KONTROLA INTERAKCIÍ LIEKOV
manuál pre pacienta

www.interakcieliekov.sk

www.interakcieliekov.sk

1. Aplikácia pre pacientov
Pomocou aplikácie, ktorá sa nachádza na
stránke www.interakcieliekov.sk je možné
zadať svoje užívané lieky a zistiť, či medzi nimi
dochádza k interakciám. V prípade výskytu
interakcií je možné objednať sa na konzultáciu
v niektorej z lekární zapojených do projektu.
Podmienkou je bezplatná registrácia, ktorá
prebieha v časti „Založiť nový účet pacienta“.
Na stránke je možné ďalej získať všeobecné
informácie o projekte, interakciách liekov a o
databáze na ich odhaľovanie.

2. Registrácia
Pacient pri registrácii zadáva svoju e-mailovú
adresu, ktorá slúži ako prihlasovacie meno a
zároveň aj pre komunikáciu s lekárňou v
prípade objednania sa na konzultáciu.
Ako nepovinný údaj je možné zadať aj
telefónne číslo.
Pri registrácii si pacient vytvára heslo pre
budúce prihlásenie sa.
Podmienkou registrácie je súhlas s
podmienkami využívania Databázy liekových
interakcií, s ktorými je možné sa oboznámiť
po kliknutí na odkaz „Prečítať“ a súhlas so
spracovaním osobných údajov.

3. Potvrdenie registrácie
Po registrácii je pacientovi odoslaný
potvrdzujúci e-mail na overenie správnosti
zadanej e-mailovej adresy.
E-mail obsahuje odkaz, ktorý pacienta
presmeruje na stránku
www.interakcieliekov.sk, kde sa pomocou
vytvorených prihlasovacích údajov prihlási do
aplikácie.

4. Prihlásenie sa do aplikácie

uživatel@doména.sk

Pacient sa prihlasuje pomocou e-mailovej
adresy zadanej pri registrácii a hesla, ktoré si
sám vytvoril.
V prípade zabudnutia hesla klikne pacient na
text „Zabudli ste heslo?“ v spodnej časti
prihlasovacieho formulára. Na zadanú emailovú adresu mu bude doručený odkaz pre
vytvorenie nového hesla.

5. Kontrola užívaných liekov

uživatel@doména.sk

Po úspešnom prihlásení sa môže pacient v
časti „Kontrola užívaných liekov“ zistiť, či
medzi liekmi, ktoré užíva, dochádza k
interakcii.
Pacient na začiatku vyplní pohlavie a vek
osoby, ktorej lieky bude zadávať.
Tieto údaje sa odosielajú v prípade
konzultácie priamo do vybranej lekárne,
údaje sa nezhromažďujú a nie je možné ich zo
systému spätne získať.
Zadané údaje sú potrebné pre správne
vyhodnotenie potenciálnych interakcií
(niektoré interakcie sú závažnejšie napríklad u
žien alebo u osôb starších ako 60 rokov).
Po vykonanej konzultácii lekáreň nemôže
tieto údaje spätne získať zo systému a nehrozí
tak akékoľvek zneužitie, ani strata údajov.

6. Zadávanie užívaných liekov

Do riadku pod textom pacient postupne zadá
všetky lieky, ktoré užíva alebo ktoré si chce
nechať skontrolovať.
Počet zadaných prípravkov nie je obmedzený.
Pri každom lieku je možné uviesť, kedy ho
pacient užíva a doplniť prípadnú poznámku
(napríklad, že liek neužíva pravidelne, alebo
ho užíva iba pri problémoch a pod.).
Po vyplnení všetkých liekov klikne na tlačidlo
„Skontrolovať interakcie liekov“.

7. Vyhodnotenie potenciálnych
interakcií (a)
Pacientovi sa zobrazí zoznam prípravkov,
ktoré zadal.
Ku každému zadanému lieku je možné si
stiahnuť príbalovú informáciu v aktuálnej
podobe (po kliknutí na ikonu „PIL“).
Kliknutím na ikonu „i“ je možné získať ďalšie
informácie o liekoch.
Pacient má možnosť upraviť zoznam zadaných
liekov alebo upraviť informácie o užívaných
liekoch (po kliknutí na tlačidlo „Upraviť
zoznam liekov“).
Po zrolovaní stránky nižšie sa zobrazujú ďalšie
informácie.

