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Hodnotiaca správa o situácii v nemocničom 
lekárenstve v Európe 

Nasledujúce strany tvoria obsah Hodnotiacej správy o situácii v nemocničnom lekárenstve 
v Európe (ďalej len „Správa“). Je súhrnom spoločne dohodnutých vyjadrení o tom, čo by mal 
každý európsky zdravotnícky systém dosiahnuť pri poskytovaní služieb v oblasti 
nemocničného lekárenstva.  
Obsah Správy sa tvoril počas 18-mesačného hodnotiaceho obdobia, ktoré zahŕňalo dve kolá 
konzultácií s asociáciami z 34 členských štátov EAHP (Európska asociácia nemocničných 
lekárnikov) a 34 pacientmi a profesijnými zdravotníckymi organizáciami použitím online 
metódy Delphi. 
Konečná dohoda o ich znení a rozsahu bola prijatá na Európskom samite o nemocničnom 
lekárenstve, ktorý sa konal v máji 2014 v Bruseli. Vyjadrenia boli predmetom váženého 
hlasovania podľa percentuálneho zastúpenia – asociácií členských krajín EAHP (50%), 
európskych organizácií pacientov (25%) a asociácií reprezentujúcich lekárov a sestričky na 
európskej úrovni (25%). Aby bolo každé vyhlásenie schválené, bol potrebný 85 % alebo vyšší 
súhlas. 
Úplný súhrn priebehu kongresu a formovania vyhlásení bude zverejnený v Európskom 
časopise nemocničného lekárenstva (European Journal of Hospital Pharmacy). 
EAHP a jej národné členské asociácie sa tešia na prácu s národnými zdravotníckymi 
systémami, aby sa v každej európskej krajine zaviedli všetky dosiahnuté atribúty uvedené 
v tejto Správe. 
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Časť 1: Úvodné vyhlásenia a dozor 

1.1 Hlavným cieľom služieb nemocničnej lekárne je optimalizovať výsledky liečby 
pacientov prostredníctvom spolupráce multidisciplinárnych tímov, aby sa dosiahlo 
zodpovedné užívanie liekov vo všetkých zariadeniach poskytujúcich zdravotnú 
starostlivosť pre pacienta. 

1.2 Na európskej úrovni by sa malo na základe najlepších dostupných dôkazov pripraviť 
a implementovať usmernenie „Správne postupy a metódy v nemocničnom 
lekárenstve“. Toto usmernenie bude obsahovať príslušné ľudské zdroje a požiadavky 
na ich školenie a bude pomáhať vnútroštátnym inštitúciám v ich úsilí definovať 
všeobecne uznávané normy v celom rozsahu a úrovni služieb poskytovaných 
nemocničnými lekárňami.  

1.3 Zdravotnícke systémy majú obmedzené zdroje a tieto by sa mali používať 
zodpovedne, aby sa optimalizovali výsledky liečenia pacientov. Nemocniční lekárnici 
by mali v spolupráci s ostatnými zainteresovanými vypracovať kritériá a spôsoby 
merania, ktoré by umožnili stanoviť priority v činnosti nemocničných lekární. 

1.4 Všetky nemocnice by mali mať prístup k nemocničnému lekárnikovi, ktorý je celkovo 
zodpovedný za bezpečné, efektívne a optimálne užívanie liekov. Zdravotnícke úrady 
by mali zabezpečiť, aby každá nemocničná lekáreň bola riadená a kontrolovaná 
lekárnikom, ktorý má zodpovedajúce pracovné skúsenosti v nemocničnom prostredí 
a explicitne preukázateľnú spôsobilosť s prácou v nemocničnej lekárni. 

1.5 Nemocniční lekárnici budú spolupracovať so všetkými príslušnými zúčastnenými 
stranami na príprave plánov zabezpečenia ľudských zdrojov pre celú oblasť činností v 
nemocničnom lekárenstve. Tieto by mali byť pripravené tak, aby sa nemocniční 
lekárnici zapojili do kontrolných činností pri všetkých procesoch užívania liekov tak, 
aby vyhoveli zdravotníckym potrebám a prioritám vo verejnom a súkromnom sektore 
pre dosiahnutie optimalizácie užívania liekov a účinnosti liečby pacientov. 

