
	  
	  

Evropské	  statementy	  o	  nemocničním	  lékárenství 

EEvvrrooppsskkéé  ssttaatteemmeennttyy  oo  nneemmooccnniiččnníímm  
lléékkáárreennssttvvíí  

V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná 
se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy zdravotnictví 
dosáhnout v rámci poskytování nemocničních lékárenských služeb. 

Prohlášení bylo sepsáno na základě 18-měsíčního procesu revizí, jehož součástí byla dvě 
kola konzultací Delphi metodou s účastí 34 asociací členských zemí EAHP a 34 organizací 
sdružujících pacienty a zdravotníky. 

O konečném znění a rozsahu působnosti prohlášení bylo rozhodnuto na Evropském 
summitu nemocničního lékárenství konaném v Bruselu v květnu 2014. O prohlášení se 
hlasovalo prostřednictvím vážených hlasů asociací členských zemí EAHP (50 %), 
evropských organizací pacientů (25 %) a sdružení zastupujících lékaře a sestry na evropské 
úrovni (25 %). K potvrzení každého z bodů prohlášení byl třeba alespoň 85% souhlas. 

Úplné shrnutí jednání na summitu a formulace prohlášení bylo zveřejněno v časopise 
European Journal of Hospital Pharmacy. 

EAHP a její členská sdružení z jednotlivých států nyní vyzývají ke spolupráci reprezentanty 
zdravotnictví a k naplnění všech bodů Evropského prohlášení o nemocničním lékárenství 
v každé evropské zemi. 
   



	  
	  

Evropské	  statementy	  o	  nemocničním	  lékárenství 

OOddddííll   11::  ÚÚvvooddnníí  uussttaannoovveenníí  aa  řříízzeenníí  

11..11 NNeejjddůůlleežžii ttěějjššíímm  ccíí lleemm  nneemmooccnniiččnníí  ffaarrmmaacciiee  jjee  oopptt iimmaall iizzoovvaatt  vvýýsslleeddkkyy  
ppaacciieennttůů  ddííkkyy  ssppoolluupprrááccii   vv  rráámmccii   mmuull tt iiddiisscciippll iinnáárrnníícchh  ttýýmmůů  aa  pprroossaazzeenníí  
sspprráávvnnééhhoo  ppoouužžíívváánníí  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  vvee  vvššeecchh  ttyyppeecchh  pprroossttřřeeddíí..  

11..22 NNaa  eevvrrooppsskkéé  úúrroovvnnii   bbyy  ssee  mměěllyy  vvyypprraaccoovvaatt  aa  rreeaall iizzoovvaatt  zzáássaaddyy  „„sspprráávvnnéé  
pprraaxxee  nneemmooccnniiččnníí  ffaarrmmaacciiee““  vvyycchháázzeejj ííccíí   zz  nneejj lleeppššíícchh  ddoossttuuppnnýýcchh  
zznnaalloossttíí ..   SSoouuččáássttíí   ttěěcchhttoo  zzáássaadd  bbuuddoouu  ppřříísslluuššnnéé  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  ppeerrssoonnááll   
aa  šškkoolleenníí..   ZZáássaaddyy  bbuuddoouu  ppřř iissppíívvaatt    kkee  ssnnaazzee  jjeeddnnoott ll iivvýýcchh  ssttááttůů  ssttaannoovvii tt   
uuzznnáávvaannéé  ssttaannddaarrddyy  vv  ppllnnéémm  rroozzssaahhuu  aa  nnaa  vvššeecchh  úúrroovvnníícchh  nneemmooccnniiččnníí  
ffaarrmmaacciiee..   

11..33 VV  ssyyssttéémmeecchh  zzddrraavvoottnniiccttvvíí  jjssoouu  oommeezzeennéé  zzddrroojjee  aa  mměěllyy  bbyy  ssee  vvyyuužžíívvaatt  
ooddppoovvěěddnněě  ttaakk,,  aabbyy  ssee  ddoossááhhlloo  ccoo  nneejj lleeppššíícchh  vvýýsslleeddkkůů  zz  hhlleeddiisskkaa  
ppaacciieennttůů..  ZZaamměěssttnnaannccii   nneemmooccnniiččnníícchh  lléékkáárreenn  bbyy  mměěll ii   vvee  ssppoolluupprrááccii   
ss  ddaallššíímmii  zzúúččaassttnněěnnýýmmii  ssttrraannaammii  vvyypprraaccoovvaatt  kkrr ii ttéérr iiaa  aa  ooppaattřřeenníí  kkee  
ssttaannoovveenníí  pprr iioorr ii tt   pprroo  ččiinnnnoosstt  nneemmooccnniiččnníícchh  lléékkáárreenn.. 

