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1. Úvod
Náklady na léky a speciální zdravotnický materiál (SZM) představují velmi významnou položku v
celkových nákladech lůžkových zdravotnických zařízení. V Institutu klinické a experimentální medicíny
(IKEM), který zajišťuje vysoce specializovanou zdravotní péči, podíl nákladů na léky a SZM na
celkových nákladech činí více než 50%. Přitom právě v těchto nákladových položkách došlo po roce
1989 k nejvyššímu nárůstu. Z těchto důvodů se kontrola nákladů v této oblasti stala jednou z hlavních
priorit pro všechny složky vrcholového managementu IKEM s cílem dosáhnout výrazných úspor, a to
bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Na tomto místě považuji za nutné zdůraznit,
že posláním nemocnice není vytvářet zisk, nýbrž poskytovat kvalitní a prokazatelně účinnou zdravotní
péči v rozsahu odpovídajícím objemu dostupných finančních zdrojů. K dosažení tohoto ambiciózního
cíle zdaleka nestačí ve spotřebě léků a SZM zavést jednoduché a přímočaré restriktivní direktivy,
kterými lze odstranit pouze vyslovené plýtvání a to jen po omezenou dobu. Efektivní hospodaření s léky
a SZM vyžaduje zavedení systému, jehož jednotlivé součásti musí být vzájemně propojeny účinnými a
pružnými zpětnovazebnými mechanismy. Vytvoření takového systému představuje nemalou investici
intelektuální, časovou i finanční, její návratnost je však mimořádně rychlá.
Předkládaná práce popisuje několikaleté zkušenosti získané v konkrétním zdravotnickém zařízení.
Přestože mnohé z nich lze zevšeobecnit a úspěšně implementovat i v ostatních nemocnicích, jako např.
metodiku pozitivních listů, je nutno připustit, že existují i jiné přístupy. Autor práce proto přivítá
všechny podněty i kritické připomínky, které mohou k zdokonalení systému hospodaření s léky a SZM
přispět.

2. Základní předpoklady
Každá snaha o změnu zavedených zvyklostí v nemocnici zákonitě naráží na odpor a vyžaduje proto od
samého začátku pevné vedení (leadership) s jasnou definicí cílů a vytvořením nezbytné strukturální a
organizační infrastruktury. Na vrcholovém managementu nemocnice je přesvědčit zaměstnance o
nutnosti změn, o výhodnosti plánovaných investic a motivovat je k realizaci kroků, které jsou k
implementaci nového systému zapotřebí.
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2.1. Informační systém
Budování Komplexního informační a komunikačního systém (KIKS) bylo v IKEM zahájeno v
roce 1993. Jeho součásti tvoří:
a) Hospital Administration Management System (HAMS) neboli nemocniční informační
systém v užším pojetí (centrální evidence pacientů, klinická dokumentace, komunikace s
paraklinickými pracovišti, sběr dat pro zdravotní pojišťovny, lékárna, atd.). Systém byl vyvinut a
je průběžně aktualizován firmou Softwarové aplikace a systémy (SA&S). Prioritní pozornost
byla věnována systému sběru dat pro zdravotní pojišťovny. Na podkladě databáze HAMS byly
vytvořeny statistické soubory dat, které slouží jako podklad pro hodnocení výkonnosti a pro
řízení pracovišť a institutu jako celku (Skibová, Totušek). Zvláštním modulem je „Lékárna",
který umožňuje vést kusovou evidenci léků a SZM s využitím čárového kódu, výdej na
jednotlivá pracoviště a shodu s pozitivním listem.
b) Financial Management System (FMS) čili ekonomický systém, umožňující automatizované
účetnictví, činnost finanční účtárny, evidence základních prostředků, skladů, atd. V roce 1994
byl do provozu uveden software Premiér Plus, vyvinutý a ověřený \e Velké Británii, který již byl
zaveden i v mnoha českých institucích. Tento systém má řadu nevýhod, proto v současnosti
přechází IKEM na produkt fy SA&S (SUMO).
c) Clinical Management System (CMS) je určen pro sledování výsledků léčby nemocných,
umožňuje jejich rizikovou stratifikací a srovnávací analýzu předpovězených a skutečných
výsledků. Podstatou je softwarový produkt PATS (Patient Analysis & Tracking System),
vyvinutý v USA a fungující na mnoha amerických i evropských pracovištích. V současné době
je systém využíván pro sledování výsledků léčby v oblasti kardiochirurgie, invazívní kardiologie
a transplantací orgánů, a v rámci střediska MEDI-CON slouží k budování národních registrů.
Výstupy ze systému umožňují hodnotit řadu kvantitativních i kvalitativních parametrů
specializované zdravotní péče (úmrtnost, komplikace, spotřeba krve, délka pobytu na JIP, délka
hospitalizace, atd.). V kombinaci se systémem FMS umožňuje paralelně sledovat kvalitu i
náklady zdravotní péče.
Základní předpoklad pro vytvoření KIKS, počítačová síť byla realizována v dolní části areálu
IKEM i v novostavbě. Tato síť je připojena na českou větev sítě Internet a umožňuje tak
komunikaci s akademickými a výzkumnými pracovišti v ČR i v zahraničí.
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2.2. Ústavní lékárna
Objednávání, nákup, skladování a distribuci léků a SZM je možno v nemocnici realizovat v
zásadě trojím způsobem:
a)
každá klinika (oddělení) si objednává léky a SZM samostatně od externích dodavatelů
(lékáren, distributorů SZM), kteří zboží dodávají přímo objednateli. Kliniky (oddělení) mají své
samostatné sklady, za které většinou odpovídá vrchní sestra. V ekonomickém úseku nemocnice jsou
centrálně zpracovávány pouze faktury s velmi omezenou možností kontroly jejich věcné náplně.
Vedení nemocnice v tomto případě má minimální přehled o množství, charakteru a cenách
objednávaného materiálu, o skutečné velikosti zásob na jednotlivých klinikách (odděleních) a o
faktické (kusové) spotřebě, která je evidována prakticky jen ve finančních objemech. Kontrola
účelnosti a ekonomické výhodnosti objednávek (dodávek) managementem je prakticky nemožná,
pokud ovšem vedení nemocnice neposílí svůj administrativní aparát o úředníky, kteří o problematice
léků a SZM mají alespoň základní vědomosti. To se v praxi podaří málokdy a uvedený způsob lze z
hlediska managementu charakterizovat jako "laissez-faire". Jednotlivé kliniky (oddělení) tuto oblast
řídí zcela samostatně a nutno říci, že často bez zřetele k zájmům nemocnice jako celku.
b) Druhý způsob se liší od prvního v tom, že objednávání léků a SZM se děje cestou centrálního
oddělení zásobování, které často disponuje i centrálními sklady. Oddělení zásobování na základě
objednávek z klinik (oddělení) vystavuje hromadné objednávky a zadává je jednotlivým
dodavatelům. Dodávky léků jsou realizovány cestou externí lékárny (lékáren) přímo na klinická
pracoviště, kde jsou léky skladovány. SZM je až na výjimky dodáván do centrálních skladů, odkud
je v určitých intervalech distribuován na jednotlivé kliniky (oddělení). Tento způsob, který je v
menších nemocnicích bez vlastní ústavní lékárny zřejmě nejběžnější, byl v IKEM praktikován až do
konce roku 1993, kdy bylo realizováno rozhodnutí zřídit ústavní lékárnu IKEM. Oproti prvnímu
způsobu neskýtá podstatné výhody, je spojen s malou průhledností v zajišťování nákupu léků a SZM
a fakticky neumožňuje tyto procesy ze strany vrcholového managementu řídit a kontrolovat.
Dochází k téměř nekontrolovatelnému vytváření zásob jednak v centrálních skladech, jednak na
jednotlivých klinikách (odděleních). Při rozmanitosti a velkém objemu SZM, který je každým
dodavatelem označován jiným firemním názvem, je orientace v objednávkách, fakturách i ve
skladové evidenci pro nezdravotnické zaměstnance v oddělení zásobování velmi obtížná, pokud ne
nemožná. Přirozeným důsledkem je řada problémů, které k efektivnímu hospodaření rozhodně
nepřispívají.
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c)

Ideální způsob zásobování nemocnice léky a SZM je cestou ústavní lékárny (ÚL), která pro

objednávání, nákup, skladování a distribuci jak léků, tak SZM disponuje odborně erudovaným
personálem. Centralizace všech klíčových procesů vede k jejich standardizaci, zvýšení efektivity a
umožňuje kontrolovat a analyzovat spotřebu léků na jednotlivých klinikách (odděleních).
Zjednodušuje se i oběh účetních dokladů a snižuje se chybovost Dobře fungující skladové
hospodářství ÚL, pružnost v zásobování a spolupráce s managementem klinik (oddělení) i s
dodavateli umožňuje snížení stavu zásob a tím zlepšení stavu likvidity (cash-flow) nemocnice.
Snížení zásob léků a SZM na klinikách a přísná kontrola expirace zboží ve skladu lékárny vede i k
likvidaci ztrát, které vznikají odepisováním zboží s prošlou expirací. Nezastupitelná je role ÚL v
procesu tvorby, aktualizace a praktické implementace pozitivních listů, čímž se ÚL zásadním
způsobem podílí na realizaci lékové politiky nemocnice. Kromě toho je ÚL pro nemocnici
významným zdrojem zisku, který pochází dílem z marže lékárny, dílem z volného prodeje léčiv a
prostředků zdravotnické techniky (OTC).
V IKEM byla ÚL zřízena od 1.1.1994 s organizačním začleněním do úseku náměstka pro
odbornou činnost. Současně byl vydán příkaz ředitele realizovat veškeré nákupy léků výhradně
cestou ÚL. Vedoucí ÚL byla jmenována členkou Lékové komise IKEM, které byl uložen úkol
vypracovat a od 1.1.1995 zavést v institutu Pozitivní list léků. Dalším strategickým úkolem, který
byl uložen ÚL, byla spolupráce při vývoji, testování a implementaci informačního systému lékárny
(viz dále). Po vyřešení počátečních problémů, spojených se zahajováním provozu, a splnění výše
uvedených strategických úkolů v letech 1994-1996 byl vedoucí ÚL uložen další úkol, a sice převzetí
objednávání, nákupu, skladování a distribuce SZM od oddělení zásobování, spadající pod
Hospodářsko-technickou správu. Tento úkol byl splněn začátkem roku 1997 včetně adaptace
informačního systému lékárny. V druhé polovině roku 1997 byly zahájeny práce na vytvoření
Pozitivního listu SZM, které vzhledem ke složitosti problematiky a značnému objemu v IKEM
používaného SZM doposud nebyly ukončeny.
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2.3. Pozitivní list léků
Systém pozitivních listů představuje systémové autoregulační opatření v oblasti lékové politiky
zdravotnických zařízení. Celý systém zahrnuje celou radu postupných kroků, jejichž dílčí
zpracování nutně ovlivňuje kvantitativní i kvalitativní aspekty používání léčiv v nemocnici.
Implementace systému pozitivních listů a jeho systematické používání zahrnuje v praxi často
podceňované fáze přípravy pozitivního listu včetně vytváření potřebných organizačních i funkčních
předpokladů. Management zdravotnického zařízení musí vytvořit podmínky pro optimální
spolupráci všech úseků, kteří se na celém systému podílejí - ústavní lékárna, antibiotické středisko,
léková komise, ekonomický management. K tomu jistě patří i dobrá komunikace se zdravotními
pojišťovnami. Sestavení pozitivního listu je však pouze prvním krokem, pozitivní list je nutné v
pravidelných intervalech nejen aktualizovat, ale i hodnotit jeho dopad na farmakoterapii.
2.3.1. Sestavení pozitivního listu
Za nezbytnou podmínku sestavení funkčního pozitivního listu je třeba považovat naprosto přesnou
a jasnou definici pozitivního listu, vysvětlenou v co nejkonkrétnější formě. Neméně důležité je i
vytvoření potřebných organizačních předpokladů.
2.3.1.1. Definice pozitivního listu
Pozitivní

list

je

definován

jako"seznam

vybraných

účinných

látek,

resp.

seznam

vybraných přípravků obsahujících tyto účinné látky, které musí mít ústavní lékárna na skladě
a které mohou lékaři pracující v příslušném zdravotnickém zařízení předepisovat". Obsah a
rozsah pojmu "pozitivní list", používaného v literatuře, se obvykle liší podle konkrétního
zaměření publikace. Většinou jde o seznam léčiv, vypracovaný pro nemocniční potřebu, a pak
se shoduje s obsahem pojmu "Hospital Formulary" používaného v anglosaské literatuře nebo
"Positivliste fůr Arzneimittel" v Německu. Může jít také o seznam, používaný jak nemocnicí,
tak praktickými lékaři přilehlého regionu.
Z formálního hlediska může PL tvořit prostý výčet generických názvů účinných látek na několika
stránkách nebo mnohostránkový seznam výrobních (firemních) názvů přípravků, nejčastěji ve formě
počítačového výstupu. PL může zahrnovat i doporučení pro léčbu klinicky významných
nosologických jednotek, tento přístup však u nás není běžný.
Součástí PL mohou být zásady antibiotické politiky, uplatňované v daném zařízení (doplněné o
přehledy citlivostí mikrobiologických agens na antibiotika). Antibiotika představují podstatnou část
farmakoterapie, a to i z hlediska ekonomického, a autoregulace pre-skripce je zde zejména žádoucí.
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Důležitým principem, který je uplatňován v zahraničí i u nás je princip regionální působnosti: PL
má být vytvořen pro potřeby a cíle daného regionu, tj. přirozené spádové oblasti daného
zdravotnického nebo ambulantního zařízení nebo jinak definované oblasti "vlivu".

