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Nemocničná lekáreň 
NÚSCH, a.s.: 

Zabezpečuje  všetky  procesy,  ktoré 
súvisia s príjmom, skladovaním, vý-
dajom  registrovaných  i  neregisto-
vaných  liekov  a  zdravotníckych 
pomôcok  pre  potreby  hospitalizo-
vaných pacientov.
Podľa  individuálnych  potrieb  pa-
cientov  pripravuje  lieky  mnohých 
liekových foriem.
Poskytuje  odbornú  konzultačnú 
činnosťo  liekoch  a  zdravotníckych 
pomôckach  ostatným  zdravotníc-
kym pracovníkom ústavu. 
Edukuje pacientov o správnom uží-
vaní vybraných skupín liekov.
Podieľa  sa  na  racionalizácii  far-
makoterapie  hospitalizovaných  pa-
cientov.
Má tri oddelenia:
• Oddelenie klinickej farmácie
• Oddelenie  zdravotníckych  po-

môcok
• Oddelenie prípravy humánnych 

liekov
Tím nemocničnej lekárne:
8 farmaceuti
12 farmaceutickí laboranti
1 sanitár
2 administratívni pracovníci
2 skladníci

NÚSCHletters
 Aktuálne informácie o liekoch od farmaceutov nemocničnej lekárne 

NÚSCH, a.s. 

III. Farmaceutický deň NÚSCH, a.s. 
Do centra pozornosti širokej odbornej verejnosti sa celosvetovo dostáva 
bezpečnosť  pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  Indivi-
dualizácia farmakoterapie, optimalizácia liečebných režimov a postupov 
patrí medzi nástroje, ktoré vedú k zvyšovaniu bezpečnosti farmakotera-
pie. Okrem toho sa kladie dôraz na správny spôsob podávania liekov 
rôznych liekových foriem. Proces racionalizácie farmakoterapie je výs-
ledkom multidisciplinárnej spolupráce zdravotníckych pracovníkov. 
Odbornú konferenciu III. Farmaceutický deň NÚSCH, a.s. už tradične 
v  apríli  organizujú  farmaceuti  nemocničnej  lekárne  NÚSCH,  a.s.  v 
spolupráci so Sekciou nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej 
komory a Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Je určená pre farma-
ceutov,  lekárov,  farmaceutických  laborantov  a  iných  zdravotníckych 
pracovníkov.  Tento  rok  sa  uskutoční  21.4.2022  a  témou  bude  En-
terálne a parenterálne podávanie liekov a výživy. Konferencia sa 
uskutoční hybridnou formou, teda prezenčne v priestoroch NÚSCH, 
a.s.,  ako  aj  prostredníctvom  online  streamu  cez  http://app.river-
stream.sk/nusch.

Program konferencie je zostavený tak, aby poskytoval čo najkomplex-
nejší  interdisciplinárny  pohľad  na  problematiku  podávania  liekov  a 
výživy. Klinický pohľad lekárov sa zameria na cievne vstupy a konti-
nuálne  parenterálne  podávanie  liekov  v ambulantnej  starostlivosti. 
Zdravotná sestra  vysvetlí  problematiku starostlivosti  o  cievne vstupy. 
Farmaceuti  sa  kazuistickou  formou  budú  venovať  témam podávania 
liekov a výživy parenterálnym a enterálnym spôsobom a zdravotníckym 
pomôckam, ktoré sú k tomu potrebné. Z technologického hľadiska si 
predstavíme  prípravu  parenterálnej  výživy.  Prehľad  dostupných  par-
enterálnych  a  enterálnych  výživ  doplní  komplexný  obraz  o  prob-
lematike. 
Po  prvýkrát  v  rámci  farmaceutického  dňa  bude  prezenčnou  formou 
prebiehať  aj  workshop pod vedením RNDr. Tomáša Guckého, PhD., 
týkajúci sa terapeutického monitorovania hladín liečiv.

