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1 Abstrakt 

Nemocniční pozitivní listy v ČR 

Pozitivní listy jsou v praxi využívány již více než půl století. Jejich důležitost 

v nemocničním sektoru narůstá mimo jiné i v kontextu neustále se rozšiřujících terapeutic-

kých možností a také zvyšujících se nákladů zdravotnických zařízení na léčiva. Právě sys-

tém nemocničního pozitivního listu je jedním z nejčastěji využívaných nástrojů, kterým lze 

pozitivně ovlivnit nemocniční lékovou politiku. Cílem práce bylo zhodnotit využívání to-

hoto systému ve vybraných českých nemocnicích a navrhnout případné zlepšení stávající-

ho stavu. 

Základ práce představovalo zpracování současných zkušeností s využíváním ne-

mocničního pozitivního listu. Na jejich podkladě vznikl dotazník určený k získání infor-

mací o použití pozitivního listu v konkrétní nemocnici. Dotazník pak byl rozeslán do růz-

ných zdravotnických zařízení v ČR; zároveň byla verze dotazníku v anglickém jazyce za-

slána do vybrané fakultní nemocnice v Německu. 

Vyhodnocením získaných údajů byl vytvořen přehled o současném stavu využití 

pozitivních listů v českých nemocnicích. Základním zjištěním bylo, že ze třinácti českých 

nemocnic, které dotazník odeslaly vyplněný nazpět, nepoužívají nemocniční pozitivní list 

hned tři tuzemská zdravotnická zařízení. Odpovědi nemocnic o dalším využití tohoto me-

chanismu pak byly porovnávány mezi sebou, s daty obdrženými z německé fakultní ne-

mocnice a také s dalšími zahraničními zkušenostmi. Na podkladě zjištěných skutečností 

pak byly navrženy změny, které by mohly vést k efektivnějšímu využití systému nemoc-

ničního pozitivního listu v ČR. 
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Hospital Drug Formularies in the Czech Republic 

Drug formularies have been used for more than 50 years. Their importance in the 

hospital sector is increasing as more and more therapeutic alternatives arise and the drug-

costs grow as well. Hospital drug formulary system is one of the most widely used mecha-

nisms hospitals use to optimise their drug policy. The goal of the thesis was to evaluate the 

usage of the system on the sample of the Czech hospitals and to offer potential improve-

ment. 

The starting point was to compile the current knowledge on the hospital drug for-

mulary usage. The questionnaire based on the found data was designed to obtain the in-

formation on drug formulary system usage in the particular hospital. Then the question-

naire was sent to various Czech hospitals; at the same time, the questionnaire (translated 

into English) was sent to a German university hospital. 

By analyzing the obtained data a summary on up-to-date state of hospital drug for-

mulary usage in the Czech Republic was produced. The principal result is that out of thir-

teen hospitals that sent the required information back, three hospitals do not use the hospi-

tal drug formulary system at all. Data from the remaining hospitals were compared to each 

other and to the data obtained from the referential German hospital, as well as to other ex-

perience acquired abroad. On the background of resulting findings changes to the current 

state were suggested that might lead to even more effective usage of the hospital drug for-

mulary system in the Czech Republic. 
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2 Seznam zkratek 

AMA Americká lékařská asociace, American Medical Association 

ASHP Americká společnost lékárníků pracujících ve zdravotním systému, 

American Society of Health-System Pharmacists 

ATC Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv 

Anatomic Therapeutic Chemical Classification System 

DDD   Definovaná denní dávka, Defined daily dose 

DU90%  Drug utilization 90% 

EBM   Medicína založená na důkazech, Evidence-based medicine 

FIP Mezinárodní farmaceutická federace, 

Fédération Internationale Pharmacetique 

LK   Léková komise 

MO   Ministerstvo obrany 

MZdr   Ministerstvo zdravotnictví 

NPL   Nemocniční pozitivní list 

NPR   Nežádoucí poléková reakce 

PL   Pozitivní list 

SPO   Soukromá právnická osoba 

ÚL   Ústavní lékárna 

WHO   Světová zdravotnická organizace, World Health Organization 

ZZ   Zdravotnické zařízení 



9 

 

3 Úvod 

Léčiva patří v České republice již dlouhodobě mezi nejnákladnější výdajové polož-

ky jak celého zdravotnictví, tak také na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení (ZZ). 

V roce 2012 se průměrné náklady na léčiva v ZZ (13 % z celkových nákladů ne-

mocnic) prakticky vyrovnaly nákladům na zdravotnické prostředky (13,1 %), a tím se spo-

lečně zařadily na pomyslné druhé místo za náklady osobní (46,5 %). (1) 

Navíc právě náklady na léčiva vykazují výrazně rostoucí trend, meziroční nárůst 

těchto nákladů mezi lety 2011 a 2012 činil 7 % (1), z čehož lze realisticky odhadovat, že 

do budoucna se stanou druhou nejnákladnější položkou rozpočtů tuzemských nemocnic. 

Výdaje na léčiva lze chápat jako funkci dvou proměnných – množství spotřebová-

vaných léčiv a jejich ceny. Růst výdajů na léčiva má řadu příčin, které ovlivňují alespoň 

jednu z těchto dvou proměnných. Mezi ty nejčastěji zmiňované patří příliv nových, zpravi-

dla dražších přípravků na trh (což pochopitelně ovlivňuje cenu spotřebovávaných léčiv) na 

straně jedné a prodlužování střední délky života (a tím pádem objemu spotřebovaných lé-

čiv) na straně druhé. (2) 

Otázku, jak náklady na léčiva optimalizovat, dnes proto řeší drtivá většina (nejen) 

českých nemocnic. V současnosti nejčastěji používanou metodou, kterou mohou nemocni-

ce svou lékovou politiku více či méně efektivně ovlivnit ve smyslu snížení nákladů, je me-

chanismus nemocničního pozitivního listu (NPL). (3) 

Cílem práce bylo získat údaje o používání tohoto mechanismu na vzorku českých 

nemocnic a na základě takto zjištěných informací navrhnout, ve kterých oblastech by bylo 

možné současnou praxi dále zlepšit. 
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4 Nemocniční léková politika 

Léková politika představuje souhrn opatření, která mají vést k zajištění racionální 

farmakoterapie, tedy kvalitních, účinných a bezpečných léčiv, v dostatečném množství 

a zároveň za přijatelnou cenu. (4) 

Léková politika může být realizována na mnoha úrovních, od globální (celosvětová 

léková politika koordinovaná Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organi-

sation, WHO)) přes kontinentální (léková politika EU), národní (léková politika Velké Bri-

tánie), regionální (léková politika dánských krajů) až po lékovou politiku konkrétní ne-

mocnice či jiného ZZ. 

V souladu s obecnou definicí lékové politiky je tedy hlavním cílem té nemocniční 

zajistit co nejkvalitnější farmakoterapii pro hospitalizované pacienty při zachování udrži-

telné finanční nákladnosti. (5) 

Z důvodu zaměření této práce na NPL, z kterého jsou léky předepisovány pro lůž-

ková oddělení, tedy hospitalizovaným pacientům, bude v dalším textu pojem „léková poli-

tika“ používán konkrétně pro nemocniční lékovou politiku. 

4.1 Léková komise 

Pro správně nastavenou a následně uplatňovanou lékovou politiku je klíčové, aby 

v ZZ existoval orgán, který má tuto problematiku na starosti. U nás bývá tento orgán ozna-

čován jako léková komise (LK), v zahraničí se setkáváme s pojmy Drug and Therapeutics 

Committee (6), eventuálně Pharmacy and Therapeutic Committee (7) či Formulary and 

Therapeutics Committee. (8) 

4.1.1 Funkce a složení lékové komise 

Ačkoliv se funkce i složení LK mohou v jednotlivých nemocnicích lišit (a to velmi 

výrazně), základní rysy lze shrnout takto: 

 LK slouží jako poradní orgán vedení nemocnice v otázkách lékové politiky. 

(6) 

 Hlavní úlohou LK je kontinuální práce na lékové politice. (6) 

 V komisi by měli být zastoupeni lékaři různých odborností, farmaceut (i) 

ústavní lékárny (ÚL) a klinický farmakolog, ale také zástupci ekonomické-

ho úseku nemocnice či týmu pro kontrolu kvality. (9) 

 Složení komise by mělo odpovídat zaměření celé nemocnice; zastoupeny by 

v ní měly být pokud možno všechny, případně (u velkých nemocnic) ale-

spoň většina praktikovaných odborností. (6) (10) 

 Pravomoci a způsob fungování lékové komise by měly mít jednotlivé ne-

mocnice vydefinovány ve svých vnitřních předpisech. (6) 
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Z hlediska fungování LK je podstatné, aby se pravidelně scházela a průběžně vy-

hodnocovala jak dodržování lékové politiky, tak ji zároveň v souladu s novými zjištěními 

(sledování a evaluace spotřeby léčiv v nemocnici, nové doporučené postupy, výskyt medi-

kačních pochybení apod.) upravovala. (11) 

Co se týče šíře otázek, kterým se LK věnuje, je často vhodné, aby se konkrétním 

klinickým oblastem věnovaly úžeji vymezené pomocné komise (v angličtině užívaný ter-

mín subcommittee; v ČR často „expertní komise“). Do těchto podskupin pak mohou být 

delegováni jak členové LK, tak také externí odborníci na danou problematiku. (9) 

Vzhledem k důležitosti a odpovědnosti celé LK by také nemocnice měla dohlížet na 

to, aby se jednotliví členové LK (a stejně tak i externí konzultanti) nedostávali do střetu 

zájmů (zejména ve vztahu k výrobcům léčiv, o kterých LK rozhoduje). (9) 

4.1.2 Činnost lékové komise 

Pro vytváření a ovlivňování lékové politiky mají dnes nemocnice celou řadu me-

chanismů; záleží již potom na managementu konkrétního zařízení a jeho LK, které z nich 

se rozhodne implementovat. V následujících odstavcích zmíním alespoň několik z nich: 

4.1.2.1 Antibiotická politika 

Jedním z mnoha úkolů LK je tvorba antibiotické politiky. Ta by měla odpovídat ná-

rodní antibiotické politice, ale zároveň zohledňovat konkrétní podmínky a zkušenosti da-

ného zařízení. (12) 

V českých nemocnicích se na tvorbě a dodržování antibiotické politiky ve velké mí-

ře podílejí antibiotická střediska, ve většině ZZ spojená s mikrobiologickými pracovišti. 