2.3.1.2. Organizační předpoklady
Prvotním organizačním předpokladem sestavení funkčního PL je jmenování základní skupiny
odborníků, kteří zajistí shromáždění a analýzu potřebných odborných podkladů a adekvátní
komunikaci mezi dalšími skupinami specialistů, kteří spolupracují na sestavování i aktualizaci PL.
Jde obvykle o poradní orgány ředitele nemocnice, který jmenuje jejich členy a který představuje
nejvyšší exekutivní složku celého systému. Jde o následující skupiny odborníků nebo organizační
útvary:
a) Léková komise - poradní sbor odborníků, složený ze zástupců klinik, antibio-tického střediska a
ústavní lékárny, případně i zástupců ekonomického managementu a oddělení zdravotního pojištění,
podle potřeby doplněný i o externí odborníky. Je s výhodou, je-li léková komise vedena klinickým
farmakologem;
b) expertní skupiny, tj. skupiny z řad pracovníků nemocnice, které mají za úkol sledovat vývoj
farmakoterapie v farmakoterapeutické skupině, odpovídající jejich odbornosti a navrhovat
prostřednictvím Lékové komise řediteli inovace farmakoterapie. Jedním z hlavních úkolů je
hodnocení tzv. "me-too" léků s cílem odstranění duplicit v PL, vypracovávání optimálních
léčebných postupů (guidelines, metodické pokyny, léčebné protokoly), navrhování preskripčních
omezení platných pro dané zdravotnické zařízení (indikační omezení apod.). Tyto skupiny se rovněž
vyjadřují k výsledkům analýz spotřeb léků v příslušné nemocnici.
c) antibiotické středisko, které se zřizuje (jak je specifikováno v novém Zákoně o léku) při
mikrobiologickém oddělení nemocnice s těmito hlavními úkoly:
- provádět specializovaná laboratorní vyšetření, nezbytná pro cílenou antimikrobiální léčbu,
metodami doporučenými Národní referenční laboratoří pro antibiotika;
- sledovat vývoj rezistence klinicky významných mikroorganismů a jejich závislost na spotřebě
antimikrobiálních léků;
- poskytovat konzultace pro racionální používání antimikrobiálních léků;
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- doporučovat antimikrobní léčbu podle epidemiologické situace v rezistenci mikroorganismů a
dostupnosti jednotlivých přípravků včetně nových léků;
-

spolupracovat s Lékovou komisí a ústavní lékárnou při výběru antimikrobiálních léků.

d ) ústavní lékárna
Dobře fungující spolupráce ústavní lékárny s Lékovou komisí v intencích managementu
nemocnice je podle zkušeností našeho pracoviště i zkušeností zahraničních klíčovým faktorem při
zajištění adekvátního sestavení PL. Skladové hospodářství je faktorem, který velmi jednoduše
umožňuje realizaci informační zpětné vazby mezi jednotlivými pracovišti a ústavní lékárnou.
Ústavní lékárna může bez problémů vypracovávat sestavy vydaných léčiv předepsaných na žádanky
v rámci daného zdravotnického zařízení.
Vedoucí lékárny zdravotnického zařízení musí být členem Lékové komise nebo s ní velmi úzce
spolupracovat ve všech fázích přípravy i vlastního používání systému. Důležitý je aktivní přístup
lékárny při zajišťování dostupnosti léčivých přípravků zařazených na PL i při jednáních s
distributory s cílem dosáhnout co nejvýhodnější ceny (např. získání množstevního rabatu) a při
získávání základních dat pro následné analýzy.
Z funkčního hlediska se při práci skupin odborníků, podílejících se na sestavování PL, široce
uplatňuje rozhodovací analýza jako metoda výběru možností při nejistém výsledku tohoto výběru. V
této souvislosti je třeba zdůraznit, že systém PL svou podstatou spočívá na dobře fungující
informační soustavě o léčivech v daném zdravotnickém zařízení. Není třeba zdůrazňovat, že
nezbytným rámcem pro fungování všech systémů v každém zdravotnickém zařízení je jeho jasná
organizační struktura a dobře definované vazby mezi jednotlivými pracovišti včetně definování
pravomocí vedoucích na všech úrovních.
2.3.1.3. Základní principy sestavení PL
Na základě našich zkušeností je možno formulovat tyto základní principy sestavení PL:
• jasná formulace definic používaných pojmů;
• existence pověřené skupiny odborníků, které se na sestavení PL budou podílet a budou
odpovídat za jeho systematickou aktualizaci (Léková komise vedená klinickým farmako-logem,
vedoucí ústavní lékárny, vedoucí antibiotického střediska, expertní skupiny složené z pracovníků
daného zdravotnického zařízení reprezentující jeho odborná stanoviska)
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• vypracování statutu Lékové komise (nejlépe organizační směrnicí) se stanovením cílů pro její
práci jako součásti realizace lékové politiky zdravotnického zařízení, která vychází z národní lékové
politiky
• zadání cílů
• formální i obsahové upřesnění možností regulace preskripce zaměstnanců ZZ přednosty klinik
(preskripce na žádankách, na recepty
•

pověření ústavní lékárny prosazovat respektování PL s možností generické substituce, tj.

záměny či náhrady předepsaného HVLP za HVLP pro dané zdravotnické zařízení nejvýhodnější (z
hlediska účinku, bezpečnosti, ceny, dostupnosti atd.);
• jasná definice okolností, za nichž je možno předepsat účinnou látku (ve výhledu při generické
preskripci) nebo přípravek, které v PL zařazeny nejsou;
• vyjasnění akceptace PL zdravotními pojišťovnami;
• jasná definice skupiny farmak, na něž se PL nevztahuje (výjimky z registrace, léky z nadačních
darů a nespotřebované zásoby léčiv).
2.3.1.4. Postup při sestavení PL
Konkrétní postup při sestavení prvního návrhu obvykle zahrnuje následující kroky:
a) Vypracování seznamu účinných látek a hromadně vyráběných přípravků, které jsou jednotlivými klinikami (odděleními) označovány jako nezbytné pro základní farmakoterapii nemocných,
hospitalizovaných na těchto klinikách (odděleních). Nejdůležitější a nejvíce promyšlenou součástí
pozitivního listu musí být:
• antimikrobiální látky, protože jsou často chybně používány, přestože mají být používány
kauzálně, patří mezi cenově dražší léky a jejich spotřeba je významnou částí nákladů na léky;
• imunoglobuliny, biotechnologicky vyráběná léčiva, imunosupresiva a další drahá léčiva, protože
jejich indikace nemůže být paušální, preskripci nutno regulovat;
• obecně léčiva, která mohou být z hlediska rizika nesprávné indikace, možných nežádoucích
účinků nebo z hlediska daného zdravotnického zařízení významně nákladná.
b) Seřazení výše uvedeného seznamu účinných látek (jejich generických názvů) podle ATC
klasifikace, přesně podle Seznamu léčiv vydaného MZ, nebo podle Číselníků VZP.
c) Získání stanoviska tzv. expertních skupin z řad pracovníků zdravotnického zařízení pro
jednotlivé navrhované účinné látky z hlediska jejich vzájemné zastupitelnosti a obecně jejich pozice
ve farmakoterapeutické paletě z hlediska nezbytnosti zařazení do PL. Současně expertní
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skupiny posuzují, které účinné látky (či lékové formy přípravku ji obsahující) mají podléhat tzv.
vnitřní kategorizaci, což je forma regulace preskripce, platící výhradně pouze pro dané zdravotnické
zařízení (diabetologové si vyhradí preskripci humánních inzulínů, kardiologové preskripci amrinonu
apod.).
d) Formulaci stanoviska ústavní lékárny na případné odborné dotazy Lékové komise.
f) Opětné předložení upřesněného a doplněného seznamu účinných látek (jejich generických
názvů) podle písemných stanovisek expertních skupin, nyní již v celkovém přehledu za celé
zdravotnické zařízení, k diskusi všem přednostům klinik a členům Lékové komise, případně znovu
expertním skupinám.
g) Sestavení tzv. Seznamu A PL, tj. seznamu generických názvů účinných látek,
určeného pro rychlou orientaci v rámci farmakoterapeutických skupin ve formě tabulky u každé
farmakoterapeutické skupiny. Tabulka by měla (ale nemusí) obsahovat následující údaje:
Generický název: generický název účinné látky přesně převzatý z ověřených zdrojů (AISLP,
Číselníků VZP, Seznamu léčiv MZ ČR). Pokud určitá účinná látka v seznamu chybí, pak nebyla do
PL ředitelem t.č. zařazena
Kód: číselný kód SÚKL a název hromadně vyráběného léčivého přípravku (HVLP).
Firemní název, forma, síla: název, léková forma a síla přípravku dosud nejčastěji předepisovaného
lékaři daného zdravotnického zařízení (podle údajů ústavní lékárny).
Kč/den: náklad na průměrnou denní terapii uvedeným přípravkem, vycházející z velikosti tzv.
definované denní dávky (= DDD) nebo jinak určené denní dávky (např. PDD ) a ceny balení daného
přípravku, za kterou ji kupuje ústavní lékárna. Toto vyjádření podobně jako terapeutický ekvivalent,
přináší předepisujícímu lékaři konkrétnější představu o ekonomické náročnosti zvolené léčby.
Uvádění DDD účinné látky nebo jakoukoli cenu vztaženou na velikost balení nemá pro
předepisujícího lékaře prakticky smysl, protože až po určitém přepočtu je možné srovnat skutečně
srovnatelné údaje. Lékař, soustředěný na péči o nemocného, se na údaj, který musí ještě
přepočítávat, podívá jen výjimečně.
Omezení: omezení preskripce ve smyslu tzv. vnitřní kategorizace léčiv podle expertních skupin
nebo podle požadavku antibiotického střediska.
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h) Sestavení tzv. Seznamu B PL, tj. abecedního seznamu výrobních názvů hromadně vyráběných
přípravků, které jsou zařazeny do PL, který je v počítači ústavní lékárny a je současně
přístupný.cestou počítačové sítě). Je vydáván ústavní lékárnou ve formě počítačového výstupu
pravidelně každé 2-3 měsíce a je určen především pro vrchní sestry klinik. Seznam B upřesňuje
přípravky, které má lékárna k dispozici a které obsahují účinné látky zařazené do Seznamu A PL.
Tento seznam by měl obsahovat (ale nemusí) následující údaje:
Kód: číselný kód SÚKL hromadně vyráběného léčivého přípravku ( HVLP), resp. jeho konkrétní
lékové formy, síly a velikosti balení.
Výrobní název HVLP, jeho léková forma, síla, velikost balení a výrobce, země výrobce (opět
informace z ověřeného zdroje - AISLP či Číselníku VZP); zařazeny jsou všechny výrobní názvy
přípravků, které obsahují účinnou látku zařazenou v Seznamu A) PL. Tento seznam však
neobsahuje všechny HVLP v ČR registrované, nýbrž pouze ty, které Léková komise navrhla řediteli
zdravotnického zařízení zařadit do tohoto seznamu. Návrh na zařazení nového přípravku Lékovou
komisí je založen na komplexním posouzení HVLP z hlediska výhodnosti jejich zařazení do PL, tj.
nejlepší účinnost, bezpečnosti, ceny, dosažitelnosti a dalších relevantních aspektů. Avšak jen
některé z těchto HVLP jsou uvedeny v Seznamu A PL vedle účinné látky, kterou obsahují (pro
stručnost a lepší orientaci). Lékárna má právo z HVLP zařazených do Seznamu B vybrat ten HVLP,
který je t.č. pro ZZ nejvýhodnější podle předem definovaných kritérií. Pokud určitý HVLP, jeho
léková forma, síla, velikost balení v Seznamu B chybí, není do PL t.č. zařazen.
Generický název: generický název účinné látky obsažené v daném HVLP
Omezení: omezení preskripce ve smyslu tzv. vnitřní kategorizace léčiv podle návrhu expertních
skupin nebo podle požadavku antibiotického střediska, identické s tím, které bylo uvedeno v
Seznamu A PL.
Kč/den: náklad na průměrnou denní terapii uvedeným HVLP dané lékové formy, síly a velikosti
balení, vycházející z velikosti tzv. definované denní dávky (= DDD) a ceny balení daného
přípravku, za kterou ji kupuje ústavní lékárna.