Jozef Jankovič - Reminiscencia z cyklu Infúzie
Galéria Danubiana, Bratislava

http://app.riverstream.sk/nusch
http://app.riverstream.sk/nusch
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ABSTRAKTY PREDNÁŠOK

Špecifiká cievnych  vstupov u detí s ochoreniami srdca 
MUDr. Zuzana Hrubšová 
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Detské kardiocentrum, NÚSCH, a.s., Bratislava

Medicínsky pokrok v posledných desaťročiach výrazne zlepšil prežívanie detských pacientov s ochoreniami 
srdca. Priniesol však aj nutnosť dlhšej hospitalizácie na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Zvýšili sa nároky 
na spoľahlivý a bezpečný dlhodobý žilný vstup u tejto skupiny pacientov. Predpokladom na zabezpečenie 
optimálneho cievneho prístupu je správna indikácia, vhodný výber miesta vpichu, optimálny typ katétra a ná-
sledná starostlivosť. 
V súvislosti s nárastom dĺžky hospitalizá-
cie na jednotkách intenzívnej starostlivosti 
sa stále viac pozornosti  venuje aj  proble-
matike  centrálneho  venózneho  vstupu. 
Centrálny  venózny vstup je  nevyhnutnou 
súčasťou liečby vzhľadom k potrebe po-
dávania dráždivých liekov (s vysokou os-
molalitou  napr.  parenterálna  výživa,  pH 
nižším ako 5 a vyšším ako 8 napr. vanko-
mycín,  katecholamíny),  častých  odberov 
krvi a sledovania hemodynamických parametrov. V posledných rokoch sa podstatne zvýšilo zavádzanie peri-
férnych centrálnych venóznych katétrov (PICC).  Tento nárast  viedol  k rozšíreniu indikácií  na zavádzanie 
PICC u pediatrickej populácie pacientov  a  v detskej intenzívnej medicíne sa stali prvou voľbou centrálneho 
venózneho vstupu. 
Všetky typy cievnych vstupov, najmä centrálne,  sú spojené s rizikami a komplikáciami ako trombóza alebo 
infekcia. Deti s vrodenými srdcovými ochoreniami sú špecifickou populáciou pacientov, v ktorej trombóza 
žilového systému a jej následky významne prispievajú k morbidite  a mortalite. Prevalencia a závažnosť trom-
bózy súvisí s unikátnymi faktormi, ako sú vývojové a získané poruchy hemokoagulácie, komplexná periope-
račná starostlivosť s nutnosťou centrálneho venózneho vstupu a opakované katetrizačné vyšetrenia. Riziko 
komplikácií v súvislosti s cievnym vstupom sa minimalizuje pri správnej indikácii,  dodržaní odporúčaných 
postupov asepsy, techniky implantácie s pomocou ultrasonografie a zásad ošetrovania. 

Parenterálne podávanie derivátov prostacyklínu 
MUDr. Milan Luknár, PhD.
Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca 
Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH, a.s., Bratislava

Parenterálne deriváty prostacyklínu – prostanoidy – sú lieky určené na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie 
(PAH). V klinických štúdiách dokumentovali zlepšenie zmiernenie príznakov, zlepšenie funkčnej kapacity, 
kvality života a zníženie mortality pacientov s idiopatickou a ďalšími formami PAH. V SR sa z prostano-
idov používajú epoprostenol, iloprost a treprostinil.  
Epoprostenol je analóg endogénneho prostacyklínu. Vzhľadom na farmakokinetické vlastnosti, najmä veľmi 
krátky biologický polčas, si vyžaduje kontinuálne intravenózne podávanie pomocou tunelizovaného katétra. 
Treprostinil je derivát prostacyklínu s podstatne dlhším polčasom než epoprostenol. Možné je kontinuálne 
subkutánne a intravenózne podávanie. Výhodou subkutánneho podávania je neinvazívny charakter, možnosť 
dočasného prerušenia infúzie a absencia priamych infekcií  krvi.  Nevýhodou je najmä lokálna bolestivosť 
a zápalová reakcia. Novou možnosťou je intravenózne podávanie treprostinilu pomocou plne implantovanej 
pumpy. Tento spôsob aplikácie si vyžaduje pravidelné plnenie pumpového systému injekčným spôsobom. Jeho 
výhodou je eliminácia narušenia kožného krytu pri liečbe. Ďalší derivát prostacyklínu, iloprost, sa podáva in-
halačným spôsobom.