11..44 VVššeecchhnnyy  nneemmooccnniiccee  bbyy  mměěllyy  mmíítt   kk  ddiissppoozziiccii   nneemmooccnniiččnnííhhoo  lléékkáárrnnííkkaa,,  
kktteerrýý  nneessee  cceellkkoovvoouu  ooddppoovvěěddnnoosstt  zzaa  bbeezzppeeččnnéé,,  úúččiinnnnéé  aa  oopptt iimmáállnníí  
ppoouužžíívváánníí  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů..  ZZddrraavvoottnniicckkéé  oorrggáánnyy  bbyy  mměěllyy  ddbbáátt  nnaa  ttoo,,  
aabbyy  vvššeecchhnnyy  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnyy  vveeddll ii   lléékkáárrnnííccii   ss  ooddppoovvííddaajj ííccíímmii  
pprraaccoovvnníímmii  zzkkuuššeennoossttmmii  vv  nneemmooccnniiččnníímm  pprroossttřřeeddíí  aa  jjeeddnnoozznnaaččnněě  
pprrookkaazzaatteellnnoouu  kkvvaall ii ff iikkaaccíí  pprroo  ppoosskkyyttoovváánníí  lléékkáárreennsskkýýcchh  sslluužžeebb  
vv  nneemmooccnniiccíícchh.. 

11..55 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   ssppoolluupprraaccoovvaatt  ssee  vvššeemmii  zzaaiinntteerreessoovvaannýýmmii  
ssttrraannaammii  nnaa  vvyyttvvoořřeenníí  pplláánnůů  pprroo  ppeerrssoonnáállnníí  ppooll ii tt iikkuu  vv  nneemmooccnniiččnníícchh  
lléékkáárrnnáácchh,,  kktteerréé  vv  ppllnnéé  ššíířř ii   zzoohhlleeddňňuujj íí   pprraaxxii   ttěěcchhttoo  oorrggaanniizzaaccíí..   TTyyttoo  
pplláánnyy  bbyy  mměěllyy  bbýýtt  kkoonncciippoovváánnyy  ttaakk,,  aabbyy  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   ddoohhll íížžeell ii   
nnaa  vvššeecchhnnyy  ffáázzee  pprroocceessuu  ppoouužžíívváánníí  lléékkůů,,  aabbyy  bbyyllyy  nnaappllnněěnnyy  zzddrraavvoottnníí  
ppoottřřeebbyy  aa  pprr iioorr ii ttyy  vvee  vveeřřeejjnnéémm  ii   ssoouukkrroomméémm  sseekkttoorruu  ss  ccíí lleemm  
oopptt iimmaall iizzoovvaatt  ppoouužžíívváánníí  lléékkůů  aa  vvýýsslleeddkkyy  llééččbbyy  ppaacciieennttůů..  

11..66 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   řř ííddii tt   aa  kkoooorrddiinnoovvaatt  ččiinnnnoosstt ii   
mmuull tt iiddiisscciippll iinnáárrnníícchh  cceelloonneemmooccnniiččnníícchh  lléékkoovvýýcchh  kkoommiissíí   ččii   oobbddoobbnnýýcchh  
ssuubbjjeekkttůů..  MMěěll ii   bbyy  vv  nniicchh  mmíítt   nnáálleežžii ttéé  zzaassttoouuppeenníí  jjaakkoo  ppllnnoopprráávvnníí  ččlleennoovvéé  
ttaakkoovvýýcchh  vvýýbboorrůů,,  ddoohhll íížžeejj ííccíí  nnaa  ppřříípprraavvuu  aa  vvyylleeppššoovváánníí  jjeeddnnoott ll iivvýýcchh  
pprroocceessůů  ssoouuvviisseejj ííccíícchh  ss  lléékkyy.. 

11..77 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   ssee  vv  rráámmccii   pprroocceessůů  ssppoojjeennýýcchh  ss  lléékkyy  mmuusseejj íí   
ppooddíí lleett  nnaa  nnaavvrrhhoovváánníí,,   ssppeeccii ff iikkaaccii   ppaarraammeettrrůů  aa  hhooddnnoocceenníí  iinnffoorrmmaaččnníícchh  
aa  kkoommuunniikkaaččnníícchh  tteecchhnnoollooggii íí   (( IIKKTT))..   ZZaajj iisstt íí   ssee  ttaakk  iinntteeggrraaccee  
lléékkáárreennsskkýýcchh  sslluužžeebb  ddoo  vvššeeoobbeeccnnééhhoo  rráámmccee  IIKKTT  nneemmooccnniiccee  vvččeettnněě  
eelleekkttrroonniicckkýýcchh  zzddrraavvoottnníícchh  ((eeHHeeaall tthh))  aa  mmoobbii llnníícchh  zzddrraavvoottnníícchh  ((mmHHeeaall tthh))  
ppllaattffoorreemm.. 
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OOddddííll   22::  VVýýbběěrr,,  nnáákkuupp  aa  ddiissttrr iibbuuccee  