ch) Zavedení PL do použití v klinické praxi (semináře a praktické pokyny v rámci
systematické edukační aktivity).
i) Zohlednění výsledků jednání managementu zdravotnického zařízení se zdravotními
pojišťovnami v PL.
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2.3.1.5. Výběr účinných látek pro zařazení do PL
Výběr nezbytných účinných látek zařazených do PL představuje vlastně konkrétní aplikaci tzv.
obecného seznamu léčiv, sestaveného MZ ČR pro potřeby kategorizace, a tím i stanovení úhrady
zdravotními pojišťovnami. Tento "obecný seznam" představuje seznam generických názvů
účinných látek podle mezinárodně přijaté anatomicko-terapeuticko-che-mické (ATC) klasifikace
(nikoli seznam názvů léčivých přípravků). Pojem "generický název účinné látky" (neboli název
INN podle WHO) lze v této souvislosti chápat jako "nechráněný název účinné látky", na rozdíl
od "chemického názvu účinné látky" nebo "výrobního (firemního, chráněného) názvu hromadně
vyráběného léčivého přípravku (HVLP)". Jde o mezinárodně užívaný název dohodnutý, přijatý a
schválený Světovou zdravotnickou organizací.
Významnou předností "obecného" seznamu je zavedení tzv. terapeutických ekvivalentů
(určovaných s využitím mezinárodně akceptovaných, tzv. definovaných denních dávek = DDD),
které umožňují jednoznačně určit výši úhrady léčivých přípravků, obsahujících danou účinnou látku.
Takto pojatá kategorizace léčiv se stala prostředkem výrazného ovlivnění cen generických
přípravků, jejichž podíl na našem farmaceutickém trhu je prakticky velmi významný. Přesná
definice pojmu „generický přípravek" je uvedena v dalším textu.
Sestavení a aktualizace PL může být výsledkem iniciativy jednotlivce, podle našeho názoru je
lepší kolektivní rozhodování:
Možnosti organizace výběru účinných látek
a) jednotlivec
- ústavní lékárník
- jiný nekolektivní způsob
b) skupiny odborníků rozhodující kolektivně
- léková komise jmenovaná ředitelem
- jiná skupina expertů zdravotnického zařízení
Iniciativa jednotlivce, byť pověřeného managementem nemocnice je typicky dílčí opatření: ve své
nejvíce simplexní podobě může PL představovat výsledek celonoční práce např. farmaceuta v
lékárně, který z číselníku VZP vybere účinné látky, případně farmaceutické přípravky, podle svého
uvážení. Výsledkem ovšem nemůže být nic jiného než restriktivní PL se všemi svými možnými
nežádoucími dopady. V tomto pojetí také neplní PL svoji
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autoregulační roli a může zdegenerovat na seznam nejlevnějších přípravků. V tomto případě bude
pokles nákladů na léky nepochybný (což může management zdravotnického zařízení i zdravotních
pojišťoven přivítat), ale současně utrpí kvalita farmakoterapie. Takovýto způsob výběru účinných
látek je třeba odmítnout jako nevyhovující svému účelu.
Naproti tomu kvalitativně odlišný (a všude ve světě povazovaný za optimální) je kolektivní
přístup. Za optimální variantu považujeme ustavení a fungování lékové komise jako poradního
orgánu ředitele nemocnice nebo zdravotního rady. Léková komise představuje skupinu odborníků,
která je odpovědná za realizaci lékové politiky v podmínkách daného zdravotnického zařízení.
Možný postup Lékové komise při sestavování a aktualizaci PL je opět věcí každého
zdravotnického zařízení a jeho managementu. Léková komise by měla mít schopnost stanovit si
vlastní kritéria výběru účinných látek. Na základě těchto kritérií pak Léková komise navrhuje
řediteli zdravotnického zařízení účinné látky k zařazení do PL. Již při sestavování prvního návrhu
seznamu účinných látek má být tento výběr řízen přijatým procesem rozhodování: tento proces
může být opět jen velmi formální, nebo naopak dobře promyšlený a využívající i dostupných
farmakoekonomických informací. Zařazení (nebo vyřazení) účinné látky do PL navrhuje Léková
komise svému managementu na základě zvážení celé řady okolností.
Užitečným vodítkem pro výběr účinné látky mohou být účelové seznamy účinných látek, které
upřesňují jejich postavení v rámci farmakoterapeutické palety. Jde o účelové seznamy, které
vycházejí z původní Či modifikované koncepce tzv. základních (esenciálních) či nezbytných léčiv,
kterou zavedla a propracovala Světová zdravotnická organizace.
2.3.1.6. Stanovení kritérií pro výběr účinných látek lékovou komisí
K sestavení prvního návrhu seznamu účinných látek vychází Léková komise z návrhů přednostů
jednotlivých klinik či pracovišť nebo podnětů od kohokoli z lékařů nebo farmaceutů pracujících v
daném zdravotnickém zařízení.
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1) stanovení kritérií pro výběr účinných látek lékovou komisí

- sestavení prvního návrhu seznamu účinných látek
- na základě návrhu přednostů jednotlivých klinik či pracovišť
- na základě individuálních návrhů došlých lékové komisi
- přijetí rozhodovacího procesu Lékové komise při zařazování účinné látky
- s ohledem na farmakoterapeutické zaměření zdravotnického zařízení
- s ohledem na „hodnotu" účinné látky pro zdravotnické zařízení (nezbytná léčiva),
- s ohledem na jednotné diagnostické a terapeutické postupy (standardní léčiva)
- s cílem omezit duplicity u farmakoterapeuticky analogických účinných látek
- v souladu se stanoviskem expertní skupiny na konkrétní dotaz Lékové komise
- v souladu se zjištěnými trendy spotřeby v daném zdravotnickém zařízení
2) přiřazení farmaceutických přípravků a konkrétních lékových forem k účinným
látkám zařazeným do PL - generické přípravky všude, kde jsou dostupné a
ekonomicky výhodné
- přípravky s analogicky účinnými látkami nahrazovat generickými přípravky za
předpokladu srovnatelné terapeutické účinnosti