Zdroj: www.vascularwellness.com

http://www.vascularwellness.com
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Starostlivosť o cievne katétre 
PhDr. Gabriela Šuttová
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, NÚSCH, a.s., Bratislava

Zavedenie cievneho katétra je dôležitou súčasťou diagnostiky a liečby mnohých pacientov. Cieľom zavedenia 
katétra je odber krvi, aplikácia liečiv, parenterálnej výživy, hemoterapie a rôznych látok slúžiacich na stanove-
nie správnej diagnózy pacienta. Zároveň katéter zavedený do centrálneho žilového systému umožňuje monito-
rovanie hemodynamických parametrov.
Cievne  katétre  rozdeľujeme  podľa  dĺžky  zavedenia  na  krátkodobé,  určené  na  niekoľko  dní  až  týždňov 
a stredne až dlhodobé katétre, ktoré môžu byť zavedené niekoľko mesiacov až rokov. Podľa miesta punkcie a 
vyústenia sa katétre delia na periférne a centrálne, pričom toto rozdelenie predurčuje katéter nato, aké druhy 
liekov môžeme do neho aplikovať.
Zavedenie cievnych katétrov môže byť sprevádzané vznikom rôznych komplikácií, či sú to skoré alebo neskoré 
komplikácie vznikajúce v priebehu používania katétrov. Najčastejšími neskorými komplikáciami sú trombóza 
katétra, infekcia a dysfunkcia katétra, napríklad chemickým precipitátom po podaní nekompatibilných lie-
kov.
Prevenciou spomínaných komplikácií je dôkladná edukácia personálu v starostlivosti o zavedené cievne ka-
tétre a samotné ošetrovanie katétra.
Cievne katétre sú dôležitou súčasťou diagnostiky a liečby pacientov vo všetkých medicínskych odboroch. Ses-
tra zohráva kľúčovú úlohu nielen v aplikácii liekov do cievneho systému ale aj v starostlivosti o cievne katé-
tre. Edukáciou a zaškolením sestier vieme predísť mnohým komplikáciám a predlžiť životnosť zavedených 
cievnych katétrov.
Literatúra: 
Hudáková, Z. Úloha sestry pri zavádzaní periférnych venóznych kanýl. Florence 6 (2011). 
Charvát, J. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Praha: Grada Publishing, 1. vydanie (2016), 184 strán.
Nemčíková Antoňáková, A., Bednárová, E. Dlhodobé centrálne venózne katétre – možná voľba pre onkologic-
kých pacientov. Solen 12 (3), 196–201,  2017. 
Slavkovská, J. Možnosti prevence katétrových sepsí během hospitalizace (diplomová práca). Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, počet strán: 88 (2014).

Úloha farmaceuta pri enterálnom a parenterálnom podávaní liekov a výživy (interaktív-
na prednáška) 
PharmDr.  Slávka  Porubcová,  PharmDr.  Kristína  Krajčovičová,  PharmDr.  Kristína  Szmicseková,  PhD., 
PharmDr. Juraj Vitkovský, Bc. Gabriel Bodák
Nemocničná lekáreň, NÚSCH, a.s.

Pri poruchách vedomia pacientov, pri potrebe rýchleho nástupu účinku liečby, pri chorobách gastrointestinál-
neho traktu alebo pri neschopnosti prijímania potravy a tekutín perorálne, sa lieky a výživa podávajú pacien-
tom vo forme sterilných roztokov pomocou injekcie alebo infúzie. Samotnému podaniu injekcie alebo infúzie 
predchádza príprava parenterálneho lieku. V prípade práškov na injekčný alebo infúzny roztok je prvým kro-
kom rekonštitúcia lieku použitím vhodného rozpúšťadla.  Pokiaľ je potrebné ďalšie riedenie, rekonštituova-
ný prášok alebo koncentrát na infúziu sa pridáva do vhodného nosného roztoku. Správne rekonštituovaný a 
nariedený liek je pripravený na podanie. Cieľom prvej časti prednášky je poukázať na úlohu farmaceuta pri 
podávaní parenterálnej terapie. Ako farmaceuti by sme mali vedieť poskytnúť odborné informácie a odporú-
čania týkajúce sa liekov na viacerých úrovniach, najmä:

