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Špatně užívané léky mohou za
smrt 200 lidí ročně. Lze zjistit,
zda škodí i vám

Ivana Lesková
 května 

Více než třetině hospitalizovaných pacientů hrozí potíže z užívaných léků Neškodí

léky i vám? Už to můžete zjistit Kdo jde do nemocnice toho prověří jestli

kombinace léků které užívá není nebezpečná V řadě případů se medikace

upravuje Nově začaly pojišťovny proplácet práci klinického farmaceuta i pro

ambulantní pacienty

Nejméně třetina hospitalizovaných lidí má nebo jim hrozí potíže z léků V některých

případech jsou následky fatální Podle odhadu odborníků zaviní lékové problémy až 
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úmrtí ročně

Přesná data o úmrtích k dispozici nejsou Kliničtí farmaceuti ale sledují množství problémů v

léčbě

Třeba tým Oddělení klinické farmacie v Městské nemocnici Ostrava zhodnotil loni medikaci

asi   hospitalizovaných pacientů A ve více než třetině případů museli jeho členové

zasáhnout „Navrhli jsme úpravu dávky nebo výměnu léku za vhodnější případně vysazení

nadbytečných léčiv“ popsala vedoucí oddělení Hana Nováková

Každý lék má řadu nežádoucích účinků ale ty se neprojeví u každého Liší se i reakce

organismu na kombinaci stejných farmak

Každý lék má řadu nežádoucích účinků ale ty se neprojeví u
každého Liší se i reakce organismu na kombinaci stejných

farmak

Vedoucí Oddělení klinické farmacie Hana Nováková zpovídá hospitalizovanou ženu v Městské nemocnici Ostrava
Nově může za úhradu zdravotních pojišťoven posoudit i léky ambulantních pacientů

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/klinicka-farmacie-farmacie-leky-pojistovny.A220518_193222_domaci_dyn/foto/DYN937f80_Klinickfarmacie_Novkov2.jpg


„Nejčastěji jsme navrhovali změny medikace kvůli špatné funkci ledvin či jater pacientů nebo

kvůli komplikacím vyvolaným vzájemným působením léků K častým nežádoucím účinkům

patří pocit točení hlavy a následné pády poruchy spánku a myšlení významné změny

hmotnosti nebo projevy krvácení“ upřesnila Nováková

Potížím z léků se snaží předcházet kliničtí farmaceuti Zatímco dosud se mohli za peníze

zdravotních pojišťoven starat jen o hospitalizované teď začínají na jejich účet pomáhat i

ambulantním pacientům

Lidé mají novou možnost nechat si zkontrolovat léčbu a zjistit zda jim léky pomáhají nebo

škodí

„Obrátit se na nás může každý člověk který má pocit že jeho zdravotní potíže léky zhoršují

O konzultaci nás mohou žádat i příbuzní ale vždy je nutná spolupráce s praktickým či

odborným ošetřujícím lékařem který vystaví žádanku typu K Lékař pak od nás dostane

doporučení zda a jak má upravit pacientovi léčbu“ popsala Nováková

Městská nemocnice Ostrava patří mezi první v zemi která v květnu otevřela pro pacienty s

lékovými problémy speciální ambulanci kde je vyslechnou atestovaní kliničtí farmaceuti

Další taková funguje v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov Zatímco dřív si lidé v

Benešově léčbu hradili sami teď už nemusejí

V Benešově funguje ambulance pro lidi s lékovými problémy od září  ale dřív si pacienti

péči hradili „Hodina stojí  korun Až teď můžeme výkon účtovat zdravotním

pojišťovnám“ popsal klinický farmaceut Dalibor Černý

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová potvrdila že ve vyhlášce je od ledna

nový zdravotní výkon  – Konziliární zhodnocení medikace pacienta ošetřovaného v

rámci ambulantní péče klinickým farmaceutem

Pracovišť která nabízejí osobní kontakt klinického farmaceuta s pacientem je ale zatím v

zemi jen pár a vykázaných ošetření minimum

Doplňky stravy zázraky nedokážou. Jak jinak podpořit
mikrobiom, aby fungoval dobře?

