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SOUHRN
Léková politika je významnou součástí zdravotní politiky. Její existence je nezbytná
na všech úrovních řízení zdravotnictví. Tato práce se zaměřuje na problematiku realizace
lékové politiky na úrovni zdravotnických zařízení, konkrétně velkých nemocnic. Cílem je
zobecnit význam, hlavní problémy a postupy lékové politiky ve velké nemocnici a pokusit
se shrnout její potřeby a perspektivy.
Léková politika je definována jako soubor opatření, směřujících k zajištění
dostupnosti a efektivity farmakoterapie. Cíle lékové politiky jsou zejména účelnost
farmakoterapie, dostupnost potřebných léků, udržení nákladů na únosné úrovni a
optimální alokace finančních prostředků. V nemocnici je ekonomickým cílem lékové
politiky sladit požadavky na kvalitu farmakoterapie s požadavkem vyrovnaného nebo
ziskového hospodaření nemocnice. Cílem odborně medicínským je zajištění co
nejkvalitnější farmakologické léčby všem pacientům, kteří ji skutečně potřebují.
Prostředí pro realizaci nemocniční lékové politiky vytváří především soustava
zákonů a norem a ekonomická situace zdravotnictví. Výrazný vliv má také činnost státní
správy, zdravotních pojišťoven a působení trhu s léčivy.
Nemocniční léková politika se zabývá především pohybem a využitím léčiv, která
jsou spotřebovávána v léčbě hospitalizovaných pacientů. Léčiva předepisovaná na recepty
v ambulancích se dostaly do popředí zájmu teprve, když některé zdravotní pojišťovny
začaly limitovat objem výdajů na tyto léky předepsané v nemocnici. Zvláštní režim z
hlediska lékové politiky mají zvlášť účtované léčivé přípravky, vázaná antibiotika a
návykové látky.
Léčiva jsou jednou z nejvýznamnějších položek variabilních nákladů každé nemocnice.
Ve velkých nemocnicích je podíl léčiv na nákladech vždy nadprůměrný, což je dáno
poskytováním vysoce specializované péče. Kontrola nákladů na léčiva je pro ně naprostou
nezbytností.
'
Vzhledem k velkému ekonomickému významu se někdy odborně medicínská složka
lékové politiky dostává poněkud do pozadí. Je však její stejně důležitou součástí. Zahrnuje
především účelnost farmakoterapie, která je nezbytným předpokladem kvality zdravotní
péče.
Z organizačních struktur jsou do realizace lékové politiky nejvíce zapojeny léková
komise, nemocniční lékárna a pracoviště klinické farmakologie, dále antibiotické
středisko a ekonomický úsek. Koordinaci zabezpečuje léková komise, na jejíž funkčnosti
závisí veškerá další práce. Vlastní realizace všech opatření v lékové politice je však
podmíněna dobrou spoluprací klinik a oddělení klinických oborů.
Klíčovými oblastmi nemocniční lékové politiky jsou zejména informační systémy,
správa pozitivních listů, antibiotická politika a vztahy s dodavateli léčiv. Hlavními
mechanismy regulací jsou finanční limitace, sledování spotřeby, přímá nařízení a
doporučení, standardizace a kontrola.
Vedení nemocnice musí stále vyhodnocovat efektivitu lékové politiky a mít na
paměti, že je pouze prostředkem řízení a ne jeho cílem. Všechny činnosti, prováděné v
jejím rámci musí přinášet efekt pro hlavní cíl nemocnice, kterým je poskytování kvalitní
zdravotní péče.
Klíčová slova: léková politika - velké nemocnice - informační systémy - léková komise
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I.

ÚVOD

Léková politika se v posledních letech stala jednou z oblastí zdravotnictví, o kterých
se nejčastěji hovoří jak mezi odbornou veřejností, tak ve sdělovacích prostředcích. Často
ovšem není mnoha diskutujícím známo, co vlastně tento pojem znamená. V nedávné době
byla především zmiňována špatná léková politika jako příčina nedostatku financí ve
veřejném zdravotním sektoru, případně dokonce jako příčina špatných ekonomických
výsledků mnoha nemocnic. Z toho se odvíjela představa, že nějakou zázračnou
administrativní změnou lékové politiky lze dosáhnout podstatného snížení výdajů na
zdravotní péči.
V polovině roku 1999 je už zcela zřetelné, že chronický nedostatek financí v našem
zdravotním systému je realitou, vyplývající z rozporu mezi vysokou kvalitou zdravotní
péče poskytované občanům ČR a extrémně špatnou výkonností ekonomiky, která
nedokáže tuto kvalitu zaplatit. Rovnice „léková politika = snižování nákladů" však zůstává
kartou, která je vytahována při každém pokusu zatajit před občany hloubku dopadu
ekonomické krize na péči o jejich zdraví. Komplexní pohled na lékovou politiku jako na
soubor všech činností, jejichž úkolem je zajistit co nejkvalitnější farmakoterapii všem
pacientům, kteří ji potřebují, se u nás stále ještě dostatečně nevžil.
Léková politika je nicméně významnou součástí zdravotní politiky a řízení
zdravotnických systémů. Souvisí to se zvyšováním významu léčiv ve zdravotní péči.
Prodlužování střední délky života, pokles úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění,
pokles novorozenecké úmrtností a zlepšení prognózy mnoha zhoubných onemocnění jsou
způsobeny v prvé řadě zaváděním nových farmak do klinické praxe. Obrovský rozvoj
transplantací na konci 80. a v 90. letech byl umožněn teprve zavedením nových léčiv a ne
nějakými objevy v chirurgických technikách v tomto období. S tím ovšem vzrůstá složitost
celé lékové problematiky a také její finanční nároky. Například v NSR vzrostly mezi roky
1970 a 1996 výdaje za léčiva více než desetkrát - z 25 mld. na 270 mld. DEM. Ani ty
nejbohatší státy světa nemohou dlouhodobě snášet takový růst nákladů na tuto položku
veřejných výdajů a přistupují k důsledným regulacím. Proto je léková politika vždy jednou
z nejvýznamnějších úseků ekonomického pohledu na zdravotní politiku.
Paradoxně se léková politika díky uvedeným pohledům stala nejpropracovanější částí
státní zdravotní politiky ČR po roce 1989. Zvláště od druhé poloviny roku 1995 bylo na
této úrovni vykonáno mnoho užitečného a kvalita přijímaných opatření má sice pomalu,
ale přece jen zvyšující se tendenci. Fakt, že léková politika je pouze jednou částí zdravotní
politiky však nelze obejít. I po opuštění zcela nesprávného názoru, že zdravotnictví je
třeba pouze zprivatizovat a dále nechat věcem volný průběh zůstává absence státní
zdravotní politiky hlavní překážkou jakéhokoliv konzistentního rozvoje. Díky tomu také
situace na nižších úrovních zdravotnictví není stále příliš dobrá.
Existence lékové politiky je nezbytná na všech úrovních řízení zdravotnictví.
Zatímco státní léková politika je u nás rozpracována a prováděna na poměrně vysoké
úrovni, na nižších stupních je situace mnohem horší. Zdravotní pojišťovny se snaží pouze
snižovat své výdaje, regionální úroveň neexistuje vůbec a zdravotnická zařízení nemají
jednotnou koncepci a zabývají se hlouběji realizací lékové politiky pouze v reakci na
nedostatek financí.
Další text této práce se zaměřuje na problematiku realizace lékové politiky na úrovni
zdravotnických zařízení, konkrétně velkých nemocnic. Přestože je obecně považována za
důležitou otázku, existuje o ní podstatně méně zmínek v odborných publikacích, než
například o státní lékové politice. Podrobněji je zpracována vlastně pouze problematika
pozitivních listů nemocnic.
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l. CHARAKTERISTIKY VELKÝCH NEMOCNIC
Velké, zvláště fakultní nemocnice mají množství specifik, která je odlišují od jiných
zdravotnických zařízení. Jsou to především:
•
Velikost. Například v roce 1998 měla FN Olomouc 29 klinik a samostatných
oddělení poskytujících lůžkovou zdravotní péči a 15 pracovišť komplementu. V
témže roce dosáhla výkonu 419 955 ošetřovacích dnů na 1528 lůžkách a její celkový
obrat finančních prostředků činil 1,68 miliardy Kč43. Už samotná fyzická rozlehlost
areálu nemocnice může komplikovat řízení a výkon některých činností.
• Podřízenost. Tyto nemocnice podléhají přímo řízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
•
Regionální zodpovědnost, která ovšem není zohledněna současným způsobem
financování nemocnic. Menší zařízení v jejich širší spádové oblasti mají po změně
financování z bodového systému na rozpočtový tendenci předávat jim nákladné a
komplikované pacienty, což je sice z odborného hlediska lepší, peníze na jejich
léčbu však zůstávají tam, kde byly dříve.
•
Rozsah poskytované péče. V nemocnici jsou obvykle zastoupeny všechny obory
medicíny a poskytuje se zde specializovaná péče nejvyššího typu, ale samozřejmě i
zcela běžná činnost, obvyklá v nemocnicích nižšího typu.
• Troj stupňová organizační struktura (nemocnice - klinika - oddělení/ambulance).
• Specifické úkoly fakultní nemocnice. V takové nemocnici probíhá výuka budoucích
lékařů a také medicínský výzkum. Za samozřejmé se považuje, že zde budou
zaváděny nejmodernější metody léčby prakticky stejným tempem jako je tomu na
špičkových pracovištích světa. Finanční situace to ovšem reálně neumožňuje.
•
Funkční a personální provázanost s lékařskou fakultou. Cíle nemocnice a fakulty
nejsou zcela totožné, zvláště v ekonomické oblasti37. Fakulta, která je ve srovnání s
nemocnicí finančně zcela bezvýznamná, považuje za hlavní smysl své existence
výzkum a výuku (v uvedeném pořadí důležitosti) a není nijak závislá na výsledcích
hospodaření a kvalitě zdravotní péče poskytované nemocnicí. Je ale hlavním
zaměstnavatelem všech přednostů klinik a většiny lékařů s vyšší kvalifikací a
zásadně ovlivňuje jejich výběr. Tyto problémy lze řešit těsnou spoluprací vedení
obou institucí, jako je tomu ve FN Olomouc, za určitých okolností ovšem může
docházet ke střetu zájmů.
Všechny uvedené charakteristiky způsobují, že vytváření a řízení lékové politiky ve
velkých nemocnicích je samostatným problémem. V naší odborné literatuře nebyla dosud tato
problematika přehledně zpracována. Cílem této práce je zobecnit význam, hlavní problémy a
postupy lékové politiky ve velké nemocnici a pokusit se načrtnout její potřeby a perspektivy.
Vzhledem k nedostatku spolehlivých veřejně dostupných údajů jsou zde uváděny příklady,
číselné údaje a zkušenosti FN Olomouc, za jejichž správnost se lze zaručit. V přílohách jsou
zařazeny naše publikované původní práce, související s touto tématikou, které dokumentují
některé možnosti a dosažené výsledky.
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II. DEFINICE A CÍLE LÉKOVÉ POLITIKY
Léčiva jsou zcela zvláštní komoditou, vyžadující už ze své podstaty zcela zvláštní
zacházení. Nakládání s nimi proto podléhá ve všech státech složitému systému regulací,
který je stále vylepšován ve snaze zajistit optimální využití léčiv v soustavě zdravotní
péče. Takové regulace shrnuje pojem léková politika.
Lékovou politiku obvykle definujeme jako soubor opatření, směřujících k
zajištění dostupnosti a efektivity farmakoterapie. Tato opatření bývají legislativní,
technická i odborně medicínská. Regulují nakládám s léčivy od výroby až po podání
nemocnému člověku. Cíle lékové politiky jsou zejména:
• účelná farmakoterapie
• dostupnost potřebných léků
• udržení nákladů na únosné úrovni
• optimální alokace finančních prostředků.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že léková politika má dvě složky - odborně
medicínskou a ekonomickou. Tyto složky nelze od sebe oddělit. Výraz „politika" je pro
označení lékových regulací používán především pro svůj význam nadřazování společných
zájmů zájmům individuálním a upřednostňování celkového pohledu před detaily.
Lékovou politiku mohou ve svých úsecích zodpovědnosti za řízení systému
zdravotnictví provádět orgány státní správy, zdravotní pojišťovny, regiony a zdravotnická
zařízení. Ovlivňují ji však také subjekty mimo zdravotnictví, především zákonodárné
orgány v oblasti normativní, ministerstvo financí v cenotvorbě, výrobci a distributoři léčiv
v oblasti
nabídky a samotná populace státu v oblasti poptávky .
Na úrovni zdravotnického zařízení reguluje léková politika nakládání s léčivy uvnitř
zařízení, případně ve spádové oblasti, za kterou zařízení nese zodpovědnost. Vždy vychází
z rámce politiky nadřízených úrovní, kterou může pouze rozpracovávat. Léková politika
nemocnice nemůže být lepší než léková politika státu a zdravotních pojišťoven, neboť se
musí striktně řídit všemi předpisy, které tyto instituce vydávají.
Ekonomickým cílem lékové politiky v nemocnici je sladit požadavky na co
nejkvalitnější farmakoterapii s požadavkem vyrovnaného nebo ziskového
hospodaření nemocnice. Výdaje na léčiva se počátkem roku 1999 pohybovaly v rozmezí
8-15% z celkových nákladů velkých nemocnic České republiky, ve většině z nich
přesahují 10%. Tyto hodnoty jsou menší než v předcházejících letech, zůstávají však ve
srovnání ze světem poměrně vysoké (vtom ale nesporně hraje rozhodující roli pro nás
typický malý podíl nákladů na mzdy ve zdravotnictví, které jsou v ČR i při relativním
srovnám s vyspělými státy velmi nízké).
Vzhledem k tomu, že léky představují zdánlivě oblast, ve které lze snadno ušetřit,
může se někdy tento cíl změnit ve snahu za každou cenu snížit absolutní výdaje na léčiva
v nemocnici. To ovšem nemůže být v souladu s jejím medicínským cílem a léková politika
ztrácí svůj smysl, přičemž ovšem nedosáhne ani kýžených úspor.
Odborně medicínským cílem lékové politiky je zajištění co nejkvalitnější
farmakologické léčby všem pacientům, kteří ji skutečně potřebují. Léky musí být
používány se zřetelem na maximální prospěch pro nemocného a pro celou společnost. Z
jiného úhlu pohledu je jedním z hlavních cílů lékové politiky odstraňování tzv. lékových
problémů (Drug Related Problems)3, mezi něž patří především:
• indikace bez vztahu k léku - pacientova nemoc není z jakéhokoliv důvodu léčena
• špatný výběr léku
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Definice a cíle lékové politiky
• nízké dávkování
• chyby v užívání
• předávkování
• nežádoucí reakce na lék
• léková interakce
• užívání léku bez indikace.
Všechny tyto nedostatky se v našich nemocnicích vyskytují a jejich prevence,
rozpoznávání, hlášení (např. nežádoucích účinků) a odstraňování není v posledních letech
u nás obecně na úrovni vyspělých zemí. Zde se nachází značný prostor pro rozvoj lékové
politiky na všech úrovních odborného řízení zdravotnictví.
Medicínské cíle a ekonomické možnosti zdravotnictví se někdy dostávají do rozporu,
stejně jako se někdy dostává do rozporu zájem jednotlivce se zájmem společnosti. Při
řízení zdravotnických systémů je třeba vidět každý problém v širším kontextu a
nedopustit, aby krátkodobá řešení omezila kvalitu plnění zásadních strategických cílů. Tak
například snaha poskytnout léčbu na světové úrovni jednomu pacientovi se „zajímavou"
nebo „populární" chorobou může zabránit poskytnutí kvalitní péče mnoha desítkám jiných
pacientů, u kterých by bylo možné dosáhnout mnohem lepší prognózy a vyšší kvality
života při vynaložení mnohem menšího úsilí a nákladů. Právě řešením takových otázek se
mají zabývat všechny řídící struktury ve zdravotnictví. Přenášejí-li svou zodpovědnost za
ně na nejnižší výkonné články systému, často až na jednotlivé lékaře, zpochybňují tím
smysl své vlastní existence. Provádění aktivní lékové politiky tedy v neposlední řadě
slouží k odstraňování takových rozporů.
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III. PROSTŘEDÍ
2. NORMY
Nakládání s léčivy je v České republice upraveno soustavou obecně závazných
právních norem. Jsou to především:
• Zákon č. 79/1997 Sb. o léčivech
• Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách
. Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších
předpisů.
Na příslušné zákony navazuje soustava vyhlášek, která je postupně doplňována.
Každé léčivo musí projít registrací na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a
musí mít stanovenu cenu. Pro stanovení výše a způsobu úhrady z veřejného zdravotního
pojištění musí projít kategorizací, kterou provádí Kategorizační komise ministerstva
zdravotnictví28. V České republice je používán velmi dobrý systém kategorizace na
základě ATC klasifikace WHO11 a stanovení úhrad na základě terapeutických ekvivalentů
účinné látky, které jsou totožné s definovanými denními dávkami podle WHO tam, kde
existují.
Podrobné údaje o cenách a úhradách všech hromadně vyráběných léčivých přípravků
se do zdravotnických zařízení dostávají ve formě Číselníků HVLP Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR. Příliš časté změny v cenách a úhradách však byly v nedávné minulosti
zdrojem nestability a velkých potíží pro zdravotnická zařízení. Teprve v poslední době se
situace mění k lepšímu a začíná převažovat názor, že podobné změny by se měly provádět
maximálně jednou za rok.. Výhodou pro všechny subjekty ve zdravotnictví je jednotné
zpracování údajů o léčivech, které vychází z mezinárodní ATC klasifikace a kódů
SÚKLu. Usnadňuje se tím vytváření informačních systémů a výměna dat mezi nimi.