(13) 

Konkrétní podoba antibiotické politiky by se pak měla projevit jednak ve spektru 

antibiotik užívaných v příslušné nemocnici (ať se již jedná o zvlášť postavený „antibiotic-

ký list“ (13), či jsou antibiotika součástí globálního NPL), a také v doporučených postu-

pech. Tyto postupy by měly maximalizovat racionální užívání antibiotik a pokrývat nejen 

otázku terapie infekčních onemocnění, ale také jejich diagnostiky a profylaxe. (12) 

Z hlediska vyhodnocování antibiotické politiky je pak důležité také sledování účin-

nosti podávaných antibiotik a jejich spotřeby. (13) 
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4.1.2.2 Kultura bezpečnosti farmakoterapie 

Problémy s podáváním léčiv (Drug Related Problems, DRP) představují nezane-

dbatelnou bezpečnostní hrozbu. Obecně je lze rozdělit do dvou kategorií – na nežádoucí 

polékové reakce (NPR) a na léková pochybení. (14) 

Co se týče NPR, měla by LK dohlížet na jejich hlášení a k tomuto účelu vytvořit 

jasné postupy. Tyto postupy pochopitelně musí být konformní s národní legislativou; záro-

veň by měly členům LK i managementu umožnit zpětné vyhodnocení uskutečněných NPR. 

(9) 

Léková pochybení (syn. medikační pochybení, chyby při medikaci) mohou mít ce-

lou řadu příčin (14); LK by proto měla kontinuálně vyvíjet aktivity směřující k prevenci 

těchto událostí. Tyto aktivity mohou mimo jiné zahrnovat: 

 Vytváření postupů a dohled nad zacházením s vysoce rizikovými léčivy. (9) 

 Vytvoření přehledu tzv. „LASA“ (look-alike/sound-alike) léčiv užívaných 

v daném ZZ. (9) (15) (16) 

 Provádění velkých systémových změn (např. léčebných postupů či používa-

ného software) až po důsledné edukaci všech dotčených pracovníků. (9) 

V případě, že k lékovému pochybení dojde, je nesmírně důležité, aby bylo co nej-

přesněji nahlášeno k následné analýze. LK (nebo jiný orgán nemocnice, například oddělení 

řízení kvality) by měla dbát na vhodné nastavení procesů hlášení lékových pochybení, ve 

kterém zaměstnanci aktivně hlásí takové události a nesnaží se je naopak zakrýt. (17) 

Pochopitelně, že v dalším kroku musí být nahlášené pochybení důkladně přezkou-

máno; v případě systémové příčiny by pak měla následovat odpovídající změna zavede-

ných postupů. (9) 
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4.1.2.3 Doporučené postupy 

Zejména v zemích západního světa (USA, Velká Británie) je obvyklé, že LK kon-

krétní nemocnice zpracovává vlastní doporučené postupy v terapii vybraných nosologic-

kých jednotek. Jako u výše zmiňovaných opatření platí i zde, že vycházejí z obecně plat-

ných doporučení a postupů (mezinárodních či národních odborných společností a organi-

zací), nicméně tyto postupy konkretizují do podmínek daného zařízení. (18) 

Doporučené postupy mohou být chápány jako součást systému NPL, nebo jako se-

parátní část lékové politiky, nicméně vždy musí s NPL velmi úzce korelovat. Z toho vy-

plývá, že v případě změny NPL je nutné zároveň obměnit také postupy, kterých se tato 

konkrétní změna dotkla, a pochopitelně i v opačném případě aktualizovat NPL (viz Kapito-

la 5.4) v případě změny doporučeného postupu. 
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5 Nemocniční pozitivní list 

NPL představuje další mechanismus, kterým LK spoluutváří lékovou politiku ne-

mocnice. 

5.1 Definice 

„Pozitivní listy se postupně vyvinuly z prostých seznamů léčiv do komplexních ná-

strojů ovlivňujících užívání léčiv a sloužících k zajištění bezpečné, vhodné a cenově efek-

tivní farmakoterapie ošetřovaných pacientů.“ 

Volně přeloženo podle ASHP (9) 

Nalézt univerzálně platnou definici pro NPL je prakticky nemožné; nicméně pro 

základní představu uvedu následující dvě: 

 Ve Spojených státech amerických je nejčastěji NPL chápán jako „kontinuálně 

upravovaný přehled přípravků (a základních informací o nich), který odráží klinický názor 

lékařů, farmaceutů i dalších odborníků na diagnózu, prevenci a terapii chorob a zlepšování 

zdraví.“ (9) (19) 

V českém prostředí se pak často setkáme s pojetím, že přípravky z NPL daného za-

řízení by mělo být možno používat bez podstatných omezení a ÚL by je měla mít vždy 

skladem. (5) (20) 

V zásadě tedy NPL představuje seznam přípravků, ze kterých by měl lékař při far-

makoterapii hospitalizovaného pacienta primárně vycházet. Tyto přípravky by měly zajistit 

pacientovi adekvátní terapii, být pro personál nemocnice jednoduše a rychle dostupné a 

zároveň pro nemocnici i ekonomicky výhodné. 

Vedle samotného NPL existuje ještě širší pojem, systém NPL, který byl poprvé 

použit ve Spojených státech. Systémem NPL se rozumějí všechny procesy, které dané ZZ 

provádí za účelem výběru a používání cenově efektivních léčiv. (9) Takto pojatý NPL pak 

může zahrnovat vedle seznamu léčiv i další údaje o těchto léčivech, doporučené postupy 

využívající přípravky z NPL či (více či méně detailní) návod, jak s NPL pracovat. (6) 

NPL může v reálné praxi nabývat různých podob, od různě řazeného „papírového“ 

souhrnu léčiv (21) přes elektronický, informačně bohatší systém NPL (obsahující informa-

ce o základních indikacích, kontraindikacích; ale i ceně, dostupnosti apod.) (22) až po so-

fistikovaná softwarová řešení implementovaná přímo do informačních systémů daného ZZ. 

Právě pojetí systému NPL v celé jeho šíři je tím nástrojem, kterým LK může do vý-

razné míry ovlivnit jak kvalitu poskytované péče, tak zároveň i ekonomickou náročnost 

této péče. (19) 
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5.1.1 Kategorizace NPL 

Obecně je možné PL dělit z hlediska jejich využívání do následujících kategorií, 

ačkoliv hranice mezi nimi jsou často velmi neostré (23): 

 Otevřený X Částečně uzavřený X Uzavřený PL 

o Tato kategorizace dělí PL dle možnosti lékaře předepsat přípravek 

mimo daný PL. NPL by měly spadat do „nejpřísnější“ kategorie 

uzavřeného PL, který lékaři umožňuje předepsat léčivo mimo PL 

pouze po splnění předem daných kritérií. 

 Restriktivní X Pobídkový PL 

o Tento způsob dělení vychází ze způsobu ovlivnění preskripce; re-

striktivní pojetí brání lékaři předepsat nepozitivní léčivo vnitřními 

omezeními (limitace konkrétních přípravků na konkrétní odbornost; 

automatická generická substituce; ale například i finanční sankce za 

neplnění stanoveného procenta pozitivní preskripce apod.), zatímco 

pobídkové PL lékaře za preskripci pozitivních přípravků bonifikují. 

Pro NPL je charakteristická restriktivní forma. 

5.1.2 Další typy PL 

Vedle NPL je možné se dnes setkat i s řadou dalších PL: 

 Národní PL 

o Seznam přípravků doporučených pro preskripci a užívání platný pro 

celostátní zdravotnický systém. Tento model dnes nachází uplatnění 

v mnoha zemích po celém světě. (24) 

 Ambulantní PL 

o Seznam přípravků, kterými by se měli při preskripci řídit ambulantní 

lékaři (konkrétního ZZ, případně i v konkrétní oblasti apod.). Takto 

pojatý systém umožňuje následně lékárně ZZ nedržet skladem 

všechny zaměnitelné přípravky s konkrétní účinnou látkou, ale pou-

ze pozitivní přípravky. Takto navýšená spotřeba konkrétních léčiv 

navíc posiluje vyjednávací pozici lékárny vůči dodavatelům. (25) 
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o Odlišně pojatý model ambulantního PL je využíván v americkém 

zdravotnictví, kde různé pojistné plány vydávají různé ambulantní 

PL. Lékař by potom měl rozlišovat podle plánu, ve kterém je pří-

slušný pacient pojištěn, jaký konkrétní přípravek tomuto pacientovi 

předepíše. Preskripce z příslušného ambulantního PL pak může 

znamenat ekonomický benefit jak pro lékaře, tak i pro samotného 

pacienta. (26) 

o V našich podmínkách jsou na podobném principu založeny poslední 

dobou velmi diskutované PL zdravotních pojišťoven. (27) (28) 

 PL na zdravotnický materiál 

o Přehled zdravotnického materiálu prioritně užívaného v daném ZZ. 

(29) 

5.2 Historie 

Systém pozitivního listu se začal v zámoří využívat ve čtyřicátých letech minulého 

století, kdy americká armáda začala poprvé vytvářet strohé seznamy preferenčně využíva-

ných léčiv. Po roce 1950 se tento fenomén pozvolna rozšiřoval i do veřejných 

a nemocničních lékáren; farmaceuti také postupně začínali navrhovat oficiální postupy, 

které umožňovaly vydávat generické ekvivalenty předepsaných přípravků. Navzdory odpo-

ru Americké lékařské asociace (American Medical Association, AMA) se pak od šedesá-

tých let koncept celého systému PL postupně etabloval v běžné praxi. Pod toto rozšíření se 

mimo jiné velmi výrazně podepsal požadavek americké Spojené akreditační komise (Joint 

Commission on the Accreditation of Hospitals, dnes zkráceně Joint Commission) na exis-

tenci LK v akreditovaných nemocnicích, účinný od roku 1966. O dvacet let později již 

tvořily běžnou součást fungování většiny amerických nemocnic jak funkční LK, tak také 

jimi spravované NPL. (9) 

V ČR se zavádění PL datuje do období po roce 1990. (29) V roce 1995 pak byly 

NPL zavedeny direktivně ve všech nemocnicích řízených ministerstvem zdravotnictví. (5) 

I v současnosti však v ČR existují nemocnice, kde NPL využíván není (30) (také viz Kapi-

tola 6.3). 
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5.3 Tvorba NPL 

Ačkoliv jsou NPL užívány již celou řadu let, ani dnes není možné stanovit univer-

zální postup, podle kterého by bylo možné jednoduše sestavit optimálně fungující NPL. 

