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I. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

       Tak, jak se v průběhu věků vyvíjel obor farmacie, tak i role lékárníka prošla 

řadou změn. V minulosti byl lékárník odborníkem hlavně na přípravu léčivých 

přípravků, zastával ale řadu dalších odborných činností, které souvisely s léčivy 

- zabýval se jejich výzkumem, uchováváním a zkoušením, distribucí, 

v neposlední řadě byl poradcem pro nemocné. Tato tradiční úloha lékárníka se 

začala pomalu měnit spolu s vydělováním jednotlivých farmaceutických odvětví. 

Hlavní náplní práce lékárníka se stal výdej jiţ hotových léčivých přípravků, jeho 

profesionální role se tedy velmi zúţila a je v současnosti poněkud podceňována 

jak ze strany kolegů zdravotníků, tak ze strany pacientů. 

Přitom role lékárníka můţe být ve skutečnosti velmi zásadní. V posledních 

letech stále roste mnoţství léčiv, které se dostávají do rukou jak odborné tak 

laické veřejnosti a farmaceut jako odborník na léčiva by měl být garantem 

kvality podávaných léčiv. V ambulantní péči je lékárník posledním článkem 

v řetězci zdravotníků podílejících se na farmakoterapii, a proto má jedinečnou 

moţnost zasáhnout v takových případech, kdy je ohroţeno správné podání 

léčiva, zacházení s ním či dokonce jeho zneuţití, můţe také včas zachytit 

případné chyby a rizika farmakoterapie. Nemáme však v současnosti ucelené 

doklady o tom, jak se v našich podmínkách uplatňuje celý model farmaceutické 

péče, jedné ze sloţek zdravotní péče. 

Existuje řada příčin, které mohou zvyšovat rizika nesprávného pouţití léčiv. 

Jednou z nich jsou lékové chyby. Míra lékových chyb se po Evropě pohybuje od 

2,4 % v Německu do 8 % ve Velké Británii.(1) Riziko lékových chyb můţe být v 

České republice ještě o něco vyšší. Příčinou tohoto tvrzení je velmi častý 

kontakt pacienta a lékaře. Počet kontaktů s lékařem je u nás jeden z nejvyšších 

na světě. Tím je dána i vysoká preskripce a spotřeba léčiv. Protoţe zatím u nás 

nejsou plně vyuţívány účinné mechanismy kontroly preskripce (např. lékové 

záznamy pacienta), zůstávají náklady na zdravotní péči velice vysoké a jejich 

vynaloţení můţe být značně neefektivní. Pacient můţe uţívat více léčiv 

současně, aniţ by si to uvědomoval, a to můţe ve svém důsledku přispívat k 
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celkově niţšímu efektu terapie, compliance nebo dokonce pacienta poškozovat 

(např. zvýšením rizika lékových interakcí nebo duplicit).  

V České republice chybí sice studie, která by popisovaly tento jev 

komplexněji, ale dílčí projekty, jako byla analýza lékových interakcí v databázi 

pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, ukazují, ţe právě riziko 

závaţných interakcí za sledované období vzrůstá.(2)  

Tato práce se v teorii i praxi zabývá rolí farmaceuta při zajišťování  

racionálního a bezpečného pouţívání léčiv s důrazem na problematiku lékových 

chyb a potenciálních lékových interakcí. Lékárník, jako jeden ze zdravotnických 

profesionálů, je součástí procesu pouţívání léčiv, a proto je důleţité, aby si 

uvědomoval potenciální rizika farmakoterapie a hledal způsoby, jak jim 

předcházet. Naší snahou je poukázat na význam farmaceuta – lékárníka 

v celém systému zdravotní péče, na moţnosti vyuţití jeho znalostí a schopností 

při poskytování farmaceutické péče v lékárně. 

V teoretické části jsou charakterizovány neţádoucí jevy a lékové chyby 

jako potenciální rizika provázející farmakoterapii, větší prostor je dále věnován 

problematice potenciálních lékových interakcí. V poslední části je pak 

definována úloha farmaceuta při řešení a prevenci těchto rizik. Role farmaceuta 

velmi úzce souvisí s konceptem farmaceutické péče, jehoţ základní principy 

jsou také podrobněji popsány.        

       Experimentální část práce velmi těsně navazuje na část teoretickou. 

Zaměřena je na stejnou problematiku, tentokrát v reálném prostředí veřejné 

lékárny. Mezi cíle experimentální části patří: 

 analýza aktivit lékárníka při dispenzaci léčiv (typy a četnost intervencí a  

řešení vzniklých problémů) 

 srovnání identifikovaných rizik při dispenzaci a při zpětné retaxaci 

s důrazem na potenciální lékové interakce a duplicitní terapii u pacientů 

 analýza vlivu edukace na správnou dispenzační činnost a identifikaci 

lékových rizik  

 analýza vztahu mezi dobou dispenzace a četností intervencí  
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Práce je součástí širšího konceptu, který dokumentuje vyuţití klinické 

farmacie ve farmaceutické péči. Cílem práce je tedy také přispět výsledky a 

poznatky do tohoto projektu. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIV 

       Pouţívání léčiv je komplexní proces, který zahrnuje dílčí procesy jako je 

předepisování léčiva, instrukce k pouţití, dispenzace, podání a monitorování 

účinku léčiva.(3)       

       Bezpečné pouţívání léčiv (medication safety) znamená zabránění 

poškození z léčiv při jejich pouţívání a činnosti, kterými se lze vyhnout, bránit 

nebo korigovat neţádoucí jevy léčiv. (3)        

       Bohuţel se často setkáváme s nebezpečným pouţíváním léčiv včetně 

poškození a smrti pacienta. Zvyšuje se tak utrpení pacientů či rodinných 

příslušníků, rostou téţ náklady zdravotních pojišťoven, prodluţuje se doba 

hospitalizace nemocných a stoupá spotřeba léčiv nutných ke korekci lékového 

poškození pacienta, sniţuje se kvalita ţivota, zvyšuje se non-compliance 

apod.(3)           

       V následujícím textu se blíţe seznámíme s moţnými neţádoucími jevy, 

které mohou doprovázet farmakoterapii. Nastíníme moţnosti jejich prevence 

(pokud je moţná) a také zmíníme úlohu lékárníka v této problematice. 

1.1 Nežádoucí jevy – obecný úvod 

       Neţádoucí jev léčiva (adverse drug event, ADE) je definován jako 

poškození, velké či malé, způsobené uţitím (nebo neuţítím) léčiva. Jsou dva 

typy neţádoucích jevů léčiv: ty, které jsou způsobené chybami a ty, které se 

objevují navzdory správnému uţívání. (4)       

       Preventabilní neţádoucí jev léčiva (preventable adverse drug event) je 

jakýkoliv neţádoucí jev léčiva, který by neměl nastat, jestliţe se pacientovi 

dostane standardní péče v potřebný čas; pokud k takovému jevu dojde, je 

spojován s lékovou chybou.(4)      

       Nepreventabilní neţádoucí jev léčiva (unpreventable adverse drug event) je 

neţádoucí jev léčiva, který není následkem chyby, ale odráţí riziko 
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neodmyslitelně spjaté s léčivy a není moţno mu předejít na základě 

současných znalostí.(4) V tomto případě mluvíme o neţádoucím účinku léčiva 

(NÚL). 

