dialogem k reformě
D

nešní téma je jednou z oblastí, které dodávají munici
Hnízdilovu potýkání se s „medicínsko- farmaceutickým komplexem“. Pravděpodobnost, že

podávané léky nebudou účinkovat tak, jak bylo zamýšleno,
stoupá s jejich počtem, s mírou
vzájemné neinformovanosti jednotlivých předepisujících, ale
i tehdy, když lékař možné riziko
interakce dvou léků nezná. Čím
více léků pacient dostává, tím
obtížněji se dá předvídat výsledek jejich vzájemného působení
ve fázích vstřebání, transportu
i účinku v cílových buňkách.
U nás je dlouhodobě zdomácnělá představa, že každý
zdravotní problém si zaslouží
svůj prášek a polypragmasie je
jen logickým produktem situace,
kdy se zdravotní problémy nahromadí. Pacient odcházející od
lékaře bez receptu v ruce je zdejší raritou, zatímco jinde splývá
s průměrem, proto jsou tak medicínsky úspěšní ti, kdo přinášejí
úlevu pacientům jen drastickým
proškrtáním dlouhého seznamu
konzumovaných léků.
Další a stejně závažnou potíží je neúplnost informací, které
má lékař při svém rozhodování
k dispozici. Pacient, jako hlavní
zdroj informací, v tomto směru
z mnoha srozumitelných dů-
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vodů často selhává. Lékař bez
přístupu k dalším informačním
zdrojům může chybně předepsat
něco, co se s tím, co pacient už
užívá, nemá rádo, a je zaděláno
na malér. Konečně, v lidských
silách není trvale zpracovávat
a třídit informace o nově zjišťovaných nežádoucích interakcích,
vždyť jen těch nejzávažnějších je
přes čtyři tisíce.
Co s tím? V prvé řadě by předepsání jakéhokoli léku mělo
být spojeno s jasnou představou
nejen o jeho přínosu konkrétnímu pacientovi, z pohledu jeho
preferencí, kvality života a perspektivy, ale také o možných
rizikách. Vzhledem k tomu, že
až čtvrtina seniorů přichází do
nemocnic pro obtíže způsobené nežádoucími účinky léčiv, je
uměřenost v jejich podávání více
než namístě.
Asi to ještě chvíli potrvá, než
bude mít každý lékař kompletní
přístup k informacím o pacientových lécích, a každý způsob,
který úplnost jeho poznání podpoří, je vítaný. K tomu, aby se
plně informovaný lékař rozhodoval správně, mu může pomoci
dobře postavený a udržovaný
program a specializovaný odborník. Program je rychlý, neunavitelný a kapacitně neomezený,
nevýhodou je, že kvalita jeho výstupů záleží na správnosti vložených dat a že sám nic nevymyslí.
Klinický farmakolog postrádá
výkonnost počítačového programu, ale dokáže zohlednit i nejrůznější soft parametry a vládne
schopností interpretace. Takže
značka ideál je klinický farmakolog podporovaný počítačem.
Příjemné počtení přeje
MUDr. Pavel Vepřek
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úhel pohledu
PharmDr. Josef Suchopár
předseda představenstva, Infopharm, a. s.

Lékové interakce
Lékové interakce jsou nepochybně často se vyskytujícím problémem jak z hlediska tzv. „medical errors“ (48 % všech lékových problémů tvoří právě
lékové interakce), tak i hlediska „non-compliance“
ze strany pacientů (banální zapití léku grapefruitovou šťávou nebo jablečným moštem může vést ke
vzniku nežádoucích účinků nebo ke ztrátě účinku).
Lékové interakce bývají z hlediska celkových dopadů na pacienta buď přeceňovány, nebo podceňovány. První přístup může vést k obavám podávat
příslušná léčiva současně (typicky např. současné
podávání warfarinu a amiodaronu), přičemž rizika
z důsledků interakce lze minimalizovat zvýšeným
monitorováním pacienta. Druhý přístup bývá rizikovější,
neboť se
Banální zapití léku
na důsledgrapefruitovou šťávou nebo
ky lékové
jablečným moštem může vést
interakke vzniku nežádoucích účinků
ce nebenebo ke ztrátě účinku.
re ohled
(typicky
např. podávání ACE-inhibitorů a léčiv zvyšujících plazmatické hladiny kalia). Oba přístupy jsou nesprávné
a mohou poškodit pacienta.
Z hlediska významu lékových interakcí lze
konstatovat, že některé lékové interakce skutečně
vedou ke změnám obvykle farmakokinetických parametrů, které jsou natolik neobvyklé, že současné
podávání obou léčiv v žádném případě nelze doporučit. Jedná se o interakce, kdy se expozice jednomu z léčiv zvyšuje (známy jsou případy, že zvýšení
může být až 150násobné), respektive snižuje (známy jsou případy snížení na 1/25 až 1/50 normálních hodnot). Obdobně mohou být klinicky vysoce
významné interakce farmakodynamické, kde může
docházet k např. antagonizaci účinku nebo k synergickému působení z hlediska některé ze specifických toxicit (jako je např. nefrotoxicita nebo
vznik serotoninového syndromu při současném
podávání serotoninergních léčiv). K nejčastějším
závažným lékovým interakcím v podmínkách ČR
jsou lékové interakce mezi simvastatinem a inhibitory CYP3A4 (jako je např. klarithromycin) nebo