1.6 Nemocniční lekárnici by mali riadiť a koordinovať činnosti multidisciplinárnych, 
celoorganizačných výborov pre lieky a terapeutiku –alebo obdobných komisií. Mali by 
mať príslušné zastúpenie ako riadni členovia týchto výborov, ktoré by mali dohliadať 
na všetky riadiace liečebné postupy pri podávaní liekov a sústavne ich zlepšovať.  

1.7 Nemocniční lekárnici musia byť zapojení do návrhu, špecifikácie parametrov 
a hodnotenia IKT v rámci medicínskych procesov. Zabezpečí to, že lekárnické služby 
budú zahrnuté do všeobecného rámca informačnej a komunikačnej technológie (IKT) 
nemocnice spolu s postupmi tzv. elektronického zdravotníctva (eHealth) a mobilnej 
zdravotnej starostlivosti (mHealth). 
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Časť 2: Výber, obstarávanie a distribúcia 

2.1 Nemocniční lekárnici by mali byť zapojení do celkového procesu obstarávania liekov. 
Mali by zabezpečiť, aby existovali transparentné procesy obstarávania v súlade 
s osvedčenými postupmi a vnútroštátnymi právnymi predpismi a ktoré by boli založené 
na princípoch bezpečnosti, kvality a účinnosti liekov. 

2.2 Nemocniční lekárnici by mali riadiť vývoj, monitorovanie, skúmanie a zlepšovanie 
postupov užívania liekov a využívania technológií súvisiacich s liekmi. Zodpovednosť 
za používanie týchto postupov môže zostať na ostatných odborníkoch zdravotnej 
starostlivosti a môže byť podľa rôzna druhu lieku, technológie súvisiacej s liekom, 
nastavenia zdravotnej starostlivosti a multidisciplinárneho tímu poskytujúceho 
starostlivosť. 

2.3 Nemocniční lekárnici by mali koordinovať prípravu, údržbu a používanie systému 
evidencie a zoznamov liekov, ktorý môže byť miestny, regionálny a/alebo národný. 
Systém liekopisov musí byť prepojený na príručky, protokoly a liečebné postupy 
vypracované na základe najlepších dostupných faktov vrátane dostupných výsledkov 
liečenia pacientov a farmako-ekonomických hodnotení.  

2.4 Obstarávanie by sa malo robiť podľa zoznamu liekov a výsledky by sa mali oznámiť na 
základe procesu výberu liekov. Mal by tiež existovať taký proces, aby sa zabezpečilo 
správne obstarávanie takých druhov liekov, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamu liekov pri 
ktorých je uvedený návod na bezpečnú a efektívnu liečbu pacientov. 

2.5 Každá nemocničná lekáreň by mala mať pripravené záložné plány pre prípad 
vypredania liekov, ktoré obstaráva. 

2.6 Nemocničné lekárne by mali byť zodpovedné za celú logistiku liekov v nemocniciach. 
Zahŕňa to podmienky pre správne skladovanie, prípravu, dávkovanie, distribúciu 
a zneškodňovanie všetkých liekov, vrátane skúšobných liekov. 

2.7 Nemocniční lekárnici by mali byť zapojení do prípravy postupov pre používanie liekov, 
ktoré si do nemocnice prinesú pacienti. 
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Časť 3: Výroba a namiešavanie liekov 

3.1 Pred samotnou výrobou alebo prípravou lieku v lekárni by mal nemocničný lekárnik 
zistiť, či existuje vhodný a komerčne dostupný farmaceutický ekvivalent a ak je to 
potrebné, prediskutuje dôvody tohto rozhodnutia s príslušnými zainteresovanými 
stranami. 

3.2 Lieky, ktoré si vyžadujú výrobu alebo namiešavanie, musia byť pripravené 
v nemocničnej lekárni zabezpečené prostredníctvom subdodávateľov, avšak v rámci 
zodpovednosti nemocničného lekárnika. 