Přesný postup tvorby NPL, množství účinných látek a přípravků v něm obsažených i kon-

krétní způsob jeho uplatňování je třeba vždy vztáhnout na podmínky konkrétní nemocnice 

a v čase jej (leckdy i velmi výrazně) upravovat; nicméně základní parametry tvorby NPL 

jsou shrnuty v této kapitole. 

V nejobecnější rovině je třeba mít vždy na paměti, že při tvorbě NPL i následných 

aktualizacích by měl být kladen maximální důraz na využívání zásad medicíny založené na 

důkazech (Evidence-based medicine, EBM) a také transparentnost výběru léčiv zařazova-

ných na NPL. (29) 

5.3.1 Důvody tvorby 

Na farmaceutickém globálním trhu představují většinu přípravků vzájemně terapeu-

ticky zaměnitelná léčiva (již v roce 1996 se jednalo o 70 % přípravků (8)) – ať již se jedná 

o generika či tzv. „me-too“ léčiva, tedy léčiva strukturálně i účinností velmi blízká jiným 

účinným látkám. (31) Pro lékárny (a nikoliv pouze nemocniční) je proto čím dál obtížnější, 

a zároveň do jisté míry zbytečné, nakupovat a uchovávat skladem všechny dostupné pří-

pravky, když celá řada z nich je mezi sebou terapeuticky porovnatelná. 

Základním důvodem pro vznik NPL je snaha racionalizovat farmakoterapii (29), či-

li poskytovat co nejkvalitnější léčbu a zároveň redukovat neustále rostoucí náklady na léči-

va. (3) Ke snížení těchto nákladů se nabízejí tři základní cesty: 

1) Snížení nákupních cen léčiv. 

2) Zúžení sortimentu léčiv a jejich skladové zásoby. 

3) Nákup levnějších léčiv pro konkrétní indikaci. 

Správně fungující NPL dokáže ovlivnit všechny tři oblasti. (3) 

Dále je třeba nezapomínat na fenomén zvaný „Evoked set“. (32) V kontextu pre-

skripce se jedná o množinu léčiv, které se lékaři vybaví ve spojitosti s konkrétní diagnó-

zou. Tato množina zdaleka nepředstavuje všechny přípravky, které jsou v dané indikaci 

dostupné. Z toho lze vyvodit, že lékaři při preskripci nevybírají ze všech dostupných far-

makoterapeutických alternativ, ale pouze ze značně zúženého výběru. Navíc se tento 

„Evoked set“ mění jen postupně a ani zdaleka nemusí respektovat vývoj v dané indikaci. 

(4) 

Systém NPL (i obecně PL) ve své podstatě tedy jen zužuje širokou množinu pří-

pravků, ze které lékař v dané diagnóze vybírá farmakoterapii. Pokud je NPL tvořen zodpo-

vědně a s ohledem na EBM, lékaři jsou tak postupně systémem NPL vedeni k preskripci 
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klinicky efektivnějších přípravků. (33) Navíc jsou s léčivy z NPL lékaři, sestry, farmaceuti 

i další personál ZZ důkladněji seznámeni, což nadále zvyšuje účinnost a také bezpečnost 

farmakoterapie. (8) 

Ve svém konečném důsledku systém NPL vede k navýšení preskripce a používání 

konkrétního pozitivního přípravku, což staví ZZ do výhodnější pozice vůči dodavateli to-

hoto přípravku; tato výhoda následně může rezultovat ve snížení ceny léčiva pro zdravot-

nické zařízení. (3) 

Správně nastavený a využívaný NPL tak slouží jako nástroj zvyšující kvalitu far-

makoterapie a zároveň snižující její ekonomickou nákladnost. 

5.3.2 Proces tvorby 

Samotná tvorba NPL je velmi složitý proces (8) (9) (21), který vždy musí velmi úz-

ce korelovat se zaměřením celého ZZ. Proto by tvorbě NPL měla předcházet důsledná ana-

lýza. 

LK by měla nejprve přesně zmapovat, jaké spektrum chorob dané ZZ převážně 

ošetřuje. Tento přehled lze získat statistickým vyhodnocením nejčastěji vykazovaných dia-

gnóz či důvodů pro přijetí ve vhodně zvoleném referenčním časovém období, např. po-

sledním roce. Právě na tyto choroby by složení výsledného NPL mělo být primárně zamě-

řeno. (8) 

5.3.2.1 Vytvoření přehledu užívaných přípravků 

ÚL by měla dodat přehled přípravků, které za určité období (např. posledních 12 

měsíců, poslední kalendářní rok apod.) dodávala na klinická oddělení nemocnice. V tomto 

seznamu budou logicky nejsilněji zastoupeny ty přípravky, které oddělení standardně vyu-

žívají. (34) 

Porovnáním prvotní analýzy léčených diagnóz a tohoto přehledu lze zhodnotit, zda 

spektrum užívaných léčiv koresponduje se spektrem léčených chorob. Procentní zastoupení 

konkrétní diagnózy by mělo (velmi zhruba) odpovídat procentnímu zastoupení léčiv využi-

telných pro terapii této diagnózy. (8) 

Přehled těchto přípravků by potom měl být podroben kritickému zhodnocení 

z hlediska jejich potřebnosti pro dané ZZ, z hlediska jejich klinické účinnosti dle EBM 

a také z hlediska jejich vzájemné zastupitelnosti. Tuto evaluaci zpravidla provádějí expert-

ní skupiny LK ve spolupráci s oddělením klinické farmacie a/nebo farmakologie. (34) 

Takto zrevidovaný přehled léčiv nyní může sloužit jako výchozí šablona pro vý-

sledný NPL.  
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5.3.2.2 Výběr konkrétních přípravků pro NPL 

Nejjednodušší cestou je přehled léčiv z Kapitoly 5.3.2.1 přímo označit jako NPL 

a další změny provádět až jako další aktualizace tohoto NPL (viz Kapitola 5.4). (8) (34) 

Z ekonomického hlediska vhodnější (pokud to personální a kapacitní možnosti ZZ 

umožňují) je však použít tento přehled jako zdroj účinných látek (event. skupin účinných 

látek), které by na NPL měly být obsaženy, a až následně k těmto účinným látkám (event. 

skupinám srovnatelných účinných látek) přiřazovat konkrétní přípravky. Toto přiřazování 

by mělo co nejtransparentněji vybírat z přípravků dostupných na trhu taková léčiva, která 

jsou pro ZZ ekonomicky nejvýhodnější (např. formou e-aukce). 

V případech, kdy se k zařazení na NPL nabízí více srovnatelných terapeutických al-

ternativ, by měly být jednotlivé možnosti hodnoceny nikoliv prostým porovnáním pořizo-

vacích cen, ale v širším kontextu, ideálně formou farmakoekonomické analýzy. (8) 

5.3.2.3 Výsledná podoba NPL 

NPL může ve své fyzické (resp. virtuální, u elektronicky vedených NPL) podobě 

nabývat různých podob. 

Základem by měly být alespoň dvě různé verze NPL: 

1) Přehled léčiv řazených podle ATC kódů a generických názvů, který přípravky 

řadí do logických skupin podle jejich indikací a který je vhodný pro orientaci 

zejména předepisujících lékařů. 

2) Přehled určený primárně pro personál objednávající léčiva z ÚL (většinou sest-

ry), v němž jsou přípravky řazeny abecedně podle svých obchodních názvů. 

(21) 

S využitím moderních IT technologií je možné oba tyto přehledy spojit do jednoho; 

předpokladem je ovšem správná edukace personálu ZZ v zacházení s takto pojatým NPL. 

(9) 

Celý systém NPL by pak měl obsahovat i další informace – zejména úvod, ve kte-

rém je NPL jasně vydefinován, kritéria pro zařazování a vyřazování účinných látek 

a přípravků na a z NPL, či závazný postup pro preskripci léčiva nenacházejícího se na NPL 

(viz Kapitola 5.5.2). (9) 
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K dalším údajům, které mohou být v NPL obsaženy, patří dále bližší informace o 

konkrétních léčivech. Mezi ně lze zahrnout jednak údaje klinického charakteru (stručný 

přehled indikací, kontraindikací, vedlejší účinky, dávkování atp.), ale také údaje „provoz-

ní“, jako jsou například pořizovací cena přípravku či omezení preskripce pouze na určitá 

oddělení. (9) 

Takto pojatý NPL odpovídá modernímu pojetí systému NPL, které dalece přesahuje 

původní představu NPL coby jednoduchého přehledu doporučených léčiv. (8) 

5.3.2.4 Alternativní sestavení NPL 

Alternativou k využití přehledu standardně používaných léčiv je vytvoření nového 

NPL „de novo“, rozborem jedné lékové skupiny po druhé. V tomto pojetí LK postupně 

analyzuje jednotlivé nosologické jednotky léčené v ZZ, ve spolupráci s odbornými orgány 

(expertními skupinami, oddělením klinické farmacie / farmakologie, doporučenými postu-

py odborných společností) k nim přiřazuje vhodné terapeutické alternativy a z nich potom 

vybírá konkrétní léčiva pro NPL. 

