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Obsah přednášky

○Vymezení základních pojmů
○Specifika dětského věku
○Příklady
○Možné intervence



Užívané pojmy

○Medication error (léková chyba)
=jakákoliv chyba v kterémkoliv časovém
bodě medikace, od ordinace léku, přes
jeho přípravu až po fázi podání
!cca polovina chyb se objevuje ve fázi
preskripce
↔chyba může, ale nemusí vyústit v
nežádoucí lékovou událost (adverse drug
event, ADE)



Užívané pojmy○ Adverse drug event (ADE, nežádoucí
léková událost)

=poškození způsobené použitím/podáním (ale i
nepodáním) léku, rozsahem od neškodných (poléková
vyrážka) po fatální (úmrtí v důsledku předávkování)
=existují dva typy ADE – způsobené chybou nebo vzniklé
i přes správné užití léku
!ADE v důsledku chyby = preventabilní ADE
!non-preventabilní (poškození, ale ne v důsledku chyby)
jsou nazývány adverse drug reactions (ADRs, nežádoucí
účinky léku)
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Užívané pojmy

○ Adverse drug reaction (ADR, nežádoucí
účinek léku)

=dle definice WHO poškození přes použití léku
obvyklým způsobem (usual accepted fashion)
!z definice tedy původem není chyba
!často zaměňováno s ADE



Užívané pojmy○ Potential Adverse Drug Event (PADE,
potenciální nežádoucí léková událost)

=závažná léková chyba, která má potenciál způsobit ADE,
ale nezpůsobila
1.Zachycené (intercepted) PADE

= sestra věděla o anamnéze alergie a na její upozornění
byla ordinace změněna před podáním léku

2.Nezachycené (non-intercepted) PADE
= ordinován a podán lék, na který je pacient dle

anamnézy alergický, nicméně alergie se neprojevila

!Rozbor PADE nám umožňuje identifikovat body, kde
systém funguje (chyba) i nefunguje (její zachycení)

○ Potential Adverse Drug Event (PADE,
potenciální nežádoucí léková událost)

=závažná léková chyba, která má potenciál způsobit ADE,
ale nezpůsobila
1.Zachycené (intercepted) PADE

= sestra věděla o anamnéze alergie a na její upozornění
byla ordinace změněna před podáním léku

2.Nezachycené (non-intercepted) PADE
= ordinován a podán lék, na který je pacient dle

anamnézy alergický, nicméně alergie se neprojevila

!Rozbor PADE nám umožňuje identifikovat body, kde
systém funguje (chyba) i nefunguje (její zachycení)



Původ chyb○ Chyba v preskripci
Nesprávná volba

léku (léčivého přípravku) – dle indikací, kontraindikací,
známých alergií, konkomitantní terapie…

dávky
dávkovacího intervalu
denní dávky
cesty podání
koncentrace
rychlosti podání
podmínek podání (u podmíněné ordinace)

Nečitelná ordinace
Způsob ordinace, který vede k chybě (zejména ústní

ordinace)
Nestandardní nomenklatura nebo zkratky

○Ostatní
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Původ chyb

○ Ostatní
chyba ve výdeji léku
v přepisu ordinace (např. program pro přípravu

parenterální výživy, magistraliter výroba)
chyba při samotném podání (dispenzaci) léku



Proč jsou děti
ohroženější

○Většina léků je dávkována dle hmotnosti
○Některé léky jsou dávkovány dle tělesného
povrchu
○Nutno zohledňovat věkovou kategorii
○Některé u dospělých běžné léky jsou u dětí
málo používané
○Vysoké procento off-label ordinací
○K řadě léků jsou informace o dávkování hůře
dostupné/mění se
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Příklad obtížnosti
dávkování
Sotalol – Lexicomp
Online
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Příklad obtížnosti dávkování
Metronidazol – Lexicomp Online



Příklad chybné
ordinace

Midazolam inj. 0,5 ml do 5 ml F1/1 pomalu i.v.
(na příkaz před lumbální punkcí)
!pokud možno ordinovat v mg

Midazolam nebyl 1 mg/1 ml ale 5 mg/1 ml
→písemná ordinace ke kontrole
→nikomu nevěřit
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Příklad nejasné =
chybné ordinace

KCl 7,45% inj. sol. 20 ml do 20 ml F1/1
○myšleno 20 ml KCl + 20 ml F1/1

Propofol 1% inf. eml. 20 ml do 20 ml F1/1
○myšleno 20 ml neředěného Propofolu
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Co s tím ?
Díl první – snadné,
levné○ správně ordinovat léky aktuálně dostupné – časté

záměny generik
○ důsledně vyžadovat kompletnost ordinací, dávky

v mg
○ všechny ordinace čitelně písemně + kontrola se

sestrou + kontrola sestry
○ nepočítat zpaměti
○ na oddělení zapisovat ordinace stejným

způsobem
○ pravidelné vzdělávání, sdílení informací, know-

how i chyb (ADE) a nežádoucích účinků (ADR),
včetně hlášení SÚKL !
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Co s tím ?
Díl druhý – možno
ukecat

Co s tím ?
Díl druhý – možno
ukecat
○kontrola dávkování v relevantních
pediatrických lékových zdrojích

BNF-C, Lexicomp, Micromedex
○tvorba specifických doporučených
postupů a pomůcek pro dávkování –
ATB FN HK
○klinický farmaceut
○lékové audity



Co s tím ?
Díl třetí – sci-fi

○Dostatek kvalifikovaného personálu
○Implementace podpůrných a
kontrolních modulů do NIS
○Intervenční studie s balíčky opatření
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Děkuji Vám za
pozornost