3) generická substituce (nikoli terapeutická substituce) v ústavní lékárně

Vlastní postup při výběru účinné látky pro zařazení do PL (ať už do nově tvořeného či
aktualizovaného seznamu) spočívá opět v řadě kroků založených na rozhodovacím procesu, při
němž Léková komise posuzuje a hodnotí celou řadu faktorů, důležitých pro zhodnocení možného
přínosu dané účinné látky. Jde především o tyto faktory:
- farmakoterapeutické zaměření zdravotnického zařízení - každé zdravotnické zařízení má mít
„svůj" PL podle svého zaměření, více specializované zaměření zdravotnického zařízení se nutně
projeví ve složení PL,
- „hodnota" účinné látky - stanoví se empiricky či více sofistikovaně tj. s přihlédnutím k
„nezbytnosti", k prokázané terapeutické účinnosti, k plánovanému potřebnému množství v
určitém období, ke známým nákladům na faraiakoterapii i s přihlédnutím ke známým
farmakoekonomickým údajům, např. k závěrům studií nákladové efektivity, pokud jsou známé a v
našich podmínkách použitelné.
-jednotné (standardní) diagnostické a terapeutické postupy - pokud nejsou k dispozici postupy
všeobecně přijímané, je úkolem Lékové komise prosazovat postupy navrhované expertními
skupinami (pokud na daném pracovišti existují), protože hrají klíčovou roli při hodnocení kvality
farmakoterapie. V této souvislosti se někdy hovoří o standardních léčivech
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- omezení terapeutických duplicit - týká se zařazování farmakoterapeuticky analogických
účinných látek (tzv. me-too drugs) do PL, případně prosazování moderních terapeutických postupů
(např. eradikace H.pylori),
- expertní skupiny -jde o skupiny odborníků, pracujících v daném zdravotnickém zařízení, které
jmenuje ředitel s cílem prosazovat optimální využití jednotlivých farmakoterapeutických skupin.
Léková komise má možnost a právo se obracet na tyto odborníky se žádostí o stanovisko v
případech, kdy je třeba rozhodnutí Lékové komise opřít o odborné stanovisko. Tato funkce je
snadno představitelná v případě antibiotické politiky, protože v tomto případě stanovisko vedoucího
antibiotického střediska je obvykle rozhodující.
- trendy spotřeby léčiv - tam, kde jsou k dispozici údaje o spotřebě léčiv v daném zdravotnickém
zařízení, mohou jejich trendy přispět k rozhodnutí Lékové komise: autoři mají zkušenost, že
klinické pracoviště může navrhovat k zařazení účinnou látku, jejíž spotřeba byla v uplynulém roce
nulová. V těchto případech jsou tyto údaje nedocenitelné.
2.3.1.7. Přiřazení farmaceutických přípravků a konkrétních lékových forem k účinným látkám
zařazeným do PL
Konkrétní přiřazení farmaceutických přípravků a konkrétních lékových forem k vybraným
účinným látkám je především úkolem ústavní lékárny. Praktický postup musí být naprosto
transparentní, protože jde o oblast, ve které se střetávají zájmy odborné a ekonomické všech
účastníků lékové politiky. Čím více konkrétní je přijatý postup, tím je pro lékaře a farmaceuty na
jedné straně a farmaceutické výrobce na straně druhé přijatelnější. Přijatá pravidla - nejlépe uvedená
přímo v PL - musí být jasná a snadno kontrolovatelná. To umožňuje např. periodické vydávání PL
ve formě abecedního přehledu farmaceutických přípravků (nesmí se zapomínat na střední
zdravotnický personál) a existence výše uvedených zpětných informačních vazeb.
Využití generických přípravků je již všeobecně přijímanou strategií PL. Jejich odmítání často
pramení z nepřesných informací nebo podceňování registračního procesu v ČR. Je proto třeba uvést
přesnou definici:
Generický přípravek (méně správně generikum) je přípravek obsahující identickou účinnou látku
(látky) ve stejné lékové formě, ve stejném množství a se stejným dávkováním jako přípravek
originální, tj. přípravek vyráběný původním výrobcem, který přípravek uvedl na trh. Generické
přípravky jsou komerční přípravky obvykle vyráběné různými výrobci pod různými individuálními
firemními názvy jako kopie originálního přípravku po ukončení patentové ochrany původního
originálního (referenčního) přípravku nebo tam, kde patentová ochrana takový výrobek nechránila.
Výroba a marketing generického přípravku
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je obvykle ekonomicky výhodnější, a proto i ceny generických přípravků jsou nižší než ceny
přípravků originálních. Cena původních přípravků („innovators“) v sobě nutně skrývá náklady na
výzkum, vývoj, výrobu i marketing a sotva může úspěšně konkurovat ceně generického přípravku.
Generický přípravek totiž přichází na farmaceutický trh v době, kdy je účinná látka obsažená v této
kopii lékařům a farmaceutům již dobře známá díky původnímu originálnímu přípravku.
Lukrativnost výroby generických přípravků nepřímo demonstruje vysoký počet těchto přípravků na
našem trhu (desítky přípravků obsahujících diclofenac, kyselinu acetyl-salicylovou apod.). Z
odborného hlediska ovšem generické přípravky nepředstavují žádný nový terapeutický přínos, jde
jen o výběr kvalitních a pro dané zdravotnické zařízení ekonomicky zajímavých kopií originálních
přípravků. Z hlediska celkového ovlivnění nákladů na léky představuje důsledné využívání
generických kopií zásadní úsporu, která významně sníží celkové náklady na léčiva.
Podstatně odlišná situace je u přípravků, které obsahují farmakoterapeuticky analogickou (tedy
nikoli identickou) účinnou látku, jde o tzv. „me-too" přípravek. Přípravek tohoto typu, či celá
farmakoterapeutická skupina účinných látek obsažených v těchto přípravcích (např. ACE inhibitory,
beta-blokátory) obsahuje obvykle farmakoterapeuticky velmi důležitou účinnou látku. Posouzení
farmakoterapeutické „hodnoty" těchto účinných látek je jedním z nejdůležitějších kritérií při
zařazování těchto látek do PL. Určitá nejednotnost v chápání této velmi „živé" skupiny odráží i
skutečnost, že zatím neexistuje všeobecně přijatý a používaný český ekvivalent. Jde o originální
účinné látky, které ve své většině zatím nemají generickou kopii a jejichž mechanismus účinku (přes
rozdílnost chemické struktury) je však prakticky stejný. Hlavní rozdíl mezi jednotlivými účinnými
látkami tohoto typu spočívá především v odlišných farmakokinetických vlastnostech, které se
(obvykle marketingově výrazně zdůrazňované) odrážejí i při dávkování těchto látek. U novějších
látek je např. dávkovači interval delší, což není nepodstatné z hlediska klinického použití. Vzhledem
ke stejnému mechanismu účinku (odchylky nemají klinický význam) mají tyto účinné látky stejné
nebo velmi podobné indikace, kontraindikace, většinu nežádoucích účinků, zřejmě i rizika interakcí.
Experimentální i kliničtí farmakologové vždy považovali účinné látky rozšiřující tuto skupinu
farmakoterapeuticky analogicky účinných látek za projev pokroku. První látka z dané skupiny
obvykle představuje významný pokrok ve farmakoterapii, avšak její (farmako-kinetické) vlastnosti
jsou dalšími účinnými látkami z této skupiny překonávána. Tato novější analoga mají ovšem
nejenom výhodnější farmakokinetické vlastnosti, ale mají obvykle i podstatně vyšší cenu. Je možné
použít následující příměr: první do klinické praxe zavedená účinná látka tohoto typu je
průkopníkem podobně jako byla auta Ford na začátku století. Avšak v současné době již ve vozech
ze začátku století nikdo jezdit nebude, je třeba používat

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.

aut moderních. Je na rozhodnutí managementu, zda koupí Mercedesy nebo vystačí s Feliciemi.
Tady je jedna z klíčových rolí PL jako živého seznamu účinných látek zajišťujících moderní
účinnou farmakoterapii. Léková komise a expertní skupiny zdravotnického zařízení musí proto
stanovit „hodnotu" určité farmakoterapeuticky analogické účinné látky v daném zdravotnickém
zařízení, která odráží její odborný význam (stanovení priorit), ale i její cenu, za kterou ji
zdravotnické zařízení získává. Hlavní otázkou, kterou musí Léková komise pomoci odpovídat, je
zhodnocení výhod nové účinné látky (léčivého přípravku) ve srovnání s rozdílem ceny.
Pečlivé posuzování těchto účinných látek je významnou fází rozhodovacího procesu při
sestavování a aktualizaci PL. Přitom způsob posuzování hodnoty výše uvedených účin-ných látek
může být i významným kritériem hodnocení kvality PL a jeho dopadu na farmakoterapii v
zdravotnickém zařízení.

2.3.1.8. Generická substituce
Generická substituce je možnost záměny určitého generického přípravku, předepsaného na
žádance kliniky či pracoviště zdravotnického zařízení, jiným generickým přípravkem s identickou
účinnou látkou. Možnost generické (nikoli terapeutické) substituce vychází z předpokladu, že na
našem farmaceutickém trhu jsou dostupné pouze generické přípravky s prokázanou nebo evidentní
bioekvivalencí. Tato prakticky totožná terapeutická účinnost a bezpečnost, a tedy naprostá
zaměnitelnost substituovaného a substitujícího generického přípravku, je zajištěna procesem
registrace přípravku na MZ ČR, resp. Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Generický přípravek použitý ke generické substituci (substitující přípravek) v lékárně
zdravotnického zařízení však musí splňovat následující kritéria:
- musí jít o skutečný generický přípravek, tedy přípravek obsahující identickou účinnou látku
(látky) ve stejné lékové formě, ve stejném množství a se stejným dávkováním jako generický
přípravek substituovaný;

•'

- substitující generický přípravek musí být zařazen v Seznamu hromadně vyráběných přípravků
zařazených do PL; tento Seznam je nedílnou součástí PL, a i když není obvykle distribuován
individuálně všem lékařům a farmaceutům zdravotnického zařízení, musí být k dispozici všem
vedoucím pracovníkům včetně vrchních sester klinik.
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2.3.1.9. Další aktivity při sestavení PL
Nezbytnou součástí systému PL je systematická edukace lékařů a farmaceutů, která je
organizována přednosty klinik za aktivní spolupráce Lékové komise. Jde především o bezprostřední
přístup k objektivním a podrobným informacím o lécích a recentních léčebných postupech, které
jsou základním předpokladem racionálního preskripčního chování lékařů. V současnosti je k
dispozici řada informačních systémů včetně těch, které jsou dostupné i cestou počítačové sítě v
daném zdravotnickém zařízení (např. AISLP). Edukační aktivita by měla provázet jak zavádění, tak
i aktivní přístup k vlastní aktualizaci pozitivního listu a měla by být chápána jako jedna z klíčových
součástí systému pozitivních listů jakožto prostředku k zlepšení úrovně farmakoterapie.
V poslední době se i u nás dostává do popředí komplexní přístup v podobě standardních léčebných
postupů, které jsou většinou vydávány odbornými společnostmi jako konsensuální doporučení. Tyto
doporučené postupy jsou obvykle založeny na všestranném posouzení dostupných dat a výsledků
klinických studií, včetně studií farmakoeko-nomických. Obdobná doporučení mohou být vydávána
např. i výše uvedenými expertními skupinami s platností pro dané zdravotnické zařízení. Zkušenost
ukazuje, že tato doporučení, vycházející z konkrétní situace daného zdravotnického zařízení, jsou
velmi dobře přijímána a respektována, mohou mít však dopad i za hranice daného zdravotnického
zařízení. Do systematické výchovy lékařů a farmaceutů, kde by se měly prosazovat nejnovější a
nejúčinnější léčebné postupy patří i účast v kursech v rámci postgraduální výchovy.
2.3.2. Aktualizace PL
Cílem aktualizace PL je systematicky upřesňovat jeho složení tak, aby odpovídalo jak
požadavkům lékařů a farmaceutů zdravotnického zařízení na optimální farmakoterapii z hlediska
odborného i ekonomického. Rozhodujícím kritériem by mělo být hodnocení výsledků zdravotní
péče (clinical outcomes research) ve vztahu k používané farmakoterapii a terapeutickým postupům
obecně. Aktualizace je ovšem důležitou a pravidelnou příležitostí uvádět do PL a tím standardní
farmakoterapie nové účinné látky a přípravky, nebo i příležitostí pro zavedení zcela nového
terapeutického postupu.
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2.3.2.1. Organizační předpoklady
Při aktualizaci PL jsou organizační předpoklady naprosto stejného charakteru, jako při jeho
sestavování. Důležitým předpokladem je rovněž existence funkční zpětné informační vazby, pomocí
níž může vedení pracovišť získávat informace o souhrnné farmakoterapii používané na jejich
pracovišti, ale i o případných důsledcích přijatých modifikací ve stávajících farmakoterapeutických
postupech. Konkrétní realizace, podobně jako vlastní sestavení PL, je výlučně v rukou
managementu.

2.3.2.2. Postup při aktualizaci PL
Aktualizace PL se provádí zpočátku, po zavedení systému PL do pravidelné činnosti Lékové
komise, obvykle každé tři měsíce, později v delších intervalech. Prakticky je nejvýhodnější
aktualizace PL vždy ke konci čtvrtletí, podle názorů a připomínek lékařů a farmaceutů
zdravotnického zařízení. Návrhy na zařazení účinné látky, případně HVLP (s výhodou na formuláři,
který mají k dispozici členové Lékové komise pro pracovníky svých klinik) mohou lékaři a
farmaceuti předávat přímo členům Lékové komise. Léková komise návrhy projedná, případně
konzultuje s expertními skupinami a následně pak zváží zaslání návrhu řediteli zdravotnického
zařízení zařadit nebo nezařadit účinnou látku (nebo HVLP) do další verze PL.
Seznam nově zařazených účinných látek nebo HVLP (jejich lékových forem či sil) lze pak
začátkem následujícího čtvrtletí zaslat všem lékařům a farmaceutům jako přílohu ke stávajícímu PL
nebo jinou vhodnou formou. Mimoto ústavní lékárna může rozesílat všem přednostům a vrchním
sestrám pravidelně (např. v IKEM každé dva měsíce) počítačový výstup. Tímto způsobem jsou
všichni, kteří jsou zainteresováni na racionální farmakoterapii, dostatečně seznamováni se změnami
na farmaceutickém trhu a reakcích ústavní lékárny na tyto změny. Je pochopitelné, že PL by měly
adekvátně odrážet i priority státní lékové politiky, pokud dochází k jejich modifikaci. Výhodné a
nákladově efektivní je zpřístupnit aktuální PL prostřednictvím počítačové sítě s interaktivním
způsobem.

2.3.2.3. Další aktivity při aktualizaci PL
Podobně jako při sestavování PL je i při aktualizaci PL součástí dalších aktivit systematická
edukace lékařů a farmaceutů, založená na odborných principech již výše zmíněných (viz 1.2.). Do
systematické výchovy lékařů a farmaceutů, kde by se měly prosazovat nejnovější a nejúčinnější
léčebné postupy patří rovněž pravidelná účast v kursech v rámci postgraduální výchovy.
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2.3.3 Hodnocení PL
K objektivnímu hodnocení PL je třeba mít k dispozici jasná kritéria, určující zda jde v konkrétním
případě o „účinný a dobrý" PL a zda jeho dopad na náklady na léky (ale i na kvalitu farmakoterapie)
je obecně žádoucí.