3.3 Pred začiatkom prípravy lieku v lekárni, musí lekárnik urobiť posúdenie rizík, aby 
stanovil najlepšie požiadavky praxe na kvalitu. Musí zvážiť priestory, zariadenie, 
farmaceutické vedomosti a označovanie. 

3.4 Nemocniční lekárnici musia vytvoriť vhodný systém pre kontrolu kvality, zabezpečenie 
kvality a sledovateľnosti liekov pripravovaných a namiešavaných v lekárni.  

3.5 Nebezpečné lieky by sa mali pripravovať za vhodných podmienok, aby sa 
minimalizovalo riziko kontaminácie produktom a vystavenia nemocničného personálu, 
pacientov a životného prostredia škodlivým účinkom. 

3.6 Ak sa liek pripravuje alebo zmiešava v priestore pre poskytovanie starostlivosti 
o pacienta, nemocničný lekárnik by mal pripraviť písomné inštrukcie, ktoré by 
zabezpečili, aby pracovníci, ktorí sú zapojení do týchto postupov boli riadne vyškolení.  
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Časť 4: Zdravotnícke služby klinickej farmácie 

4.1 Nemocniční lekárnici by mali vedieť o všetkých nastavených hodnotách liečby 
pacienta, aby mohli výhľadovo ovplyvňovať spoločné multidisciplinárne terapeutické 
rozhodovanie; mali by sa plne zúčastňovať na tomto rozhodovacom procese, vrátane 
poskytovania poradenstva, vykonávania a sledovania zmien v medikácii v spolupráci 
s pacientami, opatrovníkmi a ostatnými odborníkmi v zdravotníctve.  

4.2 Nemocničný lekárnik by mal čo najskôr preskúmať a overiť platnosť všetkých 
receptov. Ak to zdravotný stav dovolí, toto overenie by sa malo realizovať pred 
vydaním a podávaním liekov. 

4.3 Nemocniční lekárnici by mali mať prístup k zdravotným záznamom pacienta. Každý 
ich klinický zásah by mal byť zaznamenaný v zdravotnom zázname pacienta 
a analyzovaný z dôvodu informovanosti o zásahoch, ktoré zlepšili kvalitu.  

4.4 Do zdravotných záznamov pacienta by sa mali zaznamenať všetky lieky užívané 
pacientom a pri prijatí pacienta do nemocnice by mal nemocničný lekárnik zosúladiť 
používanie  liekov. Nemocniční lekárnici by mali posúdiť vhodnosť všetkých liekov 
užívaných pacientom, vrátane bylinných a výživových doplnkov. 

4.5 Nemocniční lekárnici by mali napomáhať zabezpečeniu kontinuity liečby tým, že 
zabezpečia prenos informácií o liekoch užívaných pacientom aj v prípadoch, že sa 
pacient presúva medzi jednotlivými zariadeniami. 

4.6 Nemocniční lekárnici, ako neoddeliteľná súčasť celého tímu starajúceho sa o 
pacienta, by mali zabezpečiť, aby pacienti a ich opatrovníci dostali informácie o 
možnosti voľby lekárskej starostlivosti a najmä o spôsobe užívania liekov tak, aby 
tomu rozumeli.  

4.7 Nemocniční lekárnici by mali pacientov, ošetrovateľov a ostatných odborníkov 
v zdravotníctve informovať, vzdelávať, kedy je možné používať lieky mimo ich 
marketingového oprávnenia.  

4.8 Klinické služby lekárne by sa mali neustále vyvíjať, aby sa optimalizovali výsledky 
liečby pacienta. 
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Časť 5: Bezpečnosť pacienta a zabezpečenie kvality 

5.1 „Sedem S-právd o zdraví“ (správne vyliečený pacient, správny liek, správne 
dávkovanie, správny spôsob, správny čas, správne informácie a správna 
dokumentácia) by sa malo v nemocnici potvrdiť pri všetkých činnostiach súvisiacich 
s liekmi.  

5.2 Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť vývoj vhodných stratégií pre zabezpečenie 
kvality pri podávaní liekov, aby sa odhalili chyby a identifikovali priority pre zlepšenie. 