3. EKONOMIKA
Zatímco v oblasti legislativní a normotvorné je prostředí v ČR relativně příznivé, v
oblasti ekonomické leží těžiště jeho nestability. Hlavním zdrojem problémů je růst výdajů
na léčiva, který přestává být stát schopen financovat. Prudký nárůst nákladů se však od
roku
1996 daří alespoň zpomalovat .
Graf HI-1: Náklady na léčiva v ČR v letech 1989 - 1997 (Zdroj: SÚKL)
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Podíl nákladů na léčiva na celkových výdajích na zdravotnictví v ČR dosahuje v
posledních letech více než 25%, zatímco v zemích Evropské unie je to v průměru 10%21.
Růst tohoto ukazatele se začíná zastavovat, přesto stále zůstává neúměrně vysoký. Při
hodnocení těchto čísel je však třeba si uvědomit, že zahrnují nejen výdaje z fondů
veřejného zdravotního pojištění, ale i přímé platby pacientů, jejichž odečtení by snížilo
příslušné hodnoty nákladů nejméně o 10% a podíl léčiv na zdravotních výdajích nejméně
o 2,5%. Přesné údaje o výdajích na léky ze zdravotního pojištění nejsou k dispozici. I to
vypovídá o kvalitě správy našich veřejných fondů.
Graf III-2: Spotřeba léčiv v definovaných denních dávkách na 1000 obyvatel a den v ČR
v letech 1989 - 1997 (Zdroj: SÚKL)

Porovnáním grafů III-l a III-2 zjistíme, že nárůst nákladů není způsoben
odpovídajícím nárůstem spotřeby léčiv. Od roku 1996 se snížil negativní vliv používání
zbytečně drahých léčiv. Růst výdajů přesto pokračuje, neboť je způsoben především
příklonem ke stále dražším metodám léčby37. Tyto nové metody jsou sice nepochybně
účinnější než metody staré, při jejich zavádění se však dosud nepřihlíží k možnostem
financování. To je hlavní příčinou nedostatku financí v českém zdravotnictví a tento
problém nemůže vyřešit sebelepší léková politika. Řešení leží úplně mimo resort
zdravotnictví v oblasti politické. Vzhledem k tomu, že v podstatě spočívá v omezení
kvality péče na úroveň zaostalosti naší ekonomiky, není k němu všeobecně žádná vůle.
Také hospodaření velkých nemocnic je už několik let velmi napjaté. Příčina leží v
neschopnosti fondů zdravotního pojištění financovat péči v rozsahu, poskytovaném
standardně v ČR37. Neochota institucí, spravujících veřejné zdravotní finance řešit tuto
situaci omezením péče vede k přesunování problému na nižší úrovně. Zdravotnická
zařízení mají za úkol léčit pacienty ve stále rostoucí kvalitě, ale místo peněz na takovou
léčbu je jim poskytnuto nařízení ušetřit si na to prostředky z nedostatečných plateb.
4. PŮSOBENÍ NADŘÍZENÝCH SLOŽEK STÁTNÍ SPRÁVY

Zřizovatelem velkých nemocnic je přímo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jeho
hlavním úkolem je nepochybně zejména vytváření celkového prostředí a provádění státní
lékové politiky21'29'30. Řízení práce velkých nemocnic státem však není nějakým přežitkem
socialismu, ale nutností. U přímo řízených nemocnic ministerstvo hodnotí především
ekonomické výsledky a do vlastního způsobu řízení jejich lékové politiky zasahuje zřídka.
V minulosti ovlivnilo rozvoj lékové politiky zejména nařízením o zřízení lékových komisí
a zavedení pozitivních listů, což byly ve své době pozitivní kroky.
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Pozdější pokusy o vyhodnocování účinnosti lékové politiky např. povinností
nemocnic oznamovat ministerstvu počet léčiv v pozitivním listu nepřinesly žádný efekt,
neboť zvolená kritéria neměla reálnou vypovídací schopnost. Zajímavostí je, že podmínka
existence a funkčnosti pozitivních listů se vyskytuje v mnoha návrzích akreditačních
standardů a kritérií hodnocení kvality péče v nemocnicích. Je zřejmé, že zřizovatel by
neměl zasahovat do vlastních metod řízení jednotlivých zařízení a měl by pouze hodnotit
jejich výsledky a požadovat plnění kritérií, rozhodujících o funkčnosti zařízení, l to se
však zatím děje pouze v nedostatečné míře. Jednoznačná kritéria kvality, mj. i oblasti
lékové politiky, by měla být stanovena právě ministerstvem jako orgánem státní správy s
nejvyšší rozhodovací pravomocí.
Za jeden z hlavních nedostatků našeho zdravotnictví lze považovat nemožnost
srovnávání výsledků činnosti jednotlivých zdravotnických zařízení. Objektivní údaje jsou
prakticky nedostupné a i v případě jejich zveřejňování není jasné, zda jsou použitelné pro
srovnání z důvodů použitých metodik atp. Před rokem 1997 jsme se u některých nemocnic
dokonce setkávali i s případy „embarga na informace o nákladech na léky", což je u
státního zařízení opravdu pozoruhodné. Právě u přímo řízených nemocnic by takové
srovnávání mělo být snadnější, zřizovatel však zatím neprojevuje dostatečnou iniciativu k
jeho realizaci. Také v oblasti nakládání s léčivy by bylo velmi užitečné, kdyby existovala
možnost zjistit vlastní nedostatky a převzít zkušenosti a postupy těch nejlepších.
K pokusům o vyhodnocování a srovnávání práce velkých nemocnic dochází od
počátku roku 1999 z iniciativy samotných nemocnic, sdružených ve své asociaci, opět
však chybí výrazná ingerence státu, který je jejich vlastníkem.
5. ČINNOST ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Zdravotní pojišťovny, zvláště VZP, jsou v ČR správci prakticky všech financí,
kterými je hrazena zdravotní péče. To jim dává téměř neomezenou pravomoc rozhodovat
o rozsahu i obsahu zdravotní péče37. Na druhé straně zodpovědnost za výsledky zdravotní
péče nenesou a přenechávají ji managementům nemocnic a státní správě. Samy se
považují za zodpovědné pouze za vyrovnanou bilanci vlastního hospodaření. Zmíněný
rozpor je jednou z rozhodujících příčin současného stavu, kdy finanční prostředky nestačí
na úhradu léčby, která však musí být pacientům poskytnuta. Dokud nebude platit zásada,
že ten, kdo rozhoduje, nese za svá rozhodnutí plnou zodpovědnost, nemůže být
zdravotnictví vyvedeno z chronické finanční krize.
V oblasti lékové politiky nemocnic pojišťovny rozhodují o finančních limitech na
léčiva stanovováním paušálních úhrad nemocniční péče pro každé čtvrtletí24. Do paušálů
jsou zahrnuta všechna léčiva včetně ZULP. Tyto limitace zpočátku výrazně přispěly k
zracionálnění farmakoterapie v nemocnicích. Limity jsou však stanovovány z úhrady za
odpovídající období předchozího roku a nijak nezohledňují přesuny pacientů a zvláště
zavedení nových léčiv, která jsou ovšem při kategorizaci deklarována jako hrazená, nebo
dokonce jako zvlášť hrazené léčivé přípravky. Spolu s růstem cen energií, potravin a
dalších nezbytných výdajů to vede ke stále rostoucímu tlaku na úspory v nákladech na
léky . Není dosud zřejmé, jak dalece to může ovlivnit kvalitu léčebné péče v nemocnicích,
rozhodně však dojde ke zpomalení jejího rozvoje. Ani připravované zavedení systému
úhrad nemocniční léčby podle DRG (Diagnosis Related Group) nepřinese podstatné
změny, neboť i v tomto případě se jedná o rozdělení předem daného objemu prostředků na
neomezený rozsah péče. Zvláště Všeobecná zdravotní pojišťovna negativně ovlivňuje
oblast lékové politiky tím, že ve zveřejňovaných informacích vydává své platby (za léky
na paušál, za ZULP apod.) za náklady na léčbu. Skutečné náklady jsou však vždy vyšší a
chybná interpretace údajů VZP vede k chybnému rozhodování na nejvyšších úrovních.
Bývalý ředitel VZP dokonce v časopise Jistota ubezpečoval své pojištěnce, že VZP jim
hradí všechny potřebné léky a že údajný nedostatek peněz na léky je pouze účelovým
tvrzením lékařů, kteří si za tyto peníze
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vylepšují svou životní úroveň. Stejně tak nepravdivá tvrzení VZP o tom, že v
hospitalizačních paušálech jsou započtena léčiva na 3 dny po propuštění pacienta z
nemocnice poškozují jak nemocnice, tak lékaře, kteří nemohou dodržet vzájemně si
odporující zákaz vydávat léčiva (ze Žák. č. 79/97 Sb.), zákaz VZP psát recept
propouštěnému pacientovi a povinnost vybavit pacienta při propuštění léky (ze Žák.
č.48/97 Sb.) a samozřejmě i pacienta, který by podle představ úředníků měl zřejmě 2 dny
po propuštění z nemocnice vykonat pouť zpět do nemocniční ambulance pro recepty.
V polovině roku 1998 byly zavedeny pro nemocnice limity na léky, předepisované v
ambulancích, neboť náklady na ně byly poslední položkou ve výdajích pojišťoven, které
nebyly limitovány a tudíž neomezeně rostly24. Projevoval se v tom samozřejmě přesun
pojištěnců ze soukromých zařízení, která po opuštění výkonového systému ztratila zájem
o nákladné pacienty, do ambulancí státních nemocnic. Zavedení takových limitů je z
hlediska ekonomiky zdravotního systému správným krokem, jeho realizace je však opět
dosti nešťastná a způsobuje nemocnicím další nezaviněné obtíže. Zvláště zrušení
identifikačních čísel jednotlivých lékařů a zavedení pouze identifikace pracovišť na
receptech těsně před limitací prostředků na recepty neuvěřitelně zkomplikovalo jakékoliv
pokusy nemocnic o kontrolu svých výdajů v této oblasti. Také to, že pojišťovny poskytují
informace o plnění limitů na léky se čtyř- až pětiměsíčním zpožděním, nepřispívá k
jinému účelu limitů, než k zajištění bezproblémové existence samotných pojišťoven.
Kromě finanční limitace provádějí zdravotní pojišťovny revizní činnost, která může
významně přispívat k racionalitě farmakoterapie a lepšímu využití omezených zdrojů. V
některých případech tomu tak je, většinou se však zdá, že smyslem revizí je strhnout
zdravotnickému zařízení určitou finanční částku vždy, když se zdravotní pojišťovně právě
nedaří vyjít s vybraným pojistným.
Největší zdravotní pojišťovny také poškozují velké nemocnice odkládáním plateb,
které způsobuje jev známý jako druhotná platební neschopnost. Zpoždění plateb od VZP
pro FN Olomouc dosahuje 4 měsíců, zatímco menším a zejména soukromým zařízením
platí tato pojišťovna podstatně dříve. Vychází z ověřené skutečnosti, že velká zařízení
nemůže nechat stát zkrachovat, takže jsou schopná čekat na platby libovolně dlouho. V
oblasti léčiv to vede přímo ke zvyšováním nákladů, neboť nemocnice, které platí pozdě,
dostanou léky pochopitelně pouze za vyšší cenu od distributorů, kteří mohou 3-4 měsíce
čekat na úhradu svých pohledávek. Zodpovědnost za nedostatek financí ve fakultních
nemocnicích je opět připisována „špatnému vedení" nebo „rozhazovačným lékařům".
6. VLIV TRHU S LÉČIVY

