Návod k použití

Webová aplikace pro kontrolu preskripce určená pro zdravotní profesionály i pacienty.

Výrobce:
DrugAgency, a.s.
Klokotská 833/1A
142 00 Praha
Email: licence@drugagency.cz
Telefon: 226 211 739

Jak na to
Potvrďte mail s
registračními údaji

Registrace na stránkách
www.lekoveinterakce.cz

V sekci “kontrola
preskripce” vyplňte
léčivé přípravky / ATC /
léčivé látky

Pomocí Vašeho emailu
a nového hesla se
přihlaste

Program on-line
vyhodnotí lékové
interakce

Bezpečnostní pokyny pro práci s Databází
1. Obsah Databáze lékových interakcí DrugAgency je průběžně aktualizovaný a z povahy věci nemůže
být nikdy kompletní. Veškerá péče je věnována správnosti informací, ty se ale v čase mohou měnit, tak jak se
mění lékařské poznání. Dochází též k časové prodlevě mezi publikací klinické studie, kasuistiky či informace
od držitele rozhodnutí o registraci a zanesením záznamu lékové interakce do Databáze lékových interakcí.
Nikdy se proto nespoléhejte pouze na obsah Databáze lékových interakcí jako jediný zdroj informací.
2. Databáze lékových interakcí slouží jako pomůcka, která přehledně a strukturovaně shromažďuje penzum
dosud známých informací v oblasti lékových interakcí. Existence záznamu o interakci nikdy nemůže být
důvodem pro nepodání potencionálně život zachraňující nebo jinak důležité či nezastupitelné léčby, vždy je
nutné přihlédnout k aktuálnímu stavu pacienta – může tedy nastat situace, kdy Databáze lékových interakcí
hodnotí dva přípravky jako kontraindikované, přesto však je v daném konkrétním případě možné dané
přípravky podat, avšak při zajištění opatření vyplývajících z SPC přípravku. A zároveň může Databáze
lékových interakcí vyhodnotit interakci dvou přípravků jako nezávažnou, s ohledem na stav pacienta a
zejména jeho vrozené předpoklady (genetický polymorfismus) však může jít o interakci závažnou,
potencionálně život ohrožující.
3. Léčbu konkrétního pacienta posuzuje vždy jen lékař, který je seznámen s aktuálním stavem daného pacienta,
Databázi lékových interakcí používá jen za účelem rychlého a strukturovaného získání informací o
potencionálních interakcích, které jsou podloženy vědeckými poznatky – zhodnocení relevantnosti informací
pro konkrétního pacienta musí provést lékař.
4. Databáze lékových interakcí není diagnostický nástroj.

Postup

Start

Vstupte na stránky www.lekoveinterakce.cz
a založte si nový účet.
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Registrujte

Vložte registrační údaje – email a vytvořte.
Zvolte licenci – Pacient / odborník.
Přečtěte si licenční podmínky a potvrďte
souhlas.

Potvrzení e-mailu
Do Vaší mailové schránky dorazí potvrzovací
mail k ověření správnost zadané mailové
adresy, klikněte na příslušný odkaz a budete
přesměrování k prvotnímu přihlášení.

Přihlaste se

Pomocí vytvořeného hesla a e-mailové
adresy se přihlaste do Databáze.
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e-mail
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Kontrola preskripce
V sekci kontrola preskripce zadejte léčivé
přípravky (jejich jméno, ATC či léčivou
látku)
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Zkontrolovat

Po zadání seznamu přípravků klikněte na
“Zkontrolovat interakce vybraných léků”
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Hotovo
Úspěšně jste se zaregistrovali do aplikace Databáze lékových interakcí.
V tento okamžik funguje Databáze v neplacené zkušební verzi, kdy je možné kontrolovat duplicity a
je možné zobrazovat počet interakcí zadaných přípravků. Není však možné vyvolávat konkrétní
informace.
Pro získání plné verze je třeba provést platbu licence. V případě zájmu o roční licenci nás
kontaktujte

Děkujeme za využití Databáze.
Štěpán Suchopár
stepansuchopar@drugagency.cz
info@lekoveinterakce.cz
mobil: 724 375 437
telefon: 226 211 793

Bezplatná verze - Duplicity

Duplicita
Přítomnost duplicity v preskripci je
pro pacienta vždy škodlivá, hromadí
možné nežádoucí účinky.
Představuje také neefektivní zvýšení
nákladů na léčbu.

Pro pacienty
i zdravotnické profesionály
Kontrola duplicit po registraci
zdarma.
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Plná verze - Odborník

Prediktivní zadávání
Systém prediktivního psaní
automaticky vybírá přípravky,
které nejlépe odpovídají
zadávanému textu.
Možnost vyhledávat dle léčivé
látky.

Zjednodušená
léková forma
Pro snazší výběr přípravku
jsme zjednodušili jeho lékové
formy.

Souhrn údajů
o přípravku
V seznamu zadaných přípravků má
odborník možnost stažení SPC.

Potencionální léková
interakce
Odborník má možnost zobrazit “PLI”,
seznam všech v Databázi uvedených
interakcí.

Další informace
o přípravku
Zde se rovněž zobrazují informace o
preskripčním či indikačním omezení.

SPC

PLI

i

Komplexní zobrazení
Komplexní forma zobrazení interakcí
přípravků mezi sebou
a s potravinami, doplňky stravy,
nápoji, kořením.

Filtrování interakcí
Odborník má možnost filtrovat
interakce dle jejich významu.

Podrobné informace
o lékové interakci
Po rozkliknutí podrobná informace na
základě evidence based medicine.
Informaci je možné uložit jako PDF.

Důsledek, mechanismus
a zvláštní opatření
Podrobný popis průběhu interakce spolu
s informací, jaké je doporučované
opatření u pacienta.

Komentář a literatura
V sekci “komentář” je k dispozici
výňatek z odborné literatury
i kopírovatelný odkaz na odborné
články, ze kterých je čerpáno.

Plná verze - Pacient

Tabulka základních informací
1. Informace typu „disclaimer“.
2. Nejzávažnější nalezená léková interakce.
3. V případě přítomnosti duplicity.

Podrobná informace
Zobrazení konkrétních
lékových interakcí v preskripci.

Kompletní informace
o interakcích s potravinami
Přehled všech v Databázi obsažených interakcí
zadaných léčivých přípravků s potravinami,
jejich složkami či doplňky stravy.

Přínos
Databáze lékových interakcí dodávaná jako SW
k instalaci do počítače, implementaci do NIS, či
jako webová aplikace, upozorňuje lékaře nebo
lékárníka na lékovou interakci nebo duplicitní
předpis léku a podat odbornou informaci (ve smyslu medicíny založené na důkazech) tak, aby
zdravotnický profesionál mohl vzniklou situaci řešit
optimálním způsobem (aby léčba byla účinná a
více bezpečná).
Databáze nenabízí alternativní medikaci a není
možné ji použít jako diagnostický nástroj. Volba
medikace je vždy na lékaři či lékárníkovi, který zná
konkrétního pacienta.

Datum poslední revize návodu:
11. 10. 2018

