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CO SE DĚJE ZA ZDÍ LÉKÁRNY?

JAK VZNIKLO LÉKÁRENSTVÍ
Za počátky oboru lékárenství, které už 
bylo oddělené od lékařské činnosti, je 
nutné se vrátit do starověkého Řecka. 
Na okraj však připomeňme, že určitý 
druh léčitelství, tedy formy spojující lé-
kařství a lékárenství, nezbytně provo-
zovali lidé už v daleko starších dobách. 
O skutečných předchůdcích novodo-
bých lékárníků však můžeme hovořit až 
od dob antiky, kdy se etablovaly osoby 
zaměřující se právě na přípravu, ucho-
vávání a zprostředkovávání léčivých 
přípravků. Jsou známé pod označením 
rhizotomové (v překladu „kráječi koře-
nů“) a specializovaly se na oblast léči-
vých rostlin. Středověk přinesl rychlý 

Lékárna (archaicky též apotéka, lidově apatyka) je veřejné zdravotnické zařízení, 
které slouží k zabezpečení léčiv a některých druhů prostředků zdravotní techniky pro 
pacienty. (Wikipedie)

Definice lékárny z Wikipedie je jistě naprosto přesná a pravdivá. Ale co skutečně 
je lékárna? Co všechno je v této definici schováno a utajeno před zraky veřejnosti? 
Lékárny byly už odpradávna tajemným místem, kde vážený pan lékárník míchal dle 
receptury (většinou přísně tajné) různé masti, mazání či lektvary, a kde na vás při 
vstupu do oficíny dýchla vůně směsi bylinek a éterických olejů. Čas se sice v lékár-
nách nezastavil a i farmacie prošla a prochází vývojem, ale tajemno zůstává. Pokud 
vás zajímá, co skutečně je lékárna a jaká tajemství jsou schována v lékárně Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, čtěte dál…

Na úvod si objasníme některé pojmy. Slovo „apotheca“, původně řeckého původu, 
se u nás až do přelomu 14. a 15. století užívalo ve smyslu „sklad“, „spižírna“, „záso-
bárna“ či „krám“. Toto označení zmiňoval ve svých spisech už Hippokrates. Ten, kdo 
sklad vlastnil, byl nazýván „apothecarius“. Staročeština měla pro dnešního lékárníka 
označení „lekostavnik“. Takové označení zajisté souvisí s tím, že středověká apaty-
ka v mnohém připomínala kupecký obchod se širokým sortimentem. Vyjma lékáren-
ského zboží, které bychom v takovém zařízení oprávněně očekávali, se v tehdejších 
lékárnách prodávalo také koření, bylinky, mýdlo, víno, sirupy, sýry a mléko, ovoce, 
sladkosti, svíčky atd. Pojem farmacie může být odvozen od jména egyptského boha 
lékařství Thowta. Ten je zpodobněn v královské hrobce a označen jako ph-ar-maki, 
v českém překladu „ten, který dává jistotu“. V řečtině se zároveň objevuje slovo phar-
makon ve smyslu „magický prostředek“, odtud zřejmě pramení i jeho následné roz-
šíření významu jako „lék“.

HISTORIE NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY MASAYRKOVY NEMOCNICE V UL
Nepodařilo se nám bohužel zjistit, kdy přesně byla nemocniční lékárna v Ústí nad 
Labem založena. Je však zřejmé, že vznikla ještě před druhou světovou válkou jako 
nezbytná součást ústecké nemocnice. Lékárenská ročenka z roku 1947/48 uvádí, 
že se ústavní lékárna nacházela v ulici Pasteurova v budově s číslem popisným 9. 
Po roce 1950 sídlila lékárna v budově pozdější vrátnice hned u vstupu do areálu 
nemocnice. Lékárna zásobovala nemocniční oddělení hromadně vyráběnými léky, 
individuálně připravovanými léčivými přípravky a zdravotnickým materiálem. V té 
době zde pracovalo přibližně 15 zaměstnanců. V roce 1961 byla lékárna přemístěna 
do prostor bývalé nemocniční kaple. Vzniklo nové pracoviště pro výrobu infuzních 
roztoků a byla rozšířena laboratoř pro výrobu individuálně připravovaných léčivých 
přípravků. Lékárna tehdy měla čtyři pracoviště: sklad zdravotnických potřeb, sklad 
hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP), laboratoř pro přípravu individuálně 
vyráběných léčivých přípravků a výdej léků pro veřejnost. V roce 1981 vzniklo v bý-
valých prostorách psychiatrie pracoviště pro kontrolu léčiv a přípravu zkoumadel. 
V této budově lékárna fungovala do června roku 1997, pak byla přestěhována do are-
álu nové nemocnice na Severní Terase. V roce 2011 zde bylo po větší stavební úpravě 
otevřeno nové specializované pracoviště centrální přípravy cytostatik.