Možnosti volby a ceny
Pro český trh s léčivy je charakteristický obrovský počet registrovaných přípravků,
jejichž počet přesáhl 7500. Fakticky jsou k dispozici všechny významnější terapeutické
skupiny, které jsou používány v nejvyspělejších zemích světa. Určitou výhodou je velký
počet laciných generik, jejichž využívání zlevňuje farmakoterapii ve srovnání se světem.
Celkově však velký počet registrovaných léčiv, často tzv. me-too drugs (tedy léků s
ekvivalentní terapeutickou hodnotou ale rozdílnou cenou) zhoršuje možnosti lékařů
orientovat se ve spektru přípravků a omezuje jejich schopnost volit něj racionálnější
farmakoterapeutický postup.
Ceny léků jsou ve srovnání se západní Evropou stále velmi nízké a při eventuálním
vyrovnání cen s EU by muselo dojít k jejich trojnásobnému zvýšení. Způsob úhrady léčiv
založený na úhradě definované denní dávky účinně udržuje ceny léků dosti nízko. Výrobci
na tento způsob úhrady reagují vyrovnáním ceny konkurujících si preparátů a snaží se
zajistit si
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odbyt v nemocnicích poskytováním různých množstevních slev apod, což opět činí vhodný
výběr léčiv značně komplikovaným.
Přirážka distribuce a lékáren je v ČR stanovena jednotně procentuálně k ceně
výrobce a je postupně snižována. Pozitivní dopad i pro nemocnice by mělo připravované
zavedení degresívní přirážky, která by zvýhodnila objednávání lacinějších léčiv. V
minulosti jsme často pozorovali skutečnost, že distributoři i lékárny mají zájem dodávat co
nejdražší léčiva a zajišťování laciných položek častěji vázne.
Vliv producentů a distributorů
Producenti léčiv jsou zcela nezbytnou součástí širšího zdravotnického systému.
Jejich význam neustále roste zvláště proto, že jsou jedinými institucemi, schopnými
financovat enormně se zdražující vývoj nových léčiv a obecně pokrok v medicíně. Mají
ovšem samozřejmý zájem na co největším odběru svých výrobků. K dosažení tohoto cíle
používají zcela běžně metod, které by kdekoliv jinde ve státním sektoru byly považovány
za korupci, ve zdravotnictví se však považují za přípustný druh marketingu.
Velké nemocnice jsou už ze své podstaty předmětem takových postupů mnohem
častěji než malé. Odstranit tyto jevy zřejmě nelze ani ve vyspělých zemích4'6, natožpak v
České republice, kde vlastně pomáhají kompenzovat symptomy vleklé finanční krize
zdravotnického systému, mj. velmi špatné platové ohodnocení lékařů v porovnání ze
světem. Různé tzv. naturální rabaty tak pomáhají zakrývat nedostatek prostředků na
moderní léky a sponzorské dary ve formě procent z obratu léčiva slouží k vybavení
oddělení stále nedostatkovou výpočetní technikou. Tzv. marketingové studie vylepšují
příjmy lékařů a placené pracovní pobyty některých lékařů (samozřejmě zaměstnanců
státních zařízení s faktickou rozhodovací pravomocí v oblasti odběru výrobků těchto
firem) v zahraničí skrývají fakt, že ani ten nejlepší odborník u nás si nemůže ze své mzdy
dovolit zúčastnit se odborného kongresu v zahraničí.
Vliv výrobců samozřejmě ovlivňuje lékovou politiku i na vyšších úrovních než
nemocničních. Známé jsou otázky nepřiměřeně vysokých úhrad některých léčiv, rozdílů v
kategorizaci terapeuticky ekvivalentních léčiv, rozšiřování spektra volně prodejných léků
a uvolnění některých k prodeji mimo lékárny atp. Na těchto úrovních je však po roce 1997
rozhodování postupně stále průhlednější, takže snad můžeme očekávat dosažení stavu
obvyklého v západních státech.
Uvedené skutečnosti přispívají k tomu, že léky jsou často používány bez ohledu na
nákladovou efektivitu. Se změnami zdravotní politiky v posledních dvou letech se dříve
ve prospěch producentů vychýlená rovnováha postupně vrací zpět. Je však třeba si
uvědomit, že nadnárodní koncerny, jejichž obrat je mnohdy vyšší než celý státní rozpočet
ČR, rozhodně nejsou ve vztahu k našemu státu a jeho zdravotnickým zařízením slabším
partnerem.
Distributoři léčiv jsou přímými dodavateli léků pro nemocnice. Také jejich počet je u
nás neúměrně vysoký, nicméně kvalita jejich služeb je obecně na dobré úrovni. Vhodný
výběr dodavatele může nemocnicím ušetřit značné finanční prostředky, reálně je však
omezen dlouhodobou platební neschopností nemocnic. Dodávat léky do velkých nemocnic
si mohou dovolit jen silné distribuční firmy, které unesou obvyklý odklad plateb o několik
měsíců. Fakticky tak bezplatně úvěrují český systém zdravotního pojištění. Nedávné
výpadky v zásobování některých pražských nemocnic léky dokumentují jen zčásti
závažnost tohoto problému.
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IV. PŘEDMĚT NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY
Léková politika nemocnice se zabývá především pohybem a využitím léčiv, která
jsou spotřebovávána v léčbě hospitalizovaných pacientů. Menší pozornost je obvykle
věnována lékům přímo podávaným pacientům v nemocničních ambulancích, se nimiž se
zachází v zásadě stejným způsobem. Nicméně ve specializovaných ambulancích a
poradnách velkých nemocnic mohou být takové léky dosti významné. Obě tyto skupiny
jsou předepisovány na žádanky zdravotnického zařízení.
Léky předepisované na recepty v ambulancích se dostaly do popředí zájmu teprve v
roce 1998, kdy některé zdravotní pojišťovny začaly limitovat objem výdajů na tyto léky
předepsané v daném zdravotnickém zařízení. Přes všechny obtíže s tím spojené bude
nezbytné věnovat těmto lékům stále větší pozornost. Jsou významné z hlediska
ekonomického i odborně medicínského a tento význam se může v budoucnu ještě zvýšit
(viz dále).
Vztahový rámec předmětu lékové politiky nemocnice ukazuje následující schéma.

Obrázek IV-1: Vztahový rámec nakládání s léčivy v nemocnici
7. LÉČIVA PŘEDEPISOVANÁ NA ŽÁDANKY

Tyto léky tvoří značnou část přímých nákladů velkých nemocnic. Jsou v současné
době hrazeny výhradně z rozpočtu nemocnice bez ohledu na to, zda se jedná formálně o
tzv. zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP), nebo o léčiva hrazená z hospitalizačního
paušálu. Z těchto důvodů jsou také nejčastěji předmětem regulace ze strany vedení
nemocnic. Děje se tak vytvářením rozpočtových limitů pro jednotlivá pracoviště,
pozitivními listy a ve výjimečných případech přímo nařízeními vedení nemocnice nebo
doporučeními lékové komise apod.
Některé skupiny těchto léčiv mají z hlediska lékové politiky zvláštní režim. Jedná se
o zvlášť účtovaná léčiva, vázaná antibiotika a návykové látky.
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Zvlášť účtované léčivé přípravky

Tato skupina byla vytvořena obecně závaznými normami s cílem zajistit nemocnicím
úhradu nejnákladnějších léčiv, jejichž spotřebu není možno omezovat bez negativních
dopadů na pacienty a u nichž prakticky neexistuje riziko neodůvodněného předpisu. Proto
jsou ZULPy pojišťovnám účtovány po jednotlivých kusech na konkrétního pacienta a
diagnózu (obvykle podléhá předpis omezením na odbornost předpisujícího, respektive
diagnózu pacienta). Zavedením rozpočtového financování nemocnic byla úhrada omezena
stejným způsobem jako u ostatních léků - fakticky byly ZULPy začleněny do
hospitalizačního paušálu a zůstalo pouze zvláštní vykazování. Hrazení ZULPů pouze do
výše limitu je sice v rozporu se zákonem, zdravotní pojišťovny však tento fakt začlenily
do smluv s nemocnicemi, které neměly jinou možnost než stíní souhlasit, což jim do
budoucna připravilo neřešitelný problém jak hradit narůstající objem těchto léčiv, která
nelze pacientům nepodat.
Kategorie ZULP však stále existuje a je pravidelně rozšiřována. Výhoda její
existence tkví v přesné evidenci ve vztahu k pacientům. Může jí totiž být v realizaci
lékové politiky dobře využito při kontrole a hodnocení kvality farmakoterapie.
Vázaná antibiotika

Jedná se o skupinu účinných antibiotik, jejichž použití je vázáno na souhlas
antibiotického střediska. Zařazení upravuje celostátní kategorizace léčiv, případné
rozšíření této skupiny pro interní potřebu může být součástí antibiotické politiky
nemocnice. Ve velké nemocnici je antibiotická politika klíčovou oblastí lékové politiky,
neboť antibiotika jsou jednou z nejnákladnějších skupin léčiv. Jejich používám je třeba
pečlivě hodnotit také z odborného hlediska. Samozřejmostí je dnes podrobná evidence
jejich aplikace spojená s monitorováním citlivosti patogenů, prováděná antibiotickým
střediskem nemocnice.
Návykové látky
Hospodaření s těmito látkami podrobně upravují obecně závazné právní normy i
vnitřní předpisy nemocnice. Vyznačují se především důrazem na správnou evidenci,
skladování a formální náležitosti předpisu. To usnadňuje také hodnocení odborných
aspektů jejich používání. Z hlediska finančního se nejedná o příliš podstatnou skupinu.
8. LÉČIVA PŘEDEPISOVANÁ NA RECEPTY

Z obrázku III-1 je patrný hlavní problém, spojený s vytvářením jakékoliv lékové
politiky ve vztahu k těmto lékům. Spočívá v tom, že v nemocnici je vystaven pouze
recept, na který si pacient může vyzvednout léky v kterékoliv lékárně v ČR. Do roku 1998
se léková politika v nemocnicích touto skupinou téměř vůbec nezabývala. Vystavené
recepty nebyly v nemocnicích nijak evidovány už z toho důvodu, že platby za ně probíhají
výhradně mezi pojišťovnami a lékárnami. Od třetího čtvrtletí roku 1998 pojišťovny
přenesly odpovědnost za tyto finance na nemocnice24. Stanovily finanční limit, při jehož
překročení jsou nemocnice citelně postihovány. Rázem se tak předpis receptů dostal do
popředí zájmu vedení nemocnic.
Zařazení ambulantní preskripce do rámce lékové politiky nemocnice je z hlediska
medicínského správným krokem. U velkých nemocnic dává do budoucna možnost
ovlivňování farmakoterapie v terénu, které by mohlo přispět k celkovému zracionálnění
používání farmak v ČR. Ve vyspělých státech je obvyklé, že se regionální nemocnice
podílí na vytváření lékové politiky pro celou spádovou oblast. U nás však zatím nebyly
vytvořeny podmínky ani pro to, aby velké státní nemocnice dokázaly účinně řídit vlastní
ambulantní preskripci.
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V. VÝZNAM LÉKOVÉ POLITIKY PRO VELKOU
NEMOCNICI

9. EKONOMICKÝ VÝZNAM LÉKOVÉ POLITIKY

Podíl na celkových nákladech
Léčiva jsou jednou z nejvýznamnějších položek variabilních nákladů každé
nemocnice. Ve velkých nemocnicích je podíl léčiv na nákladech vždy nadprůměrný,
což je dáno poskytováním vysoce specializované péče. Jak již bylo uvedeno, pohybuje
se mezi 8-15%, což je považováno za vysoké číslo. Často to vede k jednoduchému a
chybnému závěru, že v lécích je hlavní prostor pro úspory v absolutních finančních
částkách. Z jakého důvodu je tento názor v podstatě chybný je zřejmé ze studia otázky
distribuce nákladů v nemocnici (viz dále).
Na příkladu FN Olomouc40"43 je možné ukázat obecný trend, že podíl nákladů na
léky z celkových provozních nákladů má klesající tendenci, i když absolutní náklady
neklesají. V roce 1998 zde dosáhly náklady na léčiva 211,6 mil. Kč, což tvoří 12,5%
celkových nákladů. V roce 1995 to bylo jen 195,5 mil. Kč, tvořících ovšem 15,6%
celkových nákladů. Jak je vidět z porovnání grafů V-I a V-II, aktivní opatření v lékové
oblasti vedla od roku 1995 k výraznému poklesu podílu léčiv na celkových nákladech,
zatímco značný nárůst zaznamenaly zvláště energie a zdravotnický materiál. Absolutní i
relativní pokles je zřetelnější u položky krevních derivátů. Pokles podílu na celkových
nákladech a absolutní vzestup nákladů na léky pouze o 8,2% za čtyři roky při rozšíření
spektra léčebné péče nemůže dále pokračovat bez snížení kvality anebo omezení rozsahu
poskytovaných služeb. Spíše je možné očekávat pomalý pokles podílu na celkových
nákladech při rychlém růstu ostatních cen za podmínky zpomalení tempa zavádění nových
léčebných metod do praxe. Takové řešení ovšem není v kompetenci vedení nemocnic.
GrafV-1: Podíl léčiv na celkových nákladech FN Olomouc v roce 199540
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Distribuce nákladů
Výdaje na léčiva jsou v nemocnici nejvyššího typu obvykle distribuovány v celé
škále terapeutických skupin. Vyjdeme-li z používaného třídění podle ATC klasifikace,
zjistíme, že žádná z více než 90 skupin léčiv netvoří více než 15% celkových nákladů.
Navíc první místa v pořadí zabírají skupiny léčiv s vitální indikací, jejichž omezení je
možné provést pouze snížením počtu léčených pacientů s nejzávažnějšími onemocněními
(viz. Tab. V-l).
Tabulka V-l: Nejvýznamnější skupiny léčiv z hlediska podílu na celkových nákladech
na léky ve FN Olomouc v letech 1996 a 1998