2.3.3.1. Kritéria hodnocení PL
Především je nutno jasně specifikovat charakteristiku PL z hlediska jeho „filosofie", tj. co
zdravotnické zařízení považuje za PL a kdo a jak PL sestavuje a aktualizuje. I
v našich podmínkách je třeba vycházet z principu, že zdravotnické zařízení si s přihlédnutím ke
svým konkrétním podmínkám vypracuje a aktualizuje PL tak, aby optimálně vyhovoval jeho
potřebám. To není v rozporu s objektivní potřebou centrálně vypracovaných doporučení, jejichž
konkrétní implementaci pak PL v konkrétním zdravotnickém zařízení představuje.

2.3.3.1.1. Charakteristika PL
PL v naprosté většině případů tvoří seznam účinných látek a farmaceutických přípravků, které je
možno v daném zdravotnickém zařízení předepisovat a které musí mít ústavní lékárna na skladě. Tento
seznam lze blíže charakterizovat podle kritérií v následující tabulce.
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Charakteristika PL
A) podle možnosti zařazování nových účinných látek
- plně otevřený
- semi-restriktivní
- plně uzavřený

B) podle způsobu sestavování a aktualizace PL
- pomocí rozhodovacího procesu
- bez rozhodovacího procesu
C) podle možnosti předpisu účinné látky mimo PL
- oprávnění má přednosta (nebo možno mu udělit souhlas)
- není možnost
D) podle existence zpětné informační vazby o preskripci
- zpětné informace existují a jsou využívány
- zpětné informace neexistují E) podle možnosti aktualizace seznamu
účinných látek
- s možností pravidelné aktualizace (čtvrtletně, půlročně, ročně)
- bez možnosti aktualizace
Je evidentní, že charakteristika PL je do velké míry „vnitřní" záležitostí zdravotnického zařízení.
Pokud není PL provázen vysvětlujícím textem, nemusí být z vlastního PL řada charakteristik zřejmá
(např. možnost zařazování nových účinných látek do PL i způsob jeho sestavování a aktualizace).
Navržené charakteristiky tak slouží především vlastní Lékové komisi k hodnocení její činnosti v rámci
systému PL. Uvedená kritéria umožňují charakterizovat PL podle:
- možnosti zařazování nových účinných látek či farmaceutických přípravků: extrémy představují zcela
otevřené a zcela uzavřené PL. Otevřené PL a jejich varianty (jak se většinou popisují PL v USA)
zahrnují prakticky všechny účinné látky s prokázanou účinností, naproti tomu uzavřený, plně restriktivní
PL, který se příliš neosvědčil, představuje např. seznam jen těch přípravků, které jsou hrazeny zdravotní
pojišťovnou;
- existence rozhodovacího procesu, který se uplatňuje jak při sestavování, tak při aktualizaci PL. Jeho
existence a konkrétní způsob provádění pak nejlépe charakterizují potřebnou otevřenost a současně
regulativní roli daného PL. Relativní otevřenost PL je zajišťována i existencí mechanismu, který dovolí
preskripci účinné látky mimo PL, ale i pravidelnou aktualizací PL. Nezařazení účinné látky či přípravku
do PL neznamená úplné vyloučení této účinné látky nebo přípravku z terapie, ale znamená, že přípravek
není zařazen
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mezi léčiva běžně používaná. Znamená to, že zdravotnické zařízení nepovažuje danou účinnou
látku za nezbytnou.
Preskripce účinné látky mimo PL: musí být jasně definováno, kdo je k ní oprávněn. Podle
rozhodnutí managementu může mít oprávnění pouze přednosta nebo každý lékař - tedy i přednosta na základě souhlasu skupiny odborníků na farmakoterapii jmenované ředitelem. Okolnost
preskripce mimo PL však musí být snadno identifikovatelná a spojená s nutností zdůvodnění. Tyto
požadavky však prakticky nesmí příliš komplikovat vlastní preskripci, nebo nebudou využívány.
Pověření skupiny odborníků (nebo kohokoliv mimo přednostu) poskytováním výhradního souhlasu
s preskripcí přípravku s účinnou látkou nezahrnutou do PL může tento důležitý prvek otevřenosti PL
naprosto invalidizovat.
Management zdravotnického zařízení však musí mít k dispozici jednoduchou a efektivní možnost
sledovat complianci jednotlivých klinik s preskripcí podle PL a tedy možnost zjišťovat a sledovat i
preskripci mimo PL. Tento atribut výborně zajišťuje zpětná informační vazba mezi Ústavní
lékárnou a vedoucími klinických pracovišť i celým managementem. Konkrétně v IKEM zavedla
Ústavní lékárna (na základě skladového hospodářství) měsíční vydávání kvantitativních přehledů
preskripce farmaceutických přípravků jednotlivými samostatnými zúčtovacími středisky („výdeje
léků"), které jsou poskytovány vedení klinik i celého institutu. Tímto jednoduchým způsobem lze
sledovat na úrovni oddělení, kliniky i celého institutu preskripci farmaceutických přípravků a jejich
lékových forem jak v množstevním (kusy balení) i finančním (Kč) vyjádření.
Možnosti využití těchto informací k autoregulaci preskripce a jejích vazbách na nejrůznější
faktory, určující preskripční chování lékařů, závisí hlavně na inciativě vedení. Vedle kvalitnějších
způsobů hodnocení preskripčního chování lze i takto zjišťovat a hodnotit dopad určitého
autoregulačního opatření: záměrné omezení preskripce určitých účinných látek či farmaceutických
přípravků, cílená modifikace terapeutických režimů v souvislosti s přijetím určitého standardního
postupu atd.
Velmi účinným, přitom jednoduchým a snadno kontrolovatelným, se ukázalo opatření Ústavní
lékárny IKEM, která zavedla symbol hvězdičky (*) u přípravků zařazených do PL IKEM v
měsíčních přehledech o výdejích léků na žádánky. Navíc Ústavní lékárna začala uvádět procentuální
údaj compliance u jednotlivých pracovišť. Opatření u jednoho z přednostů v oblasti osobního
ohodnocení uplatněné ředitelem institutu významně zlepšilo complianci nejenom postiženého
přednosty, ale i přednostů ostatních.
Pravidelná aktualizace PL, organizovaná a realizovaná prakticky stejně jako sestavování PL, je
velmi důležitým aspektem otevřenosti PL. Stejná pravidla pro rozhodovací proces by měla platit při
zařazování, stejně jako i při vyřazování účinných látek z PL Za
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důležitou považujeme skutečnost, že zařazení či vyřazení účinné látky uskutečňuje písemně ředitel
Institutu, ovšem téměř výhradně na základě návrhů jím jmenované poradní skupiny odborníků..

2.3.3.1.2. Hodnocení složení PL
A) kvantitativní hledisko
- počet přípravků a jejich lékových forem
- počet účinných látek

B) kvalitativní hledisko
- zařazení a způsob využívání účinných látek
Při procházení seznamu účinných látek zařazených do PL můžeme zhodnotit kvantitativní aspekty
PL. Významné je náležité formální zpracování PL, protože pouhý abecední seznam farmaceutických
přípravků příliš možností neskýtá.
Lepší možnosti poskytuje PL zpracovaný s využitím ATC klasifikace účinných látek i
farmaceutických přípravků je obsahujících. U takto zpracovaných PL je možné kvantitativně
zhodnotit počet přípravků a jejich lékových forem, resp. počet účinných látek zařazených do PL
zdravotnického zařízení. Z podílu generických přípravků nebo z podílu farma-koterapeuticky
analogických účinných látek lze usoudit na kvalitu práce a přijatou strategii při sestavování PL. Při
porovnávání PL z různých zdravotnických zařízení je pak důležitý jednotný způsob identifikace
účinných látek i farmaceutických přípravků a jejich lékových forem, aby se vůbec došlo ke
srovnatelným datům.
Z hlediska role PL však tento způsob hodnocení nepostihne adekvátně kvalitativní hledisko
složení PL. Způsob využívání účinných látek, zařazených do PL, je třeba hodnotit podstatně
náročnějším způsobem. To je ovšem problematika celkové orientace činnosti Lékové komise a
jejího úsilí o prosazování racionální farmakoterapie.
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2.3.3.1.3. Kvantitativní hledisko
Možnosti hodnocení složení PL - kvantitativní hledisko
- počet přípravků a jejich lékových forem
- podíl generických přípravků
- podíl přípravků obsahující farmakoterapeuticky analogické účinné látky (me-too drugs)
- podíl přípravků nikoli nezbytných

- počet účinných látek
- podíl účinných látek v generických přípravcích
- podíl farmakoterapeuticky analogických účinných látek
- podíl účinných látek nikoli nezbytných

2.3.3.1.4. Počet přípravků a jejich lékových forem
Tento kvantitativní aspekt PL přináší pouze orientační údaj, jehož výpovědní síla izolovaně není
velká. Počet přípravků je nutně dán typem zdravotnického zařízení, takže je možné racionálně
srovnávat pouze skutečně srovnatelná ZZ. Tento přístup je ovšem podmíněn odpovídajícím
jednotným přístupem k sestavování a aktualizaci PL.
Hodnocení podílu generických přípravků a přípravků obsahujících farmakoterapeuticky
analogické účinné látky a rovněž podílu nikoli nezbytných přípravků, je velmi důležitým aspektem
hodnocení PL. Při tomto hodnocení bylo naprosto evidentní, zda se při přípravě PL používala určitá
systematická kritéria výběru přípravků. Kvantitativní parametry se však mění v průběhu let a v
těchto případech vývoj a trendy i v těchto parametrech jsou pro management zdravotnického
zařízení velmi důležité. Jsou opět zpracovávány především Lékovými komisemi pro jejich vnitřní
potřebu.

