klinická farmacie v intenzivní
péči
milada halačová
oddělení klinické farmacie NNH

bezpečnost farmakoterapie
• incidence rozvoje závažných polékových nežádoucích účinků se
pohybuje celosvětově u hospitalizovaných
pacientů mezi 5-10 %
Krahenbuhl-Melcher, 2007

• až polovině z nich se dá předcházet
Bahri, 2012

• preventabilní práce klinického farmaceuta podstatným způsobem
zvyšuje bezpečnost farmakoterapie a snižuje náklady s ní spojené
závažný nežádoucí účinek -tzn. zdraví poškozujících, trvale invalidizujících, prodlužujících hospitalizaci, popř. způsobujících smrt

klinická farmacie v NNH 2010-2013
poznámka

management

KF

lékař

sestra

pacient

Postoj

Vliv

Management je vlastníkem a sponzorem projektu. Dává
projektu plnou podporu a chápe cíle a přínosy projektu.
Vysoký
Čerstvě vytvořený tým se ujal výzvy s nadšením a
pozitivním myšlením. Tým v úvodu měl nízký vliv a
potkával se i se skepticismem a rezistencí ke změně.

Nízký

Někteří lékaři z počátku chápou projekt jako zásah do
jejich kompetencí nebo jako byrokratický krok spojený s
akreditačním procesem.

Vysoký

Sestry v projektu z počátku vidí riziko změny. Postoj
sester je na některých odděleních pozitivní a na jiných
neutrální až negativní.

Střední

Pacienti o projektu budou informování až po jeho
implementaci. Forma informace bude v souladu s
komunikační politikou Nemocnice Na Homolce.

N/A

Nízký

výsledek

klinická farmacie jako specializační obor

lékárenství (98% absolventů)
klinická farmacie
farmaceutická technologie
laboratorní a vyšetřovací metody
ve zdravotnictví
radiofarmaka a farmaceutická
kontrola

vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotnických služeb č. 99 Sbírky zákonů, duben 2012

přínos klinického farmaceuta
prevence rizik souvisejících s farmakoterapií
identifikace již případných komplikací-nežádoucích účinků léčiv
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duplicita
interakce
kumulace léčiv při orgánovém selhávání
délka a načasování infuzí
dávkování léčiv při dialyzačních metodách (kumulace/nedostatečná účinnost)
lékové inkompatibility
podávání léčiv nasogastrickými sondami
perioperační management (antikoagulace/antiagregace, antihypertenziva,
metformin)
terapeutické monitorování hladin léčiv

činnost oddělení klinické farmacie NNH 2012
rutinní činnost

nerutinní činnost

8987 pacientů
2213
farmakoterapeutických
doporučení
920 vyžádaných konzilií

27 stážistů
evropský grantový projekt „Inovace
studijního programu farmacie v
souladu s potřebami trhu práce“
spolupráce v grantovém projektu
lékařské fakulty „CEPIN“
vítězný projekt „Bezpečná
nemocnice 2012“

činnost klinické farmacie v NNH za období 1.1.-30.3. 2012
rutinní činnost

nerutinní činnost

2248 pacientů

180 konzultací na vyžádání

545 doporučení

26%

1638 bez doporučení

15 přednášek
2 publikace

7 stážistů

27% úprava dávky vzhledem ke stavu eliminačního
orgánu, IHD, CRRT
17% léková forma, inkompatibility
10% klinicky významné lékové interakce
8% doporučení týkající se chronické medikace s přesahem do terénu