Je třeba si uvědomit, že přes svou variabilitu mají náklady na léky fixní povahu ve
vztahu k rozsahu poskytované péče. Například je-li do nemocnice jednou přijat pacient k
transplantaci, velmi vysoké náklady na léčiva pro něj již v podstatě nelze ovlivnit, neboť
právě u nejdražších léků s vitální indikací nepřipadá v úvahu volba „podat či nepodat" a
většinou ani „který lék podat". Stejně je tomu i u většiny onkologicky nemocných., kde po
rozhodnutí o chemoterapii je možný už jen postup podle přesně daných protokolů. Jak je
zřejmé z tabulky V-1 a grafu VI-1, právě tyto skupiny pacientů spotřebovávají rozhodující
část nákladů na léčiva ve velké nemocnici.
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Ve FN Olomouc je zhruba 24% nákladů na léky vydáno na Hemato-onkologické
klinice, po 7% na I. chirurgické klinice, Dětské klinice a Onkologické klinice a 6% na III.
interní klinice, což jsou pracoviště zapojené v transplantačních a onkologických
programech. Všechna ostatní pracoviště se podílejí na nákladech nemocnice menším
procentem. Odhadujeme, že asi 50% nákladů na léčiva spotřebují onkologičtí a
transplantovaní pacienti, jejichž počet ovšem nedosahuje ani 10% hospitalizovaných.
Od roku 1995 došlo k zavedení nebo rozšíření aplikace několika nových skupin
cytostatik (taxany, inhibitory topoizomerázy aj.), imunosupresiv (mikronizovaný
cyklosporin, mykofenolát) a imunomodulátorů (filgrastim, molgramostim aj.). V menším
měřítku (z hlediska finančního) došlo k podobnému jevu v několika dalších terapeutických
skupinách, přesto se nejvíce dotýká nemocnic nejvyššího typu. Tato léčiva přinášejí
pacientům prospěch, zároveň však zvyšují náklady nemocnic mnohem více, než jak rostou
jejich příjmy. Aby mohly nemocnice hradit tento vzestup, musely maximálně šetřit na
ostatních, „obyčejných" léčivech. Doposud byla tato cesta poměrně efektivní, dlouhodobě
však v ní nelze pokračovat. Díky nedostatečnému vyhodnocování informací zejména ze
strany zdravotních pojišťoven nebyly dosud plně zváženy dopady tohoto jevu. Řešením je
buď podstatné navýšení plateb nemocnicím, nebo omezení nárůstu kvality péče o pacienty
indikované k léčbě uvedenými drahými léčivy. Nejlepším postupem je však zřejmě cesta
centralizace programů péče o pacienty, léčené nejdražšími metodami a jejich financování
odděleně od běžné péče za současného přizpůsobení rozsahu a indikací ekonomickým
možnostem. Řešit tento problém mohou pouze zdravotní pojišťovny a stát, ale
hospodaření velkých nemocnic je na jeho vyřešení existenčně závislé.
V žádném případě tedy není možné jednoduše najít v nemocničních nákladech na
léky nějakou obrovskou neodůvodněnou položku a tu prostě škrtnout, jak si to v minulosti
představovali někteří tvůrci ekonomiky zdravotnictví. Kontrola nákladů se skládá
především z velmi náročného sledování jednotlivých poměrně malých položek v běžných
nákladech přímo na jednotlivých nákladových střediscích, což je práce náročná z hlediska
odborných znalostí, času i financí.
Dá se říci, že kontrola nákladů na léčiva je pro velké nemocnice naprostou
nezbytností. Růst těchto nákladů však bohužel velké nemocnice nemohou výrazně brzdit,
neboť jeho příčina tkví především v oblasti, kterou samy nemohou ovlivnit. Přes uvedené
skutečnosti se však od roku 1995 podařilo omezit zbytečné vydávám peněz na
ekonomicky nebo odborně neopodstatněnou farmakoterapii a v tomto trendu je třeba dále
pokračovat.
Náklady na léčiva předepisovaná na recepty
Na rozdíl od léčiv, spotřebovávaných přímo v nemocnici nejsou léky předepisované
na recept přímo nákladovou položkou nemocnice. Podle dodatků ke smlouvám s VZP a
některými dalšími pojišťovnami však překračování limitů pro úhrady vede k finančnímu
postihu nemocnic. Na druhé straně jejich nedočerpání vede k zisku, v obou případech ve
výši 50% z rozdílu proti limitu. Do limitů se nezapočítávají léčiva, jejichž předpis je
povolován přímo revizními lékaři pojišťoven.
Roční úhrady VZP za tato léčiva se pro FN Olomouc pohybují okolo 100 mil. Kč,
což by při překročení o 10% (tak vysoké překroční není podle našeho názoru zatím
pravděpodobné) vedlo ke snížení plateb od této pojišťovny o 5 mil. Kč. Taková částka v
celkovém hospodaření nemocnice nehraje zásadní roli, nicméně při současném nedostatku
zdrojů je třeba překračování limitů zabránit. Kontrola této položky je však velmi obtížná a
při pořizování vlastních dat i dosti nákladná. Pokud bude limitace pokračovat delší dobu,
vznikne stejný problém hrazení nových farmakoterapeutických postupů jako v lůžkové
péči. V tom případě význam kontroly těchto nákladů pro nemocnice ještě dále vzroste.
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10. MEDICÍNSKÝ VÝZNAM LÉKOVÉ POLITIKY
Vzhledem k velkému ekonomickému významu se někdy odborně medicínská složka
lékové politiky dostává poněkud do pozadí. Je však její stejně důležitou a neoddělitelnou
součástí. Z cílů lékové politiky zahrnuje především účelnost farmakoterapie, která je
ostatně cílem nejdůležitějším a také nezbytným předpokladem kvality zdravotní péče.
V minulých letech bylo obvyklé, že jako hlavní zdroj informací o lécích pro lékaře
sloužily propagační materiály výrobců. Také postgraduální vzdělávání lékařů dostatečně
neakcentovalo problematiku účelné farmakoterapie. Jedním z důležitých úkolů
nemocniční lékové politiky je zajištění objektivních informací o aktuálních
farmakoterapeutických problémech. Samotné informování pracovišť o jejich spotřebě
léčiv vede k zamyšlení se nad účelností preskripce a možností korekce nejen z
ekonomického, ale i odborného hlediska.
Dalším významným úkolem je hodnocení účelnosti aplikace léčiv. Při průběžném
sledování spotřeby léčiv v nemocnici lze provádět analýzy účelnosti volby léčiv,
dávkování i indikací9. Samozřejmě není reálné takovou činnost provádět v širokém
rozsahu, lze však snadno identifikovat problematické oblasti a zaměřit se na jejich řešení.
Příkladem může být antibiotická politika, ve které nechybí ani vyhodnocování dopadů
léčby formou sledování vývoje citlivosti patogenů k antibiotikům. Jinou možností je
omezování některých preskripčních zlozvyků, jako nadměrného používání hypnotik v
nemocnici sledováním jejich spotřeby a hodnocením opodstatněnosti jejich preskripce. Ve
FN Olomouc se soustavně zabýváme problematikou polypragmazie, která je jedním z
charakteristických nedostatků české medicíny35 (viz také Příloha I). Významných oblastí
je však celá řada, například oblast lékových interakcí a správného dávkování36 apod..
Rozsah prováděných činností v tomto případě závisí především na počtu pracovníků, kteří
se mohou zabývat podobnými analýzami a na ochotě klinických pracovišť ke spolupráci.
Léková politika nemocnice by měla směřovat i do oblasti farmakovigilance
(pharmacovigilance), tj. zachycování, hlášení a řešení výskytu nežádoucích reakcí na léky
a v širším významu lékových problémů, jak byly uvedeny v oddíle II. V této oblasti je ČR
stále velmi pozadu za vyspělými státy5'10.
Provádění kvalitní lékové politiky umožní nemocnici zapojit se do národního i
mezinárodního farmakoekonomického výzkumu, výzkumu spotřeby léčiv a vytváření
standardů léčebné péče.
Právě velké nemocnice s regionální působností by měly sloužit jako vzorová
pracoviště i z hlediska účelnosti farmakoterapie a schopnosti identifikovat a řešit odborné
nedostatky. Potom by byly lépe připraveny v budoucnu převzít zodpovědnost za
ovlivňování a kontrolu kvality léčby na regionální úrovni.
Využívání všech zmíněných možností dává nemocnicím větší šance obstát při
objektivním hodnocení poskytované zdravotní péče, které bude provázet naše začleňování
do evropských struktur.
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VI. REALIZACE LÉKOVÉ POLITIKY VE VELKÉ
NEMOCNICI
Hospodaření s léčivy je dynamický proces, který probíhá nepřetržitě v každém
zdravotnickém zařízení. Ve všech nemocnicích jsou neustále objednávána, distribuována a
spotřebovávána léčiva. Existují v nich organizační struktury, které hospodaření s léčivy
provádějí, zabezpečují a řídí. Některé činnosti jsou natolik rutinní, že si vedení nemocnice
ani neuvědomuje, že jde o realizaci lékové politiky, jiné jsou chápány spíše jako řešení
krizových situací. O lékové politice většinou hovoříme až tehdy, jedná-li se o práci nad
rámec běžného provozu. Ve skutečnosti však léková politika spočívá spíše v
cílevědomé koordinaci normální činnosti všech článků řízení při nakládání s léčivy k
dosažení stanovených cílů zdravotnického zařízení.
11. KLÍČOVÉ OBLASTI LÉKOVÉ POLITIKY

Informace o nákladech a spotřebě léčiv
První a nejdůležitější podmínkou existence a úspěšné realizace lékové politiky ve
zdravotnickém zařízení je zajištění dostatečného objemu, kvality a správného toku
informací o nakládám s léčivy uvnitř zdravotnického zařízení pro potřeby všech úrovní
řízení '8.
Základním zdrojem informací o léčivech je systém skladového hospodářství a
účetnictví lékárny. V roce 1995 ještě v některých lékárnách velkých nemocnic
neexistovala kusová evidence, dnes jsou již všude zavedeny počítačové informační
systémy. Ve FN Olomouc je používán systém Mediox, který kromě dat pro účetnictví
nemocnice a průběžných informací o odběrech léčiv pro kliniky a oddělení poskytuje i
výstupy pro nadstavbový systém sledování spotřeby léčiv a správy pozitivního listu.
Pracoviště klinické farmakologie zpracovává výstupy lékárenského informačního
systému programem Léky/PozList, který vytváří přehledné informační sestavy pro kliniky
a oddělení o jejich spotřebě léčiv jak v počtech balení, tak v nákladech a definovaných
denních dávkách. Předávány jsou klinikám čtvrtletně, na vyžádání je možné získat
informaci o každé položce ihned po zpracování měsíčních sestav nebo přehledy za
libovolné období a skupinu léčiv zpětně od roku 1996. Data jsou dostupná na úroveň
nákladového střediska a kalendářního měsíce. Dále zpracované výstupy jsou využívány
pro práci lékové komise a vedení nemocnice34. Tento program také poskytuje informace o
dodržování pozitivního listu (viz Příloha II). V některých nemocnicích jsou takové
informace vytvářeny přímo v lékárně, pracoviště nebo oddělení klinické farmakologie
však obvykle mohou s údaji lépe pracovat ve vztahu ke klinikám a lékové komisi.
Data o předpisu léčiv na recepty jsou získávána od zdravotních pojišťoven. Jsou
zpracovávána systémem pracoviště klinické farmakologie pro potřeby klinik i lékové
komise. Vlastní evidence předepisovaných léčiv dosud neexistuje i když technicky je
realizovatelná. Problém je v nákladech a náročnosti provádění takové evidence. Jeho
vyřešení lze očekávat až od implementace velkých nemocničních informačních systémů.
V případě potřeby mohou být získána data o spotřebě ZULP až na jednotlivé
pacienty a diagnózy z nemocničního systému výkazů a účetnictví Klin. Ekonomický úsek
poskytuje účetní informace z tohoto systému vedení nemocnice, klinikám a pro potřeby
lékové komise i pracovišti klinické farmakologie.
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Spotřeba vázaných antibiotik je sledována systémem antibiotického střediska Flex!,
který eviduje spotřebu až na jednotlivé pacienty14'15. Informace o spotřebě ostatních
antibiotik poskytuje antibiotickému středisku systém pracoviště klinické farmakologie.
Antibiotické středisko vytváří přehledy spotřeby antibiotik a vývoje citlivostí
bakteriálních patogenů klinikám i lékové komisi.
Transfuzní oddělení vede vlastní skladové hospodářství a evidenci spotřeby krevních
derivátů. Data z něj jsou podle potřeby také využívána v lékové politice nemocnice.
Odborné informace
Potřeba odborných informací o farmakoterapii se neustále zvyšuje. Nejde zdaleka
jen o údaje obecného charakteru, ale i o konkrétní možnosti a podmínky používání léčiv v
jednotlivých zdravotnických zařízeních.
Léková komise FN Olomouc vydává stanoviska o otázkách farmakoterapie pro
všechny kliniky a oddělení nemocnice. Informace, které jsou zvláště významné, nebo
které se mohou týkat i mimonemocniční sféry, zveřejňuje v časopise Klinická
farmakologie a farmacie (dříve Zpravodaj klinické farmakologie), který vydává Pracoviště
klinické farmakologie FN Olomouc16"19. Tento časopis má za úkol přispívat ke zlepšení
úrovně farmakoterapie a z toho důvodu je také zasílán všem přednostům, jejich zástupcům
a lékařům-lékárníkům klinik a oddělení nemocnice.
Kromě toho informace pro kliniky z oblasti antibiotické politiky zpracovává
antibiotické středisko a ze svých oblastí působnosti lékárna a transfúzní oddělení. Všechna
zmíněná pracoviště samozřejmě provádějí také konzultační činnost, a to i pro zdravotnická
zařízení ve spádové oblasti nemocnice.
Správa pozitivního listu
Pozitivní listy byly v nemocnicích řízených ministerstvem zdravotnictví zavedeny
direktivně v polovině roku 1995. I když nemohly splnit přehnaná očekávám, která do nich
tehdy byla vkládána, staly se nedílnou součástí lékové politiky nemocnic11. Problematika
jejich zavádění a správy byla v naší odborné literatuře popsána dostatečně podrobně, proto
dále uvedu jen stručný přehled našich poznatků.
Pozitivní list je definován jako seznam léčiv, která je v daném zařízení možné
používat bez dalších omezení a která musí mít nemocniční lékárna zařízení na skladě.
Léčiva v tomto seznamu neuvedená může předepisovat pouze pověřený vedoucí
pracovník. V praxi je to prováděno tak, že žádanky na takové léky musí být potvrzeny
přednostou nebo jeho zástupcem pro LP.
Je třeba mít stále na paměti, že pozitivní list není cílem, ale pouze jedním z mnoha
prostředků ke splnění cílů lékové politiky zdravotnického zařízení. Jeho splnitelným
úkolem je vytvářet jakýsi první filtr pro léčiva, která se dostávají na oddělení nemocnice.
V našich podmínkách ale není reálné, aby byl nějaký seznam léčiv tak dokonalý, že by
bylo možné jej stoprocentně dodržovat. Jeho kladný dopad směřuje spíše do oblasti
odborně medicínské než ekonomické, kde existují mnohem účinnější mechanismy
zajištění úsporného chování lékařů.
Ve velké nemocnici je sestavení pozitivního listu obtížné. Funkce pozitivních listů je
obvykle dokumentována na zařízeních, která mají malý počet organizačních jednotek a
mnoho oborů v nich chybí. Pouhá existence dermatovenerologického pracoviště rozšiřuje
seznam léčiv, která musí být nutně uvedena v pozitivním listu o několik desítek. Za
sestavení a aktualizaci' pozitivních listů odpovídá léková komise, která musí mít dobrou
spolupráci s odborníky všech oborů a pracovišť v nemocnici. To však často vytváří tlak na
rozšiřování pozitivních listů nad únosnou mez. V minulých letech byl velký problém
právě s aktualizací pozitivního listu, neboť zásadní změny ve spektru a cenách léčiv se
odehrávaly každé tři měsíce a léková komise by
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musela chrlit stejně často nové pozitivní listy. Po nedávné stabilizaci prostředí se jako
účelné jeví vydávám nových verzí pozitivního listu jednou ročně s tím, že aktuální
výjimečné potřeby změn v mezidobí se řeší vydáním maximálně jednoho doplňku.
Vlastní vytváření pozitivního listu je díky využití výpočetní technicky velmi snadné,
stejně jako kontrola jeho dodržování. Ve FN Olomouc je zabezpečuje systém pracoviště
klinické farmakologie (viz Příloha II). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem však
není účelné trvat na stoprocentním dodržování seznamu, pokud jeho nedodržení přinese
finanční výhody, což se při mimořádně nestálých cenách léčiv u nás stává dosti často.
Zatím zcela nereálným snem zůstává původní požadavek, aby svůj výtisk pozitivního
listu měli všichni lékaři v nemocnici. Za úspěch považujeme, když jej mají vedoucí
pracovníci klinik a oddělení, kteří kontrolují všechny předepsané žádanky. Pozitivní list je
samozřejmě lékařům k dispozici v počítačové síti nemocnice, její zavedení na všechny
kliniky však není v naší nemocnici, stejně jako ve všech skutečně velkých nemocnicích u
nás, zatím dokončeno.
Kontrolovat je třeba nejen dodržování seznamu léčiv, ale i to, zda jsou opravdu
všechna léčiva z pozitivního listu využívána. Často se totiž stává, že léky zařazené na
návrh předních odborníků některých oborů, za kterými stojí ovšem spíše návrhy některých
výrobců, nejsou z ekonomických důvodů ve skutečnosti vůbec používány. I to potvrzuje
fakt, že v ekonomické oblasti existují mnohem účinnější nástroje regulace, než je vydávání
pozitivních listů. Na druhé straně několik desítek léčiv bylo Lékovou komisí vyřazeno z
důvodu jejich obsolentnosti, ale odborníci klinických oborů jeví stále tendenci k jejich
používání, někdy právě z důvodů ekonomických.
Při vytváření žádanek na léčiva pomocí počítačů je možné využít části stejného
programu, který spravuje pozitivní list (viz Příloha II). Ten automaticky zajišťuje
upozornění předepisujících lékařů na porušení pozitivního listu a předtištění požadavku na
podpis přednosty na žádanku. Další možností je vytváření lokálního seznamu používaných
léků, tedy vlastně jakéhosi dílčího pozitivního listu pro kliniku nebo oddělení. Používání
tohoto programu sice lékařům zjednodušuje práci, jeho širšímu zavedení však brání
vybavení klinik výpočetní technikou, resp. spíše možnost jejího uvolnění k objednávání
léků.
V souvislosti se zaváděním pozitivních listů se navrhovalo zavést generickou
preskripci uvnitř nemocnice, která by zajistila možnost výběru nejlevnějšího přípravku
dané účinné látky v lékárně. Po modelovém vyhodnocení takovou možnost nepovažujeme
za efektivní v poměru k obtížnosti její realizace v našich podmínkách (viz Příloha III).
Pozitivní listy se však osvědčily zejména proto, že lékařům v nemocnicích
zvýraznily lékovou politiku jako součást práce nemocnice. Jejich používání a správa také
usnadňuje implementaci zásad účelné farmakoterapie do každodenní činnosti klinik a
oddělení. Ani ekonomický dopad zavedení pozitivního listu není úplně bezvýznamný, i
když ve srovnání s efekte přechodu na rozpočtové hospodaření v nemocnicích je velmi
malý.
Antibiotická politika
Vzhledem k medicínskému i ekonomickému významu antibiotik v nemocnicích je
antibiotická politika významnou položkou lékové politiky23. Za její realizaci zodpovídá
antibiotické středisko. I když činnost těchto středisek je obecně stále nedostačující, ve FN
Olomouc je na velmi vysoké úrovni a jeho zkušenosti a postupy jsou přejímány
nemocnicemi v celé ČR14'15. Principy antibiotické politiky jsou:
• zavedení vhodného režimu její realizace schvalováním a evidencí aplikace
vázaných antibiotik za spolupráce s lékárnou
• rozdělení antibiotik na volné a vázané a jejich výběr do pozitivního listu
• sledováním spotřeby vázaných i volných antibiotik na pracovištích nemocnice ve
spolupráci s lékárnou a pracovištěm klinické farmakologie
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• vyhodnocování výskytu bakteriálních patogenů a jejich citlivostí k antibiotikům
• předávání informací pracovištím a lékové komisi.
Správně prováděná antibiotická politika si klade za cíl zpomalení vývoje rezistence
patogenů k antibiotikům, udržení účinnosti nižších a levnějších generací antibiotik,
prevenci výskytu nozokomiálních infekcí, snížení jejich incidence, mortality a zkrácení
doby hospitalizace z důvodu výskytu infekčních komplikací.
Vzhledem k historickému vývoji má antibiotické středisko nemocnice možnost
částečně ovlivňovat i používání antibiotik ve spádové oblasti nemocnice (spíše v
lůžkových zařízeních než v ambulantní praxi, kde je situace nejhorší). Možnost takového
ovlivňování je však stále nedostatečně zakotvena v našich předpisech a je třeba ji
podstatně posílit.
Vztahy s dodavateli léčiv
Vztahy s dodavateli mají značný ekonomický význam. Velké nemocnice jsou
největšími odběrateli léčiv na trhu a díky tomu mohou dosáhnout výhodných finančních
podmínek pro dodávky léčiv. Domníváme se, že zde je jediná oblast lékové politiky, ve
které lze i v současnosti dosáhnout poměrně významných úspor nákladů. Problémem je
však druhotná platební neschopnost nemocnic, která léčiva naopak zdražuje.
Jednou z možností dosažení úspor je odebírat velké množství léčiv přímo od
výrobců, kteří mají vlastní distributorské oprávnění a konsignační sklady. Odběr může být
výhodnější, jestliže nemocnice dokáže sjednotit své požadavky a z řady terapeuticky
ekvivalentních léčiv vybrat jediné, které bude nakupováno v několikanásobném množství.
Příkladem mohou být například nízkomolekulární hepariny, kde při výběru přípravku
jediného výrobce vzroste jeho odběr několikanásobně a lze snížit cenu až o desítky
procent. Při takovém postupu je vždy nezbytná vynikající práce lékárny a tlak vedení
nemocnice, které musí překonat zájem klinik o vlastní „spolupráci" s různými výrobci.
Metoda výběrových řízení na dodávky klíčových léčiv zatím u nás není příliš využívána.
Jedním z důvodů je také zablokování možnosti jednorázových výhodných nákupů.
Ještě větší snížení cen pro velké nemocnice by mohlo přinést zavedení nějaké formy
centrálního zásobování velkých státních nemocnic léky, ať již zajištěné smluvně, nebo
vytvořením vlastního distributorského subjektu. Např. v USA ve zdravotnických
zařízeních v majetku některých federálních organizací centrální zásobování existuje, a
přitom se jedná o soustavy velikosti zhruba celé sítě nemocnic v ČR. U nás byly v roce
1996 podávány návrhy na vytvoření společné distributorské firmy, která by zásobovala
nemocnice přímo řízené MzdČR léčivy, narazily však na silný odpor, odůvodňovaný
údajnými právními překážkami.

12. ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Vedení nemocnice
Vedení nemocnice v čele s ředitelem přijímá zásadní strategická rozhodnutí, zadává
klíčové úkoly a vydává nezbytná nařízení v oblasti lékové politiky. Všechny nižší úrovně
řízení předávají rozhodování vedení nemocnice pouze v případě, že nemohou jednat samy.
Tím zabraňují vtahování nejvyššího vedení do řešení běžných problémů. Přetěžování
vedoucích pracovníků podle odborníků snižuje kvalitu řízení. Rozhodujícím filtrem před
vedením nemocnice v této oblasti je léková komise. Ředitel nemocnice nebo náměstek pro
léčebně-preventivní činnost (LP) by měli být vždy členy lékové komise, aby se umožnilo
přijímání nejdůležitějších rozhodnutí. Ve FN Olomouc v posledních letech z úsporných
důvodů ředitel vykonává i práci náměstka pro LP, což se z hlediska lékové politiky nejeví
jako zcela ideální. Vhodnější by zřejmě bylo, aby se stálým členem lékové komise stal
náměstek ředitele, který by byl podrobněji obeznámen se stavem hospodaření s léčivy na
klinikách a sám by rozhodoval v případech výsledků kontrol a
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Oponentní vyjádření k práci

Karla Urbánka: VÝZNAM

LÉKOVÉ POLITIKY PRO ŘÍZENI VELKÝCH NEMOCNIC
Předložená práce je zpracována velmi kvalitně. Je logicky členěna, opírá se o
velmi dobré znalosti autora z dané oblasti a tvrzení, která autor předkládá, jsou
dobře vyargumentována.
V úvodní kapitole autor výstižně charakterizuje současnou situaci z hlediska
přístupu různých stupňů řízení k lékové politice.
V II. kapitole se autor zmiňuje o relativně vyšším podílů nákladů na léčiva L
celkových nákladů na nemocniční péči ve srovnání s některými jinými státy. To je
způsobeno nejen nižšími mzdovými náklady našich nemocnic, ale vůbec jinou
strukturou nákladů našich nemocnic a nemocnic některých ekonomicky vyspělých
zemí. Jejich nákladnější technické vybavení, vyšší ceny energií, větší rozsah a
vyšší ceny některých služeb apod. vedou k tomu, že dosti obecně platí (při silném
zjednodušení), že čím je země ekonomicky vyspělejší tím je podíl výdajů na léčiva
v celkových výdajích menší a naopak.
Plně souhlasím s názory autora na činnost zdravotních pojišťoven, zejména VZP,
v oblasti lékové politiky.
V kapitole o realizaci lékové politiky ve velké nemocnici (kap. VI) či snad i jinde by
bylo účelné upozornit na vztah mezi vhodně aplikovaným - byť dražším - léčivem
a dobou hospitalizace. Náklady na léčiva se často posuzují velmi izolovaně bez
zřetele na možný efekt na snížení nákladů související s případným zkrácením
léčby (přehlížení farmakoekonomiky).
l názory uváděné v dalších kapitolách a v závěrech jsou dobře zdůvodněny a
vystihují realitu.
Práce je vhodně doplněna reprodukcemi některých publikací autora, jež se
vztahují k problematice práce.
Závěr:
Práce je velmi dobře zpracována a je zajímavá.
22.9.1999.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Realizace lékové politiky ve velké nemocnici
dalších otázkách. Současně by ve vedení nemocnice za lékovou politiku zodpovídal.
Ředitel by pak vydával skutečně pouze nejzásadnější rozhodnutí.
Léková komise

Lékové komise byly ustaveny ve všech nemocnicích přímo řízených
ministerstvem zdravotnictví ČR v polovině roku 1995. Jejich zřízení bylo motivováno
snahou zabezpečit dobré fungování pozitivních listů, od něhož se očekávalo zastavení
nepříznivého vývoje nákladů na léčiva v České republice. Stanovení faktické náplně
práce lékových komisí zůstalo na jednotlivých nemocnicích a zřejmě se případ od
případu dosti liší.
Nemocniční léková komise je poradním orgánem ředitele, zodpovědným za
koordinaci a řízení lékové politiky v nemocnici. Její existence by měla být zakotvena v
organizačním řádu nemocnice a upravena např. statutem, jako na obr. V-l.
Obrázek VI-1: Statut Lékové komise FN Olomouc
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Realizace lékové politiky ve velké nemocnici
Léková komise by měla především řešit zásadní problémy v oblasti účelnosti
farmakoterapie. Měla by informovat lékaře o nových důležitých skutečnostech
souvisejících
s používáním léčiv a usnadňovat lékařům jejich práci. Měla by stále sledovat účelnost
farmakoterapie, vývoj nákladů na léčiva a spotřebu léčiv v nemocnici, vyhledávat
problémové
oblasti a přispívat k jejich řešení. Např. v roce 1995 se ve FN Olomouc v konkrétním
případě
intoxikace zjistila obtížná dostupnost potřebného antidota. Léková komise vypracovala
seznam nezbytných antidot a zajistila pro ně takové uskladnění, aby byla kdykoliv co
nejrychleji k dispozici. Protože v terapii intoxikací a spektru antidot došlo k velmi
podstatným
změnám, pověření členové komise zpracovali jejich přehlednou charakteristiku, která byla
pote zveřejněna .
Úkoly pro komisi stanovuje také vedení nemocnice, které např. požádá o vyjádření
ke stížnostem nebo o návrh nařízení k správném způsobu předpisu léků na recepty při
propouštění hospitalizovaných aj.
Složení lékové komise může být různé, nezbytné je členství vedoucích pracovníků
lékárny. Samozřejmé se zdá být členství klinického farmakologa, problémem je jejich
značný nedostatek prakticky v celé ČR. Také je vhodné, aby v komisi byl zástupce
antibiotického střediska. Ředitel nemocnice se jednání komise nemusí nezbytně účastnit, v
tom případě by však měl pověřit účastí svého náměstka pro LP nebo i jiného člena vedení.
V zastoupení jednotlivých medicínských oborů neexistuje obecně přijímané schéma,
obvykle pochopitelně převažují představitelé nechirurgických oborů. Zástupci
chirurgických oborů a také anesteziologie však podle našich zkušeností musí v komisi
zasedat.
Ve velké nemocnici není reálné, aby členy lékové komise byli zástupci všech
důležitých medicínských odborností. Proto v naší nemocnici komise sestavuje pracovní
skupiny z ostatních odborníků pro řešení speciálních problémů, které se při práci Lékové
komise vyskytnou, např. k vypracování stanovisek komise k závažným otázkám
farmakoterapie, zpracování některých částí pozitivního listu atp.
V nemocnici s několika desítkami klinik může nastat tendence k vytvoření velké
komise ve snaze zajistit účast co největšího počtu odborníků. Je prokázáno, že celkový
počet členů žádné komise nesmí překročit 20, má-li komise vůbec na svých zasedáních
něco jako celek vykonat. Léková komise FN Olomouc má nyní 16 členů, což se zdá být
horní mez optima. Příslušní specialisté mohou být kdykoliv pozváni k projednání
příslušné otázky.
Za členy lékové komise se osvědčilo jmenovat spíše zástupce přednostů klinik pro
LP než samotné přednosty, kteří se často jednání nemohou účastnit. Zástupci přednostů se
také obvykle lépe orientují v ekonomických otázkách a v neposlední řadě jsou v
nemocnici na rozdíl od přednostů zaměstnáni na plný úvazek a nepreferují tak výzkumnou
a výukovou složku práce klinik na úkor hospodářských výsledků.
Činnost lékové komise musí bezprostředně zabezpečovat jedno pracoviště. Obvykle
to bývá oddělení klinické farmakologie nebo nemocniční lékárna.
Nemocniční lékárna
Lékárna je ze své podstaty pro lékovou politiku stěžejním pracovištěm. Všechny její
činnosti spadají do této oblasti a její spoluúčast je nezbytná při řešení všech otázek
souvisejících se zajišťováním léků pro použití v nemocnici i pro ambulantní pacienty.
Není účelem této práce zabývat se podrobně činností lékárenské služby ve velkých
nemocnicích, proto zde uvádím jen nejdůležitější charakteristiky, které mají vztah k
ostatním strukturám, zapojeným do realizace nemocniční lékové politiky.
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Lékárna je organizační jednotkou, která je jako jediná v nemocnici oprávněna
nakupovat léčiva od dodavatelů a může velmi zásadně ovlivnit výběr léků pro nemocnici.
Při vhodném výběru dodavatelů lze dosáhnout pro velké odběratele značných cenových
výhod, jak již bylo uvedeno výše. Z uvedených důvodů je třeba maximálně finančně
zainteresovat

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Realizace lékové politiky ve velké nemocnici
její pracovníky na úsporách nákladů na léky a ne na co nejvyšším obratu a zisku samotné
lékárny, jak to bylo dříve obvyklé. Lékárna je ovšem také zásluhou své veřejné části
nejziskovější jednotkou nemocnice. Díky příjmům z přímého prodeje, doplatků pacientů a
plateb za recepty od pojišťoven, které přicházejí přece jen poněkud včasněji než jiné
platby, může alespoň zčásti tlumit dopady platební nespolehlivosti pojišťoven na
zajišťování léčby pro pacienty velkých nemocnic. V této její funkci je maximální obrat a
široký sortiment léčiv předností, což se někdy může dostat do rozporu s prvním
požadavkem. Jako možné východisko je diskutováno účetní oddělení skladů pro veřejnou
a nemocniční část lékárny. K tomuto řešení však zatím žádná nemocnice nepřistoupila,
zřejmě z důvodů organizačních obtíží takového opatření.
Lékárny velkých nemocnic mají dnes k dispozici informační systémy s kusovou
evidencí léčiv, které slouží jako zdroj účetních informací pro nemocniční administrativu
Tyto systémy jsou nezbytným základem pro sledování spotřeby léčiv uvnitř nemocnice a
správu pozitivního listu1. V některých nemocnicích spravují tento systém samotné
lékárny, ve FN Olomouc se osvědčuje spolupráce s Pracovištěm klinické farmakologie.
Obrázek VI-1: Schéma hlavních organizačních struktur, zapojených do realizace
nemocniční lékové politiky a toku informací o nakládání s léčivy mezi nimi
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Realizace lékové politiky ve velké nemocnici

Pracoviště klinické farmakologie
Tato pracoviště v mnoha velkých nemocnicích bezprostředně zabezpečují práci lékové
komise a koordinují lékovou politiku. Vedoucí pracoviště (oddělení) bývá obvykle předsedou
lékové komise. Stejně jako v případě lékárny je vlastně veškerá činnost pracoviště spojena s
lékovou politikou. Je to především:

•

sledování spotřeby léčiv v nemocnici a poskytování informací klinikám i
lékové komisi a vedení nemocnice

• sledováni preskripce léčiv na recepty a zpracování informaci jako v prvním případě
• správa pozitivního listu
•
shromažďování a vyhodnocování informací o nákladech na léčiva pro potřeby
lékové komise i vedení nemocnice v poněkud jiném kontextu, než to provádí
ekonomický úsek
•
řešení otázek účelnosti farmakoterapie z pověření lékové komise a příprava
podkladů pro vydávání doporučení a nařízení v této oblasti i v oblasti formálních
náležitostí používám léčiv
• účast na kontrole dodržování předpisů a nařízení v lékové oblasti
• konzultační činnost ve věcech účelné farmakoterapie.
Ve všech uvedených bodech pracoviště spolupracuje především s lékárnou, ale i s
dalšími organizačními jednotkami, uvedenými v tomto přehledu.

Antibiotické středisko
Nemocniční antibiotické středisko při mikrobiologickém oddělení je nezbytnou součástí
struktur lékové politiky ve velké nemocnici. Jeho hlavními úkoly jsou především:
• sledování vývoje bakteriální rezistence k antibiotikům
. kontrola výskytu bakteriálních kmenů s nebezpečným profilem
• poskytování konzilií v oblasti účelné antibiotické terapie .
kontrola a povolování aplikace vázaných antibiotik
• sledování spotřeby antibiotik v nemocnici
• správa pozitivního listu v oblasti antibiotik.
V uvedených činnostech antibiotické středisko spolupracuje s pracovištěm klinické
farmakologie a lékárnou, ve své oblasti působnosti připravuje podklady přímo pro jednám
lékové komise a rozhodování vedení nemocnice. Antibiotické středisko je zatím jedinou
strukturou v nemocnicích nejvyššího typu, která alespoň v minimálním rozsahu může
ovlivňovat svou spádovou oblast mimo vlastní zařízení.