22..11 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  ssee  mměěll ii   aakktt iivvnněě  úúččaassttnnii tt   kkoommpplleexxnnííhhoo  pprroocceessuu  
nnáákkuuppuu  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů..  MMěěll ii   bbyy  zzaajj iiššťťoovvaatt  zzaavveeddeenníí  ttrraannssppaarreennttnníícchh  
nnáákkuuppnníícchh  pprroocceessůů  vv  ssoouullaadduu  ss  oossvvěěddččeennýýmmii  ppoossttuuppyy  aa  vvnnii ttrroossttááttnníímmii  
pprráávvnníímmii  ppřřeeddppiissyy  aa  ii   vv  ssoouullaadduu  ssee  zzáássaaddaammii  bbeezzppeeččnnoosstt ii ,,   kkvvaall ii ttyy  
aa  úúččiinnnnoosstt ii   lléékkůů.. 

22..22 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   vvéésstt  vvyypprraaccoovváávváánníí,,   sslleeddoovváánníí,,   rreevviizzii   
aa  zzddookkoonnaalloovváánníí  pprroocceessůů  ppoouužžíívváánníí  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  aa  tteecchhnnoollooggii íí   
ss  nníímm  ssoouuvviisseejj ííccíícchh..  OOddppoovvěěddnnoosstt  zzaa  uuppllaattňňoovváánníí  ttěěcchhttoo  pprroocceessůů  mmoohhoouu  
nnéésstt  ttaakkéé  jj iinníí  zzddrraavvoottnnííccii   aa  mmůůžžee  ssee  rrůůzznnii tt   vv  zzáávviisslloosstt ii   nnaa  llééččiivvéémm  
ppřříípprraavvkkuu,,  ssoouuvviisseejj ííccíímmii  tteecchhnnoollooggiieemmii,,   zzddrraavvoottnniicckkéémm  pprroossttřřeeddíí  
aa  mmuull tt iiddiisscciippll iinnáárrnníímm  ttýýmmuu,,  kktteerrýý  zzddrraavvoottnníí  ppééččii   ppoosskkyyttuujjee.. 

22..33 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnniiccii   bbyy  mměěll ii   kkoooorrddiinnoovvaatt  vvyypprraaccoovváávváánníí,,   uuddrržžoovváánníí  
aa  ppoouužžíívváánníí  ssyyssttéémmuu  lléékkoovvééhhoo  ppoozzii tt iivvnnííhhoo  ll iissttuu,,  aaťť  uužž  nnaa  mmííssttnníí,,   
rreeggiioonnáállnníí,,   ččii   vvnnii ttrroossttááttnníí  úúrroovvnnii ..   PPoozzii tt iivvnnííhhoo  ll iisstt   bbyy  mměěll   bbýýtt  pprrooppoojjeenn  
ss  gguuiiddeell iinnyy,,  pprroottookkoollyy  aa  pprrooggrraammyy  llééččbbyy  nnaa  zzáákkllaadděě  nneejj lleeppššíícchh  
ddoossttuuppnnýýcchh  zznnaalloossttíí   vvččeettnněě  vvýýsslleeddkkůů  ppaacciieennttůů  aa  ppřřííppaaddnnýýcchh  ddoossttuuppnnýýcchh  
ffaarrmmaakkooeekkoonnoommiicckkýýcchh  hhooddnnoocceenníí.. 

22..44 NNáákkuupp  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  bbyy  mměěll   vvyycchháázzeett  zz  ppoozzii tt iivvnnííhhoo  ll iissttuu  ((PPLL))  
aa  pprroobbííhhaatt  nnaa  zzáákkllaadděě  pprroocceessuu  vvýýbběěrruu  zz  PPLL..  ZZáárroovveeňň  bbyy  mměěll   bbýýtt  zzaavveeddeenn  
oovvěěřřeennýý  ppoossttuupp  pprroo  nnáálleežžii ttýý  nnáákkuupp  lléékkůů,,  kktteerréé  vv  PPLL  nneejjssoouu  uuvveeddeennyy,,  
vv  ppřřííppaadděě,,  žžee  jjee  jjeejj iicchh  ppoouužžii tt íí   nnuuttnnéé  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  bbeezzppeeččnnoouu  aa  eeffeekktt iivvnníí  
ppééččii   oo  jjeeddnnoott ll iivvéé  ppaacciieennttyy.. 