vzájemné lékové interakce NSA či interakce NSA
s hepatotoxickými léčivy.
Zcela samostatnou kapitolou, která je předmětem zájmu v posledních letech, je vztah lékových interakcí
a polymorfismů. Tato problematika je
natolik významná, že za
určitých okolností může
právě genetický polymorfismus vést
k naprosto neočekávaným
důsledkům jinak vcelku nevýznamných
lékových interakcí (např.
Josef Suchopár
kombinace
kodeinu a inhibitorů CYP3A4, která nevede k významnějším
změnám osudu kodeinu, však u pacientů, kteří
jsou ultrarychlými metabolizátory CYP2D6, může
vést k dramatickému průběhu s akutní respirační
nedostatečností).
Vedle lékových interakcí nelze opomenout
problém tzv. duplicit a multiplicit, kde pacient je
léčen dvěma, nebo dokonce i více léčivy obsahujícími stejnou nebo blízce příbuznou léčivou látku.
Tak např. cílená studie na lékové interakce statinů
mimo jiné „odhalila“ u 0,3 % duplicitu, přičemž
pacienti byli současně léčeni dvěma statiny. Nejčastější duplicitou v podmínkách ČR je současné
podávání dvou ACE-inhibitorů.
Jako je to obvyklé i v jiných oblastech zdravotnictví,
je nejlépe
Pouze nejzávažnějších
lékovým
lékových interakcí je (…)
interakv současné době 4 314.
cím předcházet. Lze
tak např.
činit s využitím výpočetní techniky, neboť popsaných lékových interakcí je nesmírné množství.
Pouze nejzávažnějších lékových interakcí, které
jsou obecně považovány za kontraindikace sou-
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časného podávání (obvykle dle vyjádření výrobců
uvedených v platných SPC), je v podmínkách ČR
v současné době 4 314, což je jistě úctyhodný počet.
Používání jakýchkoliv technických pomůcek však
nemůže nahradit terapeutickou úvahu ošetřujícího lékaře, který nadto je na rozdíl od příslušného
znalostního softwaru odpovědný za farmakoterapii
konkrétního pacienta. Lékař znalý obecných principů lékových interakcí a používající výše uvedené
pomůcky má reálnou možnost snížit rizika spojená
s farmakoterapií a bylo by vhodné takové lékaře
podpořit.

Mgr. Irena Storová
vedoucí oddělení farmacie, MZ ČR

Lékové interakce
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látky. Toho se může opět využívat terapeuticky
(např. podávání specifického antidota naloxonu
při otravě opioidy), nebo se tento účinek může
vyskytnout neúmyslně (např. podání stravy bohaté na vitamin
K při léčbě
warfarinem).
Z nejznámějších farmakokinetických
interakcí je
možné zmínit
aktivní uhlí,
které na sebe
umí navázat
většinu podaných léčiv
a tím znemožnit jejich absorpci a farmakologické
působení.
Irena Storová
Farmaceu-