Tato cesta je pracnější a pomalejší než výše zmíněný postup, ale takto získaný NPL 

může úžeji korelovat se zaměřením konkrétního ZZ. Zároveň by takto získaný NPL měl 

být znatelně užší než „syntetický“ NPL vytvořený na základě již užívaných přípravků. (8) 

Další technikou, kterou lze pro tvorbu NPL využít, je provedení analýzy potřebnos-

ti léčiv uvažovaných pro NPL (tzv. ABC/VEN analýzy). (8) 

5.4 Aktualizace NPL 

Ze samotné logiky NPL je zřejmé, že se nemůže jednat o neměnný dokument. Vý-

voj nových léčiv, přehodnocování účinků (žádoucích i nežádoucích) již obchodovaných 

léčiv, vývoj farmaceutického trhu (změny cen přípravků) a také změny ve fungování ZZ 

(změna zaměření, rozšíření léčených chorob), to vše vytváří tlak na přehodnocování a 

úpravy NPL. (8) 

Součástí NPL by proto měl být jasně nastavený postup, kterým do něj lze zasahovat 

– ať již navrhovat jeho rozšíření, nebo z něj naopak léčiva vyřazovat. Návrhy na změnu 

mohou vycházet jak „seshora“, tedy z úrovně LK či jejích pomocných orgánů, tak také 

„zespoda“, tedy z praxe jednotlivých oddělení. Veškeré změny NPL by každopádně měly 

být prováděny v souladu se zásadami EBM, stejně jako jeho tvorba. 
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5.4.1 Zařazení nového léčiva na NPL 

Pro zařazení nového léčiva na NPL by měla LK mít vytvořený standardizovaný 

formulář, ve kterém navrhovatel uvede zásadní informace o tomto léčivu. Ty by měly mi-

mo jiné zahrnovat: (8) (9) 

 Název nové účinné látky, event. nového přípravku. 

 ATC klasifikaci léčiva. 

 Stručný farmakologický profil léčiva – lékovou formu, základní indikace, 

dávkovací schémata v těchto indikacích. 

 Přehled stávajících alternativ na NPL a přednosti navrhovaného léčiva opro-

ti nim. 

 Vyjádření poradních orgánů LK k žádosti. 

U návrhů nových léčiv by LK následně měla zhodnotit „potřebu léčiva“ (21), tedy 

přínos léčiva v širším kontextu celého ZZ. To zahrnuje srovnání navrhovaného léčiva 

s přípravkem (přípravky) již používaným, v dané indikaci na NPL zařazeným, optimálně 

cestou farmakoekonomické analýzy. (9) Samozřejmostí je posuzování všech návrhů podle 

zásad EBM. (9) (29) 

U léčiv určených pro nové indikace, v ZZ dosud neléčené, by měly být analyzová-

ny a porovnány i další na trhu dostupné alternativy (generické i terapeutické). 

Po zvážení všech aspektů by na závěr měla LK transparentním procesem (typicky 

hlasováním) rozhodnout, zda léčivo na NPL zařadit či nikoliv. Samozřejmostí je také po-

skytnutí zpětné vazby navrhovateli o rozhodnutí LK. (9) 
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5.4.2 Revize přípravků na NPL 

Z ekonomických důvodů by měly průběžným revizím podléhat také konkrétní pří-

pravky přiřazené k jednotlivým účinným látkám na NPL. U těch z nich, které mají na trhu 

přímé generické ekvivalenty (v příslušné lékové formě a síle), by měly být pravidelně pro-

váděny cenové soutěže mezi těmito přípravky tak, aby na NPL byl vždy přípravek 

s nejpříznivější cenou pro dané ZZ. Tyto cenové soutěže by mělo provádět oddělení zod-

povědné za nákupy daného ZZ („obchodní oddělení“), pochopitelně v úzké spolupráci 

s ÚL. 

5.4.3 Vyřazení léčiva z NPL 

Je pochopitelné, že stejně jako mohou být na NPL přidávána nová léčiva, musí 

existovat možnost stávající léčiva z NPL odebírat. Nejčastěji jsou z NPL vyjímány pří-

pravky či účinné látky nahrazované novým léčivem (viz Kapitola 5.4.1); léčiva však mo-

hou být vyřazována z NPL také kvůli přehodnocení jejich účinků (např. na základě dopo-

ručení SÚKLu k omezení užívání přípravku kvůli zvýšenému výskytu nežádoucích účinků) 

či ukončení výroby konkrétního přípravku. 

Vyřazení léčiva z NPL, stejně jako zařazování nového, je třeba na úrovní LK pečli-

vě zvážit v co nejširších souvislostech tak, aby vyřazení daného léčiva negativně neovliv-

nilo poskytovanou péči. V případech, kdy je léčivo vyřazováno bez přímé návaznosti na 

zařazení léčiva nového, by měla LK co nejdříve zvážit zařazení terapeutické alternativy na 

NPL. 

5.5 Využívání NPL 

Od chvíle, kdy je finální podoba NPL schválena managementem nemocnice, se 

NPL ve své aktuální podobě stává nedílnou součástí lékové politiky nemocnice. Ačkoliv se 

NPL mohou mezi jednotlivými ZZ výrazně lišit, základní aspekty jejich využívání by měly 

být více či méně přítomné ve všech z nich: 

5.5.1 Zaměňování léčiv 

Jednou z nejčastějších zásad efektivního využívání NPL je automatická generická 

substituce (35) na úrovni ÚL (8) (21), ačkoliv existují léčiva či skupiny léčiv, u kterých 

může být generická substituce v daném ZZ omezena nebo zakázána. Jednat se může 

zejména o léky s úzkým terapeutickým rozmezím, např. fenytoin či digoxin, kde i mírně 

odlišné hladiny dosahované různými generiky mohou mít zásadní dopad na stav pacienta. 

(8) 
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Mnohem méně zřejmou otázku představuje otázka terapeutické záměny, kdy do-

chází k záměně předepsané účinné látky za podobně účinnou, ale chemicky odlišnou látku. 

Terapeutickou záměnu je třeba odlišovat od terapeutické substituce: (36) 

 Terapeutická záměna (therapeutic interchange) představuje záměnu dvou 

terapeutických alternativ v souladu s předem ustanovenými a schválenými 

procesy mezi farmaceutem a předepisujícím lékařem. 

 Terapeutická substituce (therapeutic substitution) obnáší výdej terapeu-

tické alternativy k předepsanému léčivu bez vědomí předepisujícího lékaře. 

Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) již v roce 1997 vydala doporučení, ve 

kterém jednoznačně podporuje využívání generického a terapeutického zaměňování, na 

rozdíl od terapeutické substituce, kterou doporučuje využít pouze v mimořádných přípa-

dech. Ve stejném dokumentu zároveň FIP zdůrazňuje roli farmaceuta jako klíčového prvku 

při veškerých záměnách v průběhu zdravotnické péče. (36) 

Z hlediska stávající české legislativy má farmaceut právo přikročit ke generické 

substituci a v případě souhlasu předepisujícího lékaře i k terapeutické záměně. (37) 

Pokud LK povolí proces terapeutické záměny, umožňuje tím ÚL výrazně zasahovat 

do farmakoterapie pacientů ZZ. Je proto velmi důležité, aby pro terapeutické zaměňování 

LK vydefinovala přesné a jasné postupy. Terapeutická záměna by nikdy neměla být chá-

pána jako „převedení odpovědnosti za preskripci léčiv na farmaceuty“. (38) 

LK, eventuálně její expertní komise, by proto měla přesně popsat, jaké skupiny lé-

čiv jsou mezi sebou v daném ZZ považovány za terapeuticky zaměnitelné, jak musí být 

záměna zdokumentována a za jakých okolností ji naopak nelze provádět (typicky např. 

v případech, kdy lékař trvá na konkrétním léčivém přípravku nenacházejícím se na NPL, 

viz Kapitola 5.5.2). (38) 

Zpětné informování předepisujícího lékaře o uskutečněné terapeutické záměně by 

mělo být prováděno ve všech ZZ s výjimkou těch, kde LK ustanoví, že lékaři o záměně být 

informováni nemusí. V takových ZZ je vhodné souhlas předepisujících lékařů 

s potenciálním terapeutickým zaměňováním (podle vnitřních předpisů ZZ schválených 

LK) zahrnout již do jejich pracovních smluv se ZZ. (9) 

Jako optimální řešení se jeví využití moderních výpočetních technologií, které léka-

ři již při preskripci automaticky generují přehled pozitivních léčiv, které lze za jím přede-

psané léčivo substituovat (genericky) či zaměnit (terapeuticky). (38) 
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5.5.2 Léky mimo NPL 

Ačkoliv správně vytvořený NPL respektuje EBM a lékaři nabízí celou škálu účin-

ných terapeutických postupů, je přirozené, že zdravotní stav konkrétního pacienta může 

vyžadovat předepsání léčiva nenacházejícího se na NPL (tzv. nepozitivního léčiva). Proto 

je nezbytné, aby LK dopředu jasně vyspecifikovala podmínky a správný postup pro přede-

psání takového léčiva. (9) 

Žádosti o nepozitivní léčivo by měly zahrnovat informace nejen o samotném poža-

dovaném léčivu, ale také o pacientovi, pro kterého je nepozitivní přípravek určen. (8) 

LK by pak měla pravidelně retrospektivně vyhodnocovat (v rámci vyhodnocování 

spotřeby léčiv, viz Kapitola 5.5.3) případy preskripce mimo NPL a jejich oprávněnost (tj. 

zda na NPL v daný čas neexistovala vhodnější alternativa). Pokud byla preskripce mimo 

NPL oprávněná a u konkrétního léčiva opakovaná, může LK zvážit zařazení tohoto léčiva 

na NPL, eventuálně nahrazení stávající terapeutické alternativy na NPL. (8) 

LK může vyhodnocování nepozitivní preskripce „zjednodušit“ předdefinováním 

základních důvodů, pro které je nepozitivní léčivo požadováno (alergie na pozitivní přípra-

vek; diagnóza, pro kterou NPL nenabízí léčbu atp.). (9) 

5.5.2.1 Víceúrovňové NPL 

LK může u konkrétních léčiv (typicky u velmi nákladných přípravků či přípravků, 

které vyžadují hlubší zkušenost lékaře s daným léčivem) dojít k závěru, že není vhodné 

povolit jejich preskripci všem lékařům (zařazením na NPL), ale zároveň se jedná o léčivo 

pro určité diagnózy či situace standardně používané. V praxi lze tuto situaci vyřešit vytvo-

řením NPL nižší úrovně (v angličtině subformularies); takto nastavená „hierarchie“ umož-