7. Vyhodnotenie potenciálnych
interakcií (b)
Pacientovi sa zobrazí všeobecná informácia, aby
na základe vyhodnotenia nikdy neupravoval
dávku, ani nevysadzoval predpísané lieky a že je
vždy potrebné sa poradiť s lekárom alebo
lekárnikom.
Ďalej sa zobrazí text k najzávažnejšej liekovej
interakcii, ktorá je prítomná v zadanej
medikácii.
Pokiaľ je prítomná duplicita (lieky s obsahom
rovnakej účinnej látky alebo s rovnakým
účinkom), zobrazí sa takáto informácia
označená písmenom „D“.
Pacient sa môže rozhodnúť, či chce získať
podrobnejšie informácie v rámci osobnej
konzultácie v lekárni.
Na konzultáciu sa môže objednať kliknutím na
tlačidlo „Objednať sa na konzultáciu v lekárni“.

8. Výber lekárne (a)
Pacient si v ďalšom kroku vyberie lekáreň, v
ktorej by chcel konzultovať zadanú medikáciu.
Lekárne je možné vyhľadávať podľa názvu,
mesta, PSČ alebo ulice, kde sa lekáreň
nachádza.
Vybraná lekáreň obdrží zoznam liekov, ktoré
pacient zadal spolu so všetkými informáciami,
ktoré vyplnil, vrátane veku a pohlavia.

8. Výber lekárne (b)
Pri vybranej lekárni pacient vidí jej adresu,
kontaktné údaje a prípadnú poznámku, ktorú
vypĺňa lekáreň.
Následne si pacient vyberá z dní v týždni a
času konzultácie, ktoré si zvolila každá
lekáreň.
Po výbere termínu pacient klikne na tlačidlo
„Rezervovať“.
Vybraná lekáreň následne e-mailom
kontaktujte pacienta, že s ním v daný termín
počíta, prípadne si dohodne preobjednanie
na iný termín (napríklad, v prípade, ak je
medikácia pacienta komplikovaná a nie je
možné ju vyriešiť v daný časový úsek).

Zozna m lie kov

Doba užíva nia lie ku

PIL N UROFEN 4 0 0 m g - Oba le ná t a ble t a

Ráno
Na poludnie

9. Konzultácia

Večer

PIL Ibuprofe n 4 0 0 STADA - Film om oba le ná t a ble t a

Ráno
Na poludnie

užívam len pri ťažkost iach

Večer

PIL Age n 1 0 - Ta ble t a

Ráno
Na poludnie
Večer

PIL Z OCOR 2 0 m g - Film om oba le ná t a ble t a

Ráno
Na poludnie
Večer

Em ail:

suchopar@ym ail.com
uživatel@doména.sk

Telefon:
Pohlaví:

Muž

Věk:

31

Int erakcie liekov
N UROFEN 4 0 0 m g - Oba le ná t a ble t a

Ibuprofe n 4 0 0 STAD A - Film om oba le ná t a ble t a

Age n 1 0 - Ta ble t a

3

Ibuprofe n 4 0 0 STADA - Film om oba le ná t a ble t a

D

Age n 1 0 - Ta ble t a

3

N UROFEN 4 0 0 m g - Oba le ná t a ble t a

D

Lekáreň pri konzultácii odovzdá pacientovi
predpripravený formulár, ktorý obsahuje
informácie o všetkých liekových interakciách
v zadanej preskripcii.
Lekáreň taktiež odovzdá pacientovi zoznam
známych interakcií medzi zadanými liekmi a
výživovými doplnkami, potravinami,
koreninami či nápojmi.
Dokument má lekáreň predpripravený vo
formáte PDF, do ktorého je možné pridávať
ďalšie doplňujúce informácie pre pacienta.
Dokument je k dispozícii iba lekárni, ktorú si
pacient vybral na konzultáciu.
V rámci štatistického spracovania výsledkov
nie je možné spojiť užívateľa s konkrétnou
požiadavkou.

Ďakujeme za zapojenie sa do projektu
INTERAKCIE LIEKOV.

Veríme, že projekt prispeje k zvýšeniu povedomia
o liekoch a ich účinkoch a bude nápomocný pri
zlepšovaní zdravotného stavu našej populácie.
Slovenská lekárnická komora

www.slek.sk