       Potenciální neţádoucí jev léčiva (potential adverse drug event, PADE) je 

závaţná léková chyba – taková, která by mohla způsobit  neţádoucí jev léčiva, 

k čemuţ ale nedošlo buď díky šťastné náhodě nebo protoţe chyba byla 

zachycena a opravena. Zkoumání potenciálních neţádoucích jevů léčiv 

pomáhá zjistit, kde systém selhává (chyba) a kde funguje (zabránění chybě).(4)  

       Česká legislativa (zákon č. 269/2003 sb. o léčivech, §2 odst. 24) zmiňuje 

pojem „neţádoucí příhoda“. Tou se rozumí jakákoli nepříznivá změna 

zdravotního stavu postihující pacienta nebo subjekt hodnocení, i kdyţ není 

známo, zda je v příčinném vztahu k léčbě tímto přípravkem. (5)     

      V USA mají neţádoucí jevy za následek více neţ 770 000 případů 

poškození zdraví nebo smrti ročně a pro kaţdou nemocnici znamenají roční 

zvýšení nákladů aţ 5,6 milionů dolarů (záleţí na velikosti nemocnice).(6) 

Odhaduje se, ţe roční náklady spojené s neţádoucími jevy léčiv jsou v USA 

vyšší neţ celkové náklady vynaloţené na léčbu kardiovaskulárních 

onemocnění. (7)  

       Oběma skupinami neţádoucích jevů se dále budeme zabývat podrobněji. 

1. 2 Nežádoucí účinky léčiv 

1.2.1 Definice a statistiky 

       Neţádoucí účinek  léčiva (NÚL, neţádoucí reakce léčiva, adverse drug 

reaction, ADR) je definován jako nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho 

podání, která se dostaví po dávce běţně uţívané k profylaxi, léčení či určení 

diagnózy onemocnění nebo k obnově, úpravě či jinému ovlivnění fyziologických 

funkcí.(4) 

       Závaţným neţádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí takový 

neţádoucí účinek, který má za následek smrt, ohrozí ţivot, vyţaduje 

hospitalizaci nebo prodlouţení probíhající hospitalizace, má za následek trvalé 
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či významné poškození zdraví či vznik pracovní neschopnosti, nebo se projeví 

jako vrozená anomálie či vrozená vada u potomků.(4)   

       Neočekávaným neţádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí takový 

neţádoucí účinek, jehoţ povaha, závaţnost nebo důsledek jsou v rozporu s 

informacemi uvedenými v souhrnu údajů o přípravku u registrovaného léčivého 

přípravku nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi, například se 

souborem informací pro zkoušejícího u hodnoceného léčivého přípravku, který 

není registrován.(4) 

       Problematika neţádoucích účinků léčiv má závaţné zdravotní, sociální i 

ekonomické důsledky: (8, 9, 10)  

o V USA zodpovídají asi za 3-7% hospitalizací  

o Vyskytují se u 10–20 % hospitalizovaných nemocných, z toho 10 – 20% 

jsou váţné NÚL 

o Jsou příčinou úmrtí u 0,1 % nemocných léčených interními obory a 0,01 % 

nemocných léčených chirurgickými obory; jiné zdroje uvádějí neţádoucí 

účinky jako příčinu úmrtí u 0,3 % (nebo i více) nemocných 

o Nepříznivě ovlivňují kvalitu ţivota 

o Ovlivňují compliance léčby 

o Napodobují projevy onemocnění s následným vyšetřováním a léčením 

 

       Ačkoliv z uvedené definice WHO vyplývá, ţe neţádoucí účinky patří mezi 

neţádoucí jevy, kterým nelze předcházet, existují určité ukazatele, které nás 

mohou na moţnost výskytu neţádoucí reakce upozornit. Jsou to následující 

rizikové faktory pro vznik neţádoucí reakce: (11) 

o Současné uţívání více léčiv 

o Polymorbidita 

o Délka uţívání léčiva 

o Riziková skupina (novorozenec, děti, starší pacienti) 

o Ţenské pohlaví 

o Genetická predispozice, příslušnost k nějaké etnické skupině 

o Reakce na léčiva a hypersenzitivita v anamnéze 
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o Dysfunkce vylučovacích orgánů 

o Pozměněné fyziologické pochody  

o Nevhodné předepisování, uţívání nebo monitorování 

o Nedostatek edukace u pacienta a jiná selhání systému 

 

1.2.2 Klasifikace nežádoucích účinků léčiv 

Tabulka 1 zobrazuje klasifikaci neţádoucích účinků léčiv: (9) 

   Tabulka 1 Klasifikace neţádoucích účinků léčiv 
 

Typ 
Jednoslovná 

charakteristika v 
angličtině 

Popis Příklad 

A Augmented 

Vyplývají z farmakologických 
účinků léčiva, přičemţ se 
projeví (zvýrazní) ty, které 
jsou neţádoucí. Jsou proto 
předvídatelné a mohou se 
vyskytnout u kohokoliv 
v závislosti na dávce a 
terapeutické šíři; představují 
více neţ 80% všech 
neţádoucích účinků léčiv 
(perlík 110) 

Zácpa po 
opioidech nebo 
anticholinergních 
léčivech 

B Bizzare 

Nezávisí na typických 
farmakologických účincích 
léčiva ani na dávce. Obvykle 
nepředvídatelné. Vyskytují 
se jen u někoho jako projev 
přecitlivělosti, idiosynkrazie.  

Exantém po 
ampicilinu, porfyrie 
po karbamazepinu 

C Continuous 

Spojené s dlouhodobým 
uţíváním léčiva 

Analgetická 
neuropatie, 
tardivní dyskinézy 
po neuroleptikách 

Syndrom z vysazení (někdy 
povaţováno za samostatnou 
skupinu neţádoucích účinků 
typu E – ending of use) 

Adrenokortikální 
nedostatečnost po 
vysazení 
kortikoidů 

D Delayed 

S opoţděným (oddáleným) 
výskytem ( i po delší době 
po přerušení podávání 
léčiva) 

Teratogeneze, 
karcinogeneze 
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       Neţádoucí účinky můţeme také hodnotit podle závaţnosti: (10) 

  Slabý NÚL: není potřeba ţádná protilátka nebo léčba; hospitalizace   

nemusí být prodluţována 

  Mírný NÚL: je zapotřebí změna v léčbě (např. úprava dávky, nasazení 

dalšího léčiva), ale situace nutně nevyţaduje přerušení uţívání daného 

léčiva; hospitalizace se můţe prodlouţit nebo můţe být zapotřebí 

specifická léčba  

 Závaţný NÚL: potenciálně ohroţuje ţivot a vyţaduje přerušení léčby 

daným léčivem a je zapotřebí specifická léčba neţádoucího účinku 

 Smrtelný NÚL: přímo nebo nepřímo vede ke smrti pacienta 

 

1.2.3 Eliminace rizik spojených s NÚL, farmakovigilance 

       Mnohé neţádoucí účinky léčiv nejsou snadno a rychle identifikovatelné 

nebo odvoditelné z farmakologických účinků. Jak vyplývá z tabulky 1, některé 

neţádoucí účinky se projeví aţ po delší době podávání léčiva (typ C a D) nebo 

jen u některých citlivých jedinců (typ B). Proto je tak důleţité monitorování NÚL 

po jejich registraci a zavedení do širšího uţívání.(9) Tím se zabývá 

farmakovigilance, kterou SÚKL charakterizuje následovně:  