2.3.3.1.5. Počet účinných látek
Počet účinných látek podstatně lépe kvantitativně odráží PL než počet přípravků a jeho
lékových forem. Také tento absolutní údaj sám o sobě, izolovaně, opět příliš neříká, protože
spíše odráží charakter i zaměření daného zdravotnického zařízení. Tento počet závisí na pojetí
PL, na počtu a specializaci jednotlivých pracovišť a reflektuje celou řadu dalších
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okolností. Proto i tento údaj si vyžaduje hodnocení v kontextu s dalšími údaji a především v jeho
dynamice.
Podstatně důležitější je hodnocení účinných látek, zařazených do PL z hlediska jejich bližší
charakteristiky: účinné látky dostupné již ve formě generické kopie, nebo farmako-terapeuticky
analogické účinné látky, případně může jít z hlediska zdravotnického zařízení o nikoli nezbytnou
účinnou látku. Opět jde především o metodu hodnocení PL, kterou provádí Léková komise pro svoji
vlastní potřebu.
Ze zahraničí je známo hodnocení PL nemocnic v Německu, kde pojetí PL nemocnic je podstatně
více restriktivní než u nás. Například z hlediska farrnakoterapeuticky analogických účinných látek je
ve skupině inhibitorů ACE považováno zařazení více než 2 těchto látek za diskutabilní a regulační
význam PL za sporný. Na základě tohoto přístupu je proto prakticky ve všech PL nemocnic v
Německu zařazen captopril, zatím co přibližně v 30% je ještě enala-pril. Podíl ostatních účinných
látek z této farrnakoterapeutické skupiny (ACE inhibitorů -ATC C09) je zanedbatelný. Podobně je v
Německu stanoveno kritérium, že pokud PL nemocnice obsahuje více než 5 účinných látek ze
skupiny beta-blokátorů (C07AA,C07AB,C07FA), není sestavování PL nemocnice na adekvátní
úrovni. Podobných příkladů je více a ukazuje, jak je nesnadné nalézt kompromis mezi pojetím PL
jako autoregulativního opatření s akcentovaným úsilím o snižování nákladů na léky a rizikem
zvyšování nákladů na zdravotní péči při příliš restriktivních postupech. Může totiž dojít k přesunu
nákladů, např. zvýšením počtu nemocných odesílaných k hospitalizaci při přísné restrikci
ambulantní preskripce, jak dokládá obsáhlé písemnictví. Podobné hodnocení však vyžaduje získání
přehledu nejen o nákladech na léky, ale i o přínosech tak, jak to prosazuje farmakoekonomické
hodnocení.
2.3.3.1.6. Kvalitativní hledisko
Zařazení a způsob využívání účinných látek je kritérium, které patří výlučně do pravomoci daného
zdravotnického zařízení a provádí jej nebo jej spoluorganizuje Léková komise. Management
zdravotnického zařízení musí usilovat, aby získal i tyto informace o kvalitě farmakoterapie. Jde o
však o metodicky velmi složitou činnost, která byla před lety částečně náplní Komisí pro účelnou
farmakoterapii. Je však reálný předpoklad, že nově ustavené Lékové komise (a to nejen v
nemocnicích) budou metodicky i materiálně natolik vybavené, aby průběžně hodnotily způsob
využívání vybraných účinných látek i z kvalitativního hlediska.
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2.3.4. Hodnocení dopadu PL
Hodnocení PL a jeho dopadu pomocí kvantitativně vyjádřené spotřeby léčiv
vyjádření spotřeby léčiv:
- podle ATC klasifikace (AISLP)
- v počtech balení, finančních nákladech, DDD a další relativních jednotkách
- deskriptivní způsob:
- spotřeba jednotlivých přípravků (účinných látek) v rámci jednotlivých ATC skupin
- na určitém pracovišti (stanici, jednotce, klinice, celém ZZ)
- v určitém časovém období (měsíc, kvartál, rok)
- analýzy:
- porovnání spotřeby přípravků (účinných látek) v rámci jednotlivých ATC skupin
- na určitém pracovišti (stanici, jednotce, klinice, celém ZZ)
- v určitém časovém období (měsíc, kvartál, rok)
- určení dominantních ATC skupin (nejdůležitějších z hlediska spotřeby, tj. množství či nákladů)
nebo přímo přípravků
První otázku, kterou si položí ředitel zdravotnického zařízení je „Kolik peněz ušetří zavedení
PL?". Zjištění časové řady nákladů na léky však přináší údaje, jejichž interpretace je nutně omezená,
pokud není doplněna dalšími složitými analýzami založenými na využití výpočetní techniky (vývoj
počtu výkonů, údaje o nemocném, apod.). V současnosti se již sledování samotné spotřeby léčiv
považuje za pohled dílčí, optimální je implementace farmako-epidemiologie a farmakoekonomiky.
Při stávajících možnostech Lékových komisí se u nás již řadu let rozvíjí sledování a hodnocení
spotřeby léčiv, využívající metodologii tzv. definovaných denních dávek (=DDD). Tyto přehledy
jsou vytvářeny a aktualizovány v národním měřítku pracovní skupinou Státního ústavu pro kontrolu
léčiv, který je pravidelně publikuje ve svém Věstníku. Tyto přehledy jsou důležitým podkladem pro
činnost Lékových komisí. Je zde používána stejná klasifikace jako v Číselníku VZP, resp.
Automatizovaném informačním systému léčivých přípravků = AISLP), vydávaném rovněž
SÚKLem. Praktický význam všeobecného používání klasifikace ATC je v naší zemi oceňován již
řadu let (národní skupina EURO-DRUG vedená Dr Štikou ze SÚKL) a proto jsou s jeho využíváním
rozsáhlé zkušeností.
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Využití kódů přípravků, vydávaných SÚKLem, pro zpracovávání přehledů spotřeby léčiv v
podmínkách nemocnic představuje významné zjednodušení zpracovávání přehledů o PL,
používajících stejný systém kódů.

2.3.4.1. Vyjádření spotřeby léčiv
vyjádření spotřeby léčiv:
- podle ATC klasifikace (AISLP)
- v počtech balení, finančních nákladech, DDD a další relativní jednotky
Popis a rozbor údajů o spotřebě léčiv v zdravotnickém zařízení využívá standardní metodiku a
závisí na Lékové komisi, resp. managementu jakou konkrétní formu zpracování dat zvolí.
a) deskriptivně
deskriptivní způsob:
- spotřeba jednotlivých přípravků (účinných látek) v rámci jednotlivých ATC skupin
- na určitém pracovišti (stanici, jednotce, klinice, celém ZZ)
- v určitém časovém období (měsíc, kvartál, rok)

Popis spotřeby jednotlivých přípravků nebo jednotlivých účinných látek v rámci jednotlivých
ATC skupin je podmíněn dostupností příslušných dat a jejich adekvátním zpracování pomocí
výpočetní techniky.
Základním problémem bylo převedení dat z účetního softwaru ústavní lékárny (výdeje přípravků
na žádanky klinik) ve vhodném formátu, který by vyhovoval dalšímu zpracování. Proto byl zvolen
textový formát, který byl v měsíčních intervalech převáděn do softwaru Microsoft Excel. Při
konverzi dat bylo nutné upravit formát dat obsahující hodnoty v Kč a tvar kódu přípravku. V prvním
případě nahrazena tečka desetinnou čárkou, ve druhém případě bylo číslo upraveno tak, aby bylo
vždy pětimístné a pokud tuto podmínku nesplňovalo, bylo doplněno potřebným počtem nul na
začátku.
Po této úpravě se data setřídila dle jednotlivých kódů, které se lišily cenou pořízení. Proto byla
vypočítána cena průměrná. Takto zpracovaný soubor dat byl dále rozlišen dle
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jednotlivých klinik a dále dle základních organizačních jednotek - nákladových středisek. V této
fázi bylo možno sledovat celkovou spotřebu léčivých přípravků v Kč za jednotlivé měsíce jak za
zdravotnické zařízení jako celek, tak za jednotlivé kliniky i dílčí nákladová střediska. Dále lze
sledovat spotřebu jednotlivých přípravků majících dominantní vliv z hlediska financí. Výpovědní
schopnost těchto údajů byla rozšířena při současném sledování, zda se jedná o přípravek zařazený
do pozitivního listu a jaký je podíl spotřebovaných přípravků, které byly objednány mimo PL.
Při hodnocení takto zpracovaných výstupů bylo konstatováno, že je nutno doplnit další údaje:
název přípravku, forma a velikost balení, výrobce včetně země, maximální cena, DDD, ATC včetně
názvu, skupiny (sedmimístný kód) včetně názvu, počet balení.
Tato problematika byla řešena opět s ohledem na univerzálnost použití. Proto byl zvolen jako SW
ACCESS, který je součástí MS OFFICE. Touto formou byla vytvořena relační databáze. Z tohoto
spojení pak vznikaly tabulky spotřeby, tabulky názvů a aktualizované verze AISLP. Z propojených
dat bylo možné vytvořit nejrůznější šablony sestav, souhrnů a přehledů včetně grafického vyjádření.
Toto řešení zároveň umožňuje porovnání aktuální spotřeby v porovnání se stejným obdobím
minulých let a dává možnost srovnání i s jinými zdravotnickými zařízeními stejného typu. Díky
možnosti volby je možné porovnání jak v hodnotách Kč, tak i počtu balení či DDD.
ACCESS jako databáze odstranil i problematiku velkého množství dat, které je u programu
EXCEL (verze 7.0) limitováno kapacitou programu (počtem řádků).
b) analyticky
analýzy: - porovnání spotřeby přípravků (účinných látek) v rámci jednotlivých ATC
skupin
- na určitém pracovišti (stanici, jednotce, klinice, celém ZZ)
- v určitém časovém období (měsíc, kvartál, rok)
- určení dominantních ATC skupin (nejdůležitějších z hlediska spotřeby, tj. množství či nákladů)
nebo přímo konkrétních přípravků
Postup při analýze získaných dat je shrnut v rámečku. Příslušná data jsou uspořádávána podle
algoritmů vypracovaných pro vnitřní potřebu Lékové komise. V IKEM bylo vytipováno 12
dominantních (finančně nejvýznamnějších) ATC skupin a tyto skupiny byly dále podstatně
podrobněji sledovány. Získané výsledky byly opět k dispozici Lékové komisi i managementu
IKEM.
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2.3.4.2. Hodnocení kvalitativních parametrů
a) deskriptivně
deskriptivní způsob:
- hodnocení údajů o nemocném
- doba hospitalizace,
- farmakoterapie a další terapeutické postupy u jednotlivých diagnóz s klasifikací závažnosti stavu
a pod.,
- na určitém pracovišti (stanici, jednotce, klinice, celém ZZ)
- v určitém časovém období (měsíc, kvartál, rok)
- hodnocení kvality farmakoterapie

b) analyticky
analýzy:
- porovnání vývoje údajů o nemocném ve vztahu ke spotřebě jednotlivých přípravků
(účinných látek) v rámci jednotlivých ATC skupin
- na určitém pracovišti (stanici, jednotce, klinice, celém ZZ)
- v určitém časovém období (měsíc, kvartál, rok)
- nákladová efektivita farmakoterapie
Základním předpokladem sledování dopadu PL je pochopení všech souvislostí, maximální využití
stávajících možností a systematická optimalizace systému PL v závislosti na analýzách dopadu
zavedení PL nejen na náklady na farmakoterapii a i na její přínosy. Obdobným způsobem je možno
poskytovat údaje o spotřebách léků a vůbec nákladech na léky, jde však o údaje určené výhradně
pro management nemocnice. Jde o celou řadu informací, které se mohou stát součástí strategie a
taktiky poskytovatelů zdravotní péče pň jednání se zdravotními pojišťovnami. Vypracování
„lékového profilu" až na úroveň samostatných nákladových středisek se může stát podkladem pro
více • racionální farmakoterapii, její prosazování i vyhodnocování i ve vztahu k doporučeným
diagnostickým a terapeutickým postupům.
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2.4. Pozitivní list speciálního zdravotnického materiálu
Ekonomický tlak s nutností kontroly nákladů na SZM, ale i zkušenosti a úspěchy při zavádění PL
léků nás v druhé polovině roku 1997 přivedly k záměru vypracovat analogický PL SZM. Byla
zvolena identická metodika jako při sestavování PL léků. Rozhodující role byla svěřena Lékové
komisi a expertním skupinám, které byly jmenovány ředitelem institutu. Prvotním krokem bylo
vytvoření číselníku v modulu HAMS "Lékárna", a to na pokladě Číselníku VZP Prostředky
zdravotnické techniky - SZM. Tímto způsobem byl vytvořen seznam veškerého SZM používaného v
IKEM. Na základě tohoto seznamu Ústavní lékárna jedenkrát měsíčně vydává přehledy SZM, který
byl expedován na jednotlivé kliniky (oddělení).
V další etapě, která probíhá dosud, je řešen problém definice "účinné látky", tj. popis charakteru a
funkce jednotlivých druhů SZM (např. katetry pro kanylaci centrální žíly, kanyly do periferní žíly,
močové katetry, vaky na parenterální výživu, endotracheální rourky, zkumavky pro vakuový odběr
krve atd.). Úkolem ústavní lékárny je sledovat vývoj cen SZM na trhu a využívat nejvýhodnějších
nebí dek různých dodavatelů. "Generická substituce" je u možná pouze u těch druhů SZM, které
jsou plně srovnatelné po stránce funkce i kvality. Tuto skutečnost nejsou vždy schopni posoudit
sami farmaceuti v lékárně a je na expertních skupinách, aby definovaly vzájemnou zaměnitelnost
určitých druhů SZM v rámci jedné skupiny. U několika druhů SZM je na základě výsledku
poptávkového řízení uzavírán roční kontrakt s nejvýhodnějším dodavatelem (např. oxygenátory pro
mimotělní oběh). I když pozitivní list SZM dosud nebyl dokončen, přesná evidence spotřeby se
projevila ve snížení zásob jak v ÚL, tak na klinikách.
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3. Výsledky
a) V IKEM byl zaveden funkční informační systém KIKS.
b) Od r. 1994 byla zřízena Ústavní lékárna, která zajišťuje zásobování klinik léky i SZM.
c) V roce 1995 byl sestaven Pozitivní list léků (příloha 1).
d)

Byl vytvořen systém odměňování v závislosti na hospodářském výsledku nákladového

střediska.
e)

Ústavní lékárna poskytuje jedenkrát měsíčně přehledy o expedici léků a SZM na jednotlivé

kliniky a pracoviště, (příloha 2).
f)