Transfúzní oddělení
Do oblasti léčiv spadá jeho činnost při výrobě a dodávkách derivátů z krevní plazmy,
které jsou registrovány jako hromadně vyráběné léčivé přípravky. Celou tuto odborně i
ekonomicky složitou otázku zastřešuje komise pro účelnou hemoterapii, je však nutná
spolupráce s pracovištěm klinické farmakologie a lékovou komisí, neboť uvedená část
krevních derivátů je evidována a účtována v kategorii léčiv, lékárnou však neprochází.

Administrativa
Odbor informatiky zabezpečuje po technické stránce tok informací mezi všemi
zúčastněnými organizačními strukturami. Vzhledem k tomu, že zodpovídá za vybavení všech
pracovišť počítači, výstavbu sítí, správu dílčích informačních systémů (lékárenského apod.) a
případně tvorbu a správu nemocničního informačního systému, je jeho zapojení do realizace
lékové politiky klíčovou otázkou.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Realizace lékové politiky ve velké nemocnici
Odbor účetnictví a operativní evidence zpracovává údaje o výsledcích finančního
hospodaření s léčivy, plnění plánů a dodržování limitů. Pro potřeby lékové komise
poskytuje zvláště sestavy a nákladech na léčiva na jednotlivých pracovištích. Další údaje,
např. o výkonech klinik, poskytuje odbor zdravotnických informací a statistiky.
Odbor hrazených výkonů zdravotními pojišťovnami zpracovává smlouvy se
zdravotními pojišťovnami. Pro lékovou politiku jsou významné především finanční limity
na léčiva, předepisovaná na recepty. Dostává z pojišťoven výsledky plnění limitů a revizní
nálezy s následujícími postihy. Především výsledky revizí mohou být zdrojem námětů k
opatřením lékové politiky v nemocnici.
Kontrolní odbor vykonává dohled nad dodržováním obecně závazných norem i
vnitřních předpisů především v ekonomické oblasti. Také ovšem provádí kontroly v
odborné lékové oblasti, například dodržování předpisů o hospodaření s omamnými
látkami, řešení stížností apod.
Nižší stupně řízení
Vlastní realizace všech opatření v lékové politice je závislá na spolupráci pracovišť
klinických oborů. Na úrovni klinik zodpovídají za tyto činnosti zejména zástupci
přednostů klinik pro LP a lékaři-lékárníci, na úrovni oddělení vedoucí lékaři.
Zástupci přednostů především kontrolují spotřebu léčiv na klinice a vývoj nákladů,
dodržování pozitivního listu, předávají lékařům informace od lékové komise a provádějí
nařízení vedení nemocnice. Mají také právo povolovat předepisování léčiv neuvedených v
pozitivním listu nemocnice. Účastní se často práce expertních skupin, sestavovaných
lékovou komisí k řešení speciálních otázek, nebo jednání lékové komise, týká-li se jejich
specializace.
Funkce lékaře-lékárníka byla ve FN Olomouc ustavena v roce 1996. Předpokládá se,
že bude spolupracovat s lékovou komisí a lékárnou a dohlížet na správné zacházení s
léčivy na odděleních. V případě nepřítomnosti zástupce přednosty jej obvykle v oblasti
lékové politiky zastupuje.
Vedoucí lékaři zodpovídají za provádění lékové politiky na svých odděleních.

13. MECHANISMY REGULACÍ
Finanční limitace
Limity nákladů na léčiva jsou stanovovány ekonomickým úsekem pro jednotlivé
kliniky a nákladová střediska. Vycházejí z rozpočtu nemocnice na každé čtvrtletí, který je
určen smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Rozhodujícím požadavkem je nicméně
celkově vyrovnané hospodaření kliniky a pokud je toto kritérium splněno, všechny dílčí
limity nemusí být bezezbytku dodrženy. Skutečností ovšem je, že stanovení prostého
objemu prostředků na léky, který je třeba dodržet, není zcela optimální metodou regulace.
K jeho dodržení stačí omezit počet přijatých pacientů, jak to například provádějí menší
zařízení, aby dodržela limity od zdravotních pojišťoven. Vhodné by bylo např. stanovit
limity nákladů na jeden ošetřovací den, které by v kombinaci s klasickou limitací zlepšily
její účinnost.
Základním a pouze zdánlivě samozřejmým předpokladem účinnosti limitů je, že
musí být ve skutečnosti splnitelné. K tomu, aby byla limitace účinná, je také nezbytné
dodržet dvě další zásady - musí existovat funkční zpětná vazba a všichni zainteresovaní
pracovníci musí být k dodržování limitů motivováni.
Funkční zpětnou vazbu vytváří podrobné informování vedoucích pracovníků klinik o
běžných výdajích na léky a závěrečná souhrnná informace o spotřebě za čtvrtletí (viz kap.
11). Motivace může být různá, skutečně razantně účinnou se jeví být jedině finanční
zainteresovanost zaměstnanců na hospodářském výsledku. Obvykle je používána
negativní
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Realizace lékové politiky ve velké nemocnici
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Realizace lékové politiky ve velké nemocnici
Přímá nařízení a doporučení

V jednotlivých významných oblastech lékové politiky je třeba použít direktivních
nařízení ředitele nemocnice. Může se jednat o širokou škálu problémů od správného
vypisování žádanek a receptů na návykové látky až po postup při vybavení propouštěného
pacienta nezbytnými léky. Nařízení by se měla používat jen tehdy, je-li to zcela nezbytné
a v takovém případě by měla být co nejstručnější a srozumitelná. Opačném případě je od
počátku podlomena jejich efektivita. Měla by vždy uvádět zodpovědnost za splnění a
termíny, pokud je to účelné. Kontrola jejich plnění je samozřejmostí.
V oblasti odborné je účelné, aby léková komise vydávala stanoviska, doporučení a
informace k otázkám, které považuje za závažné (viz obr. VI-I). I zde platí požadavek na
stručnost a přehlednost, i když někdy musí být taková informace poněkud obsáhlejší. Je
třeba zajistit, aby se tyto informace dostaly skutečně až k lékařům, kterým jsou určeny.
Nelze je také vydávat příliš často, aby jimi adresáti nebyli zahlceni jako mnoha jinými
produkty administrativy a nepřestali jim věnovat pozornost.
Ve FN Olomouc vydává léková komise řadu podobných informací, z nichž ty, které
by se mohly týkat i odborné veřejnosti mimo vlastní nemocnici, jsou publikovány v
časopise Klinická farmakologie a farmacie16'19 (viz Příloha IV).
Standardizace

Jednou z metod lékových regulací je také přijímání standardů terapeutických postupů
a výběru léčiv. Při standardizaci terapeutických postupů připadá v úvahu spíše přejímání
doporučení a guidelines, vypracovávaných odbornými společnostmi nebo na zadání státní
správy. Společným nedostatkem všech dosavadních snah o vypracování optimálních
postupů v terapii je jednak jejich nekonkrétnost a především neslučitelnost s reálnými
finančními možnostmi našich zdravotnických zařízení. Aby mohly být standardní postupy
skutečně dodržovány, musí být vypracovávány jako optimální nejen z hlediska
medicínského, ale i ekonomického22.
Vypracování vlastních standardů nemocnice připadá v úvahu pouze v dílčích
otázkách, jako je například volba optimální antibiotické profylaxe nebo zahajování
antíbiotické terapie před definitivní mikrobiologickou diagnózou, kdy je možné postupy
optimalizovat podle aktuální mikrobiologické situace na jednotlivých pracovištích23.
Naopak ve výběru léčiv dochází ke standardizaci běžně formou vytváření pozitivních
listů nebo výběrových řízení na specifické skupiny léčiv, jako jsou infuzní roztoky apod.
V některých zemích je při zařazování nových léčiv do pozitivních listů nemocnic používán
vysoce sofistikovaný systém hodnocení terapeutického i ekonomického přínosu každé
nové položky ve srovnaní s dosud používanou možností léčby, který se snaží
objektivizovat práci s pozitivními listy nemocnic2'13. U nás zatím nic podobného
neexistuje, zařazování léčiv do pozitivních listů je ve skutečnosti založeno na
subjektivních názorech odborníků, kteří mají možnost se do jejich tvorby zapojit. Bylo by
jistě přínosné pokusit se takové systémy podle možností v nemocnicích zavádět. Reálné
by asi bylo pokusit vypracovat společnou metodiku například ve spolupráci velkých
státních nemocnic.
Kontrola
Kontrola dodržování předpisů a nařízení je nedílnou součástí řízení každého subjektu
a pro lékovou politiku samozřejmě z tohoto pravidla neplatí žádné výjimky. Je snad jen
vhodné zdůraznit, že výsledky kontroly mají sloužit především k nápravě nedostatků.
Nestačí tedy nedostatky najít a případně označit zodpovědné osoby, ale je třeba zjednat
nápravu a odstranění nedostatků opět prověřit.
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14. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Zhodnotit dopady lékové politiky na efektivitu práce velké nemocnice není vůbec
snadné. Zatímco hodnocení její účinnosti z pohledu ekonomického lze provést pomocí
běžných ekonomických nástrojů, medicínské dopady lékové politiky se hodnotí velmi
obtížně. Je však nutné zdůraznit, že i k ekonomickému hodnocení je nutná dobrá znalost
celé problematiky. Na druhé straně ani odborně medicínské výsledky nejsou zcela
neměřitelné.
Sledovat účinnost lékové politiky lze samozřejmě hodnocením nákladů na léčiva v
nemocnici i na jednotlivých podřízených pracovištích. Běžně prováděné sledování
absolutního objemu nákladů na léčiva nebo jejich podílu na celkových nákladech však
není postačující. Nutné je vztahovat náklady k výkonům, tj. přinejmenším v časové řadě
hodnotit náklady na ošetřovací den a ještě lépe na diagnózu nebo terapeutický postup.
Připravované zavedení plateb podle DRG ze strany zdravotních pojišťoven by mohlo
napomoci k tomu, aby se podobný způsob hodnocení výdajů stal samozřejmým. Nestačí
také konstatovat tendence změny, ale je třeba dobrat se k příčinám pohybu nákladů,
především oddělit vnější vlivy od příčin zevnitř zdravotnického zařízení (viz graf VI-I).
Pokud se zjistí, že náklady některých částí nemocnice neodpovídají jejich přínosům, je
třeba tuto situaci řešit. Na takovém řešení se ovšem musí podílet i zřizovatel nemocnice a
zdravotní pojišťovny.
Graf VI-1: Vývoj nákladů na léčiva na jeden ošetřovací den v roce 1997 ve FN Olomouc.
Srovnání průměru nemocnice, Hemato-onkologické kliniky, n. a ni. interní kliniky.

Vysoké náklady vl.q na III. interní klinice způsobila celostátní změna kategorizace imunosupresiv, v
následujícím období opět zrušená. Nárůst ve Il.q na HOK způsobila nákladná léčba 7 pacientů.

Hodnocení dopadů lékové politiky na kvalitu farmakoterapie je možné pomocí
různých kvantitativních i kvalitativních metod26. Samotné provádění takových analýz
farmakoterapie je důležitým zdrojem impulsů pro lékovou politiku nemocnice32.
Vzhledem k jejich náročnosti je však v rámci jednotlivého zdravotnického zařízení možné
analyzovat pouze omezené spektrum problémů (viz Příloha I a V). I při použití
jednoduchých metod však lze hodnotit dopady například opatření v antibiotické politice
apod.38 Provádění velkých farmakoekonomických studií a hodnocení výsledků zdravotní
péče spadá do povinností vyšších úrovní řízení ve zdravotnictví.
Ani v ekonomické ani v odborné oblasti však dosud prakticky není využíváno
možnosti srovnávání se mezi nemocnicemi navzájem a vypracovávání společných postupů
k hodnocení výsledků. Opět by zde mohla výrazně napomoci iniciativa ministerstva jako
řídícího orgánu velkých nemocnic.
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VII. PERSPEKTIVY NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ
POLITIKY
V nejbližší době nelze očekávat zásadní změny prostředí pro provádění lékové
politiky nemocnic. Ze zveřejněných záměrů Ministerstva zdravotnictví ČR i Všeobecné
zdravotní pojišťovny lze usuzovat, že obě instituce budou přistupovat k lékové oblasti
podstatně zodpovědněji než dříve39. I nadále hodlají zřejmě preferovat především
ekonomickou složku lékové politiky. Náprava rozporů mezi odbornými a ekonomickými
možnostmi našeho zdravotnictví však v dohlednu není.
Předpokládané zavedení metody plateb nemocnicím podle DRG ze strany
zdravotních pojišťoven může přispět ke zlepšení evidence a vyhodnocování nákladů na
farmakoterapii ve vztahu k jejím medicínským přínosům. K tomu však bude nezbytné
zvládnutí práce s novými informacemi uvnitř nemocnic.
Vytváření národních diagnostických a terapeutických standardů může usnadnit
směřování nemocniční lékové politiky k maximální účelnosti farmakologické léčby.
Podmínkou je, aby tyto standardy braly v potaz skutečné finanční možnosti v našich
nemocnicích a také aby jejich platnost byla nezpochybnitelná, tzn. musí mít normativní
charakter především ze strany plátců zdravotní péče a ne pouze formu nezávazného
doporučení z míst bez reálných rozhodovacích pravomocí.
Bezprostředním cílem nemocnic je dosažení kontroly nad vlastní ambulantní
preskripcí. I když existuje řada způsobů, jak se o to pokusit, řešení leží až ve vytvoření
funkčního velkého informačního systému nemocnice.
Nemocniční informační systém bude zásadním krokem vpřed i v lékové politice,
protože pokud bude opravdu funkční, umožní prakticky dokonalý tok informací o všech
pohybech léčiv a dokumentace o nich. Je pravděpodobné, že u nás v jeho rámci dojde k
zavádění decentralizovaných služeb lékárny a evidence předpisu a výdeje léčiv až na počet
tablet vydaných každému pacientovi, jako je tomu v některých nemocnicích vyspělých
zemí už dnes. Velký informační systém také zahrnuje možnost přístupu ke všem údajům o
diagnostice a terapii u individuálních pacientů, což může při správném provedení
znamenat převrat ve vyhodnocování odborně medicínských aspektů lékové politiky. Jisté
však je, že implementace takového systému je nesmírně náročná na vybavení i organizaci
práce, a proto nelze čekat konkrétní výsledky v nejbližších letech.
Pokud dojde v ČR k vytváření regionálních zdravotnických struktur, velké
nemocnice budou zcela jistě jejich základními pilíři. V regionální lékové politice by měly
převzít řídící úlohu, jako je tomu např. ve Švédsku. Jejich lékové komise mohou rozšířit
svoji působnost na regionální úroveň. K efektivní práci by však potřebovaly zřídit funkční
vztahy v lékové oblasti uvnitř regionu, za který budou zodpovědné. Vybudování takové
soustavy je spojeno se značnými náklady. Navíc mu musí předcházet změna dosavadní
soustavy zdravotnických zařízení s obnovením rajonizace a odstupňováním rozsahu
poskytované péče. Jednalo by se tedy o největší změnu v našem zdravotnictví od roku
1990, takže přes časté proklamace nebude její realizace nijak snadnou záležitostí.
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Závěr

VIII.