Při působení více látek v organismu najednou se
setkáváme s jejich vzájemným ovlivněním, které může měnit účinky jedné nebo druhé látky.
Může se jednat o účinek synergický, antagonistic- tické interakce
ký nebo kvalitativně změněný. Lékové interakce představují spíše farmaceutickou inkompatibilimohou být příčinou toxicity a nežádoucích účinků tu, která je poměrně často v praxi již známá a neléčiv nebo v opačném případě snížení dříve stabi- nastává, pokud se léčivé přípravky správně aplikují – pokud se používá správný infuzní roztok
lizovaného terapeutického účinku.
Stejně jako nežádoucí účinky léčiv jsou lékové jako nosič, správné vehikulum apod. Farmaceuinterakce podceňovaným zdrojem nemocnosti tické interakce jsou také někdy označovány jako
populace. Opakovaně se v klinických studiích nepravé a bohužel jsou poměrně často v klinické
potvrdilo, že s rostoucím počtem užívaných léčiv praxi podceňovány.
Z praktického pohledu je přínosem rozdělení
stoupá také incidence nežádoucích účinků vlivem
na život ohrožující, klinicky významné a méně výlékových interakcí.
V praxi je citována celá řada definic lékových in- znamné lékové interakce. Klinicky prokázané léterakcí. Potenciální lékovou interakcí nazýváme kové interakce významně ovlivňují přínos a riziko
současné předepsání nebo pod ání dvou léků, farmakoterapie.
Klinický význam a praktické důsledky lékových
o kterých víme, že spolu interagují. Klinické příinterakcí mohou být velmi různé,
znaky interakce se pak mohou,
a snad i proto jsou lékové interakale nemusejí projevit.
Lékové interakce:
ce jak zlehčovány a podceňovány,
Lékové interakce mohou
a) farmakodynamické,
tak i na druhé straně přijímány až
být klasifikovány podle růzb) farmakokinetické,
nekriticky s tím, že jejich samotná
ných kritérií. Základní rozc) farmaceutické.
existence je považována za kontradělení je podle mechanismu
indikaci současného podávání příúčinku na farmakodynamické
slušných léků. Oba tyto přístupy
(probíhají často na úrovni buněčných receptorů), farmakokinetické, které se jsou škodlivé pro pacienta, který může být na jedné strapotom dále dělí na různé úrovně interakce (ab- ně ohrožen léky a na straně druhé vlastní nemocí v důsorpce, distribuce, metabolismus, exkrece) a far- sledku nepodání léků. Lékové interakce jsou jednou
maceutické. Jako farmakodynamickou lékovou z hlavních příčin poškození pacientů léky.
Lékové interakce se v současné době spolu
interakci můžeme popisovat např. analgetický
účinek kombinace analgetik. Antagonistický úči- s ostatními riziky farmakoterapie zařazují mezi tzv.
nek naopak způsobuje blokádu účinku podané „lékové problémy“. Na základě teoretických znalos-

–3–

newsletter o. s. Občan

Lékové interakce a polypragmasie – problém nebo banalita?

tí se může zdát řešení lékových interakcí poměrně
snadné. V reálné praxi se ale problematika jeví zcela
opačnou. Stále neexistuje dostatek validních informací o významu celé řady lékových interakcí.
Hlavně v ambulantní sféře je stále v této oblasti
nedostatečná komunikace a spolupráce nejen mezi
zdravotníky samými, ale i mezi zdravotníky a pacienty. Na jedné straně je to praktický lékař, který
má k dispozici kompletní lékovou anamnézu pacienta a měl by s ní pracovat a vyhnout se hlavně
polypragmasii (zbytečné nadměrné předepisování
mnoha léků najednou). Výrazem terapeutického
alibismu je často předepisování léčivých přípravků,
které obsahují léčivé látky s antagonistickými farmakodynamickými účinky.
Na straně druhé situaci komplikují i pacienti,
kteří v rámci samoléčby užívají nejrůznější doplňky stravy a rostlinné přípravky. V této situaci nepomohou ani softwarové nástroje odhalující potenciální nežádoucí interakce už při předepisování
anebo i při výdeji v lékárně. Z toho vyplývá, že ke
každému pacientovi je třeba přistupovat individuálně a aktivně vyhledávat potenciální nebo reálné
závažné nebo kontraindikované kombinace nejen
léčivých přípravků, ale i doplňků stravy a rostlinných přípravků.
Některá zdravotnická zařízení v ČR si již uvědomují závažnost této problematiky a zavedením pracovišť klinické farmacie tuto problematiku aktivně
sledují a uvědomují si, že účelná farmakoterapie
může být léčebně i ekonomicky nejvýhodnější. Používá se poměr prospěch k riziku. Tento vztah má
zdůraznit tři základní faktory, kterými jsou poškození vlivem choroby, prospěch způsobený podáním
léku a poškození organismu v důsledku rozvoje nežádoucích účinků a lékových interakcí.
Každou kombinaci léčivých přípravků či látek by
měl klinický farmaceut posoudit individuálně pro
daného pacienta, posoudit parametry účinnosti
a toxicity, uvědomit si dávku, délku a způsob podání, genetickou výbavu pacienta a jeho vnímavost.
Individualizaci terapie napomáhá terapeutické monitorování hladin některých léčiv.
Lékové interakce jsou často komplikací terapie
a mohou ohrozit až poškodit zdraví pacienta. Pokud
máme zájem na tom, aby byla uplatňována bezpečná, účelná a ekonomicky výhodná farmakoterapie,
musíme aktivně přistoupit i k problematice lékových interakcí.
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MUDr. Pavel Frňka, BA
ředitel strategie a rozvoje, ČPZP