22..55 KKaažžddáá  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnaa  bbyy  mměěllaa  mmíítt   ppřř iipprraavveennyy  pplláánnyy  pprroo  ppřřííppaadd  
nneeppřřeeddvvííddaannééhhoo  nneeddoossttaattkkuu  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů,,  kktteerréé  bběěžžnněě  nnaakkuuppuujjee.. 

22..66 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   bbýýtt  ooddppoovvěěddnníí  zzaa  vveešškkeerroouu  llooggiisstt iikkuu  
llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  vv  nneemmooccnniiccii ..   JJeejj íí   ssoouuččáássttíí   jjssoouu  ooddppoovvííddaajj ííccíí  ppooddmmíínnkkyy  
sskkllaaddoovváánníí,,   ppřříípprraavvyy,,  vvýýddeejjee,,  ddiissttrr iibbuuccee  aa  ll iikkvviiddaaccee  vvššeecchh  lléékkůů  vvččeettnněě  
ttěěcchh,,  kktteerréé  ssee  ppoouužžíívvaajj íí   pprroo  vvýýzzkkuummnnéé  úúččeellyy.. 

22..77 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  ssee  mměěll ii   ppooddíí lleett  nnaa  ttvvoorrbběě  ppoossttuuppůů  ttýýkkaajj ííccíícchh  ssee  
uužžíívváánníí  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů,,  kktteerréé  ssii   ddoo  nneemmooccnniiccee  ppřř iinnááššeejj íí   ppaacciieenntt ii ..  
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OOddddííll   33::  PPřříípprraavvaa  llééččiivv  

33..11 PPřřeedd    ppřříípprraavvoouu  llééččiivvééhhoo  ppřříípprraavvkkuu  vv  lléékkáárrnněě  bbyy  mměěll   nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííkk  
oovvěěřř ii tt   kkoommeerrččnníí  ddoossttuuppnnoosstt  ooddppoovvííddaajj ííccííhhoo  llééččiivvééhhoo  ppřříípprraavvkkuu..  VV  ppřřííppaadděě  
ppoottřřeebbyy  ss  ppřříísslluuššnnýýmmii  zzúúččaassttnněěnnýýmmii  ssuubbjjeekkttyy  pprrooddiisskkuuttoovvaatt  oottáázzkkuu  
nnuuttnnoosstt ii   iinnddiivviidduuáállnníí  ppřříípprraavvyy  .. 

33..22 LLéékkyy,,  kktteerréé  jjee  ttřřeebbaa  ppřř iipprraavvii tt ,,   mmuusseejj íí   ppřř iipprraavvoovvaatt  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnyy,,  
nneebboo  jjeejj iicchh  ppřříípprraavvuu  mmuusseejj íí   zzaaddaatt  jj iinnéémmuu  zzaařříízzeenníí  ss  ppřříísslluuššnnýýmm  
ppoovvoolleenníímm..  OOddppoovvěěddnnoosstt  ppřř ii ttoomm  nneessee  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííkk.. 

33..33 PPřřeedd  vvýýrroobboouu  llééččiivvééhhoo  ppřříípprraavvkkuu  mmuussíí  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííkk  pprroovvéésstt  
ppoossoouuzzeenníí  rr iizziikk  aa  ssttaannoovvii tt   ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  kkvvaall ii ttuu  nnaa  zzáákkllaadděě  oossvvěěddččeennýýcchh  
ppoossttuuppůů..  VV  ssoouuvviisslloosstt ii   ss  tt íímm  ssee  mmuusseejj íí   zzoohhlleeddňňoovvaatt  pprroossttoorryy,,  vvyybbaavveenníí,,   
ffaarrmmaacceeuutt iicckkéé  zznnaalloosstt ii   aa  oozznnaaččoovváánníí.. 

33..44 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnniiccii   mmuusseejj íí   zzaajj iisstt ii tt ,,   aabbyy  pprroo  llééččiivvéé  ppřříípprraavvkkyy  
ppřř iipprraavvoovvaannéé    vv  lléékkáárrnněě  bbyyll   zzaavveeddeenn  nnáálleežžii ttýý  ssyyssttéémm  kkoonnttrroollyy  kkvvaall ii ttyy,,   
jj iiššttěěnníí  kkvvaall ii ttyy  aa  sslleeddoovvaatteellnnoosstt ii ..  