ňuje přípravky na NPL nejvyšší úrovně předepisovat lékařům všem, ale přípravky zařazené 

na NPL nižší (resp. podrobnější) úrovně pouze příslušným specialistům. (39) 
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5.5.3 Vyhodnocování spotřeby léčiv 

Nedílnou a velmi důležitou součástí správy NPL je vyhodnocování spotřeby léčiv 

v daném ZZ. (9) Jedná se o nástroj, který v dnešní době (s využitím odpovídajících techno-

logií) umožňuje analyzovat využívání léčiv na mnoha různých úrovních a hodnotit tak 

farmakoterapii jak z hlediska odborného, tak také ekonomického. (40) Velmi blízkou, ač-

koliv nikoliv totožnou, je pak problematika vyhodnocování preskripce léčiv. (41) 

Pro vyhodnocování spotřeby léčiv je dnes nejčastěji využívána jednotka definované 

denní dávky (DDD) a s ní spjatý systém ATC/DDD (42). V určitých případech (a s jistými 

výhradami) lze jako hodnotící kritéria využít též finanční nebo kusové objemy spotřebova-

ných léčiv, eventuálně i další jednotky (např. obvyklou denní terapeutickou dávku
1
). (40) 

(43) 

5.5.3.1 DDD 

Definici DDD dle WHO lze volně přeložit následovně: 

„Definovaná denní dávka je předpokládaná průměrná udržovací dávka na jeden 

den léčiva užívaného v jeho hlavní indikaci u dospělého.“ (44) 

DDD je statistickým ukazatelem a rozhodně nemusí odpovídat běžné užívané dávce 

léčiva. Pro konkrétní sedmimístný ATC kód může být definováno více DDD, ale pro kaž-

dou cestu podání vždy pouze jedna. (44) 

Výpočet DDD vychází z hlavní indikace léčiva a je kalkulován na dospělého člově-

ka o hmotnosti 70 kg. Standardně WHO vychází z dlouhodobých udržovacích dávek; sta-

novení DDD však představuje velmi komplexní úlohu a existuje pro ně celá řada dalších 

principů. (44) 

Na paměti je třeba mít skutečnost, že DDD není definována u všech účinných lá-

tek
2
, a tím pádem ji nelze na vyhodnocení spotřeby řady přípravků aplikovat. Zároveň pla-

tí, že DDD je statistickou jednotkou (stejně jako ATC/DDD systém je statistickým nástro-

jem), sloužící primárně pro porovnávání spotřeb léčiv napříč ZZ, oblastmi i státy; a nikoliv 

návodem či doporučením, jak by měla být léčiva užívána. (42)   

                                                 

1
 Standardní udržovací dávka se srovnatelnou účinností pro běžného pacienta v referenční indikaci. 

Obvyklá denní terapeutická dávka je vyjádřena množstvím léčivé látky na jeden den terapie. (45) 

2
 Ačkoliv jedním z dlouhodobých cílů Centra WHO pro metodologii statistiky léčiv (WHO Collabo-

rating Centre for Drug Statistic Methodology) je stanovit DDD všem léčivům, která mají přiřazen kód ATC. 

(46) 
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Spotřebu léčiva lze vyjádřit také relativně, s využitím vhodných denominátorů, 

např. v DDD / 1000 obyvatel, resp. v nemocničních podmínkách v DDD / 100 ošetřova-

cích dnů. (43) 

5.5.3.2 Využití ATC/DDD systému v praxi 

Periodické vyhodnocování spotřeby léčiv v rámci konkrétních ATC skupin by mělo 

být součástí činnosti každé LK. (9) 

Z klinického hlediska by spotřeba jednotlivých léčiv měla úzce korelovat 

s léčenými diagnózami (také viz Kapitola 5.3); případný nesoulad mezi spektrem léčených 

chorob a užívanými léčivy může LK sloužit jako podklad pro následnou úpravu lékové 

politiky či pro vydání konkrétního doporučení k podávání nad- či podužívaných léčiv. (8) 

Dalším, v dnešní době neméně důležitým výstupem, je  pro LK ekonomická stránka 

celé analýzy – poukázání na nejvíce spotřebovávané skupiny léčiv může vést k urychlené 

cenové soutěži takových léčiv a tím ke snížení jejich nákupní ceny. 

5.5.3.2.1 Medication-Use Evaluation 

Ještě podrobnější informace mohou LK přinést detailní analýzy využívání konkrét-

ních léčiv zahrnující detailní zkoumání jednotlivých případů podání – tedy zda bylo léčivo 

předepsáno a podáno oprávněně (ve správné indikaci), zda bylo správně dávkováno, zda 

byly zaznamenány vedlejší účinky a zda podání léčiva mělo očekávaný účinek. Takovéto 

analýzy jsou však časově i personálně velmi náročné, a proto je vhodné vydefinovat kon-

krétní léčiva či skupiny léčiv, pro které budou tyto analýzy realizovány – např. rizikové 

přípravky či výjimečně drahá léčiva. (8) 
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5.5.4 Adherence k NPL 

Ani ten nejefektivněji vytvořený a aktualizovaný NPL nemůže správně fungovat, 

pokud není správným způsobem v praxi využíván. Proto je naprosto klíčové, aby zdravot-

nický personál ZZ chápal, že NPL má za cíl jejich práci optimalizovat, a nikoliv v ní brá-

nit. (33) (47) 

LK proto musí funkci NPL jednoznačně vyspecifikovat a následně efektivně komu-

nikovat všem dotčeným součástem nemocnice. Součástí této komunikace by měla být také 

průběžná edukace (primárně preskribujících lékařů) o fungování a změnách NPL. (9) 

Dalším faktorem, který výrazně zvyšuje adherenci (nejen) lékařů k NPL, je jeho 

vhodnost k praktickému využívání. NPL existující pouze v papírové podobě je velmi ob-

tížné a nákladné pravidelně aktualizovat, nehledě na komplikované vyhledávání konkrét-

ních přípravků v něm. NPL v elektronické, snadno dostupné verzi (optimálně na intranetu 

daného ZZ) umožňuje jak jednoduchou aktualizaci, tak také snadné vyhledávání v něm 

(za předpokladu, že je personál o způsobu práce s takto publikovaným NPL řádně poučen). 

(21) 

Ideálním řešením pak může být implementace NPL do informačního systému ne-

mocnice tak, aby byly přípravky z NPL při preskripci nabízeny přednostně. Tímto způso-

bem lékař při preskripci v informačním systému vždy přímo vidí aktuální podobu NPL a 

může podle ní upravit plánovanou ordinaci. 

Personál nemocnice je také k využívání NPL možné vhodným způsobem motivo-

vat. Jednat se může jak o motivaci pozitivní (při splnění předem stanoveného procenta po-

dávaných léčiv z NPL), tak i motivaci negativní (při překračování tohoto limitu). (21) 

Co se týče vyhodnocování adherence, nejjednodušším způsobem vyhodnocení je 

stanovit podíl vydaných pozitivních léčiv z počtu celkově vydaných léčiv (hodnoceno 

v DDD, event. ve finančních jednotkách). Pro citlivější stanovení adherence (která odfiltru-

je výjimečně předepisované přípravky podávané v neobvyklých případech) je možné vyu-

žít některou ze sofistikovanějších metod, např. metodiku DU90%. 

5.5.4.1 Drug utilization 90% 

Drug utilization 90% (DU90%) je metodika hodnocení kvality preskripce a spotře-

by léčiv vytvořená v průběhu 90. let švédskými lékaři. Tato metodika vychází 

z předpokladu, že 90% podíl spotřebovaných léčiv ve sledovaném sektoru (spádové oblas-

ti, kraji, státu…) může sloužit jako indikátor kvality předepisování. (48) Segment DU90% 

lze jednoduše získat seřazením léčiv od nejvíce k nejméně spotřebovávaným (dle počtu 

vydaných DDD); dále se již pracuje pouze s množinou léčiv, která spadají do horních 90 % 

z celkového počtu vydaných léčiv. 
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Procento, v jakém se tento objem léčiv shoduje s farmakoterapeutickými doporuče-

ními, (na úrovni státu s celostátním PL, na úrovni ZZ s NPL apod.), vystihuje compliance 

lékařů s těmito doporučeními a zároveň „zanedbává“ léčiva využívaná v malém objemu. 

Tato léčiva typicky představují terapii méně častých diagnóz, které nemusí být 

v doporučeních zohledněny. 

Ačkoliv byla metodika původně vyvinuta pro ambulantní sféru, dá se analogicky 

využít i pro stanovení adherence lékařů v nemocničním prostředí k NPL. Míra adherence 

(označovaná jako index adherence) představuje podíl vydaných pozitivních léčiv na cel-

kovém počtu vydaných léčiv v segmentu DU90%. (49) 

Vedle metodiky DU90% se také můžeme setkat s využitím analogické metodiky 

DU75%, která pracuje se třemi čtvrtinami vydaných léčiv. (50) 

5.5.4.2 Non-adherence 

Index adherence ukazuje LK míru ztotožnění konkrétních lékařů či celých oddělení 

s NPL. V případě nízkých hodnot, výrazně se odchylujících od průměru ZZ, by měly být 

pečlivě analyzovány důvody takto slabé adherence – příčinou může být na jedné straně 

konkrétní lékař (či celé oddělení) nerespektující doporučení LK (ve formě NPL), na straně 

druhé může nízká adherence signalizovat také nedokonalé složení NPL. (9) 

Retrospektivní studie provedená v Nizozemí (18) odhalila tři skupiny léčiv, 

u kterých nejčastěji dochází k non-adherenci: 

 Přípravky, které pacient užíval dlouhodobě, již před přijetím do ZZ. 

 Přípravky nově uváděné na trh. 

 Přípravky z lékových skupin, ve kterých je NPL vysoce restriktivní. 

