
INTERAKCJE LEKARSTW– CZĘŚĆ KLINICZNEGO SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO
Moduł interakcji leków jest realizowany w modułach klinicznych szpitalnych systemów informatycznych FONS 
Enterprise,  FONS Akord, StaproMEDEA   we współpracy ze spółką Infopharm, a.s. Praha i jest jedną z alter-
natyw wspierających właściwe decydowanie przy przepisywaniu leków w procesie leczenia pacjenta.

Moduł interakcji leków jest bardzo ważnym narzędziem do kontroli i szacowania ryzyk farmakoterapii pacjen-
tów, a jego wyjścia są ważną podstawą do eksperckiego decydowania odpowiednich specjalistów przy świ-
adczeniu opieki zdrowotnej. Baza danych interakcji leków opracowana i dostarczana przez spółkę Infopharm, 
a.s. jest zintegrowana ze szpitalnym systemem informatycznym i służy do natychmiastowego informowania 
pracowników służby zdrowia przy przepisywaniu albo wydawaniu leków. Przepisywanie leków dla pacjenta jest 
kontrolowane pod względem wystąpienia potencjalnych interakcji leków, a produkt pomaga ustalić podejście 
do pacjenta z przepisanymi dwoma albo więcej lekami z interakcją.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

	Wsparcie procesu bezpiecznej terapii lekowej u pacjentów stosujących więcej lekarstw

	Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych, niepożądanych reakcji w wyniku interakcji leków

	Udzielenie informacji lekarzowi w odpowiedniej formie i czasie tak, aby mogły być wykorzystane do 
niezbędnej zmiany dawkowania leków i/albo do dalszych procesów, które zwiększą bezpieczeństwo, 
skuteczność i jakość leczenia

	Korzystna cena multilicencji na bazę danych Infopharm dla szpitali.

POPIS ŘEŠENÍ

Produkt umożliwia identyfikację interakcji leków w recepcie przepisanej pacjentowi, przy czym stwierdzone 
interakcje, odniesione do grup ATC, są sortowane według charakteru klinicznego (stopień 1-5), i to łącznie 
z uwzględnieniem powtarzania się, razem z ostrzeżeniem. Dla danej interakcji można przedstawić opis 
interakcji (Vademecum Infopharm) z udostępnieniem szczegółowych informacji o interakcji przy spełnie-
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niu wszystkich kryteriów medycznych opartych na dowodach (EBM). W przypadku, kiedy pomimo inter-
akcji lekarz zdecyduje o podaniu leków, istnieje możliwość udowodnienia takiego podania przez zapis 
szczegółowy (prawny punkt widzenia). Produkt umożliwia wgląd do historii leków u pacjenta. Istnieją różne 
możliwości konfiguracji zachowania systemu, na przykład możliwość zadania filtra stopnia powagi interakcji 
leków albo ustawienia okresu, za który historia ma być obserwowana. Zapisy o interakcji lekowej można 
drukować, a sporządzone dane mogą być wykorzystane dla potrzeb statycznej analizy przypadków i do 
analiz retrospektywnych.

TECHNOLOGIA

Moduł interakcji leków jest częścią klinicznych modułów szpitalnych informatycznych systemów FONS Enter-
prise, FONS Akord, StaproMEDEA.

Spółka Infopharm, a.s. udostępnia dla modułu interakcji leków systematycznie aktualizowana bazę danych 
interakcji leków Kompendium Infopharm. Ta baza danych jest przeniesiona do formy tabeli wyników i wkompo-
nowana do szpitalnego systemu informatycznego.

WARUNKI HANDLOWE

Wykorzystanie modułu interakcji leków jest uwarunkowane zakupieniem licencji na bazę danych interakcji 
leków Infopharm, dla której Stapro jest pośrednikiem i zapewnia instalacje tej bazy danych w systemie.