https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/doplnky-stravy-mikrobiom-streva-lekar-rovnovaha-bakterie-mikrob.A220511_104235_ln-zdravi_ape


Například RBP zdravotní pojišťovna má nyní smlouvy s  nemocnicemi které jí vykazují

výkony za klinickou farmacii „Od žádné jsme však dosud neobdrželi požadavek na úhradu

nového kódu“ sdělil mluvčí pojišťovny Ivo Čelechovský

Důvodů proč se nová péče hrazená pojišťovnami rozjíždí pomalu je víc „Klinická farmacie je

mladý obor u nás se teprve rozvíjí Odborníků je málo okolo  takže zatím pracují jen asi

v každé čtvrté nemocnici A většina lidí ani lékařů kteří mohou atestované klinické

farmaceuty žádat o konzultace to ještě ani neví“ vysvětlila předsedkyně České odborné

společnosti klinické farmacie Jana Gregorová

Vede klinické farmaceuty ve Fakultní nemocnici Bulovka Vlastní ambulanci pro pacienty tam

nemají ale jsou připravení služby poskytovat „V případě potřeby jsme to dělali už dříve na

náklady nemocnice Pokud bylo nutné s pacienty hovořit přijali jsme je v kanceláři Tak to

bude do té doby než otevřeme ordinaci Doufám že se to podaří ještě letos“ podotkla

Gregorová

Zbytečné ambulance?

Mnohé nemocnice ale nemají v plánu podobné ambulance zatím otvírat Argumentují tím že

zásadní je spolupráce s lékaři a že kliničtí farmaceuti posuzují medikaci hlavně podle

lékových záznamů či zdravotnické dokumentace

Osobní návštěva tak podle nich většinou není nutná Stačí když praktický nebo ošetřující

odborný lékař požádá klinického farmaceuta o telefonickou konzultaci

Specializovanou ambulanci proto zatím neplánuje ani Ústřední vojenská nemocnice v Praze

jejíž oddělení klinické farmacie s devíti specialisty patří k největším v zemi

Některé kombinace léků, jídla a pití mohou škodit. Čeho se
vyvarovat?

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/leky-potraviny-nezadouci-ucinky.A200205_130032_zdravi_mama


„Loni zkontrolovali medikaci téměř deseti tisíc hospitalizovaných a u čtvrtiny provedli

opakovanou kontrolu Vydali asi sedm tisíc doporučení na úpravu léčby případně poučili

pacienty“ nastínila mluvčí nemocnice Jitka Zinke

Některá zařízení volí jiné řešení Například ve Fakultní nemocnici Olomouc je oddělení

klinické farmacie jedním z pracovišť nemocniční lékárny „Péči ambulantním pacientům

poskytneme v konzultační místnosti lékárny“ uvedl mluvčí nemocnice Adam Fritscher

Většina ambulantních lékařů dosud s klinickými farmaceuty běžně nespolupracovala

pacienti je o to ale mohou požádat

V nemocnicích kde kliničtí farmaceuti už delší dobu docházejí na oddělení lékaři jejich

leckdy téměř detektivní činnost oceňují A sami je zvou když si nevědí rady „Nezapomenu

na případ leté ženy která bez zjevné příčiny chřadla a pomalu odcházela Trpěla

nechutenstvím depresemi postupně zhubla třináct kilo a u nás skončila jako nechodící i

inkontinentní“ zmínil primář geriatrie z Městské nemocnice Ostrava Rostislav Sojka

Když nezabírala žádná léčba a nepomohla ani antidepresiva přišla na řadu klinická farmacie

Hana Nováková zjistila že žena užívala více léků a prověřila jejich vzájemné působení V tom

ale problém nebyl Nakonec se ukázalo že příčinou potíží byla individuální reakce organismu

na jediný lék

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/klinicka-farmacie-farmacie-leky-pojistovny.A220518_193222_domaci_dyn/foto/IHA8f5701_profimedia_0637587707.jpg