        „Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich 

registraci směřující k zajištění maximální bezpečnosti a co nejvýhodnějšího 

poměru prospěšnosti léčivého přípravku k jeho rizikům. Farmakovigilance 

zahrnuje zejména shromažďování informací významných pro bezpečnost 

léčivého přípravku, včetně informací získaných prostřednictvím klinických 

hodnocení, jejich vyhodnocování a provádění příslušných opatření.“(12) 

       Součástí farmakovigilance je systém monitorování NÚL, jehoţ základem je 

jednak princip spontánních hlášení, která v některých zemích představují 

povinnost zdravotníků, a dále jde o organizované sledování rizik 

farmakoterapie, které můţe být nařízeno drţiteli registrace po určité období 

obchodování s léčivem (tzv. vyţádaná hlášení) a zadavatelům klinické studie 

(tzv. study reports – zprávy ze studíí).(13)  
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       Podle směrnic Evropské unie si kaţdý její členský stát musí vytvořit národní 

farmakovigilanční systém pro sběr a hodnocení informací o NÚL. V České 

republice je národním farmakovigilančním centrem Státní ústav pro kontrolu 

léčiv (SÚKL). Systém hlášení neţádoucích účinků se týká lékařů, lékárníků, 

zadavatelů klinického hodnocení léčiv, drţitelů rozhodnutí o registraci a 

provozovatelů v souladu se zákonem číslo 269/2003 Sb. o léčivech .(14) Na 

úrovni Evropské unie se monitorováním NÚL zabývá Evropská agentura pro 

léčiva (EMEA – The Europian Agency for the Evaluation of Medicinal Products), 

která mimo jiné vytvořila evropský informační systém a síť pro výměnu a 

zpracování farmakovigilačních údajů (EudraVigilance). Na světové úrovni je 

podobnou institucí Mezinárodní centrum monitorování neţádoucích účinků léčiv 

Světové zdravotnické organizace, které bylo zaloţeno roku 1968 v Ţenevě 

(nyní sídlí v Uppsale ve Švédsku) a v současnosti se na tomto mezinárodním 

projektu podílí více neţ 70 zemí.(13) 

       Přestoţe je v mnoha zemích (včetně naší) hlášení NÚL povinností lékařů a 

lékárníků, setkáváme se v mezinárodním měřítku s rozdílnou frekvencí 

hlášení.(13) Česká republika by zde mohla navázat na systém spontánního 

hlášení NÚL, který se podařilo vybudovat v Československu jiţ v 70. a 80. 

letech, a to na vysoké úrovni. O tom, jaký důraz byl u nás kladen na tento 

způsob farmakovigilance, svědčí také skutečnost, ţe Československo bylo 

jednou z 10 zakládajících zemí Mezinárodního centra monitorování 

neţádoucích účinků léčiv Světové zdravotnické organizace. Bohuţel však 

systém spontánního hlášení neţádoucích účinků léčiv v ČR v devadesátých 

letech upadal (19) – ještě v roce 1992 bylo na SÚKL posláno 1172 hlášení, 

v roce 1996 uţ jen 264 hlášení. V současné době se situace zlepšuje. SÚKL 

zaloţil centrum farmakovigilance a přizpůsobil strategii při organizaci hlášení 

novým podmínkám a spolu s odbornými společnostmi začal hledat moţnosti 

oţivení této důleţité činnosti. Počet hlášení se opět zvyšuje – v roce 2003 to 

bylo 1140 hlášení a zlepšila se i kvalita zpráv. Abychom se dostali na úroveň 

rozvinutých zemí Evropské Unie, měl by SÚKL obdrţet více neţ 4000 hlášení 

ročně, čehoţ se plánuje dosáhnout v roce 2008.(13)  
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       Kromě fungujícího systému monitorování výskytu neţádoucích účinků je 

třeba také zajistit, aby takto získané informace měli k dispozici všechny osoby, 

které se s léčivy dostávají do kontaktu, tzn. zdravotničtí pracovníci, ale také 

pacienti. Závazným zdrojem informací o NÚL jsou Souhrn údajů o přípravku 

(SPC) a Příbalová informace (PI), které jsou schvalovány v průběhu 

registračního řízení. Tyto i mnohé další zdroje informací o neţádoucích účincích 

léčiv (kompendia, příručky, databáze) uvádějí různě dlouhé výčty neţádoucích 

účinků. Z nich však většinou nebývá zřejmé, jaká je pravděpodobnost nebo 

frekvence výskytu jednotlivých neţádoucích účinků. Některé z nich jsou 

uváděny jen proto, ţe byly např. pouze jedinkrát popsány.(9) 

       Protoţe prakticky všechna léčiva mají potenciál pro neţádoucí účinky, při 

předepisování je vţdy nutné přihlíţet k poměru riziko/benefit u konkrétního 

pacienta.(10)  

 

1. 3 Lékové chyby 

1.3.1 Definice a statistiky 

       Léková chyba (chyba při pouţití léčiva, medication error) je jakýkoliv jev, 

kterému lze předejít a který můţe vést k nevhodnému uţití léčiva nebo můţe 

vést k poškození pacienta, ačkoliv léčba je pod kontrolou zdravotnického 

profesionála nebo konzumenta. Takové jevy se mohou týkat výkonu povolání 

nebo zdravotnických produktů, postupů a systémů, včetně předepisování, 

objednávání, označování, balení a pojmenovávání léčiv, přípravy léčiv a jejich 

dispenzace, distribuce, podávání léku, monitorování a uţívání. (NCC MERP, 

1998) (4) 

       Pojem „medication error“ nebo „medical error“ je u nás překládán jako 

„léková chyba“, i kdyţ zejména druhý z pojmů se týká chyb, které se vzniknou 

při jakékoli činnosti v celém systému zdravotní péče, nejen při pouţívání léčiv.  

       Uvádí se, ţe více neţ 2/3 lékových chyb mohou přímo ohrozit pacienta. (15)  
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       Bylo odhadnuto, ţe v USA jsou preventabilní chyby příčinou 44 000 – 

98 000 úmrtí ročně.(3) Na základě  niţšího odhadu – 44 000 úmrtí ročně – se 

lékové chyby řadí na osmé místo mezi příčinami smrti ve Spojených Státech. Je 

to výše neţ nehody motorových vozidel (43 458), rakovina prsu (42 297) nebo 

AIDS (16 516). (Agency for Healthcare Research and Quality, 2002) (16) 

       Poškození, kterým lze předejít a která jsou následkem lékových chyb, stojí 

ekonomiku od 17 do 29 miliard amerických dolarů. Polovina z toho jsou náklady 

na zdravotní péči. (Institute of Medicine, 1999) (16)
   

       Zhruba jeden z pěti Američanů (22%) uvádí, ţe on nebo nějaký člen jeho 

rodiny má zkušenost s lékovou chybou. (The Commonwealth Fund, 2002) (16) 

       Na základě nejlépe dostupných údajů v Anglii (které byly získány 

extrapolací z malé studie provedené ve dvou zařízeních akutní péče) se 

odhaduje, ţe okolo 10 % pacientů přijatých do nemocnice (asi 900 000 pacientů 

podle počtu přijetí do nemocnic v roce 2002/3) zaţilo nějakou nehodu ohroţující 

bezpečnost pacienta a skoro polovině z těchto případů bylo moţné předejít. 