Naopak, navzdory očekávání není adherence (resp. non-adherence) výrazně ovliv-

něna specializací lékaře ani šíří spektra jím léčených pacientů (kde bylo předpokládáno, že 

čím více pacientů je konkrétním lékařem léčeno, tím nižší by měla být jeho adherence 

k NPL). (18) 
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5.6 Negativní vnímání NPL 

Je pochopitelné, že NPL coby nástroj ovlivňující tak zásadní věc, jako je léková po-

litika celého ZZ, vyvolává množství otázek a nejasností. V průběhu využívání NPL se také 

objevila celá řada argumentů směřujících proti jejich využívání. (33) (47) 

Existují názory, které NPL chápou jako omezení svobodné vůle lékaře při volbě op-

timální terapie pro pacienta. (51) Navíc někteří autoři argumentují tím, že řada v praxi uží-

vaných NPL nekoresponduje s EBM. (52) 

Dále se můžeme setkat s pochybami, zda systém NPL na globální úrovni opravdu 

přináší ZZ úspory – tedy, zda úspory na nákladech na léčiva nejsou vyrovnány zvýšením 

ostatních nákladů (např. prodloužení délky hospitalizace, zvýšení rehospitalizací…). (3) 

(53) 

Nicméně většina těchto názorů je postupně vyvracena a dnes již velmi výrazně pře-

važuje postoj (dlouhodobě zastávaný a sdílený i celou řadou odborných organizací (11)), 

že NPL, a v širším pojetí i PL obecně, pokud je správně navržen a spravován, představuje 

nástroj, který podporuje farmakoterapii nejen cenově efektivní, ale také racionální, klinic-

ky odůvodněnou a bezpečnou. 

„Ačkoliv užívání pozitivního listu není zárukou vysoce kvalitní péče, racionálního 

předepisování, efektivního posuzování spotřeby léčiv ani kontroly nákladů, zjišťujeme, že 

dosáhnout těchto cílů bez pozitivního listu je pro lékovou politiku obtížné, ne-li nemožné“. 

Volně přeloženo podle Task Force on Prescription Drugs (54) 
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6 Dotazníkové šetření 

Východiskem pro praktickou část práce bylo vytvoření dotazníku, který by v něko-

lika dotazech umožnil zmapovat základní aspekty využívání mechanismu NPL v konkrétní 

nemocnici. 

Osloven byl vzorek českých nemocnic, ve kterém byly zastoupeny nemocnice se 

všemi typy zřizovatelů. Vedle něj byl pro porovnání zaslán dotazník i do zahraničí, do lé-

kárny nemocnice fakultního typu v Německu. 

Dotazníky tvoří přílohu č. 1 (v českém jazyce), resp. přílohu č. 2 (v anglickém ja-

zyce). K jejich tvorbě i následnému záchytu odpovědí byl využit online dostupný software 

Google Doc. (55) 

6.1 Rozesílání dotazníku 

Dotazníkem byli osloveni vedoucí vybraných nemocničních lékáren, případně ve-

doucí oddělení zabývajících se distribucí léčiv na lůžková oddělení. Sběr dat byl realizován 

ve třech cyklech, celkově představovala dotazovací část práce období od srpna 2013 do 

června 2014. 

Osloveny byly české nemocnice zřízené Ministerstvem zdravotnictvím (MZdr), 

kraji, městy, Ministerstvem obrany (MO), soukromými právnickými osobami (SPO) 

a církví. Konkrétní údaje viz Tabulka 1. Zvlášť byla oslovena vybraná německá fakultní 

nemocnice. 

Tabulka 1 Dotazovaná česká ZZ 

Zřizovatel ZZ Osloveno Zaslalo odpověď Návratnost 

MZdr 9 3 33 % 

Kraj 8 6 75 % 

Město 5 1 20 % 

MO 3 3 100 % 

SPO 3 0 0 % 

Církev 2 0 0 % 

CELKEM: 30 13 43 % 
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Z celkového počtu 30 oslovených subjektů vyplnilo dotazník 13 nemocničních lé-

káren, což představuje návratnost dotazníku 43 %. Nejvyšší návratnost dotazníku vykázaly 

„vojenské“ nemocnice (ZZ zřizované MO) a nemocnice zřizované kraji; nulovou naopak 

nemocnice církevní a soukromé, jak znázorňuje Graf 1. 

Graf 1 Návratnost dotazníku dle zřizovatele 
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6.2 Lékárny 

K charakterizaci zkoumaných nemocnic a jejich ÚL sloužily dotazy na počet far-

maceutů pracujících v příslušné lékárně a na počet lůžek, kterými dané ZZ disponovalo. 

Bohužel, jeden soubor dat nebylo možno použít, neboť v něm nebyl uveden údaj o počtu 

farmaceutů pracujících v ÚL. 

Graf 2 znázorňuje závislost mezi počtem farmaceutů pracujících v ÚL
1
 a počtem 

lůžek daného ZZ. 

Graf 2 Počet farmaceutů v závislosti na počtu lůžek 

 

  

                                                 

1
 Pro zjednodušení byl jako počet farmaceutů kalkulován přesný střed intervalu vybraného 

v dotazníku (např. při odpovědi „5 – 9“ byl jako počet farmaceutů kalkulován počet 7). 
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Zajímavé srovnání přineslo porovnání průměrného počtu lůžek
1
 připadajícího na 

jednoho farmaceuta dle zřizovatele ZZ. Takto postavená závislost ukazuje, že 

v nemocnicích zřizovaných MZdr (převážně fakultních) je tento poměr znatelně vyšší než 

v nemocnicích dalších zřizovatelů. S jistou nadsázkou lze tedy konstatovat, že v ZZ zřizo-

vaných MZdr pracuje relativně více farmaceutů než v ostatních typech nemocnic. Tuto 

skutečnost dále dokresluje fakt, že v německé fakultní nemocnici je tento poměr velmi 

blízký hodnotě vypočtené pro české fakultní nemocnice. 

Tabulka 2 Počet lůžek na jednoho farmaceuta dle zřizovatele – data 

Zřizovatel ZZ MZdr MO Kraj Německo 

Lůžka / 1 farmaceut 

(průměr) 

54 75 83 48 

 

Graf 3 Počet lůžek na jednoho farmaceuta dle zřizovatele 

 

  

                                                 

1
 Pro tento graf bylo použito stejného zjednodušení jako v případě předchozím, a to jak pro počty 

farmaceutů, tak pro počty lůžek. Výjimkou byly odpovědi „Více než 2000“ lůžek a počet lůžek srovnávací 

německé nemocnice, kde byly použity přesné hodnoty dohledané na oficiálních internetových stránkách 

těchto ZZ. 
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6.3 Přítomnost NPL v nemocnici 

Vzhledem k tématu práce byl zcela zásadním údaj o využívání mechanismu NPL 

v příslušném ZZ. Kromě tří nemocnic, které NPL nevyužívají vůbec (tedy 23 % 

z celkových 13 získaných datových souhrnů), bylo zvlášť vyčleněno ZZ, ve kterém byl 

v době dotazníkového šetření využíván PL pouze v oblasti antibiotik. 

Graf 4 Využití NPL 

 

Neméně zajímavou informaci pak představuje také rok, kdy bylo používání NPL 

v daném ZZ zahájeno
1
. Průzkum ukázal v tomto parametru vysokou variabilitu, kdy někte-

ré nemocnice využívají nástroj NPL více než patnáct let, zatímco v jiných se jedná o rela-

tivně čerstvou záležitost. V grafu je žlutou barvou odlišena nemocnice využívající PL pou-

ze v oblasti antibiotik a barvou fialovou srovnávací zahraniční ZZ. 

Graf 5 Začátek využívání NPL  

 

  

                                                 

1
 Graf 5 pracuje s prvními roky intervalu, který byl v dotazníku vybrán (např. odpověď „2000 – 

2003“ se zobrazuje v roce 2000); ZZ užívající NPL již před rokem 2000 jsou zařazeny do roku 1999.  
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6.4 Počet léčiv na NPL 

Při hodnocení objemnosti NPL, tedy počtu léčiv v něm obsažených, lze využít dvou 

různých jednotek: 

1) Počet pozitivních účinných látek, tedy různých sedmimístných ATC kódů 

představujících odlišné molekuly. Množství různých účinných látek na NPL 

můžeme označit za terapeutickou „šíři“ NPL, jelikož udává spektrum různých 

léčivých látek, ze kterých může lékař při preskripci vybírat. 

2) Počet léčivých přípravků, kdy je započítáván každý jednotlivý léčivý přípra-

vek. Touto optikou lze vyhodnotit pomyslnou „hloubku“ NPL, jelikož zohled-

ňuje i různé lékové formy a síly v rámci jedné účinné látky. 

Bohužel, dvě ze ZZ, která NPL používají, nedoplnila údaj o počtu účinných látek 

a/nebo počtu přípravků na NPL, a tím pádem nemohla být jejich data v následujících sou-

hrnech využita. Shodně nebyla využita ani data ze ZZ, kde je PL využíván pouze v oblasti 

antibiotik.  

Ačkoliv pravděpodobně neexistuje optimální poměr počtu účinných látek a počtu 

léčivých přípravků na NPL, získaná data ukazují, že NPL většiny ZZ (s výjimkou červeně 

vyznačených nemocnic č. 3 a č. 5) obsahují v průměru zhruba dva léčivé přípravky na jed-

nu účinnou látku; takto zjištěnému poměru odpovídá i NPL německé nemocnice. Tento 

trend je zdokumentován na Graf 6 zobrazujícím závislost zmíněných dvou parametrů, kde 

kromě jednoznačně vybočujících nemocnic č. 3 a č. 5 sledují všechna ostatní ZZ téměř 

lineární závislost (korelační koeficient r = 0,91). 
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Tabulka 3 Počty pozitivních léčiv po jednotlivých ZZ 

ZZ 
Počet účinných látek 

na NPL 

Počet léčivých 

přípravků na NPL 

Počet účinných látek 

Počet přípravků 

1 350 820 2,3 

2 403 692 1,7 

3 500 2000 4 

4 500 1215 2,4 

5 550 1750 3,2 

6 613 1137 1,9 

7 715 1600 2,3 

PRŮMĚR: 519 1316 2,5 

Německo 730 1400 1,9 

 

Graf 6 Závislost počtu pozitivních přípravků na počtu pozitivních účinných látek 
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Ze získaných údajů lze také shrnout, že fakultní nemocnice využívají výrazně širší 

NPL než nemocnice nefakultní; této skutečnosti odpovídají i data získaná ze zahraničního 

fakultního ZZ. Podobný jev, zapříčiněný pravděpodobně širším spektrem léčených diagnóz 

ve fakultních nemocnicích, byl pozorován i v zahraničních studiích. (49) 

Tabulka 4 Srovnání počtů pozitivních léčiv dle typu ZZ 

Typ ZZ 

Počet účinných látek 

na NPL 

PRŮMĚR 

Počet léčivých 

přípravků na NPL 

PRŮMĚR 

Fakultní 609 1579 

Nefakultní 451 1119 

Německo (fakultní) 730 1400 

 

Méně zřetelnou závislost je možné vysledovat také mezi počtem léčiv na NPL 

a počtem lůžek v daném ZZ
1
. Závislost těchto dvou údajů je i tentokrát možné označit za 

zhruba lineární (korelační koeficient r = 0,54); v obecné rovině lze tuto závislost interpre-

tovat tak, že čím více lůžek dané ZZ provozuje, tím širší spektrum pacientů léčí, z čehož 

opět pramení potřeba širšího NPL.  

