
LÉKOVÉ INTERAKCE
SOUČÁST KLINICKÉHO 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Modul lékových interakcí je tak důležitým nástrojem pro 
kontrolu a odhad rizik farmakoterapie pacientů a jeho výstupy 
jsou významným podkladem pro expertní rozhodování 
příslušných odborníků při poskytování zdravotní péče. 
Databáze lékových interakcí zpracovaná a dodávaná společ-
ností DrugAgency, a.s. a integrovaná do klinického informač-
ního systému slouží k okamžitému informování zdravotnic-
kých pracovníků při předepisování nebo výdeji léčiv. Preskripce 
pacienta je tak kontrolována na výskyt potenciálních lékových 
interakcí a produkt pomáhá stanovit přístup k pacientovi 
s předpisem dvou nebo více interagujících léků.

Modul lékových interakcí realizovaný v klinických modulech 
systémů FONS Enterprise, FONS Akord, StaproMEDEA ve 
spolupráci se společností DrugAgency, a.s., je jednou 
z alternativ podporujících správné rozhodování při preskripci 
léčiv v procesu medikace pacienta.

POPIS ŘEŠENÍ Pro případ, že se lékař rozhodne i přes interakci léky podat, 
existuje možnost zdůvodnění takového podání upřesňujícím 
záznamem (forenzní hledisko). Produkt umožňuje pohled 
do lékové historie pacienta.

Existují různé možnosti konfigurace chování systému, např. 
možnost zadání filtru stupně závažnosti lékové interakce 
nebo nastavení období, za které je potřeba sledovat historii.

Záznamy o lékových interakcích je možno tisknout 
a pořízená data mohou být využita pro účely statistického 
vyhodnocování případů a retrospektivních analýz.

Produkt umožňuje identifikaci lékových interakcí v 
preskripci pacienta, přičemž zjištěné interakce, vztažené na 
ATC skupiny, jsou tříděny podle klinické závažnosti (stupeň 
1–5), a to včetně zohlednění duplicit spolu s výstražným 
upozorněním. K dané interakci je možno zobrazit popis 
interakce s poskytnutím detailních informací o interakci při 
splnění všech kritérií medicíny založené na důkazech 
(EBM).

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE

Podpora procesu bezpečné 
farmakoterapie u pacientů 

užívajících více léků.

Snížení rizika výskytu závažných 
nežádoucích reakcí v důsledku 

lékových interakcí.

Poskytnutí informací lékaři ve vhodné podobě 
a ve správný čas, aby mohly být využity 

k potřebné úpravě dávkování léků, a nebo 
k dalším procesům, které zvýší bezpečnost, 

účinnost a kvalitu léčby.

Výhodná cena multilicencí 
databází DrugAgency 

pro nemocnice.
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LÉKOVÉ INTERAKCE
SOUČÁST KLINICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNOLOGIE
Modul lékových interakcí je součástí klinických modulů 
systémů FONS Enterprise, FONS Akord, StaproMEDEA.

Společnost DrugAgency, a.s. poskytuje pro modul 
lékových interakcí pravidelně aktualizovanou databázi 
lékových interakcí. Tato databáze je převedena do formy 
číselníku a zakomponována do klinického informačního 
systému.

OBCHODNÍ
PODMÍNKY
Využití modulu lékových interakcí je podmíněno nákupem 
licence databáze lékových interakcí DrugAgency, který 
Stapro zprostředkuje a zajistí instalaci databáze do systému.