Tato studie dále odhaduje, ţe 72 000 těchto nehod mohlo způsobit úmrtí 

pacienta. Studie z Austráli, Nového Zélandu a Dánska naznačily podobné 

závěry. Ačkoliv většina výzkumů byla zaměřena na počty incidentů v akutní 

péči, zásadní aspekty této problematiky se vztahují i k ostatním zařízením 

zdravotní péče. (17)  

 

1.3.2 Klasifikace lékových chyb 

       National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCC MERP) v USA vytvořila klasifikaci lékových chyb z hlediska 

závaţnosti následovně (Tab. 2).  Tato klasifikace by měla slouţit ke standardní 

kategorizace lékových chyb, v USA se vyuţívá při hlášení lékových chyb. 
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         Tab. 2 Klasifikace lékových chyb 
(18)

  

Kategorie 
omylu 

Výsledek 

Bez omylu 

Kat. A Okolnosti mohou být příčinou omylu 

Omyl, bez poškození pacienta 

Kat. B  Chyba se vyskytla, ale medikace se nedostala k pacientovi  

Kat. C Chyba se vyskytla a zasáhla pacienta, ale nepoškodila ho 

Kat. D Chyba se vyskytla a vyţaduje monitoring, ale pacienta nepoškodila 

Omyl, poškození pacienta 

Kat. E Způsobený omyl vyţaduje léčbu anebo intervenci dočasně poškozeného pacienta 

Kat. F Způsobený omyl vyţaduje počáteční nebo dlouhodobější hospitalizaci pacienta 

Kat. G Výsledkem omylu je trvalé poškození pacienta 

Kat. H Výsledkem omylu je nebezpečí úmrtí pacienta (anafylaxe, srdeční selhání) 

Omyl, úmrtí 

Kat. I Omyl způsobí smrt pacienta 

 

       Zmiňovaný pojem „poškození“ pacienta zahrnuje jednak dočasné nebo 

trvalé zhoršení tělesné konstrukce nebo funkcí, které vyţaduje intervenci, dále 

zahrnuje chybu mající za následek smrt. Intervence můţe znamenat 

monitorování stavu pacienta, změny v terapii nebo aktivní medikamentózní 

nebo operační léčbu. (18)     

       Podle kategorizace lékových chyb se nejčastěji vyskytují omyly kategorie C 

(80 %), kategorie D (15 %), kategorie E (4 %).(21) 

1.3.3 Typy a příčiny lékových chyb 

       Jednoznačnou příčinou lékových chyb je selhání lidského faktoru při 

pouţívání léčiv, přičemţ některé chyby jsou způsobeny pochybením jedince, 

některé chyby vyplývají z nedostatků systému při poskytování zdravotnické 

péče. K výskytu chyb můţe přispívat zavádění trţních principů do farmacie a 

značná nepřehlednost na poli léčiv (vlivem jejich vysoké nabídky a nezřetelného 

rozlišení), ale také zvýšení počtu vysoce účinných léčiv, vysoká vytíţenost 
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zdravotnických pracovníků administrativními úkony, špatná organizace 

zdravotnických sluţeb, nedostatečné nebo zavádějící informace o léčivech.(15) 

       Konkrétní příklady lékových chyb: (1, 3, 19, 21) 

o Nevhodný výběr léku nebo chybně předepsaná dávka, dávkovací schéma 

či doba uţívání  

o Předepsání léku bez příslušných opatření, který můţe vyvolat známou 

lékovou interakci  

o Předepsání léku s nesprávným názvem, v nesprávné lékové formě, pro 

nesprávnou aplikační cestu nebo o nesprávné síle či koncentraci.  

o Předepisování několika generik a tím překročení maximální dávky léčiva 

o Předepsání léku přes známou idiosynkratickou reakci  

o Chybně přečtený předpis farmaceutem a následná chyba při výdeji léku 

nebo v dávkování 

o Záměna léků (při preskripci i dispenzaci), zejména pokud se jedná o 

podobné názvy  

o Nesprávné pokyny pro pacienta  

o Nesprávné podání léku zdravotníkem nebo samotným pacientem, příčinou 

omylu mohou být mimo jiné opět podobné názvy, obaly, nebo 

nezvýrazněná síla přípravku. 

o Nesprávné skladování léku farmaceutem nebo pacientem, čímţ je 

ohroţena účinnost léku 

o Uţití expirovaného léku, čímţ je opět ohroţena účinnost léku  

o Pacient není jistý, jak lék správně uţít – hrozí riziko, ţe jej uţije nesprávně 

o Nesprávné podání léku z důvodu vynechání dávky 

o Nesvědomité nahrazení léku produktem, který je horší kvality  

o Podceňování monitorování farmakoterapie (např. zanedbání kontroly 

účinnosti a bezpečnosti warfarinu pomocí INR 

o Apod. 
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       Pro úplnost zde zmíníme i další „medical errors“, které se přímo netýkají 

pouţívání léčiv, ale také souvisí s poskytováním zdravotní péče: (20) 

o Chyby při operacích, jako například amputace nesprávné končetiny, 

o Diagnostické chyby jako například chybná diagnóza vedoucí k nesprávné 

volbě terapie, nepouţití indikovaného diagnostického testu, nesprávná 

interpretace výsledků testu, ignorování abnormálních výsledků 

o Selhání zařízení, jako například defibrilátoru s vybitými bateriemi nebo 

infuzní pumpy s vadným ventilem 

o Nozokomiální a pooperační infekce 

o Poškození spojená s krevní transfúzí  

o Apod.    

 

       Lékovou chybu v průběhu léčebného procesu můţe způsobit lékař, sestra, 

farmaceut, dospělý pacient. U dětí je příčinou omylu buď rodič, nebo dítě 

samotné, které nejčastěji ze zvědavosti uţije neindikované léčivo, nebo uţije 

neúměrně vysokou dávku ordinovaného léčiva.(21)        

       Tabulka č. 3 uvádí, jakých chyb se nejčastěji dopouští zdravotnický 

personál: (21) 

              Tab. 3: Typy a četnost omylů způsobených zdravotnickým personálem 

Typ omylu Děti % Dospělí % 

Nesprávný čas podání 4 5 

Nesprávná cesta podání 2 2 

Nesprávný pacient 2 3 

Nesprávná léková forma 3 2 

Neordinované léčivo 30 41 

Nesprávná preskripce 5 6 

Nepoměr dávka/mnoţství 47 28 

Administrativní chyba 1 3 
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       Byly zkoumány i příčiny selhání lidského faktoru ve zdravotnictví: (21) 

o Nepozornost – 36% 

o Zvýšená pracovní zátěţ – 15% 

o Nezkušený personál – 12% 

o Nedostatek personálu – 8% 

o Časté výměny personálu, výměna směny – 8% 

o Zastupování – 5% 

o Cirkulace personálu – 3% 

o Náhlé situace – 3% 

o Nepokrytí 24-hodinovou sluţbou – 2% 

 

