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P!i nasazení nového lé"iva je samoz!ejmostí zhodnoce-
ní jeho p!ínosu pro pacienta, to znamená posouzení 
bene# t$ a%rizik.

V% p!ípad& jakékoliv nejistoty zejména v% oblasti rizik 
mají léka!i i% pacienti mo'nost obrátit se na specialis-
tu v% oboru klinická farmacie, jeho' úkolem je pomoc 
s% kompletním zhodnocením medikace. Jednou 
z% mo'ností navázání spolupráce s% touto odborností 
je vyu'ití platformy lékové ePoradny neziskové orga-
nizace Pr$vodce pacienta, z.s., v% ní' odpovídají na 
dotazy zku(ení klini"tí farmaceuti z%pra'ské Nemocnice 
Ha Homolce.

Hypotézy pilotního projektu
Léková ePoradna funguje ji' n&kolik let, slu'by poskytu-
je zdarma p!ímo pacient$m i% léka!$m. Nar$stající 
mno'ství pacientsk)ch dotaz$ a%'ádostí o%konzultace od 
ambulantních specialist$ i%praktick)ch léka!$ v%ePoradn&, 
prokázalo zájem o%tuto slu'bu v%ambulantním segmen-
tu. Vzhledem k% v)(e uveden)m faktor$m preskripce 
a%s%ohledem na stále se rozvíjející medicínu 21. století, je 
pot!eba konzultace klinick)ch farmaceut$ léka!i velmi 
aktuální a% bude stále nar$stat. To byla dal(í z% hypotéz 
pilotního projektu, kter) se Pr$vodce pacienta rozhodl 
spustit v%roce 2020 ve spolupráci PharmDr. Milady Hala-
"ové a%praktického léka!e MUDr. Norberta Krále.

Cílem bylo zjistit mo'nosti spolupráce, ov&!it fungová-
ní a%zhodnotit efektivitu takov)ch konzultací.

Zku!enosti z"ústavní praxe
Klinicko-farmaceutická pé"e je v% sou"asné dob& v% *R 
poskytována zejména v% ústavním segmentu. 
Mnohaleté zku(enosti s% její realizací v% nemocnicích 
a%podrobná anal)za získan)ch dat jednozna"n& ukazují, 
'e klinicko-farmaceutická pé"e v)znamn)m zp$sobem 
zvy(uje bezpe"nost farmakoterapie u% hospitalizova-
n)ch pacient$ a% sni'uje náklady s% ní spojené. Klini"tí 
farmaceuti aktivn& zasahují u%25-30%% hospitalizovan)ch 
pacient$ (úpravy dávek, prevence a% !e(ení polékov)ch 
ne'ádoucích ú"ink$, lékové interakce, lékov) periope-
ra"ní management, kontraindikace, duplicity apod.).

Lze p!edpokládat, 'e mno'ství polékov)ch problém$ 
je v% ambulantní sfé!e obdobné. P!ípadn& se m$'e, 
vzhledem k% mo'nostem samolé"by a% náv(t&v& u% více 
specialist$, dokonce zvy(ovat. Tento p!edpoklad 
byl potvrzen celorepublikov)m projektem „SENIOR“ 
(realizoval t)m klinick)ch farmaceut$ Nemocnice na 
Homolce spolu s% t)mem Pr$vodce pacienta v% letech 
2015–2018), kter) formou lékov)ch audit$ prov&!oval 
bezpe"nost a%ú"elnost farmakoterapie ve 13 domovech 
pro seniory a%p!edstavoval v)znamnou první sondu do 
ambulantní preskripce.

(Záv&ry pilotního projektu ze spolupráce klinick)ch 
farmaceut$ a%praktick)ch léka!$)

Úvod
Léka!i jsou stále více konfrontování s% pou'itím nov)ch 
lé"iv)ch p!ípravk$ ve sv)ch praxích, co' m$'e p!iná(et 
!adu úskalí. Jedná se nejen o%pot!ebu osvojit si indikace 
t&chto lé"iv, ale je nutné myslet i%na mo'né lékové inter-
akce se stávající medikací, adekvátní dávky, ne'ádoucí 
ú"inky, zm&nu terapeutické hodnoty lé"iv ve stá!í a%dal(í.