Graf 7 Závislost počtu léčiv na NPL na počtu lůžek ZZ 

 
                                                 

1
 Pro počty lůžek bylo využito stejného zjednodušení jako v Graf 3; počet léčiv na NPL je v tomto 

grafu reprezentován počtem účinných látek obsažených v NPL. Tmavě podbarvený bod představuje dvě ZZ, 

jejichž hodnoty vycházejí v grafu shodně. 
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6.5 Léky mimo NPL 

Jak bylo zmíněno v Kapitole 5.5.2, pro lékaře by měla vždy existovat možnost pře-

depsat léčivo mimo NPL. Takováto preskripce by však měla být specificky zaznamenána 

a vyhodnocena vyšší autoritou. Otázka č. 7 proto cílila na to, kdo konkrétně v dané nemoc-

nici může schválit předepsání nepozitivního léčiva. 

Tabulka 5 Nepozitivní preskripce 

Autorizace předepsání nepozitivního léčiva Počet ZZ 

Vedoucím lékařem či primářem 
8 

(+ Německo) 

Jiné 2 

 

S výjimkou dvou nemocnic, kde je preskripce mimo NPL regulována jinými me-

chanismy, platí v ostatních nemocnicích, stejně jako v referenční německé nemocnici, 

shodné pravidlo: Léky předepsané mimo NPL (resp. mimo antibiotický PL v nemocnici, 

kde je tento typ PL využíván) schvaluje vždy vedoucí lékař či primář. 

Takto nastavený systém zaručuje, že každou preskripci nepozitivního léčiva musí 

kromě ošetřujícího lékaře schválit také jeho nadřízený, který by měl zároveň vyhodnotit, 

zda je opravdu v daném případě nepozitivní preskripce oprávněná. Nadále ovšem platí, že 

by se vyhodnocováním nepozitivní preskripce měla zabývat i LK (viz Kapitola 5.5.2). 
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6.6 Aktualizace NPL 

Další dotazy cílily na průběžnou práci s NPL v dané nemocnici. První z nich zjiš-

ťoval, kdo v ZZ může navrhovat změny NPL. 

Tabulka 6 Návrhy změn NPL 

Navrhovatelé změn NPL Počet ZZ 

Primáři, vedoucí klinik a farmaceuti 
5 

(+ Německo) 

Všichni lékaři a farmaceuti 3 

Léková komise 1 

Kdokoliv (není určeno) 1 

 

Poměrně logicky mají v téměř všech ZZ možnost navrhovat změny NPL farmaceu-

ti. Naopak se v této problematice výrazně liší pravomoci lékařů – zatímco v pěti  tuzem-

ských ZZ (a německé nemocnici) změny mohou navrhovat „pouze“ vedoucí lékaři (tedy 

stejné osoby, které schvalují i nepozitivní preskripci, viz Kapitola 6.5), v dalších třech ne-

mocnicích smí takový návrh podat libovolný lékař. 

V jedné nemocnici je aktualizace NPL pouze v rukou LK, ostatní personál tedy 

nemůže podobu NPL přímo ovlivnit. V této nemocnici by proto měla mít v LK zastoupení 

všechna oddělení, jinak může hrozit „zanedbání“ určité farmakoterapeutické oblasti. 

V poslední z dotázaných nemocnic není tato problematika konkrétně vyspecifiko-

vána a navrhovat změny tak může teoreticky kdokoliv. 
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Další otázka mapovala frekvenci aktualizací NPL: 

Tabulka 7 Frekvence aktualizace NPL 

Frekvence aktualizace NPL Počet ZZ 

Průběžně 5 

Čtvrtletně 1 

Půlročně 3 

Ročně Německo 

Není pravidelně aktualizován 1 

 

Vzhledem k dynamickému charakteru mechanismu NPL by se měla LK snažit o co 

nejčastější aktualizaci tohoto nástroje; proto je tedy nejčetnější odpověď, průběžná aktuali-

zace NPL, pravděpodobně i tou nejsprávnější. Jedno ZZ aktualizuje NPL čtvrtletně a další 

tři půlročně, což stále umožňuje relativně časté úpravy a změny; méně často aktualizované 

NPL již nemusí své funkce plnit na požadované úrovni. 
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Konečně poslední otázkou ve vztahu k aktualizacím NPL byl rozhodující hlas pro 

jejich schválení. 

Tabulka 8 Rozhodování o aktualizaci NPL 

Rozhodující hlas při aktualizaci NPL Počet ZZ 

Předseda lékové komise 4 (+ Německo) 

Léková komise 3 (+ ATB komise
1
) 

Vedoucí lékárny 1 

Dle konkrétního léčiva 1 

 

V drtivé většině případů leží odpovědnost za aktualizaci NPL na LK (eventuálně na 

jejím předsedovi). V jedné nemocnici rozhoduje vedoucí ÚL a v posledním ZZ není tato 

odpovědnost jasně vydefinovaná, postup se liší v závislosti na konkrétním léčivu. 

  

                                                 

1
 Antibiotická komise; rozhoduje o aktualizacích antibiotického PL v ZZ, kde je tento typ PL využí-

ván. 
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6.7 Hodnocení adherence k NPL 

Konečně poslední dotaz mířil na adherenci k NPL v jednotlivých ZZ. Jelikož žádná 

z nemocnic, které odpověděly, neuvedla konkrétní metodiku pro stanovení adherence, jed-

ná se o hodnoty představující podíl nepozitivních léčiv na celkovém počtu předepsaných 

léčiv. Bohužel, v získaných datech nebyly (s výjimkou ZZ číslo 3) uváděny ani jednotky, 

ve kterých byla adherence počítána – zda v DDD, finančních jednotkách či kusech balení. 

Tabulka 9 Adherence k NPL 

ZZ Adherence 
Počet léčivých 

přípravků na NPL 

1 80 % 1600 

2 82 % 820 

3 92 % (DDD) 692 

4 94 % 1215 

5 95 % 1200 

6 95 % 1750 

7 98 % 2000 

PRŮMĚR: 91 % 1325 

Německo 80 % 1400 

 

Pro tento přehled nemohla být využita data ze dvou ZZ, kde adherence k NPL není 

vyhodnocována, a také ze ZZ užívající pouze PL v oblasti antibiotik. Jinak se 

v tuzemských nemocnicích adherence pohybuje od 80 % až do téměř úplné (98%). Pro 

srovnání slouží údaj z německé nemocnice, kde adherence dosahuje hodnoty 80 %. Prů-

měrná adherence v českých ZZ lehce přesahuje 90 %. 
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Graf 8 pak zobrazuje závislost adherence na počtu léčivých přípravků na NPL da-

ného ZZ. I tato závislost by měla vycházet zhruba lineárně podle logického předpokladu, 

kdy pokud má lékař k dispozici výběr z obsáhlejšího NPL, měl by k němu adherovat více 

než v případě úzkého NPL. (49) Jak je vidět z grafu, v našich podmínkách tato závislost 

není příliš patrná, ačkoliv trend je přeci jen mírně stoupající. 

Graf 8 Závislost adherence na počtu léčiv 
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7 Diskuse 

7.1 Návratnost dotazníku 

Ačkoliv bylo při tvorbě dotazníku zvažováno mnohem více dotazů (např. na za-

stoupení jednotlivých ATC skupin v NPL, na frekvenci schůzí LK, na standardizaci postu-

pů při zařazování a vyřazování léčiv z NPL atd.), nakonec byl dotazník rozeslán v relativně 

úzké podobě. Cílem bylo dosáhnout co nejvyšší návratnosti dotazníku, která by velmi 

pravděpodobně byla u složitěji postaveného dotazníku ještě nižší než skutečně dosažených 

43 %. 

Návratnost se výrazně lišila podle zřizovatele oslovených nemocnic – od 100% 

u nemocnic zřizovaných MO až po žádnou odezvu u nemocnic církevních a nemocnic zři-

zovaných soukromou právnickou osobou. Zvláště u nemocnic přímo zřízených MZdr byla 

nízká míra návratnosti poněkud překvapivá; u těchto nemocnic (převážně fakultních) byla 

očekávána výrazně vyšší ochota ke spolupráci. 

Dalším negativním jevem byla neúplnost zaslaných datových souhrnů, ve kterých 

často chyběly jednotlivé údaje a tím tak znemožňovaly využití těchto souhrnů ve všech 

vyhodnocovaných oblastech. 

7.2 Současný stav využití NPL 

Výsledky získané z českých nemocnic byly ve většině případů blízké referenčním 

hodnotám získaným z německé fakultní nemocnice i informacím získaným ze zahraničních 

publikací. (Nejen) tato skutečnost svědčí o tom, že systém NPL je u nás již pevně zakotven 

a je běžně používán coby nástroj k řízení nemocniční lékové politiky. 

Navzdory tomu existují oblasti, kde je prostor pro výrazný posun kupředu: 

 Stále existují nemocnice, které NPL neužívají. Je otázkou, zda by nemohl 

existovat nějaký „obecný“ NPL či doporučený (byť pravděpodobně relativ-

ně široký) seznam účinných látek, ze kterého by mohla (zejména) menší ZZ, 

pro které může být vytvoření vlastního NPL provozně obtížné, vycházet. In-

spirací by mohl být dánský systém, kde existuje národní PL a pod ním pak 

na úrovni jednotlivých krajů ještě „krajské“ PL i NPL. (49) 

 Některé nemocnice existující mechanismus NPL dostatečně nevyužívají. 