       V roce 2002 byla v USA publikována léčiva, u kterých nejčastěji dochází 

k lékovým chybám u dospělých pacientů podle hlášení do centra v USA: 

intravenózní roztoky (dextróza, fyziologický roztok), acetaminophen, 

metylfenidát HCl, albuterol, amoxicilin, gentamycin, fenytoin, klonidin, ketamin, 

kalium v i.v. formě, ranitidin.(21) 

       Institute for Safe Medication Practices (ISMP) sestavil seznam léčiv, která 

jsou vnímána jako potenciálně nebezpečná. Pokud by při jejich uţití došlo 

k chybě, mohlo by dojít k váţnému poškození pacienta. Proto by se při 

pouţívání těchto léčiv mělo dbát zvýšené opatrnosti.(22)  

       ISMP uvádí tyto skupiny léčiv: adrenergní agonisté či antagonisté (i.v.), 

anestetika (inhalační, i.v.), kardioplegické roztoky, chemoterapeutika (p.o., i.v.), 

dextróza (hypertonický roztok, 20% a více), dialyzační roztoky, epidurální nebo 

intrathekální léčiva, inhibitory glykoproteinů IIb/III, perorální antidiabetika, léčiva 

s inotropním účinkem, lipozomální formy léčiv (např. lipozomální amfotericin B), 

mírná sedativa, narkotika, opiáty (i.v., p.o.), neuromuskulární blokátory (např. 

sukcinylcholin), radiokontrastní látky (i.v.), trombolytika, fibrinolytika (i.v.), totální 

parenterální výţivy.(22)  

       ISMP dále uvádí tato specifická léčiva: amiodarone (i.v.), injekční kolchicin, 

injekční nefrakcionovaný heparin, nízkomolekulární hepariny, inzulín (s.c., i.v.), 

lidokain (i.v.), injekční síran hořečnatý, methotrexát (p.o., neonkologická 
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indikace), nesiritid, injekční nitroprusid sodný, chlorid draselný pro injekce – 

koncentrát), injekční fosfát draselný, injekční chlorid sodný (hypertonický roztok, 

více neţ 0,9%), warfarin.(22)  

       Jednou ze situací, které jsou rizikové z hlediska chyb je moment, kdyţ 

pacient je přijímán nebo propouštěn z nemocnice. Často v nemocnici neví, jaké 

všechny léky pacient uţívá, a kdyţ se pacient vrací z nemocnice, obvodní lékař 

a farmaceut neví, jaké změny v medikaci byly v nemocnici provedeny a proč. 

Tyto chyby mají vysoký potenciál způsobit poškození pacienta, protoţe mohou 

být přeneseny do záznamů pacienta a mohou být opakovány.(23)  

1.3.4 Eliminace rizik spojených s lékovými chybami, kultura bezpečnosti 

       Uvědomění si chyb je základní předpoklad pro zlepšení bezpečnosti 

farmakoterapie pro pacienta.(15) Dlouhodobým cílem je analyzovat faktory, které 

mohou chyby způsobovat, nalézat moţnosti kontroly a hledat metody prevence, 

eventuálně způsoby jejich řešení.(15) Těmito úkoly se zabývá kultura 

bezpečnosti. Sleduje neţádoucí jevy, kterým lze předcházet nebo je léčit a 

potenciální neţádoucí jevy, které lze zachytit. (15)  

       Kultura bezpečnosti je kultivována především Institutem pro bezpečné 

uţívání léčiv v praxi (Institute of safety medicine practice, ISMP) ISMP operuje 

hlavně v USA a určitá větev je ve Španělsku. (3) V USA se neţádoucími jevy 

zabývá například FDA prostřednictvím programu MedWatch nebo National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC 

MERP). V rámci Evropy je kultura bezpečnosti nyní rozpracována jak komisí 

expertů při Evropském parlamentu, tak i výborem expertů pro management 

bezpečnosti a kvality léčiv (Committee of experts on management of safety and 

quality in health care) u Evropské zdravotní komise ve Štrasburku.(3)  

        Pro hlášení a monitorování neţádoucích účinků léčiv byly v řadě zemí 

vypracovány systémy, které v současnosti běţně fungují. V případě lékových 

chyb je situace horší. Problematikou lékových chyb se nejvíce zabývají v USA.  

V Evropě prozatím není z tohoto pohledu dobrá situace. Na kongresu FIP 2003 

bylo uvedeno, ţe pouze Španělsko, Anglie a Irsko hlásí lékové chyby na 
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národní úrovni. Na lokální úrovni je sedm států, které provádí hlášení na úrovni 

nemocnic (Belgie, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, UK, Irsko a Finsko), na 

úrovni veřejných lékáren je to Nizozemsko, Švédsko, UK, Irsko a Finsko. (24)  

V České republice momentálně probíhá projekt hodnotící úlohu farmaceuta při 

identifikaci a dokumentaci lékových chyb. Projekt vychází z iniciativy 

Farmaceutické fakulty UK a České lékárnické komory. V naši zemi však není 

ţádná národní autorita, která by se touto problematikou více zabývala a které 

by bylo moţné případné lékové chyby hlásit. 

       Přitom ale právě znalost chyb a jejich příčin je základním kamenem při 

budování kultury bezpečnosti. Pokud chceme lékové chyby co nejvíce 

eliminovat, musíme vědět, proč vznikají. Sběr informací o lékových chybách 

můţe probíhat několika způsoby: (21) 

o Telefonické ankety pro pacienty nebo telefonická hlášení odborníkem 

o Sběr údajů elektronickou poštou od odborníků i laiků 

o Oficiální dokument pro evidenci a hlášení všech lékových chyb, přičemţ 

hlášení můţe být anonymní. 

 

       Takto je moţné získat údaje o celkovém počtu chyb, které mohou být 

tříděny dle stupně závaţnosti. Dále lze takto zjistit, jaké procento chyb způsobili 

lékaři, sestry, farmaceuti nebo pacienti (21), můţeme stanovit nejčastější příčiny 

chyb. Na základě těchto informací můţeme přijmout konkrétní opatření, která 

by měla do budoucna podobným rizikovým situacím předcházet. Bohuţel řada 

zdravotníků se nezapojí do monitorování lékových chyb jednak protoţe nechce 

přiznat své selhání a moţná zde svou roli hraje i strach z případného 

potrestání.  

       Různé studie ukázaly, ţe nejlepší cestou ke sníţení počtu chyb je zaměřit 

se na základní nedostatky systému, nikoliv trestání konkrétních pracovníků.(17) 

Systematické zabezpečování kvality a kontinuální zlepšování kvality tvoří 

základ pro vytvoření bezpečnějšího prostředí pro pacienty při pouţívání léčiv.(25) 

Efektivní strategie pro redukci chyb je znemoţnit týmu, aby chybu udělal a 

podporovat odhalování a korekce chyb před tím, neţ pacient bude poškozen.(3)   
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       V rámci prevence lékových chyb je třeba se soustředit na následující 

aspekty farmakoterapie: 

 Informace o pacientovi (jeho zdravotním stavu, farmakoterapii, proběhlých 

vyšetřeních apod.) musí být přístupné pro všechny zdravotníky pečující o 

pacienta. Zajištění těchto základních informací v době předepisování, 

dispenzace a podání léčiva signifikantně sníţí výskyt preventabilních 

neţádoucích jevů.(3)  

 Zdravotníci musí mít komplexní znalosti o léčivech, v případě potřeby musí 

umět vyuţívat dostupné informační zdroje.  