33..55 NNeebbeezzppeeččnnéé  llééččiivvéé  ppřříípprraavvkkyy  bbyy  ssee  mměěllyy  ppřř iipprraavvoovvaatt  zzaa  ooddppoovvííddaajj ííccíícchh  
ppooddmmíínneekk  ttaakk,,  aabbyy  ssee  mmiinniimmaall iizzoovvaalloo  rr iizziikkoo  kkoonnttaammiinnaaccee  ppřříípprraavvkkuu  
aa  oohhrroožžeenníí  pprraaccoovvnnííkkůů,,  ppaacciieennttůů  aa  pprroossttřřeeddíí  nneemmooccnniiccee.. 

33..66 VV  ppřřííppaadděě,,  žžee  rreekkoonnsstt ii ttuuccee  nneebboo  mmíísseenníí  ppřříípprraavvkkůů  pprroobbííhháá  vv  pprroossttoorruu,,  kkddee  
ssee  ooššeettřřuujj íí   ppaacciieenntt ii ,,   mměěll   bbyy  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííkk  sscchhvvááll ii tt   ppíísseemmnnéé  
pprraaccoovvnníí  ppoossttuuppyy  zzaajj iiššťťuujj ííccíí  nnáálleežžii ttéé  šškkoolleenníí  pprraaccoovvnnííkkůů  úúččaassttnnííccíícchh  ssee  
ttěěcchhttoo  ččiinnnnoossttíí .. 
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OOddddííll   44::  KKll iinniicckkooffaarrmmaacceeuutt iicckkáá  ppééččee  

44..11 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   ppůůssoobbii tt   vvee  vvššeecchh  pprroossttřřeeddíícchh  ppééččee  
oo  ppaacciieennttyy,,  aabbyy  mměěll ii   ppřříí lleežžii ttoosstt  oovvll iivvňňoovvaatt  ssppoolleeččnnéé,,  mmuull tt iiddiisscciippll iinnáárrnníí  
rroozzhhooddoovváánníí  oo  llééččbběě;;  mměěll ii   bbyy  ssee  ppllnněě  úúččaassttnnii tt   rroozzhhooddoovvaaccííhhoo  pprroocceessuu  
vvččeettnněě  ppoorraaddeennssttvvíí ,,   rreeaall iizzaaccee  aa  sslleeddoovváánníí  zzmměěnn  ppooddáávváánníí  lléékkůů  zzaa  ppllnnéé  
ssppoolluuúúččaasstt ii   ppaacciieennttůů,,  ooššeettřřuujj ííccííhhoo  ppeerrssoonnáálluu  aa  ddaallššíícchh  zzddrraavvoottnnííkkůů.. 

44..22 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííkk  bbyy  mměěll   ccoo  nneejjddřříívvee  kkoonnttrroolloovvaatt  aa  ppoottvvrrzzoovvaatt  
vveešškkeerréé  lléékkaařřsskkéé  ppřřeeddppiissyy..  TTaattoo  kkoonnttrroollaa  bbyy  mměěllaa  vvžžddyy,,  kkddyyžž  ttoo  kkll iinniicckkéé  
ppooddmmíínnkkyy  uummoožžnníí,,   pprroobbííhhaatt  ppřřeedd  ppoosskkyyttnnuuttíímm  aa  ppooddáánníímm  llééččiivvééhhoo  
ppřříípprraavvkkuu.. 

44..33 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   mmíítt   ppřřííssttuupp  kkee  zzddrraavvoottnniicckkéé  ddookkuummeennttaaccii   
ppaacciieennttůů..  DDoo  nníí  bbyy  ssee  mměěllyy  zzaazznnaammeennáávvaatt  jjeejj iicchh  kkll iinniicckkéé  zzáássaahhyy,,  kktteerréé  
bbyy  ssee  mměěllyy  aannaallyyzzoovvaatt,,   aabbyy  ssee  ppooddnníítt ii llyy  ddaallššíí  kkrrookkyy  ss  ccíí lleemm  zzvvýýššii tt   
kkvvaall ii ttuu.. 

44..44 VVeešškkeerréé  llééččiivvéé  ppřříípprraavvkkyy  uužžíívvaannéé  ssaammoossttaattnněě  ppaacciieennttyy  bbyy  mměěllyy  bbýýtt  
zzaazznnaammeennáávváánnyy  vv  lléékkaařřsskkéé  ddookkuummeennttaaccii   ppaacciieennttaa  aa  ppřř ii   ppřř ii jjeettíí   ppaacciieennttaa  
kk  hhoossppii ttaall iizzaaccii   bbyy  vvhhooddnnoosstt  jjeejj iicchh  uužžíívváánníí  mměěll   ppoossoouuddii tt   nneemmooccnniiččnníí  
lléékkáárrnnííkk..   NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   ppoossuuzzoovvaatt  vvhhooddnnoosstt  vvššeecchh  
uužžíívvaannýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  vvččeettnněě  bbyyll iinnnnýýcchh  ddooppllňňkkůů  aa  ddooppllňňkkůů  ssttrraavvyy..  