Jako problematická se jeví také preskripce velkého 
mno'ství lék$ ordinovan)ch r$zn)mi ambulantními 
specialisty, kte!í vzájemn& o%své preskripci neví. Zde je 
klí"ová práv& role koordinujícího praktického léka!e, 
nebo+ mnohdy je to práv& on, kdo má jako jedin) ucele-
n) p!ehled o%kompletní medikaci, kterou pacient u'ívá.

P!ínosy konzultace praktického
léka!e s"klinick#m farmaceutem

Ing. Marcela Alföldi !perkerová
!editelka Pr$vodce pacienta z.ú.

MUDr. Norbert Král
(Ústav v%eobecného léka!ství, 1. léka!ská fakulta UK, 

praktick# léka! Pankrác s.r.o.)

PharmDr. Milada Hala"ová, Ph.D.
vedoucí Odd&lení klinické farmacie

Nemocnice Na Homolce)
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Pr$m&rn) po"et lék$ na léka!sk) p!edpis, kter) klienti 
domov$ u'ívali, byl 8,2. U% 86% % (!) klient$ prob&hla 
intervence do lékového re'imu (úprava dávky, léková 
interakce, duplicita, kontraindikace, nejasná indikace, 
prevence a% !e(ení ne'ádoucích ú"ink$ apod.) a% pouze 
15%% klient$ z$stalo bez jak)chkoli farmakoterapeutic-
k)ch doporu"ení.

Velk)m p!ínosem pro léka!skou praxi i%v%ambulantním 
sektoru bylo spu(t&ní lékového záznamu, v% n&m' si 
léka! i% farmaceut m$'e ov&!it medikaci, kterou pacient 
u'ívá, resp. která mu byla p!edepsána. Lékov) záznam 
sou"asn& p!edstavuje velk) posun p!i sestavování léko-
v)ch anamnéz p!i p!íjmu pacienta k%hospitalizace "i do 
domov$ pro seniory.

Metodika
Pilotního projektu se zú"astnilo 11 praktick)ch léka!$ 
(PL). Probíhal na podzim roku 2020. Deset PL konzul-
tovalo farmakoterapii p&ti pacient$, jeden PL pouze 
jednoho pacienta.
PL prost!ednictví on-line formulá!e ePoradny vyplnil 
formulá! s%t&mito daty o%sv)ch pacientech:
• Kód pacienta/ky
• Zdravotní poji(+ovna
• Ro"ník narození
• Pohlaví
• V)(ka, váha
• Diagnózy
• Anamnéza
• Status praesens
• Laboratorní vy(et!ení (poslední dostupná)
•  Chronická medikace v"etn& dopl,k$ stravy (název, síla, 

forma lé"iva, schéma u'ívání, poznámka)
• D$vod po'adavku:

a%polypragmazie (8 a%více lé"iv)
b podez!ení na ne'ádoucí ú"inek (konkrétní potí'e)
c   speci# cké po'adavky na zp$sob podání lék$ (NGS, 

PEG)
d zhor(ení funkce elimina"ního orgánu
e interpretace lékov)ch hladin
f periopera"ní management lé"iv
g jiné.

Na záv&r projektu prob&hlo dotazníkové (et!ení mezi 
zú"astn&n)mi PL. Vyjad!ovali se k%form& a%skladb& elek-
tronického formulá!e a%elektronické poradny, ke kvalit& 
odpov&di klinick)ch farmaceut$ (KF), jaké z% odpov&di 
vyvodili záv&ry a%zda cht&jí lékovou ePoradnu vyu'ívat 
i%v%budoucnu.

