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Globálny akčný plán pre bezpečnosť pacientov
2021 – 2030

2021 Bezpečná starostlivosť o matku a
dieťaťa
2020 Bezpečnosť zdravotného pracovníka,
priorita pre bezpečnosť pacienta
2019 Bezpečnosť pacientov: globálna
priorita zdravia
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Bezpečnosť pacienta z pohľadu WHO
1. Medikačné chyby – náklady 42 miliárd UDS/rok

2. Infekcie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou – 7 až 10
prípadov zo 100 hospitalizovaných pacientov
3. Chyby počas chirurgického výkonu – 25% pacientov
4. Nebezpečné injekčné postupy – prenášanie HIV, hep B, C
5. Sepsa – včasná diagnostika a vhodná liečba
6. Riziko vzniku VTE
7. Diagnostické chyby – 5% u ambulantných pacientov
8. Chyby počas podania transfúzií
9. Chyby počas ožarovania

Európske Vyhlásenia nemocničného lekárenstva
5. Bezpečnosť pacienta a zabezpečovanie kvality – 11 vyhlásení
5.1. „Sedem správností“ (správny pacient, správny liek, správna dávka, správny
spôsob podania, správny chás, správne informácie a správna dokumentácia) by malo
byť vždy splnených pri všetkých činnostiach v nemocnici súvisiacich s liekmi.
5.3. Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť, aby sa nemocnice snažili
prehodnocovať svoje postupy súvisiace s používaním liekov pomocou externého
akreditačného programu hodnotenia kvality a konali na základe týchto posudkov, za
účelom zlepšenia kvality a bezpečnosti týchto postupov.
5.4. Nemocniční lekárnici by mali zabezpečiť̌ podávanie hlásení o nežiaducich
účinkoch liekov a pochybení pri podávaní liekov regionálnym alebo národným
programom pre dohlaď nad liekmi alebo programom pre bezpečnosť̌ pacientov.
5.6. Nemocniční lekárnici by mali identifikovať vysoko rizikové lieky a
zabezpečiť, aby sa za účelom zníženia ich rizika zaviedli vhodné postupy pri
procesoch ohľadom ich obstarávania, predpisovania, prípravy, výdaja,
podávania a monitorovania.
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Európske Vyhlásenia nemocničného lekárenstva
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Legislatíva
Vyhláška č. 444/2019 Z. z. Vyhláška MZ SR o minimálnych požiadavkách na
interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

§2
Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti
(2) Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti
pacienta v oblasti bezpečnosti pri používaní liekov a ich uchovávaní sú
splnené, ak má poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti vypracovaný:
a. zoznam uchovávaných liekov,
b. postup bezpečného uchovávania liekov
c. postup na určenie podmienok pri používaní a aplikácii liekov.
d. postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Kvalitné zdravotnícke služby

bezpečné

účinné

zamerané
na ľudí
včasná
spravodlivá
integrovaná
EFEKTÍVNA
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Zabezpečenie kvality – akreditačné štandardy
Správne a bezpečné uchovávanie liekov:
a. za podmienok určených výrobcom
b. správne uchovávanie OPL

c. správne označenie farmaceutických surovín a chemických látok
d. pravidelné sledovanie podmienok uchovávania
Správne uchovávanie a označenie liekov od pacientov!

Vyhláška č. 129/2012 o požiadavkách na správnu lekárenskú
prax
§ 29 Kontrola liekov na oddeleniach ústavného ZZ

Lieky s vyššou mierou rizika


injekčné roztoky chloridu draselného (KCl) s
koncentráciou 7,45 % a vyššou



inzulíny



heparíny

Vypracovanie postupov pri objednávaní, uchovávaní a podávaní
liekov s vyššou mierou rizika.
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Prevencia a eliminácia rizika pádov - lieky
1. Lieky ovplyvňujúce vigilitu – sedatíva, hypnotiká, alkohol,
antihistaminiká 1. gen.
2. Lieky spôsobujúce zmätenosť - antihistaminiká 1. gen.,
spazmlytiká, opioidné analgetiká, alkohol, predávkovanie
antidiabetík, neuroleptiká, hypnotiká, sedatíva, antidepresíva,
kortikosteroidy, nesteroidné natiflogistiká.
3. Lieky spôsobujúce ortostatickú hypotenziu - diuretiká,
antihypertenzíva, hypnotiká, sedatíva, neuroleptiká,
antidepresíva.
4. Lieky spôsobujúce bradykardiu - betablokátory, digoxín,
blokátory kalciového vstupu

Prevencia a eliminácia rizika pádov - lieky
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Nežiaduce udalosti
nežiaduca
lieková
udalosť

medikačné chyby

potenciálna
nežiaduca
lieková
udalosť

nepredvídateľné
(nežiaduca
rekcia na liek)

predvídateľné

eproduced from: Gandhi TK, Seger DL, Bates DW. Identifying drug safety issues: from research to practice. Int J Qual Health Care 2000; 12(1):69-76.
By permission of Oxford University Press. Copyright © 2000.
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Nežiaduca udalosť spôsobená liekmi
Ambulantné prostredie
nemocnica

pred
hospitalizáciou počas
hospitalizácie

doma, DD, iná
nemocnica

po
hospitalizácií

Intervencie nežiaducich liekových udalosti
poskytovateľ ZS
 rizikové lieky
 depreskripcia
 identifikácia nových
symptómov
 neliečiť NÚ
 liekové interakcie
 úprava dávkovania
 non – adherencia

systémové







počítačové systémy
elektronický záznam o
podaní liekov
čiarové kódy
inteligentné pumpy
farmaceutické intervencie
rekonciliácia liekov
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Vysoko rizikové:
 prostredie

JIS, operačné sály
 počet liekov
lieky podané parenterálne, (dávka?)
komorbidita
prerušenie liečby chronických ochorení

 čas

večer, noc, víkendy
 počtu personálu

 populácie

deti, starší, s chronickým ochorením

 lieky

Vysoko rizikové lieky
LIEK

RIZIKO

inzulín

hypoglykémia

deriváty sulfonylmočoviny hypoglykémia
warfarin

krvácanie

digoxín

bradykardia

benzodiazepíny

pády

antihistaminiká 1. gen

porucha kognitívnych funkcií, retencia moču

opioidné analgetiká

zápcha, sedácia, zmätenosť, kardiorespiračná
depresia, záchvaty

antipsychotiká

pneumónia, (smrť)

chemoterapeutiká

myelosupresia, anémia, neutropénia, kardio- a
hepatotoxicita
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LIEK

RIZIKO

fluorované chinolóny

zápal a prasknutie šľachy, hypoglykémia,
srdcová arytmia, hnačka spojená s
Clostridioides difficile, exacerbácia myasthenia
gravis

nitrofurantoín

pri chronickom užívaní (zriedkavo): pľúcna
fibróza, neuropatia, hepatotoxicita

hyperkalémia, hypoglykémia (so
trimetoprim/sulfometoxazol sulfonylmočovinou), závažná dermatologická
reakcia (zriedkavé)

Preskripčná kaskáda - príklady
Počiatočná
farmakoterapia

Nežiaduce účinky
liekov

Následná
farmakoterapia

nesteroidné antiflogistiká

zvýšený krvný tlak

antihypertenzíva

antipsychotiká
inhibítory cholínesterázy
tiazidové diuretiká

extrapyramídové
symptómy
močová
inkontinencia
hyperurikémia

antiparkinzoniká
liečba inkontinencie
liečba dny
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Depreskripcia liekov

hajnalka.komjathy@agel.sk
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