rozvoj farmacie a chemie, která je pro 
současnou farmacii stěžejní. Síť léká-
ren se začala rozrůstat. Vznikaly lékárny 
„klášterní“, které byly uzavřené a slouži-
ly jako ústavní lékárny jen malému okru-
hu pacientů. „Veřejné“ lékárny pak byly 
otevřené každému. První písemné doku-
menty o lékárnách a lékárnících na úze-
mí Prahy jsou ze 13. století

Mgr. Olga Mučicová – hlavní farmaceut Odboru nemocničních lékáren 
a zdravotnického zásobování KZ, a. s.
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Současné lékárenství je plně ovlivněno vývojem ve všech lékař-
ských oborech. Rozvoj fyziologie, biochemie, patobiochemie, 
farmakologie, genového inženýrství a řady dalších oborů nám 
umožňuje nejen poznat přesný mechanismus účinku léčiva, 
jeho osud v organismu (farmakokinetiku a farmakodynamiku 
léčiva), nežádoucí účinky, možné interakce s dalšími léčivy, ale 
dává především možnost pro efektivní farmakoterapii. Budouc-
ností pak jistě bude cílená léčba s dávkováním podle genotypu 
pacienta. 19. a 20. století bylo nositelem masivního vývoje che-
mických léčiv. Nešlo vždy jen o vývoj úplně nové molekuly, ale 
často i jen o drobnou změnu v její struktuře za vzniku derivátu 
s vyšším účinkem nebo se sníženými nežádoucími účinky. Ma-
sivní rozvoj v této oblasti dal vzniknout řadě farmaceutických 
firem a role lékárny se mění. 21. století je pak charakteristické 
rozvojem inovativních přípravků – přípravků pro cílenou biolo-
gickou léčbu. Tato léčiva ovlivňují organismus cíleně na úrovni 
imunitních reakcí. Vznik nových léčiv je současně doprová-
zen vyššími nároky na jejich kvalitu. Zpřísňují se požadavky 

na klinické zkoušení léčiv, na jejich předepisování a aplikaci. 
Současně s tím se zvyšují nároky na odbornost lékárníků. Už 
nestačí znát jen postup přípravy tajné receptury mastičky, ale 
ani příprava léčiv z lékáren – galenika – nemizí. I přes mohut-
ný rozvoj farmaceutického průmyslu se léčiva v lékárnách při-
pravují stále a v posledních letech jsou to právě nemocniční 
lékárny, které (často i jediné v regionu) léčivé přípravky připra-
vují. Výhodou individuálně připraveného léčiva je právě mož-
nost jeho individuálního složení dle konkrétního požadavku 
pacienta. Velkou skupinu tvoří přípravky pro dětské pacienty, 
kde je dávka léčiva počítána na hmotnost dítěte a není možné 
použít hromadně vyráběná léčiva. Samostatnou skupinou při-
pravovaných léčiv pak jsou léčiva s vysokým nárokem na mik-
robiologickou čistotu včetně sterilních přípravků. V této oblasti 
dochází k zpřísnění požadavků na způsob a postup přípravy 
v souvislosti s jištěním jakosti a s cílem připravit léčivo vysoké 
kvality odpovídající požadavkům Lékopisu. Do této skupiny se 
řadí veškerá sterilní léčiva podávaná parenterální cestou, oční 
přípravky, sterilní oplachové roztoky, roztoky pro dialýzu a léči-
va s obsahem cytostatických léčiv. Tyto technologicky náročné 
lékové formy je pak možné provádět pouze na specializova-
ných pracovištích, která ani nejsou součástí každé nemocniční 
lékárny. Kromě těchto novinek ale připravujeme i magistraliter 
přípravky podle receptur i více jak 100 let starých. Tyto příprav-
ky nebyly zatím co do účinku překonány a receptury se tak dědí 
z generace na generaci. Jedním takovým přípravkem je napří-
klad Solutio Bonain. Tento roztok poprvé představil francouz-
ský chirurg (ORL) Dr. Jules Aristide Bonain (1860–1934) v roce 
1898 jako anestetikum před paracentézou bubínku. A ve stej-
ném složení se používá dodnes. 