44..55 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   nnaappoommááhhaatt  kkoonnzziisstteennttnníí  ppééččii   oo  ppaacciieennttyy  
ppoommooccíí  ssdděělloovváánníí  iinnffoorrmmaaccíí  oo  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvccíícchh  ppřř ii   vveešškkeerrýýcchh  
ppřřeekkllaaddeecchh  ppaacciieennttůů  mmeezzii   jjeeddnnoott ll iivvýýmmii  zzddrraavvoottnniicckkýýmmii  zzaařříízzeenníímmii  
ii   vv  rráámmccii   nniicchh.. 

44..66 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   jjaakkoožžttoo  nneeddíí llnnáá  ssoouuččáásstt  vvššeecchh  ttýýmmůů  
ppeeččuujj ííccíícchh  oo  ppaacciieennttyy  zzaajj iiššťťoovvaatt,,   aabbyy  ppaacciieenntt ii   ii   jjeejj iicchh  ooššeettřřuujj ííccíí  ppeerrssoonnááll   
mměěll ii   kk  ddiissppoozziiccii   ssrroozzuummiitteellnnéé  iinnffoorrmmaaccee  oo  mmoožžnnoosstteecchh  llééččbbyy,,  zzeejjmméénnaa  
ccoo  ssee  ttýýččee  uužžíívváánníí  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů.. 

44..77 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   iinnffoorrmmoovvaatt  aa  eedduukkoovvaatt    ppaacciieennttyy,,  
ooššeettřřuujj ííccíí  ppeerrssoonnááll   aa  jj iinnéé  zzddrraavvoottnnííkkyy  vv  ppřřííppaadděě,,  žžee  ssee  llééččiivvéé  ppřříípprraavvkkyy  
ppoouužžíívvaajj íí   mmiimmoo  rroozzssaahh  rreeggiissttrraaccee.. 

44..88 KKll iinniicckkoo--ffaarrmmaacceeuuttiicckkýý  sseerrvviiss  zzaajj iiššťťoovvaannýý  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnoouu  bbyy  
ssee  mměěll  nneeuussttáállee  vvyyvvíí jjeett  ttaakk,,  aabbyy  ppřř iissppíívvaall   kk  oopptt iimmaall iizzaaccii   vvýýsslleeddkkůů  
ppaacciieennttůů..   

  
   



	  
	  

Evropské	  statementy	  o	  nemocničním	  lékárenství 

OOddddííll   55::  BBeezzppeeččnnoosstt  ppaacciieennttůů  aa  jj iiššttěěnníí  kkvvaall ii ttyy  

55..11 PPřřii   vvššeecchh  nneemmooccnniiččnníícchh  aakktt iivvii ttáácchh  ssppoojjeennýýcchh  ss  llééččiivvýýmmii  ppřříípprraavvkkyy  bbyy  ssee  
mměělloo  ddbbáátt  nnaa  vvššeecchh  „„sseeddmm  aassppeekkttůů  sspprráávvnnoosstt ii ““   ((sspprráávvnnýý  ppaacciieenntt,,   
sspprráávvnnýý  lléékk,,  sspprráávvnnáá  ddáávvkkaa,,  sspprráávvnnýý  zzppůůssoobb  ppooddáánníí,,   sspprráávvnnáá  ddoobbaa,,  
sspprráávvnnéé  iinnffoorrmmaaccee  aa  sspprráávvnnáá  ddookkuummeennttaaccee)).. 

55..22 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   ooddppoovvííddaatt  zzaa  vvyypprraaccoovváávváánníí  nnáálleežžii ttýýcchh  
ssttrraatteeggii íí   zzaajj iiššťťoovváánníí  kkvvaall ii ttyy  vv  rráámmccii   pprroocceessůů  ppoouužžíívváánníí  llééččiivvýýcchh  
ppřříípprraavvkkůů  aa  ssoouuččaassnněě  ooddhhaalloovvaatt  cchhyybbyy  aa  oozznnaaččoovvaatt  pprr iioorr ii ttnníí  oobbllaasstt ii   kkee  
zzlleeppššeenníí.. 

