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Aseptická 
príprava vakcíny 
proti COVID-19 
v nemocničnej lekárni
Nemocničné lekárne – dôležitá súčasť 
vakcinačných centier

 Európska lieková agentúra odporučila 21. decembra 2020 re-
gistráciu prvej vakcíny na profylaxiu ochorenia COVID-19 od 

spoločností Pfizer/BioNTech s firemným názvom Comirnaty1. 26. de-
cembra bol na Slovensku zaočkovaný prvý človek a od tohto dátumu 
sa postupne očkuje na celom Slovensku. V súčasnosti sú na trh uve-
dené aj ďalšie dve vakcíny proti COVID-19 od firiem Moderna a As-
traZeneca. Nemocniční lekárnici boli do procesu vakcinácie zapojení 
prakticky od začiatku, keďže všetky lieky používané v nemocnici, vak-
cíny nevynímajúc, sú prijímané a uchovávané v nemocničnej lekárni.
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Aplikácia farmaceutického
know-how a skúseností
 Uchovávanie vakcín je špecifické 
vzhľadom na charakter účinnej lát-
ky, hlavne tých, ktorých obsahom 
je termolabilná molekula mRNA. Pri 
transporte a  skladovaní takýchto 
vakcín je nutné dodržiavať striktný 
chladový reťazec. Špecifikom vakcí-
ny Pfizer/Biontech je fakt, že na roz-
diel od väčšiny vakcín ide o koncen-

trát, ktorý je nutné nariediť na účinný 
objem, a z liekovky následne pomo-
cou striekačiek natiahnuť jednotli-
vé dávky. Ide o  proces vyžadujúci 
aseptickú a bezpečnú prípravu, kto-
ré sú nutné pre zachovanie účinnos-
ti vakcíny. Vzhľadom na mimoriadnu 
dôležitosť vakcíny (a jej nedostatok) 
v  boji so súčasnou pandémiou je 
nevyhnutná aj minimálna chybovosť 
pri príprave. Aseptická, bezpečná 
a  kvalitná príprava rôznych liekov 

(napr. cytostatík alebo parenterálnej 
výživy), ktorá je v  porovnaní s  prí-
pravou vakcíny oveľa zložitejšia, 
patrí medzi rutinné procesy vykoná-
vané v nemocničných lekárňach. Tie 
disponujú všetkými náležitosťami 
potrebnými pre aseptickú prípravu 
liekov, či už materiálne, priestorové 
ale najmä personálne, keďže farma-
ceuti a farmaceutickí laboranti majú 
na to adekvátne vzdelanie aj prak-
tické skúsenosti. Okrem odbornej 
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spôsobilosti farmaceutov bolo mo-
tiváciou nemocničných lekární po-
núknuť svoje kapacity v  snahe od-
bremeniť sestry a lekárov, ktorých je 
nedostatok a sú v nemocniciach po-
trební tam, kde ich nevieme nahra-
diť, predovšetkým v  starostlivosti 
o  hospitalizovaných pacientov. Prí-
pravy vakcíny sme sa zhostili od pr-
vých dní a následne rozšírili procesy 
aj o  ďalšie vakcíny proti COVID-19. 
Ako sa začal rozširovať počet vakci-
načných centier, tak sa príprava po 
vzore väčších štátnych nemocníc 
začala postupne realizovať aj v ne-
mocničných lekárňach menších ne-
mocníc. Farmaceuti a farmaceutickí 
laboranti sa prirodzene stali neod-
deliteľnou súčasťou vakcinačných 
centier. Dôležitú úlohu zohrávajú aj 
v zabezpečovaní bezpečnej a účin-
nej vakcinácie v  rámci mobilných 
vakcinačných tímov, ktoré očkujú 
pacientov v  domovoch sociálnych 
služieb.

Aseptická príprava vakcín
 Pri príprave vakcín sa riadime po-
kynmi od výrobcu2, usmerneniami 
MZ SR3 ako aj inými odbornými ma-
teriálmi, ktoré svojimi podrobnými 
informáciami zvyšujú kvalitu prípra-
vy. Detailné odporúčania pripravili 
aj americkí kolegovia4. Pri tak dô-
ležitej činnosti, ako je v  súčasnosti 
očkovanie na prevenciu ochorenia 
COVID-19, je dôležitý každý detail. 
Máme presne vypracované proto-
koly, kde sú definované personálne 
a materiálne požiadavky, rovnako aj 
detailný pracovný postup so zrete-
ľom na prevenciu mikrobiologickej 
kontaminácie či ohrozenia kvality 
očkovacej látky, ktoré by mohli spô-
sobiť zníženú účinnosť vakcíny.