5.3 Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, aby sa nemocnice snažili prehodnocovať 
svoje postupy podávania liekov pomocou vhodného externého akreditačného 
programu pre posúdenie kvality, konali na základe týchto posudkov a aby tak zlepšili 
kvalitu a bezpečnosť týchto postupov.  

5.4 Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť podávanie hlásení o nežiadúcich účinkoch 
liekov a chýb pri podávaní liekov regionálnym alebo národným programom pre 
dohľad nad liekmi alebo programom na zabezpečenie bezpečnosti pacientov. 

5.5 Nemocniční lekárnici by mali pomáhať znižovať riziko chýb pri podávaní liekov 
uverejňovaním spôsobov a metód podávania liekov založených na faktoch, vrátane 
počítačovej podpory pri rozhodovaní. 

5.6 Nemocniční lekárnici by mali identifikovať veľmi nebezpečné lieky a zabezpečiť, aby 
sa použili vhodné postupy pri procesoch ich obstarávania, predpisovania, 
dávkovania, podávania a monitorovania, aby sa znížilo riziko. 

5.7 Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť proces podávania liekov tak, aby sa 
eliminovali možnosti prepisovania pôvodného predpisu a záznamov o podávaní 
liekov.  

5.8 Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, aby sa do zdravotných záznamov pacienta 
presne uviedli informácie o všetkých alergiách a všetky informácie týkajúce sa liekov. 
Tieto informácie by mali byť k dispozícii a mali by sa vyhodnotiť predtým, ako sa 
predpíšu a podajú ďalšie lieky. 

5.9 Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, aby v mieste starostlivosti o pacienta boli 
k dispozícii informácie o bezpečnom užívaní liekov, vrátane ich prípravy a podávania. 

5.10 Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, aby lieky skladované v nemocnici boli 
zabalené a označené tak, aby sa dali ľahko identifikovať, aby boli neporušené až do 
doby tesne pre ich použitím a umožnili správne podávanie.  
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5.11 Nemocniční lekárnici by mali podporovať a implementovať systémy, ktoré by 
umožnili sledovať všetky lieky vydané lekárňou. 
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Časť 6: Vzdelávanie a výskum 

6.1 Vysokoškolské učebné osnovy pre vzdelávanie lekárnikov by mali obsahovať 
skúsenosti z praxe nemocničných lekární. Úlohy všetkých pracovníkov 
v nemocničných zariadeniach, vrátane nemocničných lekárnikov by mali byť 
integrované do učebných osnov ostatných odborníkov v zdravotníctve. 

6.2 Všetci, ktoré sú zapojení do postupov používania liekov by mali byť schopní 
preukázať svoje schopnosti pri plnení úloh. Nemocniční lekárnici by sa mali 
zúčastňovať na príprave celoeurópskych kompetenčných rámcov, aby sa normy pre 
osvedčené postupy dodržiavali. 

6.3 Celoeurópsky kompetenčný rámec je zásadný pre počiatočné postgraduálne 
vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti nemocničného lekárnictva v rámci 
posúdenia individuálnej kompetencie. Okrem toho nemocniční lekárnici by sa mali 
zapájať do príslušných vzdelávacích akcií počas celej svojej kariéry. 

6.4 Nemocniční lekárnici by mali byť zapojení do výskumu a mali by publikovať výsledky 
skúmania, najmä ohľadne postupov a praktík v oblasto nemocničného lekárnictva. 
Výskumné metódy by mali byť súčasťou vysokoškolských a postgraduálnych 
vzdelávacích programov pre nemocničných lekárnikov. 

6.5 Nemocniční lekárnici by sa mali zúčastňovať lekárenských skúšok liekov. 

 


	Hodnotiaca správa o situácii v nemocničom lekárenstve v Európe
	Časť 1: Úvodné vyhlásenia a dozor
	Časť 2: Výber, obstarávanie a distribúcia
	Časť 3: Výroba a namiešavanie liekov
	Časť 4: Zdravotnícke služby klinickej farmácie
	Časť 5: Bezpečnosť pacienta a zabezpečenie kvality
	Časť 6: Vzdelávanie a výskum