„Šlo o výrazné vedlejší účinky léku na chronickou obstrukční plicní nemoc který žena užívala

pět let Po jeho nahrazení lékem s jinou účinnou látkou se zotavila začala jíst přibírat i

chodit a vrátila se domů“ vylíčila šéfka klinických farmaceutů

Podle primáře Sojky šlo o málo používaný lék proto s ním lékaři do té doby neměli takové

zkušenosti „Léků je mnoho nemůžeme znát všechny jejich vedlejší účinky napříč obory

Zvlášť při kombinaci až dvaceti léků které dostávají pacienti na geriatrii či interně kde

kromě chronických nemocí musíme ovlivnit i akutní potíže“ podotkl a odůvodnil tak význam

klinických farmaceutů v nemocnicích

Kdyby měla zmíněná žena možnost navštívit jejich ambulanci v době kdy začala hubnout

nemusela se do tak špatného stavu ani do nemocnice dostat Sobě by ušetřila trápení a

nemocnici i zdravotní pojišťovně peníze za léčbu A přesně to je důvod proč jsou zdravotní

pojišťovny ochotné hradit služby klinických farmaceutů i pro ambulantní pacienty

Podle klinického farmaceuta Dalibora Černého se do vážných potíží nemusí dostat jen

senioři či chronicky nemocní ale i mladí lidé s jedním či dvěma léky Na vlastní kůži to

poznala i devatenáctiletá dívka s epilepsií která našla pomoc v benešovské ambulanci „Od

 let užívala léky a neměla záchvaty Najednou se vrátily Laboratorní testy odhalily že má

nízkou hladinu antiepileptika v krvi Zjistil jsem že dívka začala užívat antikoncepci která

snižovala účinnost druhého léku Stačilo pak ve spolupráci s ošetřujícím lékařem vyměnit

antikoncepci za jinou a záchvaty skončily“ dodal Černý

Sdílený lékový záznam

Řadě potíží by měl zabránit i takzvaný sdílený lékový záznam Počítačový systém který

eviduje všechny vydané eRecepty by měl odhalit léky se stejným účinkem či hrozbu

nežádoucích interakcí Chybí tam ale třeba informace o volně prodejných lécích které

pacient užívá Do záznamů mohou nahlížet pacienti (jen do svého) lékaři i farmaceuti Lékaři

ale systém moc nevyužívají

Léky na covid budou nově u praktika. Rizikoví pacienti se
dostanou k léčbě dřív

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/leky-covid-19-koronavirus-prakticky-lekar-rizikovi-pacienti-reseni.A220424_180627_domaci_albe


Autor Ivana Lesková

„Za posledního půl roku jsem dostala šest elektronických receptů Když jsem teď

kontrolovala svůj lékový záznam zjistila jsem že lékař se tam nepodíval na žádný farmaceut

na jeden“ uvedla žena z Prahy

„Není na to čas V naší nemocnici je navíc tak zastaralý informační systém že se do

sdíleného lékového záznamu nedostanu Jsem rád za pomoc klinických farmaceutů“ přiznal

MF DNES jeden z lékařů

80 let od atentátu na Heydricha

Přečtěte si další exkluzivní články z iDNES Premium

Vláda má 20 korun z každého litru benzinu, říká
šéf sítě levných čerpacích stanic

Máme generály idioty! Rusové rozebírají vojenský
debakl u Bilohorivky

Nešvar z devadesátých let se vrací. Turisté na
místě zjišťují, že bydlí jinde

Vynález zkázy? Ukrajinci zničili ruský prapor
s aplikací, jakou má Uber
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Speciál -  let od atentátu Operace Anthropoid Lidice Ležáky

Filmová recenze Lidice Film Ležáky Filmová recenze Smrtihlav

   provedli českoslovenští parašutisté atentát na zastupujícího říšského protektora na

území Čech a Moravy Reinharda Heydricha
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