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Úvod a cíl: Pády jsou jedním z nečastějších problémů hospitalizovaných pacientů. Jejich výskyt je 

spojen s mnoha problémy, a proto je třeba jim předcházet. Efektivní prevence zahrnuje analýzu 

rizikových faktorů a implementaci intervencí pro minimalizaci těchto rizik. Cílem práce byla analýza 

vlivu léčiv a jiných rizikových faktorů na vznik pádu u hospitalizovaných pacientů. 

Metodika: Sběr dat probíhal od dubna do prosince 2017 ve 4 jihočeských nemocnicích. Studie se 

zúčastnili pouze pacienti, u kterých se v době hospitalizace vyskytl pád. Pro potřeby studie byla 

vytvořena online databáze, ve které byla shromažďována data o pacientech (osobní anamnéza, 

užívaná léčiva, laboratorní hodnoty a další). Analyzována byla léčiva s populačním a individuálním 

rizikem pro vznik pádu. U každého individuálně rizikového léčiva byl klasifikován typ lékového 

problému, který mohl představovat příčinu vzniku pádu. Ke každému lékovému problému byly 

přiřazeny intervence pro minimalizaci rizik. Vedle analýzy rizikových léčiv byly posuzovány i další 

rizikové faktory zvyšující riziko vzniku pádu a také léčiva nesouvisející s pádem, u kterých se však 

vyskytl nějaký typ lékového problému. Údaje o každém pádu byly zaznamenány do databáze, 

zpracovány do tabulek a vyhodnoceny.  

Výsledky: Celkem bylo hodnoceno 140 pádů, které se objevily u 136 pacientů (52,9 % pádů u žen, 

47,1 % u mužů; průměrný věk 78 let). Podle 1. stupně ATC klasifikace byla se vznikem pádu nejčastěji 

spojena léčiva ovlivňující nervový a kardiovaskulární systém. Zvýšené riziko pádu se nejčastěji 

objevilo při užívání antipsychotika tiapridu (27,9 %) a diuretika furosemidu (33,6 %). Riziko bylo 

zjištěno také u léčiv, která nejsou považována za populačně riziková, a to u metronidazolu 

a chinolonových antibiotik. Nejčastějším lékovým problémem bylo použití nevhodného léčiva 

vzhledem k věku pacienta (32,6 %). Monitoring symptomů pacienta byl nejčastěji doporučovanou 

intervencí (37,1 %). 

Závěr: Výsledky zobrazují kromě běžně známých rizikových léčiv i skupiny, kterým je rovněž třeba 

věnovat zvýšenou pozornost. Dostatečný monitoring pacientů a pečlivější výběr léčiv se zaměřením 

na individualitu pacienta je důležitý pro minimalizaci potenciálních problémů.   
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