Lékové interakce
a polypragmasie – problém
nebo banalita?
Občas se každý z nás věnuje více banalitám, aby
odsunul řešení problému. Lékové interakce a polypragmasie jsou ale takovým problémem, který si
již nemůžeme
dovolit odsouvat – bezpečí
pacienta by
mělo být prioritou, které
se věnují společně všechny subjekty
vystupující
v provázaném
systému poskytování
zdravotních
služeb.
Z našich
analýz bohužel dlouhodobě vyplývá
Pavel Frňka
vysoký podíl
interakcí, který dokonce i při již poskytované informační podpoře preskribujícím stále roste. Údaje
o více než 4 % středně závažných interakcí a 0,3 %
interakcí závažných jsou varující i z pohledu efektivity poskytování zdravotních služeb. Důsledky
užití nevhodné, či dokonce poškozující kombinace
samozřejmě mohou vyvolat nejen potřebu dalšího
(a delšího) léčení, ale v některých případech mohou skončit i fatálně.
Řešení není jednoduché, ale jeho cílem by mělo
být především zvýšení dostupnosti informací
o možných interakcích mezi preskribující, fungující výměna informací o přípravcích předepsaných
kolegy. Pojišťovny mohou (a některé to již dělají)
informaci zprostředkovat, nemohou bohužel zaručit její využití.

–4–

newsletter o. s. Občan

Občan v síti 06/2014

Lékové interakce a polypragmasie – problém nebo banalita?

volné fórum

V tomto čísle odpovídají naši respondenti na tyto otázky:
1.
Pokládáte nežádoucí lékové interakce a polypragmasii za problém,
kterým je potřeba se zabývat?
2. Jaké cesty k omezení obojího se nabízejí a které pokládáte za nejužitečnější?
3. Máte v této oblasti nějaké osobní zkušenosti?

PharmDr. Ivana Cimalová,
MBA, ředitelka, Odbor zdravotnický ZP MV ČR
odpovědi Ivany Cimalové:
1. Ano, toto považuji za problém a také se mu v rámci ZP
MV ČR intenzivně věnujeme.
Uvědomujeme si, že je to problém jak pro naše pojištěnce,
tak pro pojišťovnu jako plátce.
Díky lékovým interakcím a nadbytečnému předepisování léků
je ohroženo zdraví našich pojištěnců a pojišťovna jako plátce
vynakládá zbytečné prostředky,
které by mohla využít efektivněji.
2. Samozřejmě se nabízejí
systémy, jako je např. elektronická preskripce, ale víme, že
projekt je odložen, že na něj lékaři v tuto chvíli nejsou připraveni. Proto se snažíme přicházet
s vlastním řešením. ZP MV ČR
vytvořila ve spolupráci s CompuGroup Medical unikátní pro-

jekt určený praktickým lékařům, díky kterému mají přehled
o lécích, jež užívají jejich pacienti, a jsou upozorněni na jejich
případné nežádoucí účinky, zároveň vidí, jaké léky byly vydány
jejich pojištěnci v posledních 3
měsících, předepsanými jinými
odbornými lékaři.
3. Vlastní osobní zkušenosti
nemám, nicméně jako pojišťovna provádíme vlastní pravidelné analýzy, kdy zjišťujeme nejčastější případy jak lékových
interakcí, tak polypragmasie,
výsledky konzultujeme s lékaři. Jen pro ilustraci 8 „nebezpečných“ druhů různých léků
užívalo v průběhu roku 2012
téměř 37 000 našich klientů,
přes 2 300 klientů si vyzvedlo
z lékárny celkem 20 druhů léků
a 24 klientů si vyzvedlo 40 druhů léků, jsou však i jednotlivci,
kteří měli předloni předepsáno
60 a více různých druhů léčiv,
což bylo prezentováno generálním ředitelem ZP MV ČR.
odpovědi Lubomíra Chudoby:
1. Ano, vyplývá to i ze studií
prezentovaných v Česku a na zahraničních seminářích. Již před
řádkou let vznikla česká databáze interakcí léčiv. Její pořízení
něco stojí, vzhledem k jejímu vlivu na kvalitu i cenu (i následné)
léčby jsem očekával, že tuzemské zdravotní pojišťovny uvítají
její rychlé rozšíření do ordinací
i lékáren a podpoří sdílení vybraných dat léčeného pacienta
mezi zdravotnickými zařízeními.
Nestalo se hned, ale v současné
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době lze snad pozorovat obrat
k lepšímu. Domnívám se, že
diskusím nad tématy interakcí,
polypragmasie i eHealth věnovali čeští zdravotníci, exekutiva
i zákonodárci v uplynulých letech tolik energie, že je nejvyšší
čas pokročit od teorie směrem
k praxi. Navíc, nežádoucí lékové
interakce a polypragmasii není
možné řešit izolovaně, bez sdílení validních informací mezi
oprávněnými zdravotnickými
pracovníky.

PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident, ČLnK
2. V tuzemsku pokládám za
velmi inspirativní činnost klinických farmaceutů a nemocničních lékárníků. Jejich výhodou je, že ke svým pacientům
a lékařům mají „pod střechou
lůžkového zařízení“ na jednom
společném pracovišti mnohem
blíže. Předpokladem kvalitnější
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spolupráce ambulantních lékařů
a veřejných lékárníků za účelem
bezpečné farmakoterapie je pak
jejich užší komunikace, včetně možnosti sdílení vybraných
zdravotnických dat a aktuálního
lékového profilu léčeného. V této
ambulantní sféře se pak více
uplatňuje i kontrola a poradenství v oblasti léčiv, jejichž výdej
není vázán na lékařský předpis,
a v neposlední řadě také doplňků stravy, jejichž sortiment
a někdy i užívané množství jsou
poměrně vysoké.
V zahraničí se mi v této souvislosti líbí např. modely pohovorů lékárníků s pacienty
nad jejich lékovým záznamem.
Logicky bývají prioritně určeny
pro seniory, příp. pacienty, kteří
užívají 5 a více léčiv. Jejich výstupem je pak zpráva pro lékaře
i plátce, který tuto službu obvykle lékárníkovi hradí. S vědomím
těchto trendů v poskytování
lékárenské péče se Česká lékárnická komora již roky snaží podporovat ambicióznější kolegyně
a kolegy formou speciálních seminářů a garantovaných kurzů
v rámci systému celoživotního
vzdělávání farmaceutů.
3. V době aktivního výkonu své profese jsem se s kolegy
v lékárně setkával s případy ne
zcela vhodných kombinací, nebo
dávkování léčiv. Naštěstí jsme
se téměř vždy s předepisujícím
lékařem telefonicky domluvili
na úpravě. Jen občas nám potvrdil vědomí zvýšeného rizika
nežádoucích účinků s tím, že
zvolená kombinace či neobvyklé dávkování léků je ale podle
jeho názoru únosným rizikem
vzhledem ke zdravotnímu stavu
pacienta. Dalším, častějším příkladem jsou rizika nesprávného
užití léku volně prodejného, ať
již samostatně, či v kombinaci s předepsaným. Zde sehrává
negativní roli nejen masivní re-

klama, ale i odlišné názvy léků
obsahujících shodnou účinnou
látku, proto je pak velmi důležitý osobní kontakt zdravotníka
s pacientem spojený s kvalitním
poradenstvím, aby k výše zmíněným negativním jevům nedocházelo.

doc. MUDr. Svatopluk Býma,
CSc., předseda, SVL ČLS JEP
odpovědi Svatopluka Býmy:
1. Polypragmasie je závažný
problém a je otázka, zda se na
ní stát sám nepodílí a nepřímo ji
nepodporuje. Souvisí to s otázkou preskripčních omezení,
zejména „L“, tzv. delegovatelné
preskripce, kdy lék smí na úhradu zdravotní pojišťovny předepisovat nebo doporučit pouze
určený specialista, která byla zavedena počátkem 90. let a v současnosti již nic nereguluje.
Místo toho, aby se praktický
lékař (VPL) stal tím, kdo sám
poskytuje zdravotní péči v rámci doporučených postupů a integruje odbornou péči, je preskripčními omezeními tlačen do
role pouhého distributora pacientů mezi specialisty. Tito s VPL
ani jinými specialisty nekomunikují, a tak jsou i pacienti, kteří
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za týden navštíví 5–6 specialistů
a odcházejí s předepsanými 22
léky s rizikem všech možných lékových interakcí. To dále mj. poskytování zdravotní péče prodražuje, neboť specialisté vykazují
výkony navíc, často pouze proto,
aby vyhověli administrativnímu
nařízení zakazujícímu preskripci
provést praktickým lékařem.
2. Za zásadní považuji využití
potenciálu primární péče a zrušení stále se prohlubujícího omezování kompetencí VPL, a využívání regulační a organizační role
primární péče v systému LPP.
Koordinace zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem
je jako nástroj efektivity a kvality
již uplatňována ve většině zemí
EU, kde VPL působí jako průvodce pacienta zdravotnickým
systémem a plní i úlohu jeho advokáta v otázkách zdraví. Praktický lékař, pokud je informován, má ze všech zdravotnických
složek největší možnost ovlivnit
zdravotní stav celé populace.
Zároveň je jedním z nejvýznamnějších prvků regulujících spotřebu zdravotní péče. Pokud
by se podařilo obnovit roli VPL
v systému, lze předpokládat, že
se výrazně omezí multiplicitní
a zbytná preskripce, vyšetření
a výkony, přičemž by byl ovšem
zachován rozsah péče plně hrazený z veřejného zdravotního
pojištění. Podmínkou je samozřejmě i rozšíření spektra preskripce, které by byl oprávněn
provádět praktický lékař.
3. Myslím, že uvedené poznatky mají všichni lékaři napříč
specializacemi. Prakticky omezená možnost sdílení informací,
a navíc fakt, že více než polovině
pacientů jsou v lékárnách zaměňovány léky za jiné se stejnou
účinnou látkou (generická substituce), vedou k permanentním
problémům v této oblasti.
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prim. PharmDr. Jiří Skalický,
Ph.D., člen SR VZP
odpovědi Jiřího Skalického:
1. Zcela jistě. Jedná se o problém, který se vine jako červená
nit dlouhodobě mezi pacienty
v České a dříve Československé
republice. Při povaze českého
pacienta, dostupnosti spektra
léčivých přípravků a marketingu farmaceutických firem jde
o problém, který nabývá stále
větších rozměrů. Nemluví se
o něm, přičemž může v řadě
případů vést i ke závažným
zdravotním komplikacím. Považuji za naprosto nezbytné se
touto záležitostí zabývat nejen
v rámci odborných diskusí, ale
i ve vztahu k laické pacientské
veřejnosti.
2. Při svobodné volbě lékaře,
neomezených marketingových
možnostech a při současných
představách společnosti, že člověk musí být za všech okolností
zdravý, je omezení výše uvedeného velmi komplikované.
Za použitelné považuji v první
řadě přístup lékařské veřej-