CO SE DĚJE ZA ZDÍ LÉKÁRNY?

V současné době má lékárna Masarykovy nemocnice devět 
oddělení:

• Oddělení výdeje léčiv pro veřejnost
• Oddělení výdeje zdravotnických prostředků 

pro veřejnost
• Oddělení zásob HVLP 
• Oddělení SZM 
• Oddělení přípravy nesterilních léčiv
• Oddělení centrální přípravy cytostatik (OCPC) 
• Oddělení přípravy sterilních léčiv (OPSL) 
• Oddělení kontroly léčiv 
• Oddělení klinické farmacie

V tuto chvíli pracuje v lékárně přes 60 zaměstnanců – farma-
ceutů, farmaceutických asistentů, sanitářů a ostatního perso-
nálu.

ODDĚLENÍ VÝDEJE LÉČIV PRO VEŘEJNOST 
Oddělení se zabývá činnostmi, které souvisí především s výde-
jem léčivých přípravků na recepty. Jedná se nejen o samotný 
výdej na táře, ale především o zajištění potřebných léků v od-
povídající kvalitě a za optimálních ekonomických podmínek. 
Konečná cena většiny léků podléhá regulaci a musí splňovat 
podmínky Cenového předpisu MZ ČR. 

Tato část nemocniční lékárny spolupracuje především s od-
bornými ambulancemi Masarykovy nemocnice, současně ale 
poskytuje také lékárenskou péči pacientům z ordinací praktic-
kých lékařů a odborných ambulancí v okolí nemocnice. Tomu 
je přizpůsoben i sortiment léků, které jsou skladem, ale běž-
nou denní praxí je také individuální objednávka dle potřeb 
pacientů.

Recept jako písemný příkaz, ve kterém lékař žádá lékárníka, aby 
připravil, vydal určitý lék v určitém množství s návodem na způ-
sob užívání léku má svá pravidla, která vychází z požadavků 
platné legislativy. Samotná forma receptu a uspořádání jeho 
jednotlivých částí se pak řídí tradičními pravidly. Podle nich se 
údaje, které musí být na předpisu vždy uvedeny, rozdělují do tří 
hlavních částí – Inscriptio, Praescriptio, Subscriptio. Inscriptio 
je označení záhlaví receptu, kde je uvedena zdravotní pojiš-
ťovna, údaje o pacientovi atd. Praescriptio je název vlastního 
předpisu léku. Tato část receptu se dělí na Invocatio – samotná 
výzva lékárníkovi k přípravě, výdeji léku, je vyjádřena symbo-
lem Rp. (zkratka slova Recipe – vezmi) a na část Ordinatio, kde 
jsou uvedeny názvy a dávky jednotlivých léčiv, u magistraliter 
přípravy pak celý rozpis léčivého přípravku včetně pomocných 
látek. Subscriptio obsahuje hlavní pokyny pro lékárníka, podle 
nichž má lék připravit, vydat a označit. Tyto pokyny se s výjim-
kou signatury píší latinsky.

Platnost receptu je dána zákonem a je včetně dne vystavení:

• Běžný recept – 14 dní

• Recept na antibiotika a chemoterapeutika – 5 dní

• Recept vystavený na pohotovosti – 1 den  
od jeho vystavení

• Opakovací recept – 6 měsíců

ODDĚLENÍ VÝDEJE ZDRAVOTNICKÝCH 
PROSTŘEDKŮ PRO VEŘEJNOST
Oddělení zajišťuje kromě běžných zdravotnických prostředků 
vydávaných na poukaz i řadu specialit v souladu s potřebami 
ambulancí nemocnice. Jsou to například francouzské a pod-
pažní berle a různé druhy ortéz na všechny části těla jako 
první pomoc po úrazech. Poskytuje též různé rehabilitační 
a stimulační pomůcky ke cvičení (míčky s bodlinkami a balanč-
ní podložky), celou řadu inkontinenčních pomůcek, stomické 
pomůcky atd. Poukaz pak slouží jako podklad pro pojišťovnu 
na úhradu zdravotnického prostředku, pokud je hrazen z ve-
řejného zdravotního pojištění. Platnost poukazu je 3 měsíce 
od jeho vystavení.