 Pacient má právo na kompletní informace o léčivu. Hlavním zdrojem 

informací je pro něj farmaceut nebo jiný zdravotník, dále je to příbalový 

leták. Ten je sestavován výrobcem a schvalován příslušným úřadem při 

registraci. Měl by být pro pacienta srozumitelný a samozřejmě obsahovat 

správné informace. Farmaceuti by si také měli uvědomit, ţe pacienti stále 

ve větší míře získávají informace z internetu. Farmaceuti by měli o tomto 

mluvit se svými pacienty, aby zjistili, jak pacienti chápou svou léčbu a aby 

si mohli pohovořit o případných nespolehlivých informacích 

z profesionálního hlediska.(23) 

 Recept musí být čitelný a jednoznačný, je vhodné vyhýbat se zkratkám, 

pozornost je třeba věnovat také desetinné čárce. Kromě základních 

součástí (jméno, datum narození, případně váha, název léku, léková 

forma, síla přípravku) by recept měl vţdy obsahovat pokyny pro uţívání, 

navíc krátká poznámka o účelu uţívání léčiva (např. při kašli) můţe 

pomoci při kontrole vydávaného léčiva.(25) 

 Obaly a označení léků by měly být navrţeny s ohledem na minimalizování 

chyb při výběru a pouţití.(25) Při dohledu nad tvorbou názvů a obalů by 

měly významnou roli hrát lékové agentury (SÚKL v ČR, EMEA v EU). 

Ukazuje se však, ţe částečně jsou tyto agentury pod tlakem průmyslu, 

protoţe jejich rozpočet je v EU většinou závislý na poplatcích 

z registrace.(3) Při registraci je schvalován název a vzhled obalu přípravku, 

výrobce tedy za případné pozdější chyby plynoucí ze záměn názvu či 
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obalu nenese zodpovědnost. Zde je tedy pravděpodobně nutné vést 

aktivitu z řad zdravotníků a sbírat doklady o rizicích daných nevhodným 

balením, nevhodným potiskem a nevhodnou příbalovou informací.(3)  

 Z hlediska bezpečnosti se ukazuje jako výhodné zavádění 

jednodávkového systému, kde můţe proběhnout kontrola lékárníkem a 

vše je připraveno pro konkrétního pacienta.(3) 

 Pokud jsou nutné výpočty při podávání nebo vydávání léků, měla by být 

začleněna dvojitá kontrola.(25)  

 Je důleţité neopomíjet kontrolu dispenzace. Ta se běţně provádí při 

retaxaci a tímto způsobem lze eliminovat některé chyby. Je však nutno 

provádět retaxaci v relativně krátké době po výdeji léčiva, aby mohla být 

v případě chyby včas zajištěna náprava.(3)  

 Výzkum vedený AHRQ ukázal, ţe počítačové systémy mohou sniţovat 

lékové chyby a předcházet neţádoucím jevům, mohou však přinášet 

chyby jiného charakteru.(6)  

 Pro jednotlivé činnosti při pouţívání léčiv by měly být zaváděny standardy 

- ty mohou být určeny státem, popřípadě jinou autoritou (např. správná 

lékárenská praxe) nebo mohou být sestaveny jednotlivými zdravotními 

zařízeními na základě jejich vlastních podmínek a zkušeností. Výhodné je 

pouţívání standardních léčebných postupů a protokolů, protoţe tak 

nedochází ke zmatkům a není třeba se spoléhat na paměť, která je 

zodpovědná za mnoho chyb.(20) 

 Celá problematika by měla být pod patronátem určité organizace, která by 

měla na starosti systém hlášení a monitorování chyb, edukaci zdravotníků 

apod.  

 Základním předpokladem úspěchu je otevřená komunikace a spolupráce 

mezi pacientem, zdravotníky, farmaceutickým průmyslem a státními 

institucemi. 
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1.4 Role lékárníka při zajišťování bezpečného používání léčiv 

       Bezpečné pouţívání léčiv vyţaduje multidisciplinární přístup všech 

subjektů, kteří lék předepisují, distribuují či ho sami spotřebovávají.(3) Mezi 

hlavní činitele patří lékař, zdravotní sestra, lékárník a pacient. Lékař v kontaktu 

s pacientem má ve své profesi velmi konkrétní znalosti o pacientovi a o tom, jak 

reaguje na léčivo. Lékař je obvykle tím kdo vytváří zásadní farmakoterapeutický 

záměr. Sestra, i kdyţ o léčivech ví nejméně, má mnoho věcí odpozorovaných 

pravidelným denním podáváním léčiv. Pacient je neméně důleţitý subjekt v této 

problematice, protoţe sám si můţe významně zvýšit vlastní bezpečnost při 

pouţívání léčiv jak dodrţováním doporučených pravidel o uţití léčiva, tak 

pochopením, ţe není vhodné léčiva naduţívat nebo naopak svévolně 

vysazovat. Pacient můţe rovněţ upozornit na neobvyklou reakci svého těla, a 

tak přispět k identifikaci problémů ve farmakoterapii.(3) 

       Lékárník má zkušenosti s konkrétními léčivy v širším spektru neţ lékař a 

má přehled o moţných farmakoterapeutických alternativách dostupných při 

distribuci léčiv a zkušenosti s projevy potenciálních lékových rizik u pacienta.(3)  

       Farmaceut je nejuniverzálněji vzdělaný odborník na léčiva a v ambulantní 

péči je koncovým pracovníkem, který můţe kontrolovat, jak pacient lék uţívá.(15) 

Jeho role při zajišťování bezpečného pouţívání léčiv de facto spočívá 

v poskytování kvalitní farmaceutické péče. Tímto tématem a konkrétními úkoly 

farmaceuta v oblasti farmaceutické péče se podrobněji zabývá samostatná část 

práce.  

       Navíc právě lékárník by mohl hrát důleţitou úlohu při hlášení neţádoucích 

jevů. Průzkumem ve Velké Británii a Nizozemsku se zjistilo, ţe jak nemocniční, 

tak i veřejní lékárníci se mohou jako odborníci na léky na tomto procesu podílet. 

Nejenţe jsou schopni doplnit informace o neţádoucí příhodě na základě 

stručné informace od lékaře, ale dokáţou i rozpoznat vlivy, které by 

pravděpodobně mohly s hlášeným jevem souviset. Ukázalo se, ţe veřejný 

lékárník je schopen získávat relevantní informace přímo od nemocných, 

s erudicí je zpracovávat a hlášení sám posílat do národního centra.(13) Z  pilotní 

dotazníkové studie, která proběhla v České republice v roce 2005 a které se 
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účastnilo celkem 96 lékárníků, vyplynulo, ţe lékárník je schopen nejen 

identifikovat svoje chyby, ale zachytit i chyby svých partnerů a uvědomuje si i 

nedostatky systému, ve kterém probíhá zdravotní péče a tudíţ by mohl být 

platným členem kultury bezpečnosti. Reprezentativnější soubor lékárníků to 

však musí potvrdit (15), další studie jiţ v současnosti probíhají.  
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2. LÉKOVÉ INTERAKCE 

       Léková interakce je definována jako ovlivnění farmakokinetických či 

farmakodynamických vlastností léku jiným lékem, potravou, nápojem či vlivem 

jiných chemických látek z okolního prostředí (26), přičemţ následky mohu být 

ţádoucí nebo neţádoucí (27) (obecně jsou lékové interakce řazeny mezi 

neţádoucí účinky léčiv).  