Konzultace odhalily záva#né lékové problé-
my a"vedly k"omezení polypragmazie
Pilotní projekt jednozna"n& ukázal, 'e vzájemné konzul-
tace jsou léka!$m a%p!edev(ím pacient$m velmi u'ite"né 
a% p!ínosné. S% odpov&-mi klinického farmaceuta byli 
v(ichni léka!i velmi spokojeni. V%pr$m&ru se dotázali na 
p!ípady "ty! sv)ch problematick)ch pacient$ a%u%dvou 
z% nich na základ& konzultace následn& upravili medi-
kaci. U% p&tiny pacient$ byly !e(eny v)znamné lékové 
interakce.

U%v(ech konzultovan)ch pacient$ léka!i uvítali zp& tnou 
vazbu k%vedení lé " by.

Ocenili, 'e díky konzultaci mohli p!istoupit k% redukci 
po"tu lé k$ , minimalizovat lékové interakce a% rizi-
ka farmakoterapie. Rozbor jim pomohl p!i prevenci 
polypragmazie, ne' á doucí ch ú " ink$  a% p!isp&l k% vy((í 
bezpe"nosti lé"by.
Zárove, prakti"tí léka!i vyzdvihli edukativní charakter 
konzultací (citace jejich reakcí):
• „Odhalení interakcí v"etn& dosud neznám)ch, 

podrobné vysv&tlení fungování lé"iv a% mo'n)ch NÚ, 
doporu"eni alternativní lé"by a%následná konzultace.“

• „Zji(t&ní nevhodn)ch lé"iv, pou"ení o% farmakodyna-
mice n&kter)ch lék$. „

• „Pochopení souvislostí fungování jednotliv)ch lék$, 
upozorn&ní na ev. zbyte"nost u'ívání n&kter)ch lék$.“

• „Kontrola ve(keré polypragmazie a% její omezení díky 
hlub(ímu zamy(lení nad spoluprací se specialisty.“

• „P!ipomenutí zapomenut)ch informací.“
• „Mo'nost konzultace medikace v% (ir(ích souvislos-

tech, resumé terapie, zamy(lení nad její revizí.“

V(ichni léka!i zd$raznili, 'e cht&jí vyu'ívat slu'eb klinické-
ho farmaceuta i%nadále. V(ichni zárove, cht&jí s%v)sledky 
rozboru seznamovat své pacienty. Na elektronické form& 
ePoradny léka!i ocenili jednoduchost komunikace („a'� 
mám "as“) a%dostupnost odkudkoliv.

Kazuistika $. 1" – hepatotoxick% potenciál 
& uconazolu
Pacient s! mykotickou infekcí cévní náhrady a! t"#k$m 
po%kozením renálních funkcí (GFR 20 ml/s) je indikován 
cévním chirurgem k!dlouhodobé terapii fluconazolem.

Po n"kolika t$dnech terapie p&ichází s!GIT dyskomfortem, 
#lut$m zbarvením k'#e a!sklér ke svému praktickému léka-
&i. Pacient byl odeslán k! dovy%et&ení gastroenterologem 
(sono, CT b&icha, kompletní jaterní panel v(etn" hepa-
titid). )ádn$ korelát nebyl nalezen, pouze v$znamná 
elevace GGT, ALP a! bilirubinu. Doporu(ena byla dieta 
a!hepatoprotektiva.

Po konzultaci s!klinick$m farmaceutem bylo upozorn"no 
na hepatotoxick$ potenciál fluconazolu, kter$ je v$znam-
n" umocn"n délkou podávání a! zejména kumulací lé(iva 
v! terénu renální insuficience (lé(ivo je eliminováno z! více 
jak 80!% renáln", biologick$ polo(as se u!renální insufici-
ence prodlu#uje z!30 na 100 h). Pro bezpe(né dlouhodobé 
podávání je t&eba úprava dávek v!kontextu tí#e renálního 
po%kození. U! pacienta s! GFR 20 ml/s! je nutno redukovat 
p'vodní dávku fluconazolu o!50!%.