nosti k předepisování léčivých
přípravků, dále edukace společnosti o tom, že méně je někdy více, a dobrovolné omezení
reklamy ze strany farmaceutických firem, a v neposlední řadě
povinné využívání elektronického receptu. Toto jsou všechno
faktory, které se dají využít i ve
vzájemné kombinaci.
3. Ano, mám, a to takové,
že díky mému vzdělání se mi
po celou dobu dařilo lékovým
interakcím vyhýbat a polypragmasii omezovat na minimum.
Tento odborný přístup používám i v rámci rodiny při
kontrole domácích lékárniček
a eventuálních „čistkách“ dlouho skladovaných léků.

doc. MUDr. Zoltán Paluch,
Ph.D., Farmakologický ústav,
1. LF UK v Praze a VFN
v Praze
odpovědi Zoltána Palucha:
1. Polymorbidita a s ní související polymedikace je úzce spojena s problematikou lékových
interakcí, nežádoucích účinků
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a non-adherencí k léčbě. Tento
fakt je závažný zejména u geriatrických pacientů, kteří sice
představují pouze 14 % populace ČR, ale spotřebují 35 % všech
užívaných léků. Aktuálnost této
problematiky potvrzuje i skutečnost, že téměř 20 až 25 %
hospitalizovaných pacientů ve
věku nad 65 let je do nemocnice
přijato právě v důsledku nežádoucích účinků léčiv.
Úzká specializace, nadměrné
počty specialistů a superspecialistů přispívají k polymedikaci.
Ve vzdělávacím procesu lékařů
a i v klinické praxi převládá důraz na diagnostiku, volba léčiva
a jeho možné lékové interakce
je doposud spíše v pozadí.
2. Je nutno rozšířit a klást
větší důraz na pre- i postgraduální vzdělávání lékařů v oblasti
farmakologie a farmakoterapie.
Podporovat obory posuzující
pacienta komplexně (praktické
lékařství, všeobecná interna,
klinická farmakologie). Implementovat oddělení klinické
farmakologie do nemocniční
praxe. Prosazovat holistický
přístup k pacientovi s ohledem
na jeho priority, perspektivu
a na kvalitu života.
3. S problémem lékových interakcí a polypragmasie se jako
klinický farmakolog fakultní
nemocnice setkávám denně.
S aktivní účastí klinického farmakologa na mezioborové spolupráci lze farmakoterapii racionalizovat, naplnit pátý bod
Hippokratovy přísahy, ušetřit
značné finanční prostředky
a především zkvalitnit život pacienta.
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Mgr. Jana Kotlářová, advokátní koncipientka,
Advokátní kancelář Bradáč Advokáti
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Odpovědnost za újmu na zdraví
Pochybení lékaře či zdravotnického personálu je jistě noční
můrou pacientů i zdravotnických zařízení, avšak také z právního hlediska se jedná o velmi komplikované situace, kdy
v případě řešení odpovědnosti a přiznání náhrady za újmu
na zdraví před soudem často není možno výsledek s větší
jistotou předpovědět, neboť spočívá zejména na rozsáhlém
dokazování znaleckými posudky.
Také v případech lékové interakce je problematika
odpovědnosti za způsobení újmy na zdraví velmi složitá,
neboť je zde třeba určovat i odpovědný subjekt. Újma na
zdraví v souvislosti s léčivým přípravkem může mít svůj
původ ve vadě výrobku, ve zvláštní povaze výrobku (nežádoucích účincích), případně v jeho nesprávném použití
u konkrétního pacienta. Nesprávné použití u konkrétního
pacienta může být dále způsobeno jak nesprávným postupem lékaře, tak samotným pacientem, který doporučení lékaře nedbá. Škála odpovědnosti je tedy poměrně
široká.
Předpokladem přiznání náhrady újmy na zdraví je,
ostatně jako u škod všeho typu, prokázání protiprávního
jednání, vzniku újmy a příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a vznikem takové újmy. Za protiprávní jednání je v oblasti poskytování zdravotní péče považováno
jednání non lege artis. Jednání lege artis je přitom vymezeno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotnických
službách), a to právem pacienta dle § 28 odst. 2 tohoto
zákona na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Náležitou odbornou úrovní se potom dle §
4 odst. 5 téhož zákona rozumí poskytování zdravotních
služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských
postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
Již z této definice je zřejmé, že posuzování, zda v konkrétním případě došlo či nedošlo k porušení pravidel lege
artis, je velice náročné, vyžadující vysokou odbornost.
Vzhledem k tomu se v rozhodovací praxi ponechávala taková posouzení na soudních znalcích, neboť soudci sami
nedisponují takovou odborností, aby mohli otázku jednání lege artis posoudit. Tato zásada však byla do jisté míry
prolomena nálezem Ústavního soudu ČR III. ÚS 2253/13
z ledna letošního roku. Vzhledem k tomu, že tento nález
přináší i další zajímavé závěry, dovoluji si jej tímto článkem stručně shrnout.
Skutkové okolnosti případu nejsou nijak složité a v řízení byly náležitě prokázány. Pacientka se 29. 3. 2007
podrobila operaci k odstranění šedého zákalu. Vzhledem