• voľba vhodného roztoku na rekonštitúciu, tam kde je to potrebné
• vhodná koncentrácia liečiva
• cesta podania liečiva - periférny, centrálny žilový vstup alebo iný typ parenterálneho podania. Berieme 

do úvahy vlastnosti liečiva, jeho koncentráciu, osmolaritu
• dĺžka podávania injekcie alebo infúzie
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• voľba vhodného nosného roztoku, pokiaľ je parenterálne podávané liečivo potrebné riediť. V prvom 
rade berieme do úvahy informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku. Pri chýbajúcich 
informáciách v SPC a po kritickom zhodnotení (porovnanie solí liečiv, pomocných látok a po-
dobne) siahame po informáciách zo zahraničných odporúčaní a publikácií. Nie všetky nosné roz-
toky sú vhodné na riedenie všetkých liekov - dôvodom môže byť nižšia stabilita alebo vznik zra-
zeniny

• chemické a fyzikálne inkompatibility pri podávaní viaccestným kohútom, prípadne pri príprave pre-
mixov

• fyzikálna, chemická a mikrobiologická stabilita, svetlocitlivosť pripraveného parenterálneho lieku a 
jeho skladovanie

 Správna administrácia liekov parenterálnou cestou je nevyhnutná na zabezpečenie účinnosti liečby a mini-
malizáciu nežiaducich účinkov.
Výber zdravotníckych pomôcok zohľadňuje parenterálnu cestu podania, ktorá môže byť prostredníctvom in-
jekčnej ihly, periférnej žilovej kanyly, periférneho a centrálneho venózneho katétra alebo implantabilného žil-
ného portu, v závislosti od určenej dĺžky administrácie liečiva/parenterálnej výživy, respektíve dĺžky hospitali-
zácie pacienta. Zohľadňuje sa aj kompatibilita materiálu s liečivom/výživou.   

V klinickej praxi je často nevyhnutné podať lieky do enterálnej sondy. Nie každé liečivo a každú lie-
kovú formu je vhodné podať touto cestou tak, aby bola zabezpečená účinnosť a bezpečnosť terapie. Nezried-
ka ide o postup off label podania lieku. 
Skutočnosť, či daný liek je možné podať do enterálnej sondy závisí od nasledujúcich faktorov: 

• vlastnosti účinnej látky (biologická dostupnosť a ďalšie farmakokinetické vlastnosti, interakčný po-
tenciál voči iným liekom resp. výžive)

• lieková forma (pomocné látky, miesto pôsobenia)
• vlastnosti sondy (použitý materiál, rigidita materiálu, veľkosť sondy, umiestnenie distálneho konca)
• zloženie výživy (obsah výživy, interakcia liek – výživa)
• aktuálny klinický stav pacienta
• praktické potreby pacienta, resp. jeho opatrovateľa

Nutričný stav pacienta je jeden z dôležitých determinantov úspešnej liečby, nakoľko výrazne zlepšuje prognózu 
pacienta, nielen pri pooperačných stavoch ale aj pri akútnych či chronických ochoreniach, ktoré sú sprevádza-
né energetickou, iónovou alebo vitamínovou dysbalanciou. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že cieľom nutričnej 
podpory je zlepšenie nutričného stavu pacienta zvýšeným príjmom živín, a to buď fortifikovanou stravou, en-
terálnou alebo parenterálnou výživou. 

Prednáška sa bude venovať otázkam a okruhom ako:
• Kedy zvoliť enterálnu a kedy parenterálnu výživu (ich výhody a nevýhody)
• Rôzne formy parenterálnej (centrálne, periférne podané) a enterálnej výživy (sondy, sipping)
• Základné zloženie výživy, význam vody a minerálov vo výžive
• Bližšia špecifikácia makronutrientov (sacharidy, tuky, aminokyseliny a bielkoviny) a mikronutrientov v 

rôznych typoch výživy (vitamíny, stopové prvky)
• Výber vhodného typu výživy pri rôznych patologických stavoch pacienta (renálna insuficiencia, diabe-

tes mellitus, srdcové zlyhávanie, etc...)
• Komplikácie  umelej  výživy  (poruchy  vnútorného prostredia,  fat-overload  syndróm,  refeeding  syn-

dróm, orgánové komplikácie...)