Dávka byla zredukována a! v! pr'b"hu 4! t$dn' dochází 
k! postupné normalizaci jaterního panelu. Úpravou 
dávky nedochází ke sni#ování expozice lé(ivu, ale k! její 
normalizaci.

Kazuistika $. 2"– bolesti hlavy a"vy!!í tep p'i 
cilostazolu
Pacientka s! ICHDK si st"#uje na úporné bolesti hlavy 
a! „rychlé srdce“ (klidová tepová frekvence opakovan" 
80-90 tep'/min) trvající p&ibli#n" 2! m"síce. Pro prodlou-
#ení klaudika(ních vzdáleností je dlouhodob" lé(ena 
cilostazolem. Cilostazol je inhibitor PDE III s! antiagrega(-
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ním a! vasodilata(ními vlastnostmi, jeho# mechanismus 
ú(inku predisponuje k!rozvoji jak bolestí hlavy, tak i!zvy%o-
vání tepové frekvence cca o!10 tep'/min.

Pacientka byla p&ed necel$m (tvrt rokem sou(asn" indi-
kovaná k! lé(b" omeprazolem pro bolesti v! epigastriu. P&i 
sou(asné terapii je t&eba upravovat dávky cilostazolu, 
proto#e omeprazol vede ke kumulaci cilostazolu a!v$znam-
né potenciaci v$%e uveden$ch ne#ádoucích ú(ink'. 
Z! t"chto d'vod' bylo doporu(eno p&i sou(asné terapii 
omeprazolem redukovat dávku cilostazolu o! 50! %, tj. na 
max. 50 mg á 12 h. Jedná se o! standardní &e%ení tohoto 
lékového problému (tj. interakce na úrovni izoenzymu CYP 
2C19). Po 3 t$dnech po intervenci p&ichází spokojená paci-
entka s! vy&e%en$mi bolestmi hlavy a! s! tepovou frekvencí 
70-75 tep'/min.

Projekt pokra$uje i"letos
V)sledek pilotního projektu jednozna"n& potvrdil, 'e 
konzultace praktick)ch léka!$ s% klinick)mi farmaceuty 
vedly ke zv)(ení bezpe"nosti a%ú"elnosti farmakoterapie 

u%chronick)ch polymorbidních pacient$ v%ambulantním 
sektoru a%'e je o%tuto slu'bu zájem.

Od ledna roku 2022 byl schválen nov) kód, kter) umo'-
ní hradit konziliární zhodnocení medikace ambulantního 
pacienta klinick)m farmaceut$m. V(ichni léka!i v% teré-
nu tak budou moci konzultovat farmakoterapii sv)ch 
pacient$, p!edev(ím se z!etelem k%t&m polymorbidním 
a%polypragmatick)m, s%odborníky v%této oblasti.

Do té doby ale i% poté je léková ePoradna Pr$vodce 
pacienta otev!ena v(em léka!$m (i% p!ímo pacient$m), 
a% to zdarma na https://www.pruvodcepacienta.cz/
formular/. Její provoz je hrazen z% grantu ministerstva 
zdravotnictví.

Na základ& p!ipomínek praktick)ch léka!$ t)m ePorad-
ny také upravil formulá! pro léka!e a% z!ídil pro n& 
mo'nost telefonické konzultace od ledna%2022.

Pilotní projekt pokra"uje i% v% leto(ním roce, ú"astní se 
ho 11 praktick)ch léka!$. S%jeho v)sledky se s%vámi rádi 
pod&líme.

D!kujeme Vám za dosavadní spolupráci.
P!ejeme Vám i Va"im blízk#m
p!íjemné pro$ití váno%ních svátk&
a v roce 2022 mnoho "t'stí,
spokojenosti a hlavn' pevné zdraví.
Spole%nost Aidian (d!íve Orion Diagnostica)
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