ZÁVĚR

Z předchozího stručného a nutně i zjednodušeného nástinu problematiky lékové
politiky ve velké nemocnici lze zformulovat několik nejvýznamnějších poznatků k
lepšímu pochopení významu existence lékové politiky řídícími pracovníky nemocnic:
1. Léková politika nemocnice si klade za cíl zajištění co nejkvalitnější farmakologické
léčby všem pacientům, kteří ji skutečně potřebují, při optimálním využití dostupných
finančních zdrojů.
2. Léková politika státního zdravotnického zařízení nemůže být lepší než léková politika
státu a zdravotních pojišťoven. To, co se v jednotlivé nemocnici obtížně prosazuje
několik let, lze administrativním státním zásahem nebo regulací ze strany pojišťoven
zavést okamžitě. Platí to však bezezbytku i o úplně špatných ideách.
3. Prostředí pro fungování nemocniční lékové politiky není u nás zdaleka ideální, avšak i
existující prostor musí být plně využit, chce-li management zajistit úspěšné fungování
svěřeného zdravotnického zařízení.
4. Prioritní podmínkou existence aktivní lékové politiky je zajištění informačních toků.
Při budování všech informačních systémů musí být od počátku zvažovány možnosti
jejich využití pro lékovou politiku.
5. Hlavní nadstavbovou organizační strukturou pro provádění lékové politiky je léková
komise, na jejíž funkčnosti závisí veškerá další práce.
v

6. Realizace lékové politiky vyžaduje investice. Čím lepší má být léková politika, tím
větší jsou náklady na její personální i materiální zabezpečení. I zde je třeba zvažovat
přínosy ve vztahu k nákladům.
7.

Vedení nemocnice musí lékovou politiku neustále řídit a vyžadovat po všech
zainteresovaných strukturách plnění jejích cílů. Léková politika nesmí sloužit jen k
zažehnávání momentálních finančních krizí v nemocnici, které jsou ostatně téměř vždy
vyvolány působením vnějších faktorů.

8. Pokud se k realizaci lékové politiky přistupuje seriózně, může skutečně zlepšit kvalitu
péče v nemocnici a přispět k snížení dopadů trvalého nedostatku financí.
9. Je nezbytné neustále vyhodnocovat efektivitu lékové politiky a mít na paměti, že je
pouze prostředkem řízení a ne jeho cílem. Všechny činnosti, prováděné v jejím rámci
musí přinášet efekt pro hlavní cíl nemocnice, kterým je poskytování kvalitní zdravotní
péče.
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Doporučená medikamentózní terapie u pacientů přijímaných k hospitalizaci na
geriatrické oddělení
Karel Urbánek, Rostislav Večeřa, Zdeněk Záboj1, Milena Bretšnajdrová l, Jaroslav Jezdinský

Farmakologický ústav LF ÚP a Pracoviště klinické farmakologie F"N
Olomouc Oddělení geriatrie FN Olomouc
Souhrn

Autoři práce vyhodnotili doporučenou farmakoterapii u souboru
100 pacientů (průměrný věk 77 let), přijatých na geriatrické oddělení
jak z ambulantní péče tak po předchozí hospitalizaci, z hlediska počtu
podávaných léčiv, nejužívanějších skupin léčiv, ceny terapie a
multipliciíního podáváni přípravků téže terapeutické skupiny
Průměrný počet doporučených přípravků byl ve zpracovaném souboru
6.17 (2 -12) na pacienta. Není významný rozdíl mezi pacient)
přijatými z ambulantní péče a z nechirurgických pracovišť, menší
počet léků užívají pacienti překládaní z pracovišť chirurgických
oborů. U pacientů všech skupin se jako společný faktor jeví používání
kyseliny acetylsalicylové v antiagregačních, nicméně velmi
rozdílných, dávkách a metylxantinů, zejména etofylinu a
pentoxifylinu.

Úvod a Cíl práce
Jedním z typických aspektů farmakoterapie v geriatrii
je existence polypragmazie. Stává se, že jeden pacient
užívá mnoho léčiv s podobnými účinky, někdy nepříliš
přesvědčivými nebo dokonce s účinky zcela shodnými,
což obvykle vede ke zvýšenému výskytu nežádoucích
reakcí (1) a zhoršení pacientovy compliance.
Existence podobných případů i v našich podmínkách
nás vedla k pokusu o systematické zpracování údajů o
geriatrických pacientech, které mělo ukázat skutečný
stav farmako-íerapie u těchto osob a mohlo sloužit jako
podklad pro nápravu případných nedostatků.
Cílem práce bylo u reprezentativního vzorku
geriatrických pacientů zjistit počty podávaných léčivých
přípravků, nejužívanější léky, spotřebu nejčastěji
používaných
terapeutických
skupin,
existenci
duplicitního podávání léků téže skupiny a porovnat
doporučenou farmakoterapii mezi skupinami pacientů
přijímanými z ambulantní a z nemocniční péče.
Soubor pacientů a metodika
Hodnotili jsme doporučenou farmakoterapii v
souboru 100 pacientů, přijatých k hospitalizaci na
geriatrické oddělení FN Olomouc v lednu 1997 (celkem
bylo v tomto měsíci přijato 109 pacientů, u 9 nebyla v
době analýzy dostupná dokumentace). Soubor tvořilo 24
mužů a 76 žen s průměrným věkem 77 let (rozmezí 4299 let).
Z dokumentace pacientů jsme retrospektivně získali
údaje o farmakologické léčbě, doporučené ošetřujícími
lékaři při přeložení na geriatrické oddělení z nemocniční
nebo z ambulantní péči. Struktura souboru z hlediska
typu péče, ve které byla léčba doporučena, je uvedena v
Tabulce l.
Data byla zpracována pomocí databáze v programu
MS Excel. Léky byly tříděny do skupin podle ATC
klasifikace (2), pro hodnocení spotřeby byly použity
definované denní dávky (DDD) (2) nebo jejich
ekvivalenty, používané v ČR
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2. Nejužívanější léčiva
Nejčastěji doporučovanými léčivy jsou etophyllin
(užívá 49% pacientů souboru), kyselina acetylsalicylová
v anti-agregačních dávkách (39%) a pentoxifyllin (37%).
Léčiva, která má doporučeno více než 10% pacientů jsou
uvedena v Tabulce 2.
3. Nejužívanější skupiny léčiv
Největší podíl pacientů (70%) užívá jednu nebo více
látek ze skupiny C04 - periferní vasodilatancia, dále CO l
-kardiaka (52%) a A10 - antidiabetika (43%) - viz Graf
2. Vzhledem k velkému počtu doporučovaných léčiv této
skupiny žádné nefiguruje mezi nejužívanějšími léky v
Tab. 2. Graf 3 udává spotřebu nejužívanějších ATC
skupin v DDD na 100 pacientů a den - na prvním místě
je opět skupina C04 a CO l, na třetím pak C03 diuretika. Graf 4 ukazuje cenu doporučené terapie v Kč
na 100 pacientů a den. Největší náklady se vydávají za
antibiotika (JOl - 3854 Kč/100 pacientů/den), která ale
užívá pouze 14% pacientů, dále na BO l - antitrombotika
- ta jsou doporučena pouze u 24% pacientů a C04 periferní vasodilatancia.
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Karel URBÁNEK1), Petr KRČ2\ Vít Lokoč2)
1.Farmakologický ústav LF ÚP a Pracoviště klinické farmakologie FN, Olomouc
2.DS Soft, Olomouc
Souhrn
Práce popisuje počítačový program Léky/PozList, určený k podpoře lékové politiky a činnosti lékové komise
nemocnice. Základní funkcí programu je vytváření,
distribuce a aktualizace pozitivního listu nemocnice.
Dále slouží ke sledování spotřeby léčiv na jednotlivých
pracovištích nemocnice, přičemž data z informačního
systému lékárny třídí podle mezinárodní ATC klasifikace a spotřebu léčiv popisuje nejen v počtech balení a
finančním objemu, ale i v definovaných denních dávkách. Výstupy programu umožňují využití údajů pro řízení pracovišť, ekonomické vedení nemocnice i pro
účely výzkumu. Program také umožňuje objednávání
léčiv z nemocniční lékárny. Program Léky/PozList
účinným způsobem zajišťuje základní potřebné informace pro provádění aktivní lékové politiky nemocnice v
podmínkách neexistence nemocničního informačního
systému.
Klíčová slova: počítačový program, pozitivní list,
spotřeba léčiv, definovaná denní dávka

Abstract

URBÁNEK, K., KRČ, R, LOKOČ, 7.: HOSPITAL FORMULARY
MANAGING COMPUTER PROGRAMME The paper deals with

the compuir programme Léky/PozList aimed at the
support ofhospital drug po-licy and activities ofthe
hospital drug committee. Basic programme functions
involve formation, distribution and updating of
hospital formulary. The programme can also be used
for the assessment of drug utilisation in hospital
departments, processing data supplied by the
hospitalpharmacy Information system according to the
international ATC classification and registering drug
utilisation expressed both in package amounts and
financial costs as well as in defined daily doses.
Programme outpuis allows to apply the obtained data
in departments and hospital management and in the
drug utilisation research. Computer-issued prescription can also be realised using the programme representing an effective tool in providing necessary informationfor the applicaíion ofthe hospital drug poli-cy
under the conditions of non-existing hospital Information system.
Keywords: computer programme, hospital formulary,
drug utilisation, defined daily dose
LÉKAŘ A TECHNIKA, 29, 1998, No 3, pp 6972.

Úvod
R ostoucí spotřeba léčiv se v
posled-ních letech stala závažným
problémem našeho zdravotnictví
[1]. Ekonomické dopady tohoto
nárůstu ještě zdůraznily potřebu
obnovení účinné lékové politiky,
především na úrovni jednotlivých
poskytovatelů zdravotní péče [2].
Jednou z cest se ukázal být systém
pozitivních listů [3, 4], který je
používán v mnoha zemích světa. V
roce 1995

byl dokonce nařízením ministra zdravotnictví tento systém zaveden ve
všech nemocnicích přímo řízených
ministerstvem. Skutečností však je,
že v dnešních podmínkách nemůže
léková politika fungovat bez kvalitní
podpory výpočetní technikou.
Z uvedených skutečností vyplynul
požadavek na softwarové vybavení,
které by umožnilo vytvoření a pravidelnou aktualizaci pozitivního listu,
ale také na kontrolu jeho dodržování
a vyhodnocování spotřeby léčiv v nemocnici. Existující programy sklado-

vého hospodářství lékáren tyto funkce
v potřebném rozsahu nepodporovaly,
neboť byly zaměřeny spíše na stránku
finanční evidence a účetnictví.
Ve Fakultní nemocnici Olomouc
byla již dříve vypracována původní
koncepce počítačové podpory antibiotické politiky s využitím programů
MikroLab a Flex! [5, 6]. Pro podporu
správy pozitivního listu byl ve
Fakultní nemocnici Olomouc v letech
1995 - 1996 vytvořen program
Léky/PozList. Po provedení některých analýz lékového systému nemoc-
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nice [7] byly jeho funkce rozšířeny
i na oblast zpracování údajů o
spotřebě, umožněné zavedením
informačního systému nemocniční
lékárny (program Mediox) a také na
objednávání léčiv klinikami a
odděleními nemocnice. Program,
jehož popis je předmětem tohoto
sdělení, pracuje v prostředí MSDOS a je naprogramován v jazyce
LSD/PC. Jeho obsluha a základní
funkce vycházejí z programu Klin,
který je používán v celé nemocnici
pro
vykazování
výkonů
a
účetnictví.

Vstupy a výstupy počítačového
programu
Program Léky/PozList pracuje s
následujícími standardními vstupy:
1. aktuální verzí Číselníku HVLP
(hromadně vyráběných léčivých
přípravků), který se instaluje z
diskety,
vydávané
obvykle
čtvrtletně VZP ČR, a která
obsahuje všechny potřebné údaje
o používaných léčivech;
2. aktuální verzí ATC klasifikace
(Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv [8]) z
téhož zdroje;
3. aktuální verzí číselníku klinik a
nákladových
středisek
nemocnice,
instalovanou
z
diskety, vytvářenou odborem
informatiky pro účely účetnictví,
evidence a zpracování dat pro
pojišťovny;
4. měsíční závěrečnou sestavou informačního systému lékárny (v
našem
případě
program
Mediox), která obsahuje všechny
potřebné údaje o věcné a
finanční spotřebě léčiv v
nemocnici.
Výstupy programu jsou:

1. pozitivní list nemocnice;
2. sestavy o věcné spotřebě léků
nemocnice
a
jednotlivých
pracovišť;
3. objednávky léčiv pro jednotlivá
pracoviště
nemocnice.
Podrobnější informace jsou
uvedeny níže.

Vytváření pozitivního listu
Prvním úkolem programu Léky/PozList je podpora vytváření
pozitivního listu nemocnice. Z
programu je možno vytisknout
libovolnou
část
kompletního
seznamu
registrovaných léků,
uvedených v Číselníku HVLP
Všeobecné zdravotní pojišťovny
(např. CO l - C99 = léčiva
kardiovaskulárního ústrojí), včetně
cenových údajů, která pak slouží
jako podklad pro jednání lékové
komise nemocnice a expertních
skupin o zařazování jednotlivých
pří-

pravků do pozitivního listu.
Zařazená léčiva jsou do programu
zadána funkcí Změny pozitivního
listu, přičemž mohou být označena
symbolem,
označujícím
vnitronemocniční omezení (např.
symbol
ATB
středisko
antibiotikum, jehož použití je v
nemocnici vázáno na souhlas
antibiotického střediska). Program
potom generuje dvě sestavy
pozitivního listu (podle ATC
klasifikace [8] a v abecedním
pořadí), které mohou být pouze
zobrazeny na monitoru, vytištěny
(obr. 1) nebo uloženy do textového
souboru.
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Léková komise FN Olomouc
Stanovisko Lékové komise FN Olomouc k používání kyseliny acetylsalicylové
v antiagregační indikaci
V poslední době se na základě výsledků klinických studií velmi často doporučuje používání kyseliny
acetylsalicylové k prevenci trombembolických cévních příhod. Mezi jednotlivými pracovišti však zůstávají
značné rozdíly v používaných dávkách.
Léková komise po konzultaci s přizvanými odborníky považuje za nutné informovat lékaře Fakultní
nemocnice, že na základě současných preklinických i klinických výzkumů lze jednoznačně konstatovat, že
v antiagregační indikaci je u stabilizovaných pacientů správné použití velmi nízkých dávek,
nepřesahujících 200 mg jednou denně v úvodu a 100 mg jednou denně v udržovací íéčbě. Za
minimální dávku s prokázaným účinkem lze považovat podání jedné dávky 200 mg první den, na kterou
navazuje podávání udržovací dávky 30 mg jednou denně.
Takové dávky u naprosté většiny pacientů spolehlivě blokují cyklooxygenázu trombocytů acetylací už v portálním
oběhu a zajišťují tak maximální antiagregační účinek. Přitom nedosahují systémové cirkulace v koncentracích,
schopných vyvolat obvyklé nežádoucí účinky, především na gastrointestinální trakt.
Bylo jednoznačně prokázáno, že podávání vyšších dávek je spojeno s významně vyšší incidencí nežádoucích
účinků. Dávky přesahující 400 mg denně mají navíc nižší antiagregační účinnnost, neboť blokují cyklooxygenázu i v
endotelu systémových cév a narušují tak homeostázu ve smyslu zvýšené agregability.
Dále považujeme za nutné zdůraznit, že k obnovení plné funkce trombocytů dochází za 7 - 10 dnů po vysazení
kyseliny acetylsalicylové, neboť vzhledem k neschopnosti trombocytů syntézovat novou cyklooxygenázu je třeba
vytvoření nových trombocytů, nezasažených inhibičním působením kyseliny acetylsalicylové.

tohoto důvodu je nezbytné přerušit podávání kyseliny acetylsalicylové 7 dnů před každým invazivním výkonem. U vysoce rizikových pacientů lze pacienta po tuto dobu léčit krátkodobě působícími
antiagre-gačními léky s jiným mechanismem účinku, jejichž podávání je možné přerušit jeden den před
výkonem.

