
ABSTRAKT 

ÚVOD  

Prehlbujúci sa proces demografického starnutia populácie významne ovplyvňuje 

všetky oblasti spoločnosti. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje prítomnosť ochorení  

a rovnako aj množstvo užívaných liečiv. Často sa medzi najčastejšie predpisovanými 

liekmi objavujú inhibítory protónovej pumpy, ktoré zohrávajú nezastupiteľné miesto 

v liečbe mnohých gastrointestinálnych ochorení. Trend nadužívania spomínaných 

inhibítorov protónovej pumpy, ako hlavných antisekrečných liečiv, súvisí najmä s ich 

dlhodobým podávaním v rámci profylaxie súčasného užívania gastrotoxických liečiv. 

Zámerom tejto práce bolo zhodnotiť racionalitu užívania inhibítorov protónovej pumpy 

vrátane indikácií, podávaných dávok a dĺžky terapie. 

METODIKA   

Dáta zbierané a použité v tejto práci sú súčasťou projektu FIP7 programu 

EUROAGEISM H2020. Do štúdie bolo zaradených 438 geriatrických pacientov v akútnej 

starostlivosti v Brne, Prahe a Hradci Králové, ktorí boli hospitalizovaní v rozmedzí  

od augusta 2018 do januára 2019. Kritériom pre zaradenie bol vek nad 65 rokov 

a dodržanie zaraďovacích kritérií štúdie. Zo štúdie boli vylúčení seniori s poruchou 

kognitívnych funkcií (MMSE <10 bodov), s poruchou pamäti, rečovými alebo sluchovými 

vadami, pacienti hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti a v terminálnom 

štádiu ochorenia.  Dáta boli čerpané zo zdravotníckej dokumentácie pacienta a doplnené 

na základe rozhovoru s pacientom a zdravotníckym personálom. Následne bola 

vykonaná štatistická deskriptívna analýza dát s využitím Fisherovho exaktného testu. 

Stanovované boli rozdiely medzi jednotlivými sledovanými centrami (p <0,05). Okrem 

charakteristík súboru bola hodnotená najmä prevalencia gastrointestinálnych ochorení 

a symptómov, prevalencia užívania gastrotoxických liečiv a racionalita podávania liečiv 

skupiny IPP čo do indikácie, dávky a dĺžky podávania.  

VÝSLEDKY  

Štúdie sa zúčastnilo 60 % žien a 40 % mužov, priemerný vek bol 80 rokov. 53 % 

seniorov trpelo 5–9  ochoreniami a 40 % 10 a viacerými ochoreniami, 45,9 % seniorov 

užívalo 5–9 liekov. Inhibítory protónovej pumpy boli predpísané 58,5 % 

hospitalizovaným seniorom, v užívaní prevládal omeprazol (37,2 %), nasledovaný 

pantoprazolom (20,8 %). Najfrekventovanejšie bolo ich gastroprotektívne užívanie  

pri súčasnom užívaní NSAID alebo ASA (10,7 %), terapia dyspepsií (13 %), 

gastroezofageálneho refluxu (9,5 %) a vredovej choroby gastroduodena (9,9 %). 28,8 % 

pacientov užívalo inhibítor protónovej pumpy v kombinácií s antikoagulanciami, SSRI, 

kortikosteroidmi alebo antiagreganciami (s výnimkou ASA) bez prítomnosti klinickej 

diagnózy oprávňujúcej k indikácií. Pacienti najčastejšie užívali IPP mesiace (16 %), ďalej 

roky (9,4 %), týždne (9 %) a najmenej dni (7,8 %). 



ZÁVER  

Podobne ako v iných dostupných štúdiách bola potvrdená vysoká prevalencia 

užívania IPP geriatrickými pacientami, s najväčšou prevalenciou gastroprotektívneho 

podávania nie príliš rizikovým pacientom. Rastúca spotreba liečiv seniormi znamená  

aj zvýšené riziko nežiaducich účinkov či interakcií s následným poškodením pacienta. 

Cieľom liečby geriatrických pacientov by mala byť individualizovaná a racionálna 

preskripcia, vedúca k čo najnižšiemu počtu užívaných liečiv, vďaka čomu by sa znížila aj 

prevalencia užitia IPP v preventívnych indikáciách a rovnako aj ekonomická záťaž 

zdravotného systému. 
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