Náklady na léky v roce 1996 se ve srovnání s rokem 1996 zvýšily ze všech nákladových

položek nejméně . Zvýšení nákladů na léky bylo přitom nižší než zvýšení počtu provedených
výkonů (příloha 3-6).
g) V 2. pololetí 1997 bylo zahájeno sestavování Pozitivního listu SZM.
h) U hlavních výkonů jsou sledovány výsledky léčby (mortalita, komplikace, délka hospitalizace,
aj.). Jednotliví pacienti jsou zařazováni do skupin podle rizika mortality a komplikací. Od roku 1997
jsou jsou současně sledovány náklady na kardiochirurgické výkony (příloha 7-14).
i)

Pro vedoucí pracovníky byly vytvořeny statistické přehledy, vypovídající o výkonnosti

institutu a jeho jednotlivých pracovišť.
j) IKEM dosahuje trvale vyrovnaného hospodářského výsledku.
4. Závěr
Ekonomická situace českého zdravotnictví nutí všechny poskytovatele zdravotní péče k výrazné
redukci nákladů a využití všech mobilizovatelných rezerv. Zdravotnictví je označováno za „černou
díru", schopnou pohltit jakékoliv množství finančních prostředků. Od politiků často slýcháme, že
nemocnice špatně hospodaří, zatím však nikdo nedokázal popsat jak a kde hledat nápravu. Hledání
úspor a lepší organizace práce je tvrdým oříškem i pro management zdravotnických zařízení, který
většinou postrádá podrobnější informace jak odborné, tak ekonomické. Nemocnice, které již na
začátku 90. let nezachytily trend ve zdravotnické informatice a nezačaly budovat komplexní
informační systémy, mají v současnosti největší ekonomické problémy. Bez kvalitních informací
není možné nemocnici ani řídit, ani měnit její zaběhlé stereotypy. Druhým zásadním faktorem je
motivace zaměstnanců. Bez motivovaných spolupracovníků nelze prosadit sebegeniálnější
myšlenky a plány. Možnosti vysoce zajímavé kreativní práce a seberealizace v ambiciózních
projektech představují neméně důležitý motivační faktor jako incentivy finanční.
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Krátkodobých a většinou jednorázových úspor v nemocnici lze dosáhnout jednoduchými
restriktivními opatřeními, avšak dlouhodobá strategie hospodárnosti a efektivity nemocničního
provozu vyžaduje vybudování velmi sofistikovaného systému. Prioritou nemocnice přitom musí
zůstat poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče. Kdo chce ušetřit, musí nejprve investovat energii,
čas a peníze. Management nemocnic je ovšem pod obrovským tlakem lékařů, kteří zcela
pochopitelně upřednostňují investice energie, času i peněz do odborné činnosti. Při zastaralé
technické a přístrojové infrastruktuře valné části českých nemocnic je pro vedení nemocnice velice
obtížné prosazovat nákup informačních technologií před opravou protékající střechy nebo obnovou
nefunkčních přístrojů. Proto jsou důležité jasné vize, resp. dlouhodobá koncepce a strategický plán
organizace. Pro management i řadové zaměstnance je zásadním imperativem masarykovský apel
„Nebát se a nekrást". V celé nemocnici musí být všemi prostředky posilováno vědomí, že poctivá a
usilovná práce se nakonec vždy vyplatí.
Dosavadní výsledky IKEM v oblasti hospodaření s léky a speciálním zdravotnickým materiálem
jsou nepochybně velmi uspokojivé. Významnou roli sehrálo zavedení pozitivního listu, kterému je
věnována značná část této práce a jehož metodika se stala vzorem pro mnohé jiné české nemocnice.
Věřím, že i některé další zkušenosti IKEM lze s úspěchem využít v ostatních zdravotnických
zařízeních. Mnohé již bylo vykonáno, avšak ještě více je třeba vykonat pro to, abychom našim
pacientům byli i nadále schopni poskytnout v pravý čas přesně to, co pro záchranu svého zdraví či
života potřebují. To je náš úkol prvořadý.
Je mou milou povinností na závěr poděkovat všem mým entuziastickým a pracovitým
spolupracovníkům z řad lékařů, farmakologů, farmaceutů, zdravotních sester, ekonomů a
informatiků, jejichž týmová práce již překonala porodní bolesti a začíná přinášet kýžené plody.
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Návrh expertních skupin ( navrhovaný vedoucí, který si zvolí spolupracovníky, nebo další navrhovaní
členové expertní skupiny ) pro potřeby Lékové komise v rámci přípravy a aktualisace Positivního listu
IKEM.
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Příloha 2

Jednotný kód antibiotik ( zkratky názvů )