k tomu, že trpěla
rovněž krátkozrakostí, bylo
dohodnuto, že
v rámci operace
bude provedena též korekce
této refrakční
vady. Před operací pacientka
Jana Kotlářová
podstoupila
předoperační
vyšetření, do její dokumentace byla však omylem vložena chybná tabulka s biometrickým vyšetřením, tedy
tabulka s vyšetřením jiného pacienta. V důsledku tohoto
pochybení byla následně pacientce voperována nitrooční čočka nesprávné hodnoty. Ačkoli primární cíl operace,
odstranění šedého zákalu, byl tedy naplněn, korekce refrakční vady byla neúspěšná a krátkozrakost pacientky se
po operaci ještě mírně zhoršila (z původních –11–12 D na
–13D). Pokud by však byla vložena správná nitrooční čočka, krátkozrakost pacientky by se snížila na 2–3 D. Náprava
chybného postupu přitom nebyla pacientce doporučena
s tím, že by šlo o velice rizikový zákrok.
Soud prvního stupně a soud odvolací v tomto případě
neshledaly na straně zdravotnického zařízení žádné protiprávní jednání a rovněž ani vznik škody. Konstatovaly, že
operace proběhla v souladu s pravidly lege artis a šedý
zákal byl u pacientky odstraněn. Pacientka i před operací
trpěla krátkozrakostí silně těžkou a její stav se po operaci
nezhoršil, stupeň krátkozrakosti zůstal stejný.
Nutno podotknout, že k posouzení otázky jednání
v souladu se zásadou lege artis si nechal soud vypracovat znalecký posudek a následně jeho zpracovatele
též vyslechl. Závěr o tom, že nedošlo k protiprávnímu
jednání, tedy od znalce převzal. Bohužel však došlo k zásadnímu pochybení již při formulaci znaleckého úkolu,
kdy se soud dotázal, zda žalované zdravotnické zařízení
postupovalo při operaci dne 29. 3. 2007 v souladu se
zásadou lege artis. Z výše uvedeného je přitom zřejmé,
že k pochybení došlo již před samotnou operací, která
potom, ačkoli probíhala plně v souladu se zásadou lege
artis, vlivem nesprávných podkladů vyústila v chybně
provedenou korekci refrakční vady. Závěr znalce tedy,
pokud jde o samotnou operaci, byl v zásadě správný –
při operaci bylo postupováno v souladu se zásadou lege
artis.
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Ústavní soud ČR se však s názory soudu prvního stupně a soudu odvolacího neztotožnil a uvedl, že jejich závěry jsou v extrémním rozporu s vykonanými skutkovými
zjištěními. Jak již bylo uvedeno výše, v prvé řadě vyslovil,
že: „Učinit závěr, zda zdravotnické zařízení (ne)postupovalo v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské
vědy, je závěrem právním, a tudíž v kompetenci nezávislého
soudu. Znalecký posudek může být jen skutkovým podkladem (nejčastěji jedním z výše podkladů) pro tento právní
závěr o postupu (non) lege artis.“ Jinými slovy tedy Ústavní
soud ČR judikoval, že soudy nemají při hodnocení postupu (non) lege artis přejímat závěry znaleckých posudků,
nicméně tyto mají hodnotit v souvislosti s ostatními provedenými důkazy a závěr si učinit samy. Soudy by tedy
neměly znalci ani otázku, zda byl postup zdravotnického
zařízení v souladu se zásadou lege artis, pokládat.
Dalším závěrem Ústavního soudu ČR byla skutečnost,
že pod pojmem „škoda na zdraví“ (v terminologii nového
občanského zákoníku již „újma na zdraví“) je nutno rozumět nejen zhoršení zdravotního stavu poškozeného, ale
také ztrátu jeho očekávaného zlepšení. Je totiž zřejmé, že
také ztráta očekávaného zlepšení zdravotního stavu může
znamenat v důsledcích ztížení společenského uplatnění
poškozeného, bolest, případně též dopady na psychiku
poškozeného. Ostatně i v případě škody na majetku je
k její náhradě přistupováno tímto způsobem, neboť se
již tradičně hradí nejen skutečná škoda, ale též ušlý zisk.