ODDĚLENÍ ZÁSOB HVLP 
Na oddělení zásob HVLP farmaceut nebo farmaceutický asistent 
vydává hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a potraviny 
pro zvláštní lékařské účely na základě žádanek jednotlivým 
oddělením Masarykovy nemocnice a zdravotnickým zařízením, 
která nejsou součástí Krajské zdravotní, a. s. V případě nedo-
stupnosti registrovaného léčivého přípravku na trhu v České 
republice zajišťuje také obstarání neregistrovaných léčivých 
přípravků ze zahraničí dle předpisu lékaře. V tomto případě 

SOUČASNÁ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA MASARYKOVY NEMOCNICE

Rp: 
Cocaini hydrochloridum Phenolum 

Levomentholum aa 2,0M.f. sol. 

Poznámka k přípravě: Fenol s mentolem vytvoří eutektickou směs, tedy při 
smíchání těchto pevných látek dojde ke snížení jejich teploty tání na po-
kojovou teplotu a látky přejdou do kapalného skupenství. Cocain se pak 
rozpustí ve vzniklé kapalné směsi. 

Oddělení SZM – vlastní rozvoz pomocí elektrických 
akutahačů (str. 6) 

Odborná společnost Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické 
společnosti ČLS JEP definuje nemocniční lékárenství jako samostatné 
odvětví lékárenské péče. Jako samostatný specializovaný obor, který má 
nezastupitelnou úlohu v zajišťování komplexní lékárenské péče, přede-
vším pro lůžková zdravotnická zařízení. Nemocniční lékárna je nedílnou 
součástí těchto zařízení. Koncepce oboru nemocničního lékárenství si 
klade za úkol nastínit roli nemocničního lékárenství v nejbližších letech, 
a to s ohledem na kontext rozvoje globálního a zejména evropského 
nemocničního lékárenství a navrhnout řešení vedoucí k vytčenému cíli. 
Cílem změn je standardizace nemocniční lékárenské péče na vysoké 
úrovni odpovídající spojení nejnovějších farmaceuticko-medicínských 
poznatků se společenskou objednávkou, etickými principy a ekono-
mickými možnostmi zdravotního systému.
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pak může jít o léčivý přípravek v režimu 
specifického léčebného programu nebo 
o mimořádný dovoz. Použití neregist-
rovaných léčivých přípravků podléhá 
ustanovením Zákona č. 378/2007 Sb., 
zákona o léčivech, a oddělení zásob 
HVLP poskytne i potřebné informace 
s ohledem na splnění legislativních po-
žadavků. Mimo toto poskytuje oddělení 
HVLP standardně i odborné informace 
o léčivých přípravcích, statistiky spotře-
by jednotlivých skupin léčivých příprav-
ků v nemocnici nebo statistiky spotřeby 
léčiv jednotlivým oddělením. 

ODDĚLENÍ SZM 
Součástí nemocniční lékárny je i odděle-
ní SZM – sklad zdravotnického materiá-
lu. Toto oddělení dodává do nemocnice 
zdravotnický materiál. Kromě běžného 
spotřebního materiálu, počínaje od in-
jekčních stříkaček, injekčních jehel, 
rukavic až po desinfekce, dodává i speci-
fický zdravotnický materiál, jako jsou im-
plantáty (například náhrady kolenního 
nebo kyčelního kloubu), kardiologický 
materiál (stenty, katétry, kardiostimulá-
tory, defibrilátory, srdeční chlopně, oční 
implantáty) a řadu dalších. 

V posledním roce prochází toto odděle-
ní změnou ve způsobu vlastního závo-
zu materiálu. Původně byl zdravotnický 
materiál na oddělení rozvážen pomocí 
externí firmy. Tento způsob nyní převá-
díme na zásobování vlastními silami, 
tedy prostřednictvím lékárny. K urych-
lení vlastního závozu je rozvoz pro 
část nemocnice realizován sklepními 
chodbami, které spojují některé pavi-
lóny, za pomoci elektrických akutahačů 
(obr. str. 5). 

ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY 
NESTERILNÍCH LÉČIV
Oddělení zajišťuje přípravu léčivých 
přípravků – magistraliter příprava, pro 
oddělení Masarykovy nemocnice a pro 
některá další zdravotnická zařízení.