Podanie enterálnej výživy odhliadnuc od sippingu vyžaduje zdravotnícke pomôcky určené na zavedenie do de-
finovaných oblastí GIT. Podľa zvoleného cielu podania enterálnej výživy sa používajú rôzne typy enterálnych 
sond, zavádzaných priamo cez nos, alebo perkutánne. 
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Autori prednášky sa zamerali na špecifiká, metódy a riziká podávania liekov a výživy enterálnou a parente-
rálnou cestou na príklade dvoch modelových pacientov. V interaktívnej prednáške predstavili možnosti, ako 
sa nemocniční farmaceuti môžu spolupodieľať na zvyšovaní bezpečnosti a účinnosti liečby pacientov raciona-
lizáciou postupov pri výbere najvhodnejšej liekovej formy liečiv a spôsobu ich podania. 
Literatúra: 
Anker, S. D. et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Cardiology and Pulmonology. Clinical Nutrition 
25, 311–318 (2006).
ASHP® Injectable Drug Information™ - dostupné online (2021).
Cano, N. et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult renal failure. Clin Nutr 25, 295–310 (2006).
Durfee, S. M. et al. A.S.P.E.N. Standards for Nutrition Support: Home and Alternate Site Care. Nutr Clin 
Pract 29, 542–555 (2014).
Fiaccadori, E. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic kid-
ney disease. Clin Nutr 40, 1644–1668 (2021).
Gorski, L. A. The 2016 Infusion Therapy Standards of Practice. Home Healthc Now 35, 10–18 (2017).
Guide d’administration des médicaments injectables chez l’adulte. Posledná revízia: 07.03.22. Pharmacie des 
HUG. Dostupné z: 
https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/adulte_admin_medic_inj.pdf
Hoffmann, M. et al. Risks in Management of Enteral Nutrition in Intensive Care Units: A Literature Review 
and Narrative Synthesis. Nutrients 13, 82 (2020).
Charvát, J. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Praha: Grada Publishing, 1. vydanie (2016), 184 strán.
Infostab - Stabilis -  dostupné online (2022).
Krížová, J. a kol. Enterální a parenterální výživa. Praha: Mladá fronta,a.s., 3. vydanie (2019), 151 strán.
Lexicomp® - IV Trissel´s compatibility - dostupné online (2022).
Mikula, J. et al. Parenterálna a enterálna výživa. Via practica 5, 253-255 (2005).
Murínová, I. et al. Parenterální léčivé přípravky – správné ředění a podávání. Remedia 29, 300–304 (2019).
Recommandations lorsque la voie veineuse est nécessaire: voie veineuse périphérique ou centrale? Posledná 
revízia: 03.08.18. Pharmacie des HUG. 
Dostupné z: https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/vvc_vvp.pdf 
Singer, P. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition 38, 48–79 
(2019).
Tabulka ředění a podávání léčiv. Verzia verze 0.6, 1. 8. 2021. Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv, Česká 
odborná  společnost  klinické  farmacie.  Dostupné  z:  https://www.coskf.cz/images/Dokumenty/Tabulka_rede-
ni_leciv/tabulka_redeni__a_podavani_leciv_verze_06_01082021.pdf
White, R., Bradnam, V. Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes. Pharmaceutical Press, 3. 
vydanie (2015), 732 strán. 

Flukloxacilin - nová alternativa v protistafylokokové léčbě 
PharmDr. Martin Veselý
Fresenius Kabi, s.r.o.