2.1 Úvod do problematiky lékových interakcí 

       Lékové interakce provázejí farmakoterapii jiţ od počátku. Naše znalosti 

v oblasti lékových interakcí se postupně vyvíjely a na přelomu 60. a 70. let 

minulého století byly vydány první monografie zabývající se tímto tématem. 

Díky osvícenosti profesora Jaroslava Květiny patřilo tehdejší Československo 

k několika málo zemím, kde byla podobná publikace vydána a těšila se značné 

oblibě.(28) Během dalších let byly dále studovány a popsány přesné 

mechanismy vzniku lékových interakcí. V současné době je k dispozici velké 

mnoţství informačních zdrojů zabývajících se problematikou lékových interakcí.        

       Zvýšený zájem o oblast lékových interakcí souvisí s trendem 

polypragmazie. Se zvyšujícím se věkovým průměrem naší populace vzrůstá i 

počet pacientů, kteří trpí větším počtem různých onemocnění a současně 

uţívají i více léčiv. Riziko lékových interakcí se s kaţdým dalším uţívaným 

léčivem zvyšuje.(29) Následující tabulka znázorňuje závislost frekvence 

neţádoucích farmakoterapeutických následků vzniklých na základě lékových 

kombinací na počtu současně podávaných léků: (27)  

Počet podávaných léků 0-5 6-10 11-15 16-20 

Výskyt neţádoucích účinků 4% 10% 28% 54% 

 

       Podle jedné americké statistiky jsou zhruba 3% veškerých hospitalizací 

vynucena interakcemi.(29)  
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       Lékové interakce jsou závaţným problémem zejména u léčiv s nízkým 

terapeutickým indexem (tzn. úzkým rozmezím mezi dávkou léčebnou a dávkou 

toxickou). (30, 31)  

 2.2 Základní typy lékových interakcí 

       Lékové interakce mohou být klasifikovány podle různých kritérií. Základní 

rozdělení je podle mechanismu účinku na farmakodynamické a 

farmakokinetické. Jiný pohled na lékové interakce hovoří o lékových interakcích 

ţádoucích (např. lékové kombinace pro zesílení účinku nebo podání antidota) a 

neţádoucích (mohou vést k poškození pacienta) (26), další dělení můţe 

zohledňovat výsledný efekt interakce (synergický, antagonistický, kvalitativně 

modifikovaný). Mezi jednotlivými takto rozčleněnými úrovněmi mechanizmů 

vzniku interakcí můţe samozřejmě docházet k překrývání.(27) 

2.2.1 Třídění lékových interakcí podle interakčních mechanismů 

a/ Interakce farmakodynamické  

       Podstatou jsou reakce mezi farmaky na cílovém recepčním místě 

v biologickém systému – tj. na efektoru, při reakcích, na jejichţ konci je 

farmakologický účinek.(27) Při vzniku interakce mohou hrát roli hlavní i vedlejší 

účinky léčiv. Můţe docházet k těmto typům farmakodynamických interakcí: 

 Aditivní nebo synergické interakce  - pokud jsou podány dvě látky se 

stejným farmakologickým účinkem, dochází k adici těchto účinků. 

Příkladem takové interakce můţe být potenciace účinku při současném 

podání více látek s tlumivým účinkem na CNS nebo hyperkalémie 

způsobená současným podáním kalia a kalium šetřících diuretik. Výsledný 

efekt můţe být vyloţeně toxický (např. aditivní ototoxicita, nefrotoxicita, 

útlum kostní dřeně, prodlouţení QT intervalu).(32) 

 Antagonistické interakce – jedná se o případy podání léčiv s opačnými 

účinky (např. perorální antikoagulancia + vitamin K, antidiabetika + 

glukokortikoidy). (32) 
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 Interakce způsobené změnami v transportu léčiv – řadě léčiv, které působí 

na adrenergních neuronech, můţe být znemoţněn přístup k receptorům 

přítomností jiného léčiva. Např. tricyklická antidepresiva mohou ovlivňovat 

vstup guanethidinu, klonidinu nebo norepinefrinu do adrenergních neuronů 

a tím sniţují účinek těchto léčiv.(32) 

 Interakce způsobené nerovnováhou tekutin a elektrolytů – např. některá 

diuretika mohou způsobit pokles hladiny draslíku v krvi, coţ vede ke 

zvýšení citlivosti myokardu na digitalisové glykosidy a následně ke zvýšení 

jejich toxicity.(32)  

b/ Interakce farmakokinetické  

       Podstatou je vzájemné střetávání se léčivých látek v biologických 

systémech při jejich cestě k cílovému místu účinku a při jejich bioeliminaci. (27) 

K interakci můţe dojít na úrovni absorpce, biodistribuce, biotransformace, 

renální exkrece nebo ovlivněním P-glykoproteinu. 

Absorpce 

       Při perorálním podání léčiva závisí jeho absorpce (pasivní difúzí 

lipoproteinovou membránou nebo aktivním „carrierovým“ transportem) na 

charakteru lékové formy, liposolubilitě léčiva, pH v jednotlivých segmentech 

GIT, GIT-motilitě, střevní bakteriální flóře, dále na gastrointestinální 

biotransformační kapacitě a průtoku krve v mezenteriální oblasti.(27) Pokud má 

léčivo vliv na některý z těchto parametrů, můţe tak ovlivnit absorpci jiného 

léčiva. Výsledné eventuální sníţení anebo zvýšení absorpce je pak třeba 

diferencovat podle toho, zda jde o ovlivnění rychlosti vstřebávání daných léčiv 

anebo o ovlivnění jejich celkového vstřebaného mnoţství.(27) 

       Při injekčním podání léčiva (s.c. nebo i.m.) je pro rychlost a rozsah 

absorpce důleţité prokrvení oblasti, do které je injekce aplikována. To můţe být 

ovlivněno současným podáním léčiv s vazokonstrikčními nebo vazodilatačními 

účinky. 
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Biodistribuce 

       Vstřebané léčivo se v krvi rozděluje na frakci volnou a na frakci transportně 

vázanou (na plazmatické proteiny, případně na krevní elementy). Volná frakce 

je jednak účinná a jednak můţe být buď biotransformována, anebo z organismu 

vyloučena, frakce vázaná vytváří „přechodné depo“. Transportní krevní vazba 

farmak je reverzibilní, a tak se mezi volnou a vázanou frakcí léčiva vytváří při 

ustáleném stavu ekvilibrium. Tím, ţe se některá léčiva váţí na stejná vazebná 

místa, mohou o tuto vazbu vzájemně kompetovat a zvýšit tak koncentraci 

volných frakcí a následně i farmakologickou účinnost.(27) 

Biotransformace 

       Cytochromy P450 jsou zodpovědné za většinu (odhaduje se asi 55 %) 

přeměn cizorodých látek v organizmu. Na těchto dějích se podílejí zejména 

formy cytochromu P450 vyskytující se v játrech, v gastrointestinálním traktu 

(zejména v tenkém střevě), plicích, ledvinách, mozku a v menší míře i v dalších 

tkáních a orgánech (nosní sliznice, srdeční sval aj.). Cytochromů P450 

(zkráceně CYP) bylo nalezeno v lidském genomu 59, z toho jsou prozkoumány 

především ty formy, které se podílejí na metabolismu cizorodých látek včetně 

léčiv. Těchto forem (dříve nesprávně nazývaných isoformy) je několik, 

nejdůleţitějšími z nich jsou CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, 

CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP2J2, CYP3A4, CYP3A5 a CYP4F12. 