 Molekuly RNA sú veľmi citli-
vé a  ľahko degradujú pri vyšších 
teplotách, zmene pH alebo pri 
kontakte s  RNázami. Exogénne 
RNázy môžu byť prítomné aj na 
pokožke, preto je popri asep-
tickej príprave vakcíny nutné aj 
pri všetkých ostatných úkonoch 
súvisiacich s  prípravou, označo-
vaním, transportom a  aplikáciou 
vakcíny nosiť ochranné rukavice 
a  minimalizovať tak teoretické 
riziko degradácie RNA a znehod-
notenie účinnosti vakcíny5.
 Kľúčovým sa stal materiál po-
trebný na prípravu vakcíny, najmä 
striekačky. Po tom, ako EMA schvá-
lila použitie šiestej dávky namiesto 
pôvodných piatich z  jednej injekč-
nej liekovky, sme ihneď zareagova-
li a  začali zabezpečovať špeciálne 
striekačky s  malým mŕtvym obje-
mom, ktoré sú nevyhnuté na to, aby 
mohla byť z  liekovky extrahovaná 
šiesta dávka.

Účinnosť a bezpečnosť
na prvom mieste
 Pre zaistenie bezpečnosti pa-
cienta je každá pripravená strie-
kačka dôkladne skontrolovaná aj 
inou osobou, okrem tej, ktorá danú 
striekačku pripravila (kontrola šty-
roch očí). Striekačky sú označené 
názvom vakcíny, šaržou aj časom 
prípravy. Vedieme presnú eviden-
ciu počtu liekoviek, aj počtu dávok. 
Pripravené dávky zapisujeme do 
elaboračnej knihy, takže existuje 
spätná dvojitá kontrola. Vakcíny 
pripravujeme podľa potreby a prie-
bežne sú aj dodávané na miesto 
podania vakcíny. Na prepravu pou-
žívame dezinfikovateľné, uzatvára-
teľné prepravky. Tým prispievame 
k efektivite fungovania vakcinačné-
ho centra, čo prispieva k bezchyb-
nému fungovaniu všetkých jeho 
zložiek. To, že minimálne riedenie 
vakcíny prebieha v  nemocničnej 
lekárni, je zárukou bezpečnosti 
pacienta. Tým zabezpečíme, že 
v  priestoroch vakcinácie sa na-
raz nenachádzajú nenariedené 
a  nariedené ampulky. Aktívne 
tým predídeme možnej zámene, 
aby sa omylom nepodal celý ob-
sah nenariedenej liekovky jedné-
mu pacientovi6.

Zdieľanie znalostí a skúseností
 Niektoré menšie nemocnice nedis-
ponujú nemocničnou lekárňou a pro-
ces riedenia a prípravy dávok vakcíny 
realizujú lekári a sestry priamo v am-
bulanciách. Aj za týchto podmienok 
môže farmaceut poskytnúť svoje 
odborné skúsenosti, napr. vo forme 
tzv. externého audítora, ktorý môže 
validovať pracovné postupy a všetky 
potrebné náležitosti, prípadne po-
skytnúť praktické rady na základe 
vlastných skúseností. O  takúto po-
moc už bol záujem a  radi sme svo-
je skúsenosti osobne zdieľali, za čo 
nám boli lekári a sestry naozaj vďač-
ní. Aj táto skúsenosť hovorí o tom, že 
sme v boji s touto pandémiou všetci 
spoločne, ako zdravotníci si navzá-
jom pomáhame, pričom vakcína je 
momentálne v tomto boji kľúčová.

 Veríme, že pandémia skončí 
a  všetky nečakané skúsenos-
ti, ktoré aktuálne získavame, 
budeme vedieť aplikovať aj pri 
iných ochoreniach a  liekoch. 
Ešte je priskoro reflektovať 
a  robiť závery, v  rozbehnutých 
činnostiach však budeme po-
kračovať, snažiť sa ich stále 
zlepšovať a hľadať ďalšie spô-
soby, ako by mohli farmaceuti 
pomôcť nielen iným zdravotní-
kom, ale najmä pacientom.

 Zároveň by sme sa radi poďako-
vali p. Tiborovi Szabovi, že vytlačil 
na 3D tlačiarni a daroval pre viaceré 
nemocničné lekárne praktické sto-
jany na liekovky, aj držiaky na napl-
nené striekačky.
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