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ANEMOCNICE NA HOMOLCE ZABODOVALA 

V SOUTĚŽI BEZPEČNÁ NEMOCNICE

Nemocnice Na Homolce získala třetí místo v celostátní soutěži „Bez-

pečná nemocnice“, kterou tradičně vyhlašuje kraj Vysočina. Uspěla v ní 

s projektem „Zřízení a činnosti oddělení klinické farmacie“, kte-

rý podstatnou měrou zvyšuje bezpečnost farmakoterapie hospitalizo-

vaných pacientů. Zapojení klinických farmaceutů do procesů bezpeč-

né medikace je v českých nemocnicích ojedinělou záležitostí. Oddělení 

vzniklo v Nemocnici Na Homolce v roce 2010. 

„Cena, kterou jsme získali, má pro nás velký význam, protože jsme měli 

poprvé možnost prezentovat činnost tohoto odborného týmu a předat 

své zkušenosti ostatním. Ukázali jsme, že se dá takový tým vytvořit, že 

může dobře fungovat a také to, co všechno může do zdravotního systé-

mu přinést,“ říká vedoucí Oddělení řízení kvality Nemocnice Na Homol-

ce Mgr. Barbora Vaculíková, MBA. 

„Kliničtí farmaceuti jsou v Nemocnici Na Homolce spolupracovní-

ky ošetřujících lékařů a sester. Jejich úkolem je sledovat a upozorňovat 

na lékové problémy související s farmakoterapií z pohledu farmaceu-

ta. Sledují rizika nejen léků ordinovaných při hospitalizaci, ale i chronic-

ké medikace, se kterou pacient přichází. Hodnotí lékové interakce, ne-

žádoucí účinky léků, vhodnost podané dávky, vhodnost lékové formy 

a další. Kliničtí farmaceuti se účastní pravidelně lékařských vizit, nahlížejí 

do dokumentace pacienta, hovoří s nemocnými a konzultují problémy 

farmakoterapie s lékaři a sestrami. Díky svému odbornému pohledu mo-

hou předcházet řadě problémů souvisejících s často složitými a kompli-

kovanými lékovými režimy pacientů, a přispívají tak k větší bezpečnosti 

léčby pacientů“, komentuje dále vedoucí Oddělení klinické farmacie Ne-

mocnice Na Homolce PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. 

Hlavním cílem této soutěže, která se koná od roku 2008, je zvýšení in-

formovanosti o bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních a záro-

veň vyjádření ocenění tomu zdravotnickému zařízení, které v rámci ČR 

učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí. Základními kritérii pro hod-

nocení osmičlenné poroty jsou například: přínos pro zvyšování kvality 

a bezpečí, využitelnost projektu v jiných zařízeních nebo finanční efekti-

vita vztažená k míře přínosu pro zvýšení kvality a bezpečí. Mezi nejčas-

tější témata soutěžních projektů patří využití IT techniky a dále široké té-

ma prevence pádů pacientů.

Výsledky čtvrtého ročníku soutěže vyhlásil 23. ledna 2012 v Horáckém 

divadle Jihlava ministr zdravotnictví Leoš Heger a hejtman kraje Vysoči-

na Jiří Běhounek. Porota posuzovala letos celkem 17 projektů. Absolut-

ním vítězem se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem 

Elektronické sledování povinností zaměstnanců.

Jitka Kalousková, jitka.kalouskova@homolka.cz
Marie Fialová, marie.fialova@homolka.cz

Oddělení PR a komunikace Nemocnice Na Homolce

Při bolestech zad, svalů nebo kloubů vyzkoušejte IBALGIN® DUO EF-

FECT. Tento přípravek ve formě krému obsahuje nejen známý ibupro-

fen, ale navíc také heparinoid. Ibuprofen a heparinoid společně po-

tlačují bolest, působí proti zánětu a zmírňují otok. Navíc, heparinoid 

snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazech, 

zabraňuje tvorbě krevních sraženin a zrychluje vstřebávání hemato-

mů a krevních výronů. IBALGIN® DUO EFFECT Vám tak pomůže nejen 

od bolesti, zánětu a otoků, ale zároveň urychlí i vstřebávání podlitin. 

IBALGIN® DUO EFFECT se Vám bude hodit při léčbě následků úrazů 

jako jsou otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu nebo poranění 

měkkých částí kloubů. Oceníte jej i při léčbě bolestí zad. K dostání je 

i ve větším, 100g balení, které je cenově výhodnější. Používat jej mo-

hou dospělí a mladiství od 12 let. Při silných bolestech můžete léčbu 

doplnit také tabletami s obsahem ibuprofenu, např. právě Ibalginem. 

IBALGIN® DUO EFFECT je lék k vnějšímu užití. Čtěte pečlivě příbalo-

vou informaci.
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