55..33 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   zzaajj iiššťťoovvaatt,,   aabbyy  jjeejj iicchh  nneemmooccnniiccee  uussii lloovvaallaa  
oo  kkoonnttrroolluu  pprroocceessůů  ppoouužžíívváánníí  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  eexxtteerrnníímm  aakkrreeddii ttaaččnníímm  
pprrooggrraammeemm  pprroo  ppoossuuzzoovváánníí  kkvvaall ii ttyy,,  aa  rreeaaggoovvaatt  nnaa  zzpprráávvyy  vvyybbíízzeejj ííccíí   kkee  
zzvvýýššeenníí  kkvvaall ii ttyy  aa  bbeezzppeeččnnoosstt ii   ttěěcchhttoo  pprroocceessůů.. 

55..44 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   mmíítt   nnaa  ssttaarroosstt  hhllááššeenníí  nneežžááddoouuccíícchh  rreeaakkccíí  
nnaa  lléékkyy  aa  cchhyybb  vv  ppooddáávváánníí  lléékkůů  rreeggiioonnáállnníímm  ččii   ssttááttnníímm  pprrooggrraammůůmm  pprroo  
sslleeddoovváánníí  bbeezzppeeččnnoosstt ii   llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  nneebboo  ffaarrmmaakkoovviiggii llaannččnníímm  
pprrooggrraammůůmm.. 

55..55 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   ppřř iissppíívvaatt  kkee  ssnniižžoovváánníí  rr iizziikkaa  cchhyybbnnéé  llééččbbyy  
pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  ššíířřeenníí  ddůůkkaazzyy  ppooddlloožžeennýýcchh  ppoossttuuppůů  ssmměěřřuujj ííccíícchh  
kk  oommeezzoovváánníí  cchhyybb,,    vvččeettnněě  ppooččííttaaččoovvéé  ppooddppoorryy  ppřř ii   rroozzhhooddoovváánníí..  

55..66 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   uuppoozzoorrňňoovvaatt  nnaa  vvyyssooccee  rr iizziikkoovvéé  llééččiivvéé  
ppřříípprraavvkkyy  aa  zzaajj iiššťťoovvaatt  ddooddrržžoovváánníí  ooddppoovvííddaajj ííccíícchh  ppoossttuuppůů  ppřř ii   nnáákkuuppuu,,  
ppřřeeddeeppiissoovváánníí,,   ppřříípprraavvěě,,  vvyyddáávváánníí,,   ppooddáávváánníí  aa  sslleeddoovváánníí,,   aabbyy  ssee  
mmiinniimmaall iizzoovvaallaa  mmoožžnnáá  rr iizziikkaa.. 

55..77 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   zzaajj iiššťťoovvaatt,,   aabbyy  pprroocceess  ppooddáávváánníí  lléékkůů  bbyyll   
kkoonncciippoovváánn  ttaakk,,  aabbyy  ssee  eell iimmiinnoovvaalloo  ppřřeeppiissoovváánníí  úúddaajjůů  zz  ppůůvvooddnnííhhoo  
lléékkaařřsskkééhhoo  ppřřeeddppiissuu  ddoo  zzáázznnaammuu  oo  ppooddáánníí  llééččiivvééhhoo  ppřříípprraavvkkuu.. 

55..88 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   zzaajj iiššťťoovvaatt  ppřřeessnnoouu  ddookkuummeennttaaccii   
vveešškkeerrýýcchh  aalleerrggii íí   aa  jj iinnýýcchh  ppřříísslluuššnnýýcchh  iinnffoorrmmaaccíí  ssppoojjeennýýcchh  ss  lléékkyy  ddoo  
zzddrraavvoottnníícchh  zzáázznnaammůů  ppaacciieennttůů..  TTyyttoo  iinnffoorrmmaaccee  bbyy  mměěllyy  bbýýtt  ddoossttuuppnnéé  
kk  ppoossoouuzzeenníí  ppřřeedd  ppřřeeddeeppssáánníímm  aa  ppooddáánníímm  llééččiivvééhhoo  ppřříípprraavvkkuu.. 

55..99 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   bbýýtt  ooddppoovvěěddnnii   zzaa  ttoo,,  aabbyy  bbyyllyy  vv  mmííssttěě  
ppoosskkyyttoovváánníí  ppééččee  ddoossttuuppnnéé  iinnffoorrmmaaccee  ppoottřřeebbnnéé  pprroo  bbeezzppeeččnnéé  
ppoouužžíívváánníí  lléékkůů  vvččeettnněě  ppřříípprraavvyy,,  úúpprraavvyy  ii   ppooddáánníí..  

