40-94 %, rifampicín 75 %, vankomycín ~50 % 

Sepsa, ascites – zvýšenie Vd hydrofilných liečiv                 Vdascites = (Vdnormal x DBW) + (TBW - DBW)   

• Vdvankomycín 0,3-0,43 l/kg, Vdmeropeném 0,25l/kg         

Obezita (>30% IBW)                ABW = IBW + [0,4 (TBW - IBW)]

• ciprofloxacín – 400 mg/8 hod

• meropenem – rovnaká dávka, predĺžená infúzia

• vankomycín

– úvodná dávka 20-25 mg/kg TBW (max 2,5 g), ďalej 10-15 mg/kg TBW (max 2 g) a 12 hod podľa TDM

– úvodná dávka 25-30 mg/kg ABW, ďalej 15 mg/kg ABW a 12 hod podľa TDM      

• flukonazol – úvodná dávka 12 mg/kg TBW, potom 6 mg/kg TBW a 24 hod



Zmeny farmakokinetiky

iHD

• vysokoúčinné membrány umožňujú dobrú dialyzovateľnosť aj liečiv s vyššou Mr, voľná frakcia je dialyzovaná 
ihneď

• klírens liečiv závislý od použitej eliminačnej metódy (membrána, prietok a použité roztoky)

• celkový klírens (aj reziduálna funkcia obličiek) 

• ciprofloxacín – max 400 mg/24 hod, denne, v deň iHD až po jej ukončení

• meropeném – 0,5-1 g/24 hod, denne, v deň iHD až po jej ukončení

• vankomycín – úvodná dávka 15-20 mg/kg, udržiavacie dávky (po iHD) podľa TDM (odber pred iHD)

• flukonazol – 200 – 800 mg len v deň iHD po jej ukončení



TDM - vankomycín

• optimum - trough ~15 mg/l (odber pred iHD)

• podanie vankomycínu – 5:00 a 17:00 hod

• iHD – 8:00 až 11:30 hod a 2-3 dni

• edukácia personálu - validita vykonaných odberov, správna interpretácia výsledkov (1. odber už po 3.-4. 
dávke, evidovať presne časy podania a odberu)

Odber pre TDM (hod) Odstup od podania Hladina vankomycínu Odstup od iHD

5:00 (po 7.-8. dávke) pred, po dávke? 35 mg/l 2 dni

7:00 (ten istý deň) 1 hod po dotečení 42,3 mg/l 2 dni

5:51 (o 3 dni) pred, po dávke? 45,7 mg/l 2 dni

7:00 (o 3 dni) 1 hod po dotečení? 52,4 mg/l 2 dni



Záver



• Objasnenie cieľov a budúceho rozvoja nemocničnej farmácie sa nestretlo s neporozumením ani u 
top manažmentu, ani u kľúčových poskytovateľov ZS

• Negatívne hodnotíme nedostupnosť prístupu k informáciám

• Implementáciu sťažuje nevedomosť kľúčových osôb o EAHP vyhláseniach, odbornej spôsobilosti 
nemocničného farmaceuta, snahe a možnostiach kvalitatívne ovplyvniť FT

• Dlhodobé presadzovanie cieľov je sťažené častou zmenou na postoch manažmentu (ak má byť 
farmaceut riadený, nemal by dávať rady ako byť riadený)

• Implementácia EAHP by mala byť strategickým materiálom rozvoja nemocnice tak, aby sa pri 
prípadnej zmene manažmentu dosiahla kontinuita)

• Mala by sa zaviesť kontrola úrovne implementácie MZ, dotazníky by sa mali zasielať v kópii aj 
nadriadeným zložkám, mali by byť porovnávané na národnej úrovni, diskutované a zverejňované



Ďakujeme za pozornosť!