SOUČASNÁ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA MASARYKOVY NEMOCNICE

Způsobem přípravy léků a léčivých pří-
pravků se zabývá vědní obor farmaceu-
tická technologie, nebo též galenická 
farmacie. Předmětem jejího zájmu je slo-
žení, formulace, výroba, hodnocení kva-
lity a studium podmínek a zákonitostí, 
za nichž lze léčivé a pomocné látky tech-
nologicky přetvářet na léky a léčivé pří-
pravky. 

Základy galenické farmacie sahají až 
do 2. st. n. l., kdy řecký lékař Claudius 
Galenus z Pergamu (130–201 n. l.), zná-
mý spíše jako Galén, definoval potřebu 
úpravy léčiva takovým způsobem, aby 
jej mohl organismus přijmout a využít. 
Galén byl osobním léčitelem římských 
císařů Marka Aurelia, Commoda, Perti-
naxa. Ve své době měl revoluční postoj 
především ke kvalitě léčiva, k zachování 
jednotného postupu, složení a dávek lé-
čiva. Jeho spisy obsahovaly i jeho vlastní 
receptury a léky doporučované Galénem 
se nazývaly galenické.

Hromadně vyráběné léčivé přípravky 
zdaleka nestačí krýt všechny požadavky 
terapeutické praxe, proto má magistra-
liter příprava stále svůj nezastupitelný 
význam. Důležité také je, že magistraliter 
příprava umožňuje připravit lék s ohle-
dem na individuální potřeby pacienta, 
tzn. na míru. 

V lékárnách se magistraliter příprava řídí 
pravidly uvedenými zejména v Českém 
lékopise, dle platné legislativy (Vyhláš-
ka o správné lékárenské praxi) a pokyny 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Z lékových forem, které se dnes nejčastě-
ji v lékárnách připravují, jsou to roztoky, 
emulze, suspenze, masti, krémy, pasty, 
čípky, globule a tobolky. Různé odvary, 
tinktury a extrakty z bylinných drog se 
už v současné době objednávají hotové. 
Obdobně ani čajové směsi se už dnes 
v lékárnách běžně nemíchají.

Čípky (Suppositoria) jsou tuhé dávko-
vané přípravky s obsahem suspendova-
ných, rozpuštěných nebo emulgovaných 
léčiv, určené k zavádění do konečníku 
(obr. 1–5, str. 6). Při tělesné teplotě buď 

PŘÍPRAVA TOBOLEK (CAPSULAE)
Tobolky (Capsulae) jsou dutá tělíska vyráběná zpravidla z želatiny, někdy 
i různě zbarvená, do kterých se plní práškované nebo jen jemně granulované 
směsi léčivých a pomocných látek. Jsou druhem lékové formy, která umožňuje 
podávání individuálně dávkovaných léčiv. Léčivá látka se po aplikaci uvolňuje 
maximálně do 15 minut v žaludečním obsahu. 

Příklady přípravků: 
Želatinové tobolky – Vápníkové cps., Phenobarbitali cps., Digoxin cps., 
Nitrofurantoini cps., Prostin cps.

3. Uzavření tobolek
4. Vyjmutí tobolek z plničky  

do konečného obalu

2. Rozplňování léčivé látky  
do tobolek

1. Vysypání účinné látky 
na plničku tobolek

PŘÍPRAVA ČÍPKŮ  
(SUPPOSITORIA)

1. Tavení čípkového základu pod 
infralampou 3. Vlévání směsi do čípkové formy

2. Mísení účinné látky s roztave
ným čípkovým základem

5. Balení do celofánu4. Vyjmutí hotových čípků z formy

Příklady přípravků: 
Čípky – Antimigrenica supp., Metronidazoli supp., Levothyroxini supp., 
Diazepami supp., Prednisoni supp.

jsou tuhé dávkované přípravky s ob-
sahem suspendovaných, rozpuš-
těných nebo emulgovaných léčiv, 
určené k zavádění do konečníku. 
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tají, nebo jsou v slizničních sekretech 
rozpustné. Jako vehikulum se k jejich 
přípravě používá kakaový olej, ztužené 
tuky, glycerogel želatiny aj. Podle způso-
bu aplikace se připravují čípky:

• torpédovité nebo válcovité, 
jednostranně zašpičatělé  
(supp. rectalia), velikosti 1–4 cm, 
o hmotnosti 1 g pro děti a 2–3 g 
pro dospělé,

• tyčinkovité (bacilli, styli), velikosti 
4–5 cm, o průměru 4–5 mm.

ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ 
PŘÍPRAVY CYTOSTATIK (OCPC) 
OCPC zajišťuje pro nemocnici přípravu 
cytostatických léčivých přípravků urče-
ných k léčbě onkologicky nemocných 
pacientů. Tato příprava je velmi náročná 
a vyžaduje dodržování bezpečnostních 
pravidel, protože připravovaná léčiva 
jsou cytotoxická a zdraví nebezpečná. 
Při otevření lékárny v roce 1997 neby-
lo oddělení přípravy cytostatik jako 
jediné oddělení lékárny zprovozněno. 
Postupem času došlo k legislativním 
změnám a bylo nutné ředění cytostatik 
přesunout do lékáren a do rukou lékár-
níků. Vzhledem k povaze léčiva, jedná 
se o parenterální léčivo (léčivo podáva-
né do krevního řečiště), je nutné zajistit 

sterilitu konečného produktu a s ohle-
dem na toxicitu pak současně i ochranu 
pracovníků při přípravě. Příprava cyto-
statik probíhá obdobně jako příprava 
sterilních léčiv v čistých prostorách s pře-
depsanou třídou čistoty, se samostatnou 
vzduchotechnikou zajišťující vytvoření 
tlakových rozdílů mezi jednotlivými míst-
nostmi. V případě ředíren cytostatik 
jsou tlakové rozdíly nastaveny tak, aby 
byl vzduch z těchto prostor odváděn 
mimo ostatní prostory lékárny, místnost 

pro vlastní přípravu je oproti okolním 
v podtlaku. Vlastní příprava pak probíhá 
v tzv. izolátorech, což jsou uzavřené pod-
tlakové bezpečnostní boxy s vertikálním 
laminárním prouděním.

Čisté prostory pro ředění cytostatik se 
v lékárně vybudovaly v letech 2009–2010 
a 1. 12. 2011 jsme naředili první cytosta-
tikum. V současnosti zhotovíme denně 
v průměru 70 přípravků celkem ve 3 izo-
látorech. 

Cytostatika (léčiva určená pro onkologic-
kou léčbu) jsou připravována do injekč-
ních stříkaček, infuzí nebo infusorů (pro 
domácí léčbu). Z důvodu krátké doby 
použitelnosti jsou po přípravě ihned 
dodávána na příslušné oddělení, kde 
léčba onkologických pacientů probíhá, 
a to zvláštním rozvozem určeným pouze 
k transportu těchto léčiv. 

Vlastní příprava cytostatik se sestá-
vá z ředění lyofilizátů nebo koncent-
rovaných roztoků cytotoxických látek 
do roztoků vhodných většinou pro i.v. 
podání formou bolusu, krátkodobé, 
střednědobé, dlouhodobé nebo konti-
nuální infuze. Pro domácí použití pak je 
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léčivo přeplněno do infusorů (infuzních 
zařízení umožňující pomalou kontinuální 
aplikaci). Oddělení centrální přípravy cy-
tostatik v současnosti pokrývá veškerou 
individuální přípravu infuzních cytosta-
tických léčivých přípravků na oddělení 
v rámci areálu Masarykovy nemocnice 
(např. plicní oddělení, dětský hemato-
logický stacionář, klinická hematologie, 
oční oddělení, oddělení všeobecného lé-
kařství) a také pro onkologické oddělení 
V Podhájí.
Pro zvýšení bezpečnosti, rychlosti, 
přesnosti a archivaci veškerých dat vyu-
žíváme softwarový program CATO (COM-
PUTER AIDED THERAPY FOR ONKOLOGY). 
Toto softwarové řešení v oblasti chemo-
terapie podporuje uživatele při plánová-
ní terapií až po vlastní výrobu přípravku. 
Program umožňuje práci na všech praco-
vištích souběžně a jednotlivá pracoviště 
jsou tak propojena. Zjednodušeně řeče-
no, ve chvíli, kdy lékař napíše medikaci, 
lékárna vidí rozpis v SW a může léčivý 
přípravek po odkontrolování připravit. 
Medikace jsou lékařem i lékárníkem 
schvalovány přímo v systému s možností 
zpětného dohledání, opravy i sledování 
dalšího osudu.

ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY 
STERILNÍCH LÉČIV (OPSL) 
Oddělení přípravy sterilních léčiv (OPSL) 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
patří k největším pracovištím v České 
republice co do velikosti prostor i obje-
mu přípravy sterilních lékových forem. 

Připravujeme celé spektrum sterilních 
přípravků na základě požadavků ne-
jen z naší nemocnice, ale i z ostatních 
nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Další 
část, přibližně 2/3 naší produkce, pak 
dodáváme i do dalších nemocnic či sou-
kromých ambulancí po celé republice. 
Za rok na tomto oddělení připravíme více 
než 45 000 infuzních lahví. 

Vlastní příprava probíhá v čistých pro-
storách s přísnými hygienickými pravi-
dly a legislativně definovanou třídou 
čistoty. Jedná se vlastně o samostatnou 
stavbu uvnitř prostor lékárny, napojenou 
na účinnou vzduchotechniku. Vstupují-
cí vzduch je několikastupňově filtrován 
a na základě tlakového spádu jsou pří-
padné nečistoty vyfoukány ven z čistých 
prostor. Veškerý materiál je před vstu-
pem do těchto prostor důkladně dez-
infikován. Personál používá speciální 
ochranný oděv, obuv, roušku a rukavice. 
Samozřejmostí je pravidelná dezinfekce 
celého prostoru, tzv. sanitace. V přede-
psaných intervalech pak probíhají kont-
rolní bakteriální stěry. Velkou výhodou je 
produkce vlastní vody na injekce, nejsme 
tudíž závislí na dodávkách balené. Pro 
tyto účely máme k dispozici destilační 

Materiálová propust

Gravimetrická příprava cytostatika v izolátoru

Kolektiv OPSLIzolátor
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lůžky a pooperační JIP. Na základě požadavků z oddělení připravujeme výživu 
v průběhu celého týdne, v pátek pak i na víkend. Vlastní příprava probíhá v čis-
tých prostorách uvnitř laminárních boxů, kde jsou v přesných objemech smíseny 
všechny požadované složky podle individuálních potřeb konkrétního pacienta. 
Takto „na míru“ připravený vak většinou obsahuje glukózu, aminokyseliny, tuk, 
různé ionty, vitaminy i stopové prvky. Stejným způsobem jsou připravovány také 
vaky na plazmaferézu, které dodáváme na infekční JIP a neurologii v Teplicích.

Další oblastí je příprava sterilních léčivých přípravků pro lokální použití, zejména 
očních kapek a mastí. Vlastní příprava probíhá v oddělené části čistých prostor, 
vyčleněné pouze pro tyto přípravky. Následně jsou pak vydávány přímo pacien-
tům v oddělení výdeje pro veřejnost, případně jimi zásobujeme oddělení v rámci 
celé Krajské zdravotní, a. s. Část pak odebírají také ambulantní lékaři.

V neposlední řadě se OPSL podílí na klinickém hodnocení léčiv, zejména tam, 
kde je zapotřebí před vlastní aplikací hodnocené léčivo asepticky přeplnit či na-
ředit. Probíhají zde také odborné praxe budoucích farmaceutických asistentů či 
magistrů farmacie, umožňujeme také absolvování odborných předatestačních 
stáží pro farmaceuty.

SOUČASNÁ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA MASARYKOVY NEMOCNICE

zařízení Hafer, kterým plníme nerezovou nádrž o ob-
jemu cca 600 l. Odtud je injekční voda rozvedena 
nerezovým potrubím po celém čistém prostoru. Zde 
ji používáme nejen k přípravě vlastních sterilních lé-
čivých přípravků, ale také k mytí a oplachům pracov-
ních pomůcek a obalových materiálů.
Sterilitu vlastních produktů zajišťujeme různými 
metodami, nejčastěji kombinací filtrace přes bakte-
riální filtr (filtr o velikosti pórů 0,22 µm) a následné 
tepelné sterilizace v koncovém obalu. Pro tyto účely 
používáme různé druhy jednorázových či opakova-
ně sterilizovatelných bakteriálních filtrů. Pro tepel-
nou sterilizaci máme k dispozici parní autoklávy 
a horkovzdušné sterilizátory. Denně připravíme až 
500 ks lahví různých infuzních či injekčních rozto-
ků. Pravidelně takto připravujeme např. sterilní roz-
tok chloridu vápenatého (používaný při dialýzách), 
1 molární roztok hydrogenfosforečnanu draselného 