Toto doporučení má obecný charakter. V jednotlivých oborech existují specifické situace, které je třeba
konzultovat se specializovanými poradnami. Jsou to Poradna pro poruchy hemostázy Hemato-onkologické
kliniky. Poradna pro trombózu a hemostázu L interní kliniky a Poradna pro nemocné po CMP
Neurologické kliniky.
Léková komise žádá zástupce přednostů pro LP, aby s tímto stanoviskem seznámili všechny lékaře
svých | pracovišť.
V Olomouci 27. 11. 1997
Prof. MUDr. J. Jezdinský, CSc.. v.r.
předseda Lékové komise FN Olomouc
Toto stanovisko bylo formulováno pracovní skupinou ve složení:
prof. MUDr. J. Jezdinský, CSc.. doc. MUDr. V. Krčová, CSc.. prim. MUDr. L Sulovská.
MUDr. K. Urbánek a MUDr. I. Vlachová
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MODELOVÁ ANALÝZA MOŽNOSTI GENERICKÉ
SUBSTITUCE V LŮŽKOVÉM ZAŘÍZENÍ
K. URBÁNEK, P. VAŘEKOVÁ

Pracoviště klinické farmakologie Fakultní nemocnice, Olomouc

SOUHRN

Modelová analýza možnosti generické substituce v lůžkovém zařízení
V práci je uveden příklad průřezové analýzy spotřeby léčiv ve velkém lůžkovém zdravotnickém zařízení,
která má sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních ke snížení nákladů na léky. Byla analyzována
spotřeba hromadně vyráběných léčivých přípravků na vybraném pracovišti v období čtyř měsíců. Autoři
vyhodnotili možnost substituce použitých významných přípravků levnějšími ekvivalenty a pomocí
modelové analýzy vypočetli předpokládané úspory při použití nejlevnějších dostupných HVLP. U
vyhodnocených přípravků byla zjištěna možnost úspory finančních prostředků ve výši 2,2 % vynaložené
částky. Na základě výsledků analýzy je za nejvhodnější cestu pro zavedení racionálnější preskripce HVLP
na lůžkovém zařízení autory považován pozitivní list s kvalitním systémem věcného sledování spotřeby
léčiv.
Klíčová slova: generická substituce - modelová analýza - HVLP - lůžkové zařízení
SUMMARY

A Model Analysis of Possible Generic Substitution in an In-Patient Health-Service Facility
The páper presents an example of a sectional analysis of drug consumption in a large in-patient healthservice facility which is to be ušed as a foundation for making decisions about the measures to decrease
the costs of drugs. Consumption of industrially produced pharmaceutical preparations at a selected facility
for a period of four months was analyzed. The authors evaluated possible substitution of administered
important preparations by cheaper equivalents and by means of model analysis they calculated expected
savings when using the cheapest available mass-produced pharmaceutical preparations. In the
preparations under study, possible savings of costs in the extent of 2.2 % of the spent sum were found. On
the basis of the results of the analysis, the hospital formulary authors consider the positive list with a
quality systém of objective monitoring of drug consumption to be the most suitable way of introduction of
more rational prescription of industrially produced drugs in an in-patient facility.
Key words: eneric substitution - model analysis - industrially produced pharmaceutical preparations - inpatient facility
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Úvod
V posledních letech se do popředí zájmu lékařské a
farmaceutické veřejnosti dostává problematika snižování nákladů na léky. Je to způsobeno téměř exponenciálním růstem nákladů na léčiva v České
republice při pouze velmi pozvolném nárůstu jejich
spotřeby 1}. Velká lůžková zařízení začala budovat
systémy kontroly nákladů na léčiva, zahrnující informační soustavy lékáren, lékové komise, pozitivní listy
atd.

Čes

V souvislosti s tím je často zmiňována i nutnost
většího využití levnějších hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP) k náhradě léků tradičně využívaných v našich lůžkových zařízeních, tedy
vnitronemocniční generická substituce. Tento úkol má
být zabezpečen kvalitně sestaveným pozitivním
listem, případně s oprávněním lékárny zaměňovat
přípravky, předepsané v rámci nemocnice, podle
aktuální výhodnosti konkrétního HVLP 2'3). Uvažuje
se však dokonce i o zavedení generické preskripce
uvnitř jednotlivých nemocnic.
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Fakultní nemocnice v Olomouci byla, stejně jako
všechna podobná zařízení v České republice, donucena reagovat na prudký nárůst nákladů na léčiva.
Vzhledem k absenci informačního systému lékárny
FN (uveden do provozu až na přelomu roku 1995/96)
bylo nutné využít k určení východisek pro konverzi
lékového systému pilotních analýz, prováděných na
vybraných pracovištích Fakultní nemocnice. Jednou z
nich je i následující pilotní modelová analýza.
Cílem této práce bylo:
1. Vyhodnotit spotřebu HVLP v dostatečně dlouhém období na průměrné klinice FN Olomouc a zhodnotit, za které přípravky je zde vydáván největší objem
financí.
2. Zjistit možnost generické substituce u HVLP,
významných z hlediska podílu na nákladech na léky,
tedy vlastně racionálnost preskripce na zvoleném
pracovišti.
3. Pomocí modelové analýzy vypočítat objem finančních úspor při ideálním využití možností preskripce nejlevnějších dostupných HVLP. Ze zjištěných údajů se pokusit formulovat optimální cestu k
zavedení takové preskripce ve Fakultní nemocnici
(generická substituce lékárnou FN. restriktivně působící pozitivní list nemocnice nebo zavedení generické preskripce uvnitř nemocnice).

Podle tohoto parametru se řadí na 8. místo. Průměrné náklady
kliniky na léčiva na jeden ošetřovací den představovaly ve
sledovaném období 175,10 Kč.
Zpracovali jsme údaje z 581 žádanek ze všech oddělení kliniky
(po měsících: VII/95 - 140, VTII/95 - 157, IX/95 - 108, X/95 176). Údaje ze žádanek byly vyhodnoceny pomocí programu
Léky/PozList (výrobce DS Soft Olomouc, oprávněný vlastník FN
Olomouc). Hlavním kritériem třídění byla spotřeba jednotlivých
HVLP, vyjádřená finančním objemem nákladů. Cenové údaje
představují skutečné ceny lékárny FN pro danou kliniku. Nevýznamné kolísání cen v průběhu vyhodnocovaného období nebylo
z technických důvodů do analýzy zahrnuto. K vyloučení
podhodnocení možných úspor byla do konečného zpracování vzata
vždy skutečná cena největšího dodaného objemu jednotlivých
přípravků. Pomocnými kritérii byla spotřeba přípravku v
definovaných dávkách ' a v počtu originálních balení.
Vstupním kritériem této analýzy byla významnost jednotlivých
HVLP z hlediska možností ovlivnění nákladů na léčiva zvolené
kliniky. Za významný jsme považovali přípravek, za který bylo ve
sledovaném období vydáno více než 6 000 Kč, tj. 0.38 %
celkových nákladů na léčiva hodnocené kliniky. U přípravků
splňujících toto kritérium byla analyzována možnost substituce
levnějším přípravkem se stejným obsahem účinné látky v
ekvivalentní formě. Dále byla vyhodnocena výše úspory
finančních prostředků při modelované substituci skutečné spotřeby
přípravku v definovaných denních dávkách (DDD). Z odpovídajících HVLP byl pro modelovou substituci zvolen vždy
přípravek s nejnižší cenou za jednu DDD. Údaje o HVLP byly
získány z Číselníku VZP, platného v době provedení analýz Dl.
Pokud došlo od vyhodnocovaného období ke změnám, jsou uvedeny v části Výsledky (tab. 2). Náklady na modelovou substituci
byly vypočteny z průměrných propočtových cen (ORC) z téhož
pramene.
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přípravku v definovaným denních dávkách (sloupec
DDD) a celkové skutečné náklady na tento HVLP ve
zkoumaném období.
Tabulka 2 obsahuje všechny přípravky, u kterých je
možné provést substituci levnějším HVLP se stejným
obsahem účinné látky v ekvivalentní lékové formě. U
každého přípravku je uvedeno jeho pořadí mezi
spotřebovanými HVLP podle výše nákladů, charakteristika a spotřeba v DDD stejně jako v tabulce 1. Dále
jsou uvedeny skutečné náklady na použitý HVLP
(přípravek A) a vypočtené náklady při jeho substituci
nejlevnějším dostupným ekvivalentem (přípravek B).
Tabulka také uvádí vypočtené úspory při této modelové substituci v korunách a procentech.
Z 52 HVLP bylo v době provedení analýzy možné
nahradit 10 přípravků (ve sledovaném období však
pouze 8) levnějšími ekvivalenty. Celková vypočtená
úspora dosahuje 19 867,60 Kč, tj. 2,2 %. Z celkových
nákladů kliniky na léčiva tvoří tato částka 1,3 %.
Nejvýznamnější relativní (71,3 %) i absolutní (7
461,70 Kč) úsporu lze dosáhnout substitucí použitého
přípravku ibuprofenu. Za ekonomicky nevýznamnou
(méně než 1% úspora) lze považovat substituci
přípravku pentoxifyllinu.

DISKUZE

Z provedené analýzy vyplývá, že preskripci HVLP
na zvolené klinice FN Olomouc lze považovat z hlediska možnosti úspor pomocí generické substituce za
racionální, přestože ve sledovaném období nebyl k
dispozici ani informační systém, který by sledoval
věcnou spotřebu léčiv, ani pozitivní list. Z 52 významných přípravků je možné nahradit levnějšími pouze
10, z nichž první (tramadol) je až na 10. místě v pořadí podle vynaložených finančních prostředků. Devět
(ve sledovaném období 16!) "nejdražších"

přípravků nemá na našem trhu levnější alternativu. Více
než 20 % ceny lze ušetřit pouze u tří přípravků.
Jistou výjimku tvoří použitý přípravek ibuprofen.
jehož nahrazením by bylo možné ušetřit 71,3 % vynaložené částky. Iracionalita výběru přípravku je způsobena
jeho dlouholetým monopolním postavením a zdánlivě
nízkou cenou. Tento stav však může být uvnitř
nemocnice poměrně rychle změněn. Ani tak významná
možnost úspory však v tomto případě neovlivní podstatně
náklady na léčiva, neboť ibuprofen je ve spektru
zkoumaného pracoviště pouze okrajový lék - celkem se
za všechny systémově podávané formy ibuprofenu
vydalo pouze 11 587,06 Kč, což je pouze 0,73 %
celkových nákladů na léky ve sledovaném období. Na
klinice s jiným spektrem léčených chorob by tato úspora
mohla hrát významnější roli. Z tabulky 2 tedy jasně
plyne, že případná úspora závisí vždy na spotřebě a že
rozptyl cen generik, dostupných na našem trhu, je značně
velký - u některých přípravků je možné ušetřit značné
částky, u jiných částky zanedbatelné, je však třeba vždy
hodnotit podmínky konkrétního pracoviště.
Metodou prosté generické substituce lze snížit náklady na analyzované přípravky o 2,2 %. Toto číslo je
nižší než původní předpoklady, i když jistě není zanedbatelné. Přestože se zde jedná o průřezovou analýzu s
omezenou vypovídací schopností, nelze předpokládat, že
by na jiných pracovištích Fakultní nemocnice bylo
možné dosahovat významně vyšších úspor.
Z tohoto pohledu se někdy navrhované zavedení
vnitronemocniční generické preskripce jeví jako poněkud
neefektivní. Pomineme-li vysoké nároky na technické
zabezpečení, zůstávají zde značné problémy se změnou
stylu práce lékařů a lékárníků v novém systému předpisu
léčiv, zcela odlišném od systému používaného mimo
nemocnici. Ušetřené prostředky by se okamžitě
rozplynuly v nákladech na realizaci této změny.
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Optimální cestou k zajištění racionální volby léčiv
se tedy zdá být pozitivní list s kvalitním systémem
věcného sledování spotřeby léčiv. Větším problémem
než volba nejlevnějších přípravků je totiž zřejmě široké používání tzv. me-too drugs (jako jsou moderní
ACE inhibitory, betablokátory atp.J, které nelze odstranit generickou preskripcí, ani substitucí. Adekvátně sestaveny a aktualizovaný pozitivní list může
tento jev minimalizovat. Při zajištění dobré informovanosti předepisujících lékařů by též mělo být možné
dosáhnout pružné adaptace preskripce léků na aktuální
cenové relace. Generická substituce, prováděná
nemocniční lékárnou, může tuto adaptaci výrazně
zkvalitnit. Její zavedení je však podmíněno dobrým
personálním a technickým zabezpečením lékárny,
snadnou komunikací mezi lékaři a nemocniční lékárnou a účinnou kontrolou. Z těchto důvodů bude tato
cesta realizovatelná spíše v menších lůžkových zařízeních. I zde platí, že možnosti úspor jsou tím větší,
čím větší plýtvám těmto úsporám předcházelo. Naopak tam, kde se běžně používá levných generik,
může být generická substituce výhodná, ale kvantitativné málo významná.

ZÁVĚR

Tato práce se zabývala pouze nákladovou složkou
farmakoterapie. Pro farmakoekonomický pohled je
však nezbytná i znalost přínosů používaných léčiv,

což bude v budoucnu jistě předmětem většího zájmu
zdravotnických zařízení. Zatím však takový pohled na
farmakoekonomické otázky není příliš obvyklý.
Závěrem je třeba zdůraznit, že při rozhodování v
oblasti praktické farmakoekonomiky je nutné vyhodnotit co největší počet informací a výchozích analýz. Jedině tak je možné dosáhnout úspor v nákladech
na léky. Je možné jen litovat toho, že instituce, které
mají k dispozici velmi kvalitní údaje z této oblasti,
nedostatečně informují odbornou veřejnost a nechávají tak volný prostor pro neodborné spekulace nejrůznějších zájmových skupin.
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Léková komise FN Olomouc Informace o lékových
interakcích mibefradilu (přípravku Posicor1)
Do Pozitivního listu Fakultní nemocnice Olomouc byl při poslední revizi zařazen i blokátor
vápníkových kanálů typu T mibefradil (Posicor). Hlavní indikací tohoto preparátu je arteriální
hypertenze a syndrom stabilizované angíny pectoris. Léková komise považuje za nezbytné upozornit
lékaře Fakultní nemocnice na některé důležité skutečnosti vzhledem k lékovým interakcím tohoto
přípravku.
Mibefradil. účinná látka přípravku Posicor", je inhibitorem komplexu jaterních enzymů cytochromu
P 450, které se podílejí na metabolismu některých léků. Z toho vyplývají lékové interakce, jejichž
podstatou je zpomalení metabolismu a tím zesílení účinku některých léčiv, podávaných současně s
přípravkem Posicor*.
Z toho důvodu se pacientům, léčeným tímto přípravkem, nesmějí současně podávat následující léky:
1. antihistaminika terfenadin (Lotanax*, Teldane®') a astemizol (Hismanal®) - hrozí výskyt
závažných komorových arytmií,
2. prokinetikum cisaprid (Prepulsid4') - potencuje bradykardizující účinek a může dojít k závažným
arytmiím typu torsade de pointes.
Zvvšená opatrnost je nutná při současném podávání:
1. meíoprololu (Vasocardin* aj.). beíaxololu (Lokren^) a ostatních betablokátorů - riziko extrémní
bradykardie.
2. tricyklických antidepresiv - nutnost úpravy dávek,
3. cyklosporinu - nutnost snížení dávek při monitorování hladin
4. některých statinů,
5. cMnidinu a dalších antiarytmik (sledování zkušeným kardiologem).
Při antihypertenzní léčbě je Posicor*' možno podle dosavadních poznatků bez zvýšení rizika toxicity
| kombinovat s některými diuretiky (hydrochlorothiazidem) a s některými ACE inhibitory (enalaprilem).
které zvyšují jeho antihypertenzní účinnost.
.
Léková komise též upozorňuje, že doporučená počáteční dávka přípravku Posicor& je 50 mg jednou
denně, k dispozici jsou tč. pouze balení s obsahem 100 mg účinné dávky v jedné tabletě. Léčbu je proto
třeba zahajovat podáváním 1/2 tablety (obsahující 100 mg mibefradilu) jednou denně.
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