Antibiotická politika je nedílnou součástí lékové politiky v jednotlivých
zdravotnických zařízeních. Lze ji definovat jako soubor opatření pro účinné a
bezpečné používám antibiotik a antimikrobiálních chemoterapeutik. Její zásady
vycházejí ze specifických vlastností těchto léčiv, především z toho, že jsou to léky
kausální, že se jejich účinek může v důsledku vývoje resistence měnit a že jejich
podání má dopad nejen na léčeného jedince, ale i na celou populaci.
Jejím cílem je zajistit vysokou odbornou úroveň antibiotické léčby, omezit
vznik a šíření resistentních kmenů a tím přispět k co nejdelšímu zachování
účinnosti příslušných antibiotik.
V České republice se antibiotická politika soustavně vyvíjela od r. 1965, kdy
byla zřízena antibiotická střediska jako hlavní prostředek pro její realisaci. Byla to
politika statutární (závazná), centrálně řízená, s převahou restriktivních opatření.
Současná transformace našeho zdravotnictví klade větší důraz na její decentralisaci
tak, aby byla koncipována, realisována a kontrolována podle místních podmínek
jednotlivých zdravotnických zařízení, především v nemocnicích. I v této koncepci
mají klíčovou úlohu antibiotická střediska.
Podrobněji je tato koncepce rozvedena v „Návrhu antibiotické politiky v ČR"
předloženém Ministerstvu zdravotnictví ČR.
V HCEM odpovídá za antibiotickou politiku jeho léková komise, jeho
antibiotické středisko (zřízené v mikrobiologickém oddělení) a přednostové
jednotlivých klinik IKEM.
Hlavní opatření, jimiž se antibiotická politika realisuje jsou:
1.
sledování úrovně a výsledků antimikrobiální terapie, za než v IKEM
odpovídají přednostové jednotlivých klinik, event. jimi pověření zástupci,
2. sledování spotřeby antibiotik a antimikrobiálních chemoterapeutik, které
v IKEM zabezpečuje pověřený útvar ekonomického úseku,
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3. sledování stavu citlivosti a vývoj resistence hlavních patogenů
isolovaných v IKEM, které zabezpečuje jeho antibiotické středisko,
4.
kategorisace antimikrobiálních léčiv, která se v IKEM rozdělují na
a/ volná, která mohou předepisovat všichni lékaři v IKEM bez
omezení a to v lůžkové péči na žádanky a v ambulantní péči na recepty podle
vydaného seznamu (viz příloha 1)
b/ vázaná, která mohou lékaři lůžkových oddělení předepisovat jen
na doporučení antibiotického střediska
c/ provozní, která mohou indikovat a předepisovat bez doporučení
antibiotického střediska všichni lékaři lůžkových oddělení IKEM na žádanky podle
zvláštního seznamu sestaveného s přihlédnutím ke specifickým podmínkám
jednotlivých klinik IKEM, antibiotická střediska jejich předepisování a používám
následně kontrolují
d/ pohotovostní, což jsou antibiotika vybraná ze skupiny volných i
vázaných antibiotik, nutná k léčení život ohrožujících stavů, tato antibiotika musí
být v minimálním množství uložena na příslušné klinice tak, aby byla dostupná v
době, kdy jsou antibiotické středisko i lékárna uzavřeny; obsah této řešeny určuje
přednosta kliniky po dohodě s lékovou komisí a antibiotickým střediskem, které
čerpání této reservy sleduje a kontroluje.
Kategorisaci antimikrobiálních léčiv navrhuje léková komise podle'
požadavků
přednostů
klinik
a podle podkladů
z antibiotického
střediska.Kategorisace se upravuje podle současných podmínek jednou ročně.
5. usměrňování preskripce a používání antibiotik v terapii a
profylaxi, které se provádí restrikcemi, rotací, diferencovaným uváděním nových
antibiotik do použití a vydáváním metodických pokynů.
6. edukační program, který zahrnuje všechny formy informací a
postgraduálního vzděláváni specificky zaměřeného na racionální používání
antimikrobiálních léčiv; zajišťuje je léková komise IKEM,
7. cenová opatření, která vycházejí ze Seznamu léčiv a prostředků
zdravotnické techniky díl I, Příloha k vyhlášce MZ ČR 1994 a která budou
předmětem jednám se zdravotními pojišťovnami.Na tomto základě objednává
lékárna DCEM z ekvivalentních léčiv ta, která jsou cenově nejvýhodnější.
Přehled a rozdělení antibiotik, antimikrobiálních chemoterapeutik,
antimykotik a antivirotik je uveden v příloze l, zkratky jejich názvů v příloze 2.
Antimikrobiální léčiva zde jsou uváděna jejich generickými názvy.
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Verse 1995/1
Informace pro lékaře a farmaceuty IKEM Positivní list IKEM (dále PL EKEM) je
seznam léčiv, který má tří základní atributy:
- léčiva, uvedená podle generických názvů svých účinných látek, lze v IKEM
používat bez podstatných omezení,
- léčiva, která jsou (nebo v nejbližší době budou) plně hrazena zdravotní
pojišťovnou,
- léčiva, která musí mít lékárna IKEM na skladě.
PL IKEM je seznam generických názvů účinných látek, řazených podle ATC
klasifikace uvedené v "Seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, díl I,
Příloha k vyhlášce MZ ČR 1994, červenec 1994, nebo jak ji uvádí číselníky VZP.
Vlastní PL IKEM ve formě tabulek, určených pro každého lékaře a farmaceuta
IKEM, obsahuje v rámci dané farmakoterapeutické skupiny v jednotlivých
sloupcích tyto údaje:
Gener.název: generický název účinné látky přesně převzatý ze "Seznamu léčiv
MZ ČR", resp.Číselníků VZP; pokud určitá účinná látka v seznamu chybí, nebyla
do PL IKEM t.č. zařazena.
Kód: číselný kód SÚKL dále uvedené speciality, který umožňuje propojit PL
IKEM ve formě seznamu účinných látek se seznamem PL IKEM ve formě
výrobních názvů, který je v počítači Lékárny EKEM.
Firemní název, forma, síla: je uveden název, léková forma a síla dosud nejčastěji
lékaři IKEM předepisovaného přípravku (podle údajů Lékárny EKEM), nebo tyto
údaje dalšího nebo dalších přípravků (s důrazem na uvedení všech lékových
forem), neurčujících však jednoznačně, které firemní názvy přípravku jsou či
naopak nejsou na seznamu výrobních názvů v počítači EKEM (pro lepší
přehlednost tohoto seznamu).
Kč/den: náklad na průměrnou denní terapii uvedeným přípravkem, vycházející z
velikosti tzv.definované denní dávky ( = DDD ) a ceny balení daného přípravku, za
kterou ji realisuje Lékárna IKEM.
Omez: omezení preskripce ve smyslu tzv. vnitřní kategorisace léčiv ( viz příslušná
příloha). Zkratky označují expertní skupinu, která preskripci dané účinné látky
nebo speciality reguluje nebo zkratku ze Seznamu léků vykazovaných v EKEM
jako ZÚLP.
Komentář k jednotlivým údajům PL IKEM
Uvedení účinných látek v PL IKEM má umožnit rychlou orientaci lékařů i
farmaceutů EKEM, které účinné látky jsou či nejsou zařazeny v PL IKEM. Tento
seznam byl sestavován na základě požadavků přednostů jednotlivých klinik EKEM
právě podle účinných látek (generických názvů) a vedle požadavku snadné
srovnatelnosti se "Seznamem léčiv MZ ČR" a "Číselníků VZP" vytváří základní
předpoklad pro preskripci generickou (preskripci pomocí generických názvů), která
bude v EKEM realisována ještě letos. Koncepce PL IKEM jako seznamu účinných
látek počítá s funkcí tohoto seznamu jako určitého vodítka při preskripci na
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žádankách, ale i na receptech. Preskripci účinné látky nezařazené do PL IKEM
umožňuje přednosta nebo jím pověřený pracovník.
Pro střední zdravotní personál musí být vypracován křížový index generických
názvů a výrobních názvů všech registrovaných přípravků, aby jim usnadnil
orientaci při manipulaci s léčivy (zejména při existenci stovek generických
přípravků).
Uvedení číselného kódu SÚKL uvedených specialit umožní nejen propojení
tohoto seznamu PL IKEM se seznamem PL IKEM ve formě výrobních názvů,
který je v počítači Lékárny IKEM, ale je základním předpokladem pro počítačové
zpracování dat o spotřebách i nákladech léků, tedy pro informace, které budou
přednostové klinik měsíčně dostávat, aby mohli účinněji regulovat preskripci na
svých klinikách.
Uvedení firemních názvů, lékových forem a jejích sil je nezbytnou součástí v první
fázi realisace PL IKEM; zahrnuje výrobní názvy přípravků nejčastěji
předepisovaných lékaři IKEM, nebo přípravků jinak pozoruhodných (např. cenou
apod.). Je třeba zdůraznit, že seznam PL IKEM podle účinných látek (generických
názvů) neurčuje jednoznačně, které firemní názvy přípravku jsou Čí naopak nejsou
na seznamu výrobních názvů v počítači IKEM. Lékárna IKEM má právo zaměnit
předepsaný přípravek za jiný, obsahující stejnou účinnou látku, s doloženou
bioekvivalencí či terapeutickou ekvivalencí, ale z hlediska IKEM výhodnější (např.
pro Lékárnu IKEM dostupnější co do množství i ceny).
PL IKEM musí positivně ovlivňovat preskrípci lékařů 1.linie, nikoli obráceně.
Nemocný přijímaný k hospitalisaci v IKEM a léčený přípravky v PL IKEM
neuvedenými, obdrží náhradu uvedenou v PL IKEM. S tímto lékem doporučeným i
pro další terapii bude propuštěn z hospitalisace.
Preskripci přípravku neuvedeného v PL IKEM má právo výhradně přednosta nebo
jím pověřený pracovník. Požadavek na přípravek neuvedený v PL IKEM počítači
Lékárny IKEM bude formálně vyjádřen individuální parafou na žádance nebo jinou
formou, určenou připravovanou Organisačním směrnicí IKEM. Uvedení nákladů
na průměrnou denní terapii umožňuje každému rychle si vytvořit představu, kolik
se z paušálu kliniky (nebo ze ZÚLP } vynaloží při preskripci dané speciality. Tam
kde DDD účinné látky není známa, údaj o ceně denní terapie rovněž chybí.
Uvedení omezení preskripce:
U vybraných účinných látek, resp.- výrobních názvů přípravků, je zavedena tzv.
vnitřní kategorizace léčiv, která je platná pouze pro IKEM. Účinné látky,
resp.přípravky takto označené smí předepsat pouze uvedení specialisté či členové
expertních skupin, jmenovaných ředitelem (např.humánní insuliny předepisuji jen
diabetologové a pod.). Konkrétní forma regulace preskripce těchto přesně
vymezených farmakoterapeutických skupin bude určena vedoucím expertní
skupiny či upřesněna Organisační směrnicí.
V tomto sloupci je také uvedena kategorisace antimikrobiálních léčiv, blíže
rozvedení v Antibiotické politice IKEM.
Je zde rovněž uveden požadavek na vykazování příslušného léčiva jako ZULP
pomocí zkratky Z, K a/nebo S. Předpokládá se, že v brzké budoucnosti budou i tyto
přípravky plně hrazené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Verse 1995/I PL IKEM je první versí PL, která bude dále periodicky (tříměsíčně)
aktualisována podle názorů a připomínek lékařů a farmaceutů IKEM Návrhy na
zařazení účinné látky, případně speciality mohou lékaři a farmaceuti dávat členům
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Informace pro lékaře a farmaceutv IKEM
Positivní list DCEM ( dále PL IKEM ) je seznam léčiv, který zahrnuje
léčiva ( generické názvy účinných látek ), která
- lze v IKEM používat bez podstatných omezení,
-jsou (nebo v nejbližší době budou) plně hrazena zdravotními pojišťovnami,
- musí mít lékárna IKEM na skladě.
PL IKEM je uspořádán ve formě tabulek, určených pro každého lé kare a
farmaceuta IKEM, razených podle ATC klasifikace uvedené v "Seznamu léčiv a
prostředků zdravotnické techniky, díl I, Příloha k vyhlášce MZ ČR 1994, červenec
1994, nebo jak ji uvádí číselníky VZP.
Každá farmakoterapeutická skupina obsahuje ve formě sloupců na sledující údaje:
Gener.název, generický název účinné látky přesně převzatý ze "Seznamu
léčiv MZ ČR", resp.Číselníků VZP; pokud určitá účinná látka v seznamu chybí,
nebyla do PL IKEM t.č. zařazena.
Kód: číselný kód SÚKL dále uvedeného hromadně vyráběného léčivé ho
přípravku (= HVLP).
Firemní název, forma, síla: je uveden název, léková forma a síla dosud
nejčastěji lékaři DCEM předepisovaného přípravku (podle údajů Lékárny IKEM
Kč/den: náklad na průměrnou denní terapii uvedeným přípravkem,
vycházející z velikosti tzv.definované denní dávky ( = DDD ) a ceny balení daného
přípravku, za kterou ji kupuje Lékárna IKEM.
Omez: omezení preskripce ve smyslu tzv. vnitřní kategorisace léčiv (viz
komentář).
Komentář k jednotlivým údajům obsaženým v PL IKEM
Uvedení účinných látek v PL IKEM má umožnit rychlou orientaci lékařů i
farmaceutů IKEM, které účinné látky jsou či nejsou za řazeny v PL IKEM Tento
seznam byl sestaven Lékovou komisí IKEM na základě požadavků přednostů
jednotlivých klinik IKEM. Používání generických názvů účinných látek již vytváří
základní předpoklad pro preskripci generickou (preskripci pomocí generických
názvů), která bude v IKEM realisována ještě letos. Koncepce PL EKEM jako
seznamu účinných látek počítá s tímto seznamem jako s určitým vodítkem při
preskripci.
Proskripci účinné látky nezařazené do PL IKEM reguluje přednosta nebo jím
pověřený pracovník.
Pro střední zdravotní personál musí být vypracován křížový index generických
názvů a výrobních názvů všech registrovaných přípravků, aby jim usnadnil
orientaci při manipulaci s léčivy (zejména při existenci stovek generických
přípravků).
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Uvedení číselného kódu SUKLu je základním předpokladem pro počítačové
zpracování dat o spotřebách i nákladech léků, tedy pro informace, které budou
přednostové klinik měsíčně dostávat, aby mohli účinněji regulovat preskripci na
svých klinikách.
Uvedení firemních názvů. lékových forem a jejich sil HVLP v první versi
seznamu zahrnuje výrobní názvy přípravků nejčastěji předepisovaných lékaři
IKEM nebo přípravků jinak pozoruhodných (např. cenou apod.). Je třeba zdůraznit,
že seznam PL IKEM podle účinných látek (generických názvů) neurčuje
jednoznačně, které firemní názvy přípravku jsou či naopak nejsou na seznamu
výrobních názvů přípravků v počítači IKEM. Lékárna IKEM má totiž oprávnění
zaměnit předepsaný přípravek za jiný, obsahující stejnou účinnou látku, s
doloženou bioekvivalencí či terapeutickou ekvivalencí, ale z hlediska EKEM
výhodnější (např. pro Lékárnu IKEM dostupnější co do množství i ceny).
Uvedení nákladů na průměrnou denní terapii umožňuje každému rychle
zjistit, kolik se z paušálu kliniky (nebo ze ZULP) vynaloží při preskripci daného
přípravku. Tam kde DDD účinné látky není známa, údaj o ceně denní terapie
rovněž chybí.
Uvedení omezení preskripce : u vybraných účinných látek, resp. výrobních
názvů přípravků, je zavedena tzv. vnitřní kategorisace léčiv, která je platná pouze
pro IKEM Vybrané účinné látky, resp.přípravky takto označené smí předepsat
pouze uvedení specialisté či členové expertních skupin, jmenovaných ředitelem
IKEM (např.humánní insuliny předepisují jen diabetologové a pod.). Konkrétní
forma regulace preskripce těchto přesně vymezených farmakoterapeutických skupin
bude určena vedoucím expertní skupiny a upřesněna Organisační směrnicí.
V tomto sloupci je také uvedena kategorisace antimikrobiálních léčiv, blíže
rozvedená v Antibiotické politice EKEM ( Příloha B ).
Je zde rovněž uveden požadavek na vykazování příslušného léčiva jako ZULP
pomocí zkratky Z, K a/nebo S. Předpokládá se, že v brzké budoucnosti budou i tyto
přípravky plně hrazené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
PL IKEM se nevztahuje na :
- současné zásoby lékárny IKEM, které je nutno zužitkovat;
- přípravky dovezené na základě výjimky z registrace nebo získané pro IKEM
cestou různých nadací; tyto přípravky budou přísně sledovány přednostou
pracoviště nebo
-jím pověřeným pracovníkem.
PL IKEM musí positivně ovlivňovat preskrípci lékařů 1.linie, nikoli
obráceně. Nemocný přijímaný k hospitalisaci v IKEM a léčený přípravky v PL
EECEM neuvedenými, obdrží náhradu uvedenou v PL EKEM. S tímto lékem
doporučeným i pro další terapii bude propuštěn z hospitalisace.
Právo předepsat přípravek nezařazeny do PL IKEM (tj. seznamu HVLP v
počítači Lékárny IKEM) má výhradně přednosta nebo jím po věřený pracovník.
Požadavek na přípravek neuvedený v PL IKEM bude formálně vyjádřen
individuální
parafou na žádance nebo jinou formou, určenou připravovanou Organisačním
směrnicí IKEM.
.
Předkládaná Verse 1995/1 PL IKEM je. první versí PL, která bude dále
periodicky (tříměsíčně) aktualisována podle názorů a připomínek lékařů a
farmaceutů
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IKEM Návrhy na zařazení účinné látky, případně HVLP, mohou lékaři a
farmaceuti dávat členům Lékové komise, která je projedná a zváží návrh řediteli
IKEM zařadit je nebo nezařadit do další verse PL.
Po zavedení PL IKEM formou Organisační směrnice bude pravidelně
prováděn rozbor preskripce jednotlivých klinik a hodnocení nákladů na léky a to
i v rámci jednotlivých farmakoterapeutických skupin. Údaje o nákladech na léky
za každý měsíc, ev. která farmakoterapeutická skupina se nejvíce na nákladech
nejvíce podílí, by měly umožnit zkvalitnění i zlevnění preskripce.
Lékárna IKEM bude rovněž poskytovat měsíční přehledy o preskripci
přípravků, rozdělených na přípravky zařazené v PL IKEM a ne zařazené v PL
IKEM, určené pro přednosty klinik.
Leden 1995

Doc. MUDr.Tomáš Sechser, CSc.v.r.
jménem Lékové komise IKEM
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Přehled celkového výdeje léků a diagnostik na kliniky
cenách lékárny

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.

Přehled výdeje léků na kliniky a výpočet % spotřeby léků z
pozitivního seznamu

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.

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.

Porovnání spotřeby vybraných ATC za období 06/95 a
06/96
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EU čeř. 96
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6.6. Přehled hlavních výkonů a spotřeby léků v IKEM 1992-1996
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