Svědčí o tom případy, kdy nebyly uvedeny některé požadované údaje, ať se 

již jednalo o počet účinných látek na NPL či míru adherence k NPL. Tyto 

údaje patří k základním atributům NPL a měly by být jednoduše dohledatel-

né, aby s nimi mohly LK následně pracovat a s jejich pomocí nadále NPL 

optimalizovat. 
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 Zvláštní oblastí je pak vyhodnocování adherence k NPL, kde (s výjimkou 

jediného ZZ) nebyla uváděna jednotka, ve které je adherence vyhodnocová-

na. Přitom právě tato oblast by měla být LK sledována velmi bedlivě vzhle-

dem k následnému vyhodnocování kvality farmakoterapie.  

7.3 Návrhy do budoucna 

Největším krokem ke zlepšení stávajícího stavu je nepochybně odstranění problémů 

zmíněných v minulé kapitole, tedy prosazení NPL v nemocnicích, kde dosud využíván 

není, a důraz na správnou práci s takto vzniklým NPL. 

K těmto krokům by jistě přispěla také jistá standardizace procesů spojených se sys-

témem NPL. Ta by mohla po vzoru zahraničních postupů (např. doporučené postupy 

ASHP) shrnovat standardní činnosti LK v českém prostředí a zahrnovat konkrétní doporu-

čení, jak v nich postupovat. Otázkou je, kdo by měl za takto rozsáhlý krok být zodpověd-

ný. Nabízí se hned několik subjektů – MZdr, Lékárnická komora či Česká farmaceutická 

společnost, resp. její Sekce nemocničních lékárníků. 

Například v oblasti vyhodnocování adherence by nastavením jednotného postupu 

pro všechna ZZ, ať již by se jednalo např. o metodiku DU90% či jiný způsob evaluace, 

bylo možné v jistém smyslu porovnávat efektivitu jednotlivých NPL. Pro nemocnici, jejíž 

adherence k NPL by výrazně vybočovala z průměrných hodnot (ať již v pozitivním či ne-

gativním směru), by právě tato odchylka mohla být impulsem pro přehodnocení systému 

NPL. 

Další cestou, jak lze práci s NPL výrazně zlepšit, je bezesporu využívání softwaro-

vých technologií, které umožňují využití velkých objemů dat, jež jsou prakticky každým 

současným nemocničním informačním systémem generována a ukládána. S využitím mo-

derních datových nástrojů lze celou řadu zmíněných ukazatelů (např. DU90%) jednoduše 

vyzískat a využít pro následnou správu a úpravu NPL. 

Třetí možností, kterou se lze vydat, je pak zavádění nových postupů souvisejících 

s NPL, jako je tvorba doporučených postupů (viz Kapitola 4.1.2.3) na úrovni konkrétního 

ZZ či například možnost generické preskripce. (8) 
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8 Závěr 

Navzdory nízké návratnosti byla obdržená data vyhodnocena a jejich následným 

zpracováním byly získány zajímavé poznatky o současném stavu využití NPL v českých 

nemocnicích. Tyto poznatky byly využity k formulaci návrhů, kterými lze stávající stav 

dále zlepšit. 

Nemenší zdroj podnětů pak představuje i samotná teoretická část práce, která shr-

nuje řadu zahraničních zkušeností a přístupů k problematice NPL i nemocniční lékové po-

litiky jako takové. Věřím, že získané teoretické i praktické závěry jsou v menší či větší 

míře aplikovatelné v reálném prostředí českých ZZ a povedou do budoucna k dalšímu 

zlepšování tuzemské nemocniční péče. 
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9 Přílohy 

9.1 Dotazník ČJ 

1) Zřizovatelem nemocnice, kde pracuji, je: 

a. Ministerstvo zdravotnictví. 

b. Ministerstvo obrany. 

c. Soukromá právnická osoba. 

d. Město. 

e. Kraj. 

f. Jiné: 

Na základě této otázky budou Vaše odpovědi zařazeny do příslušné kategorie. 

2) Nemocnice, ve které pracuji, má lůžkovou kapacitu: 

a. < 499. 

b. 500 – 999. 

c. 1000 – 1499. 

d. 1500 – 1999. 

e. > 2000. 

f. Jiné: 

Na základě této otázky budou Vaše odpovědi zařazeny do příslušné kategorie. 

3) Počet farmaceutů zaměstnaných v nemocniční lékárně: 

a. Méně než 5. 

b. 5 – 9. 

c. 10 – 14. 

d. 15 – 19. 

e. 20 – 24. 

f. 25 – 30. 

g. 30 a více. 

Tato otázka si klade za cíl upřesnit velikost konkrétní lékárny. 

4) Pozitivní nemocniční list (PNL) byl ve Vaší nemocnici zaveden do praxe: 

a. Před rokem 2000. 

b. Mezi lety 2000 – 2003. 

c. Mezi lety 2004 – 2007. 

d. Mezi lety 2008 – 2011. 

e. Po roce 2011. 

f. NPL naše nemocnice nevyužívá. 
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5) Počet různých léčivých látek na PNL Vaší nemocnice je: 

 

Pro tuto otázku uvažujte jako léčivou látku konkrétní sedmimístný ATC kód. 

6) Počet různých léčivých přípravků se v současnosti na PNL Vašeho zařízení 

nachází? 

 

Pro tuto otázku uvažujte jako více položek i různé lékové formy, různé síly a různá 

balení stejné léčivé látky. 

7) Preskripce mimo PNL je pro lékaře: 

a. Neomezená. 

b. Možná; podléhá schválení primáře či vedoucího lékaře. 

c. Zakázaná. 

d. Jiné: 

 

8) Do PNL mohou nové účinné látky navrhovat: 

a. Primáři a vedoucí klinik. 

b. Všichni lékaři. 

c. Farmaceuti. 

d. Nelékařský zdravotní personál. 

e. Jiné: 

Zaškrtněte VŠECHNY pravdivé možnosti. 

9) Jak často prochází PNL Vaší nemocnice revizí? 

a. 1x ročně nebo méně často. 

b. 1x za půl roku. 

c. 1x za 3 měsíce. 

d. 1x za 2 měsíce a častěji. 

e. Jiné: 

Tedy, jak často jsou do PNL doplňovány nové látky / léky a naopak vyřazovány 

látky / léky stávající? V případě, že Vám nevyhovují nabízené možnosti, doplňte, prosím, 

informaci do bodu „Jiné:“ (Např. „Léky jsou do pozitivního listu zařazovány průběžně, 

bezprostředně po jejich navržení a schválení“). 
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10) Rozhodující hlas při zařazování / vyřazování látek na PNL má: 

a. Ředitel nemocnice. 

b. Předseda lékové komise. 

c. Vedoucí ústavní lékárny. 

d. Jiné: 

11) Podíl preskripce přípravků z PNL za rok 2012 (event. za jiné vyhodnocovací 

období): 

 

Tato otázka slouží ke zmapování adherence lékařů k PNL. Užívá-li Vaše zařízení 

konkrétní metodiku pro vyhodnocování adherence (např. DU 90), prosím, uveďte jakou a 

konkrétní číselný výstup z ní. V případě, že nikoliv, uveďte podíl léčiv (vyjádřený v po-

čtech DDD, event. balení a/nebo finančně) nacházejících se na PNL na celkovém množství 

předepsaných léčiv ve sledovaném období. Jedná-li se o jiný časový úsek než loňský rok, 

doplňte, prosím, i ten. 
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9.2 Dotazník AJ 

1) The hospital you work in is operated by: 

a. Ministry of health. 

b. Ministry of defence. 

c. Private provider. 

d. Town. 

e. County. 

f. Other: 

Depending on this answer the data provided by you will be put in the appropriate 

category. 

2) How many beds the hospital you work in comprises? 

a. < 499. 

b. 500 – 999. 

c. 1000 – 1499. 

d. 1500 – 1999. 

e. > 2000. 

f. Other: 

Depending on this answer the data provided by you will be put in the appropriate 

category. 

3) The number of pharmacists employed by your pharmacy: 

a. Less than 5. 

b. 5 – 9. 

c. 10 – 14. 

d. 15 – 19. 

e. 20 – 24. 

f. 25 – 30. 

g. 30 and more. 
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4) The Hospital Drug Formulary (HDF) was introduced in your hospital: 

a. Before 2000. 

b. Amid years 2000 – 2003. 

c. Amid years 2004 – 2007. 

d. Amid years 2008 – 2011. 

e. After 2011. 

f. Our hospital does not use the drug formulary. 

 

5) How many substances does your HDF contain? 

 

One substance equals one seven-characters long ATC code. 

6) How many different marketed drugs does your HDF contain? 

 

In this question, please count event the different drug formulations and package-

sizes of the same substance as several items. 

7) The physicians may prescribe the drugs not listed in the HDF…? 

a. Without any limitations. 

b. After the approval of the head of the particular department. 

c. The physicians may not prescribe the drugs not listed on the formulary 

at all. 

d. Other: 

 

8) New drugs to be put on the HDF can be suggested by: 

a. Heads of the departments. 

b. All the physicians. 

c. Pharmacists. 

d. Nursing staff. 

e. Other: 

Please check ALL the answers that apply. 
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9) How often is your HDF reviewed? 

a. Once a year 

b. Twice a year. 

c. Every three months. 

d. Every two months or more frequently. 

e. Other: 

How often are the drugs added to and removed from the HDF? 

10) The deciding authority on the addition to the HDF is: 

a. Hospital director. 

b. Head of the Drug and Therapeutic Committee (or similar organ). 

c. Head of the pharmacy. 

d. Other: 

 

11) The part of the drugs prescribed from the hospital drug formulary on the 

amount of all the drugs prescribed in 2012 (or other calculated time span). 

 

This question aims to analyse the adherence of the physicians to the HDF. If your 

hospital uses particular method to evaluate adherence (e.g. DU 90), please, write down 

which one and the percentual result. If not, please, state the ratio of the prescribed drugs 

contained in the HDF to the number of drugs prescribed altogether (expressed in the DDD 

in best, or in total € spent). If you cite the data from other period than year 2012, please 

specify. 
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