(používaný k doplnění nízkých hladin fosfátu) nebo roztok GSP (izotonic-
ký roztok lihu s glukózou), případně sterilní líh pro léčbu otrav methano-
lem.
Velmi specifickou záležitostí je příprava parenterální výživy typu 
all-in-one. Jedná se o výživu pro pacienty, kteří nemohou přijímat potravu 
ústy, případně pomocí sondy, a je nutné podávat ji do žíly. Existuje sice 
řada komerčně vyráběných vaků, často jimi ale nedokážeme pokrýt ně-
které specifické požadavky na výživu pacientů. Spolupracujeme takto ze-
jména s novorozeneckou JIP, kde jsou tímto způsobem živeny předčasně 
narozené děti s velmi nízkou porodní váhou. Dále pak s dětskou JIP, ARO 

Destilační zařízení Hafer na přípravu vody pro injekce

Pertlování malých lékovek (PNC)

Sterilizace v autoklávu

Hotový přípravek

Hotový přípravek

Výstupní optická kontrola roztoku

Příprava roztoku v šaržíchKotel na přípravu infuzních roztoků
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ODDĚLENÍ KONTROLY LÉČIV 
Oddělení zajišťuje vstupní chemickou kontrolu surovin, me-
zioperační a výstupní chemickou kontrolu léčivých přípravků 
připravovaných v šaržích v nemocniční lékárně. Na tomto od-
dělení se analyzují především infuzní a injekční roztoky při-
pravené v šaržích na oddělení přípravy sterilních léčiv. Teprve 
až po úplném zkontrolování je možné roztok vydat z lékárny. 
V roztoku se stanovuje totožnost a obsah jednotlivých složek. 
Kvantitativní stanovení se provádí nejčastěji odměrnou ana-
lýzou (titrace), popřípadě některou z fyzikálně-chemických 
metod (např. refraktometrie nebo polarimetrie). V tuto chvíli 
nemáme zařízení pro instrumentální metody. 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE
Oddělení vzniklo v letech 2014–2015 s nástupem klinického 
farmaceuta a je nejmladším oddělením lékárny MNUL. Jeho 
vznikem lékárna nemocnici v současné době poskytuje kom-
pletní odborný farmaceutický servis.

Cílem poskytované klinicko-farmaceutické péče je raciona-
lizace a zvyšování bezpečnosti farmakoterapie na základě 
jejího komplexního hodnocení ve vztahu k individuálním 
charakteristikám pacienta a identifikace, prevence a řešení 
problémů spojených s podáváním léčiv. Optimalizace indi-
viduálních lékových režimů probíhá např. v oblasti lékových 
interakcí, nežádoucích účinků a dávkování při změnách elimi-
načních orgánů. V současné době je poskytována systematická 

klinicko-farmaceutická péče pro lůžka KAPIM, pro další odděle-
ní nemocnice konziliární formou. Klinický farmaceut se rovněž 
podílí na lékové politice nemocnice. 

VEDOUCÍ LÉKÁRNÍK 
je farmaceut, který se snaží veškeré činnosti řídit a sladit 
tak, aby byla lékárna jednotný funkční celek, byla schopná 
plnit požadavky ostatních oddělení nemocnice a spolupra-
covat tak s nemocnicí jako s celkem.
Zastupuji tuto funkci od roku 2011. V Masarykově nemoc-
nici jsem ale už od roku 1996, od roku 1997 pak v pozici 
vedoucího oddělení sterilních léků. Po absolvování Farma-
ceutické fakulty HK v roce 1993 jsem původně chtěla studo-
vat aromaterapii a věnovat se spíše alternativním formám 
medicíny. Mým prvním pracovištěm po ukončení studia 
byla tedy kosmetická firma se zaměřením na aromaterapii. 
Mateřské povinnosti naštěstí mou cestu změnily a ze mě se 
stal nemocniční lékárník na více jak „plný úvazek“. A i přes 
to, že už téměř 20 let chodím do stejné budovy na levé stra-
ně u vjezdu do Masarykovy nemocnice, neustále cítím tu 
tajemnou vůni lékárny, směs bylinek a éterických olejů…

Mgr. Olga Mučicová  
hlavní farmaceut Odboru nemocničních lékáren 

a zdravotnického zásobování KZ, a. s.

Parenterální výživa Materiálová propust – příprava vaků allinone

Redakce Statimu děkuje Mgr. Olze Mučicové za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.