55..1100 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   mmíítt   nnaa  ssttaarroosstt ii   bbaalleenníí  aa  oozznnaaččoovváánníí  
llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  sskkllaaddoovvaannýýcchh  vv  cceelléé  nneemmooccnniiccii ,,   aabbyy  ssee  uummoožžnnii llaa  
jjaassnnáá  iiddeenntt ii ff iikkaaccee,,  aabbyy  ssee  ppřříípprraavvkkyy  uucchhoovváávvaallyy  nneeppoorruuššeennéé  aažž  ddoo  
bbeezzpprroossttřřeeddnnííhhoo  ppoouužžii tt íí   aa  aabbyy  bbyylloo  mmoožžnnéé  lléékkyy  sspprráávvnněě  ppooddáávvaatt.. 

55..1111 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  mměěll ii   ppooddppoorroovvaatt  aa  uuvváádděětt  ddoo  pprraaxxee  ssyyssttéémmyy  
uummoožžňňuujj ííccíí  sslleeddoovvaatteellnnoosstt  vveešškkeerrýýcchh  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů,,  kktteerréé  lléékkáárrnnaa  
vvyyddáávváá.. 

   



	  
	  

Evropské	  statementy	  o	  nemocničním	  lékárenství 

OOddddííll   66::  VVzzdděělláávváánníí  aa  vvýýzzkkuumm  

66..11 SSoouuččáássttíí   ssttuuddii jjnníícchh  pplláánnůů  vvyyssookkoošškkoollsskkééhhoo  ssttuuddiiaa  ffaarrmmaacciiee  bbyy  mměěllaa  bbýýtt  
pprraaxxee  vv  nneemmooccnniiččnníí  ffaarrmmaaccii ii ..   ÚÚlloohhaa  vvššeecchh  nneemmooccnniiččnníícchh  zzddrraavvoottnnííkkůů  
vvččeettnněě  nneemmooccnniiččnníícchh  lléékkáárrnnííkkůů  bbyy  mměěllaa  bbýýtt  nneeddíí llnnoouu  ssoouuččáássttíí   
ssttuuddii jjnníícchh  pplláánnůů  jj iinnýýcchh  zzddrraavvoottnniicckkýýcchh  oobboorrůů.. 

66..22 VVššeecchhnnyy  oossoobbyy  úúččaassttnnííccíí  ssee  pprroocceessůů  ppoouužžíívváánníí  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů  
mmuusseejj íí   bbýýtt  sscchhooppnnyy  pprrookkáázzaatt  ssvvoouu  kkvvaall ii ff iikkaaccii   pprroo  ddaannoouu  ppoozziiccii ..   
NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  ssee  mměěll ii   ppooddíí lleett  nnaa  ttvvoorrbběě  cceellooeevvrrooppsskkýýcchh  
kkvvaall ii ff iikkaaččnníícchh  ppoožžaaddaavvkkůů,,  aabbyy  ssee  zzaajj iisstt ii lloo  ppllnněěnníí  ssttaannddaarrddůů  ppllyynnoouuccíícchh  
zzee  sspprráávvnnéé  pprraaxxee.... 

66..33 JJee  zzcceellaa  zzáássaaddnníí,,   aabbyy  vvzznniikkll   cceellooeevvrrooppsskkýý  rráámmeecc  ppooččáátteeččnnííhhoo  
ppoossttggrraadduuáállnnííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  aa  šškkoolleenníí  vv  nneemmooccnniiččnníí  ffaarrmmaaccii ii   
ss  ppoossoouuzzeenníímm  iinnddiivviidduuáállnníícchh  sscchhooppnnoossttíí ..   NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  nnaavvíícc  
mměěll ii   vv  pprrůůbběěhhuu  cceelléé  kkaarr iiéérryy  vvyyuužžíívvaatt  rreelleevvaannttnníícchh  vvzzdděělláávvaaccíícchh  
ppřříí lleežžii ttoossttíí ..  

66..44 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  ssee  mměěll ii   aakktt iivvnněě  ppooddíí lleett  nnaa  vvýýzzkkuummuu,,  zzeejjmméénnaa  
ppookkuudd  jjddee  oo  pprraaxxii   nneemmooccnniiččnníí  ffaarrmmaacciiee,,  aa  zzvveeřřeejjňňoovvaatt  jjeehhoo  vvýýsslleeddkkyy..  
VVýýzzkkuummnnéé  mmeettooddyy  bbyy  mměěllyy  bbýýtt  ssoouuččáássttíí   vvyyssookkoošškkoollsskkýýcchh  
ii   ppoossttggrraadduuáállnníícchh  vvzzdděělláávvaaccíícchh  pprrooggrraammůů  pprroo  nneemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííkkyy.. 

66..55 NNeemmooccnniiččnníí  lléékkáárrnnííccii   bbyy  ssee  mměěll ii   aakktt iivvnněě  úúččaassttnnii tt   kkll iinniicckkýýcchh  hhooddnnoocceenníí  
llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů.. 

 
 


