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Úvod: Nesteroidní antiflogistika patří pro svůj významný analgetický a antiflogistický účinek 

k nejčastěji předepisovaným léčivům. Vzhledem k četným nežádoucím účinkům a lékovým 

interakcím NSAID je vždy nutné brát ohled na jejich přítomnost v medikaci pacientů. Význam 

lékových problémů roste u geriatrických a polymorbidních pacientů, u kterých nesteroidní 

antiflogistika mohou ovlivnit již probíhající léčbu a způsobit nežádoucí komplikace. 

Cíl práce:  Cílem teoretické části této diplomové práce je zpracovat přehled lékových problémů 

se zaměřením na NÚ a LI NSAID. Cílem praktické části je poté popsat a analyzovat postoje 

seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen. 

Metodika: Provedena byla observační průřezová studie ve městě Charkov na Ukrajině. Data 

byla sbíraná metodou osobního rozhovoru se záznamem do papírového dotazníku. Použitý 

dotazník byl částečně převzatý z rigorózní práce Mgr. Barbory Růžkové na téma: „Analýza 

názorů seniorů k samoléčení analgetiky se zaměřením na ibuprofen“, v němž byly provedeny 

drobné změny přidáním dvou nových otázek a pozměněním některých možností odpovědí. 

Bylo osloveno několik domovů pro seniory. Pro nedostatečný počet respondentů byli následně 

dotazováni též senioři mimo domovy pro seniory, a sice v lékárnách, městské nemocnici 

a městském parku. 

Výsledky: Během průzkumu bylo celkem osloveno 338 seniorů, z nichž souhlasilo 

se spoluprací 160. 25,6 % seniorů trpělo bolestmi různého původu alespoň jednou týdně, 25 % 

pak trpělo bolestmi skoro každý den. Nejčastější byly bolesti svalů, kloubů, hlavy, oblast zad 

a kříže. Hlavním poradcem v problematice užívání a výběru analgetik byl podle seniorů 

lékárník. Významná část seniorů (60 ze 160) nevyžadovala radu odborníků. Nejoblíbenější 

volně prodejné analgetikum představoval mezi seniory Diklofenak a Ibuprofen. 

55 dotazovaných vědělo, že ibuprofen je léčivou látkou proti bolesti. Z pacientů užívajících 

ibuprofen (N=57) celkově nevědělo  nic o jeho nežádoucích účincích 61,4 % seniorů. Jako lék 

se závažnými nežádoucími účinky klasifikovalo přípravky obsahující ibuprofen 

14 % respondentů. Konkrétní nežádoucí účinky uvedlo pouze 11 seniorů, nejčastěji byl 

zmiňován negativní vliv na žaludek, játra či ledviny. Většina uživatelů neznala žádnou lékovou 



interakci anebo ani nevěděla význam tohoto  termínu. Nejčastěji si senioři uvědomovali 

nebezpečí interakce s léky na krevní tlak (N=2) a ředění krve (N=4). Hlavním zdrojem 

vědomostí respondentů o lékových interakcích byl příbalový leták (N=8), média (N=5), známí 

a příbuzní (N=5), zdravotnická škola (N=4).  

 

 