Od počátku 90. let, kdy byla ukončena výroba českého oxacilinu, chybí na trhu protistafylokokový penicilin, 
který by byl dostupný v intravenózní i orální lékové formě. K ambulantní léčbě stafylokokových infekcí je 
v nouzi používán cefadroxil, klindamycin a další přípravky, které mají širší spektrum působení a jsou primárně 
určeny pro jiné indikace. V intenzivní medicíně byl používán i.v. oxacilin dovážený na Slovensko v rámci po-
volení pro používání neregistrovaného léku. Využití bylo zejména v oblasti infekční endokarditidy. 
Od podzimu 2021 je na Slovensku registrovaný a dostupný Flucloxacillin Fresenius Kabi 2 g plv., k parente-
rální aplikaci. Toto antibiotikum je dobrou alternativou k běžně používanému oxacilinu, léčba i.v. flukloxaci-
linem by neměla být spojena s vyššími náklady než podávání oxacilinu. Hlavní předností flukloxacilinu vůči 
oxacilinu je jeho delší biologický poločas (1 hod vs. 30 minut), což zlepšuje účinnost léčby.
Charakteristika flukloxacilinu
Flukloxacilin je penicilinové antibiotikum v intravenózní i perorální lékové formě (dostupné v současné době 

https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/adulte_admin_medic_inj.pdf
https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/vvc_vvp.pdf
https://www.coskf.cz/images/Dokumenty/Tabulka_redeni_leciv/tabulka_redeni__a_podavani_leciv_verze_06_01082021.pdf
https://www.coskf.cz/images/Dokumenty/Tabulka_redeni_leciv/tabulka_redeni__a_podavani_leciv_verze_06_01082021.pdf
https://www.coskf.cz/images/Dokumenty/Tabulka_redeni_leciv/tabulka_redeni__a_podavani_leciv_verze_06_01082021.pdf
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v Česku),  které  společně  s  dalším antibiotikem −  oxacilinem −  patří  do  skupiny  isoxazolyl-penicilinů,  jež 
vznikla modifikací postranního řetězce základní beta-laktamové molekuly. Tato modifikace zajišťuje isoxazo-
lyl-penicilinům odolnost vůči stafylokokové penicilináze; nahradily tedy penicilin poté, co většina stafylokoků 
získala schopnost penicilinázu tvořit.
Flukloxacilin se z hlediska chemické struktury odlišuje od oxacilinu připojením atomů fluoru a chloru na ben-
zenové jádro, což  mu zajišťuje delší  biologický  poločas. Registrovaná a dostupná je 2gramová intravenózní 
forma v prášku pro injekční nebo infuzní roztok. 
Mechanismus a spektrum účinku flukloxacilinu jsou shodné s oxacilinem − obě antibiotika inhibují syntézu 
peptidoglykanu, základní složky buněčné stěny zejména grampozitivních bakterií, a tím znemožňují její tvorbu. 
Ve spektru účinku flukloxacilinu jsou primárně stafylokoky − Staphylococcus aureus (mimo methicilin-rezis-
tentní Staphylococcus aureus − MRSA), koaguláza-negativní stafylokoky. Vůči streptokokům a dalším grampo-
zitivním mikrobům vykazuje slabší účinek, na gramnegativní mikroby většinou nepůsobí vůbec.
Rozdílem a výhodou flukloxacilinu je delší biologický poločas (45 minut vs. 25 minut u oxacilinu) umožňující 
delší dávkovací interval − podávání po 8 nebo 6 hodinách. U závažných infekcí je preferován dávkovací interval 
6  hodin.  V Česku  při  použití  parenterálního  flukloxacilinu  existuje  v současné  době  také  možnost 
provést switch terapie na formu per os s doporučeným dávkováním u dospělých 500 mg každých 8 hodin.
Indikace
Flukloxacilin je indikovaný v profylaxi a terapii infekcí s předpokládanou či prokázanou stafylokokovou e-
tiologií.
Profylaxe 
Ortopedické výkony a výkony cévní chirurgie, profylaxe infekce u otevřených fraktur.
Lze jej v této indikaci použít jako alternativu cefalosporinů první generace s nižším selekčním potenciálem 
infekcí vyvolaných Clostridium difficile.
Terapie
Infekce kůže a měkkých tkání.
Pneumonie a jiné infekce dýchacích cest; lze jej využít v terapii jak komunitních, tak nozokomiálních pneu-
monií, pokud původcem není MRSA.
Infekce kostí a kloubů.
Stafylokokové infekce krevního řečiště včetně endokarditid; flukloxacilin je v posledních dvou jmenovaných 
indikacích doporučován v maximálních dávkách (12 g/den).
V případech, kdy jsou pro neznalost etiologického agens v úvodu terapie podána širokospektrá antibiotika, 
je po určení stafylokoka jakožto původce infekce možná deeskalace na flukloxacilin. 
Literatúra: 
Agwuh K. N. et al. Guideline for Antimicrobial Use in Orthopaedic and Trauma Surgery. NHS (2016). Do-
stupné  z:  www.dbth.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/10/GUIDELINE-FOR-ANTIMICROBIAL-USE-IN-
THE-ORTHOPAEDIC-AND-TRAUMA-DEPARTMENT.pdf
Beneš, J. Antibiotika. Grada, Praha, 1. vydanie (2018), 600 strán. 
Habib, G. et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Ma-
nagement of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European As-
sociation for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). Eur 
Heart J 36, 3075–3128 (2015).
Chong S. W. et al. Antibiotic Steering Group. Skin and Soft Tissue Infections (SSTI) Antibiotic Guidelines 
(Adult). NHS (2019). Dostupné z: www.srft.nhs.uk/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=8102&type=full&ser-
vicetype=Inline
Moser, S. et al. Probability of pharmacological target attainment with flucloxacillin in Staphylococcus aureus 
bloodstream infection:  a  prospective  cohort  study of  unbound plasma and individual  MICs.  J  Antimicrob 
Chemother 76, 1845–1854 (2021).
Simon C., Stille W. Antibiotika v současné lékařské praxi. Grada, Praha, 8. vydanie (1998), 721 strán.
Stevenson, J. et al. The use of prophylactic flucloxacillin in treatment of open fractures of the distal phalanx 
within an accident and emergency department: a double-blind randomized placebo-controlled trial.  J  Hand 
Surg Br 28, 388–394 (2003).
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Príprava parenterálnej výživy pre detských pacientov 
PharmDr. Zuzana Sárazová
Nemocničná lekáreň, NÚDCH, Bratislava