Se závěrem Ústavního soudu, pokud jde o odškodňování zmařené realizace zlepšení zdravotního stavu, nelze
než souhlasit. V daném případě byla navíc újma pacientky
o to vyšší, že operací jí bylo prakticky znemožněno, aby se
její zdravotní stav kdy zlepšil, a následky pochybení zdravotnického zařízení tak nemohly být odstraněny opakovanou operací. Ačkoli se svým rozhodnutím Ústavní soud
ČR přiklonil k tzv. doktríně ztráty šancí, v nálezu bohužel
blíže nenaznačil meze její aplikace. Do budoucna tak lze
v tomto ohledu očekávat další judikaturu soudů vyššího
stupně, neboť je zřejmé, že argumentace „ztráty šancí“
začne být v žalobách o náhradu újmy na zdraví hojně
využívána.
Ústavní soud ČR se dále zabýval také složitostí operace a konstatoval, že snižování krátkozrakosti je běžně
pacientům se šedým zákalem prováděno v rámci jedné
operace, nejedná se tedy o zvlášť neobvyklý nebo složitý postup. Ačkoli zvažování složitosti operace je zásadně
jedním z důležitých hledisek při posuzování postupu
(non) lege artis, mám za to, že v daném případě nebylo
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takové zvažování zcela namístě, neboť jak bylo uvedeno
výše, v daném případě bylo nesporné, že samotný postup
operatérů lege artis byl. I kdyby tak operace sama byla
obtížnějšího či méně obvyklého charakteru, na protiprávním jednání samotném by to dle mého závěru nemohlo
změnit vůbec nic, neboť předoperační vyšetření či ještě
úžeji proces založení výsledků vyšetření do složky pacienta takovou náročnost nevykazují.
Pro pacienty je nicméně tento nález a jakési rozšíření
definice újmy na zdraví určitě dobrou zprávou. Ačkoli škoda pacientce vznikla již v roce 2007, a bylo ji tedy nutné
posuzovat dle právní úpravy v té době účinné, je tento
nález plně v souladu s principy nového občanského zákoníku, které slibují vyšší odškodňování újmy na zdraví.
Polemiku však vyvolává závěr Ústavního soudu ohledně posuzování postupu v souladu se zásadami lege artis.
Osobně bych tento závěr přirovnala k obecně uznávanému postupu v trestním řízení, kdy ačkoli soudní znalec posuzuje existenci duševní poruchy pachatele a její možné
důsledky, tedy schopnost ovládat své jednání a posoudit
jeho následky, nepřísluší mu vyslovit závěr o tom, zda byl
pachatel v době skutku příčetný či nikoli.
Ačkoli však znalec tedy není v těchto případech oprávněn vyslovit závěr, předznamenávající rozhodnutí soudu,
je nutné konstatovat, že tento závěr z jeho znaleckého
posudku vyplývá. Soud se při rozhodování znaleckým posudkem musí řídit, neboť žádný jiný odborný podklad pro
své rozhodnutí nemá. Pokud by soud dospěl k závěru, že
znalecký posudek je v kontrastu s ostatními důkazy, nebo
by jej z jiného důvodu neshledal dostatečně věrohodným,
může si pro své rozhodnutí samozřejmě vyžádat vypracování revizního znaleckého posudku, případně i více takových posudků. V konečném důsledku však svůj závěr učiní
tak jako tak na základě závěrů znalců a po jejich zvážení.
Jiný postup soudu by totiž znamenal rozhodnutí, které by
nemělo podklad v provedených důkazech.
Mám tedy za to, že na základě popsaného nálezu
Ústavního soudu ČR se role znalců při posuzování otázky,
zda bylo jednáno v souladu se zásadou lege artis, příliš
nezmění a soudy budou i nadále při svém rozhodování
ze znaleckých posudků vycházet. Zřejmě však bude třeba
věnovat větší pozornost samotné formulaci znaleckého
úkolu, tedy otázky, na kterou by měl znalec ve svém posudku odpovědět, kdy znalec by již neměl shrnout, zda
postup byl či nebyl v souladu s pravidly lege artis, ale měl
by k tomuto závěru pouze poskytnout soudu dostatečný
podklad.
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