Malnutríciu definujeme ako poruchu výživy, ktorá je spôsobená neadekvátnym alebo nedostatočným príjmom 
energie alebo iných živín potrebných na správnu funkciu organizmu. Malnutrícia je závažný, život ohrozujúci 
patologický stav, ktorému je potrebné venovať rovnakú pozornosť ako iným ochoreniam. Predstavuje kom-
plexný problém, ktorý postihuje viacero orgánov a orgánových systémov v ľudskom tele. Spôsobuje stratu sva-
lov aj tuku, telesnú slabosť a únavu, vyvoláva zmeny vnútorného prostredia. Dochádza k nerovnováhe minerál-
nych látok v krvi s poklesom celkovej zásoby draslíka, horčíka a fosforu a prebytkom sodíka.
Typy liečby malnutrície delíme na tri základné kategórie: Prirodzená výživa, enterálna výživa a parenterálna 
výživa. 
Parenterálna výživa je indikovaná vtedy, keď perorálna, alebo enterálna výživa plne nepokrýva energetické a 
nutričné potreby  pacienta.  Parenterálna  výživa  musí  zabezpečovať  dodávku makronutrientov  (cukry,  tuky, 
aminokyseliny), mikronutrientov (stopové prvky, vitamíny), vodu a minerály. 
Parenterálnu výživu rozdeľujeme podľa formy:  MULTI BOTTLE systém a ALL-IN-ONE systém, podľa 
miesta podania: periférna a centrálna a podľa zloženia na doplnkovú, totálnu a orgánovo špecifickú.
Parenterálna výživa ALL-IN-ONE  sa pripravuje na Oddelení prípravy sterilných liekov. Príprava prebieha 
zmiešaním infúznych roztokov, infúznych zmesí a ampuliek jednotlivých zložiek živín a elektrolytov za prís-
nych aseptických podmienok pod laminárnym prúdením vzduchu. Príprava začína formálnym a odborným 
posúdením lekárskeho predpisu. Formálne posúdenie pozostáva z kontroly údajov o pacientovi, kompletnosti 
údajov a podpisov zodpovedných osôb. Odborné posúdenie farmaceutických inkompatibilít a limitov jedno-
mocných a dvojmocných iónov je dôležitým predpokladom na prípravu kvalitnej, stabilnej a bezpečnej paren-
terálnej výživy. Pripravovaná totálna parenterálna výživa je pripravovaná priamo na mieru konkrétneho pacien-
ta so zohľadnením jeho aktuálneho zdravotného stavu. Na príprave parenterálnej výživy sa vždy zúčastňujú 
dvaja pracovníci, kvôli vzájomnej kontrole (farmaceut + farmaceutický laborant).
V začiatkoch príprav parenterálnej výživy v roku 2000 bolo na oddelení celkovo pripravených 446 vakov, v 
roku 2021 ich počet stúpol na 6152 kusov. V súčasnosti sa v mesačnom priemere pripraví toľko vakov ako v za-
čiatkoch za celý rok.  

Individualizovaná nutriční intervence v rámci kontinua péče  
Mgr. Marek Tomečka, PhD.
Nutricia, Danone, a.s.

Zdravá a vyvážená strava je hlavním určujícím faktorem budoucího zdraví, tj. absence nebo oddálení ne-
mocí,  jako jsou kardiovaskulární onemocnění,  cukrovka, rakovina a kognitivní onemocnění.  Výživa tak 
hraje klíčovou roli v životě i v medicíně. Akutní a chronická onemocnění většiny orgánových systémů výz-
namným způsobem ovlivňují příjem potravy a celkový metabolismus ve smyslu navýšeného katabolismu, 
což vede ke s výživou souvisejícím stavům spojeným se zvýšenou morbiditou a eventuelně mortalitou.
Nedostatečný příjem nebo asimilace živin může pak být příčinou podvýživy – malnutrice. Malnutrice, kte-
rá je spojena s nemocí nebo zraněním, konstantně sestává z kombinace sníženého příjmu potravy nebo 
asimilace a různého stupně akutního nebo chronického zánětu, což vede ke změně složení těla a snížení 
biologické funkce organismu.
U všech pacientů, u kterých se očekává pobyt na JIP delší 48 hodin, je třeba zvážit nutriční intervenci. Pro 
posouzení malnutrice na JIP by mělo být provedeno obecné klinické zhodnocení, resp. screening mal-
nutrice. Pokud perorální příjem není možný, měla by být u kriticky nemocných dospělých pacientů prove-
dena/zahájena časná EV (do 48 hodin) spíše než oddalování EV nebo časná PV. Na každého kriticky ne-
mocného pacienta s očekávaným pobytem na JIP delším 48 hodin by mělo být nahlíženo jako na pacienta 
v riziku malnutrice.
Během péče na JIP a po ní je optimální nutriční intervence nezbytná pro zlepšení dlouhodobého výsledku, 
aby se snížila pravděpodobnost, že se pacient stane „obětí“ kritického onemocnění. 
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Výživových cílů často není dosaženo v žádné fázi zotavování. Je doporučováno předepsat a sledovat perso-
nalizovanou nutriční intervenci při respektování různých cílů „během následných fází cesty pacienta“ po 
kritickém onemocnění.
Nutriční intervenci v rámci kontinua péče je nutné individualizovat jak vůči konkrétnímu pacientovi a jeho 
potřebám, tak i v průběhu času a outcome vnímat v delším časovém horizontu nutné následné rehabilita-
ce jak nutriční, tak fyzické. 
Literatúra:  
Cederholm, T. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr 36, 49–64 
(2017).
Cederholm, T. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clini-
cal nutrition community. Clin Nutr 38, 1–9 (2019).
Singer, P. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition 38, 48–79 
(2019).
van Zanten, A. R. H., et al. Nutrition therapy and critical illness: practical guidance for the ICU, post-ICU, and 
long-term convalescence phases. Crit Care 23, 368 (2019). 
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