CYP3A4 je nejrozšířenější formou, v lidských játrech tvoří v průměru 30 % 

obsahu všech cytochromů P450. Jeho důleţitost je dána tím, ţe se podílí na 

většině (asi 52 %) známých přeměn léčiv, které probíhají za účasti cytochromů 

P450.(33)  

       Účinnost cytochromů P450 však ovlivňují četné faktory: Důleţitou úlohu má 

farmakogenetika, která spolurozhoduje o míře funkčnosti jednotlivých 

enzymových komplexů individuálně u jednotlivých pacientů. Dalším faktorem je 

věk pacienta. Je méně známo, ţe jednotlivé metabolické reakce – jako např. 

hydroxylace v játrech – se ve stáří sniţují aţ o 50%.(29)   
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       Dalším komplikujícím faktorem je eventuální mezilékový (interakční) zásah 

do biotransformační intenzity. Lékové interakce na této úrovni mohou 

vyprovokovat na jedné straně zvýšení biotransformační aktivity (jako následek 

enzymatické indukce) a na druhé straně biotransformační aktivitu tlumit (jako 

následek inhibice enzymů). Důsledkem při enzymatické indukci je zrychlení 

odbourávání léčiva a sníţení jeho plazmatických hladin i terapeutického účinku. 

Pokud mají metabolity větší účinek neţ mateřská látka, můţe dojít při 

enzymatické indukci k projevům zvýšeného farmakologického účinku. Druhý 

z moţných interakčních mechanismů na úrovni biotransformací, tj. inhibiční 

proces, můţe vyústit ve zvýšenou nebo prolongovanou farmakologickou (a i 

toxikologickou) reakci.(27) Metabolismus léčiv na cytochromech P450 mohou 

ovlivňovat také sloţky potravy.  

       Přehled nejdůleţitějších cytochromů P450 a jejich nejčastějších substrátů, 

induktorů a inhibitorů lze nalézt např. na 

http://medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm. Zde prezentovaná tabulka je 

pravidelně aktualizována, informace jsou podpořeny odkazy na odbornou 

literaturu. 

Renální exkrece 

        Na transportu léčiv a jejich metabolitů ledvinnými systémy se uplatňuje 

jednak glomerulární filtrace a jednak transport přes stěnu ledvinných tubulů. 

Protoţe glomerulární bariérou můţe prostupovat pouze volná frakce léčiv, je 

logické, ţe jakákoliv meziléková interakce na úrovni krevních vazeb, ovlivní i 

míru transglomerulárního transportu interagujících látek. Dalším interakčním 

zásahem na úrovni intenzity glomerulární filtrace je lékově navozené sníţení či 

zvýšení perfuzních poměrů ve vas afferens.(27) 

       Při tubulární zpětné reabsorpci se uplatňuje pasivní difúze liposolubilních 

látek.(27) Procházet  lipoidní membránou buněk renálních tubulů můţe léčivo ve 

své neionizované formě. Míra ionizace látek je závislá na pH prostředí, které 

můţe být ovlivněno jiným léčivem nebo potravou. Dalším transtubulárním 

mechanismem jsou „carrierové“ systémy. Jestliţe při kombinované terapii dojde 

k mezilátkovému soutěţení o daný typ carrierů, výsledkem je sníţení močové 

exkrece většinou obou sloţek kombinace.(27) 

http://medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm
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       Závaţnou interakční situací na úrovni nefronu je lékové poškození 

ledvinných funkcí a tím samozřejmé ovlivnění intenzity vylučování následně 

podaných léčiv.(27) 

 

P-glykoprotein 

       Je to ATP-dependentní efluxní pumpa, tedy transmembránový přenašeč, 

který za spotřeby energie transportuje určité látky ven z buňky. Fyziologická 

úloha P-glykoproteinu spočívá (přinejmenším z části) v ochraně buněk před 

toxickými xenobiotiky. P-glykoprotein je substrátově značně nespecifický. 

Jediným společným rysem substrátů, který se zatím podařilo vystihnout je, ţe 

jsou to látky hydrofobní a/nebo mají za fyziologického pH povahu organických 

kationtů. Z lokalizace P-glykoproteinu plyne, ţe u léků, které jsou jeho 

substráty, můţe omezovat jejich absorpci ze střevního lumen, omezovat jejich 

distribuci do mozku (hematoencefalická bariéra), varlat (hematotestikulární 

bariéra) a plodu (placentární bariéra) a podporovat jejich vylučování do ţluči a 

do moči.(28, 34) 

       Ovlivnění P-glykoproteinu je moţné ve smyslu jeho inhibice nebo indukce, 

coţ má za následek zvýšení nebo sníţení plazmatické koncentrace substrátu, 

popřípadě zvýšení nebo sníţení průniku substrátu jiţ zmíněnými bariérami. 

Výsledná situace však bývá sloţitější, protoţe častá je kombinace ovlivnění P-

glykoproteinu s dalším interakčním mechanismem, obvykle ovlivněním 

biotransformačního enzymu.(28) Kvůli překrývání substrátové specifity mezi 

CYP3A4 a P-glykoproteinem a kvůli podobnostem inhibitorů a induktorů 

CYP3A4 a P-glykoproteinu je mnoho lékových interakcí společných pro P-

glykoprotein a CYP3A4(6).(33) 

 

       Nejčastější substráty a inhibitory P-glykoproteinu nabízí např. stránky 

http://www.mhc.com/PGP/PgpTable.HTML. 

 

c/ Farmaceutické interakce  

       V literatuře je moţné narazit na další typ interakcí - interakce 

farmaceutické. Jsou to fyzikální nebo chemické interakce mimo organismus (v 

http://www.mhc.com/PGP/PgpTable.HTML
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injekční stříkačce, v infuzní láhvi) nebo v těle před absorpcí. Příkladem můţe 

být tvorba sraţenin při reakci mezi jodidy a bromidy nebo oxidace adrenalinu 

hydrogentartarátu na neúčinný adrenochrom v přítomnosti tetrahydroboritanu 

sodného.(30)   

       Jedná se vlastně o farmaceutické inkompatibility a tedy nikoliv o „pravé“ 

lékové interakce.(27)  

2.3 Nástroje identifikace lékových interakcí lékárníkem 

       Vzhledem k velkému mnoţství lékových interakcí je velice sloţité, aby 

lékárník znal všechny tyto interakce. Při své práci tedy potřebuje nástroje, které 

mu umoţní případné lékové interakce identifikovat. Ve většině případů, kdy 

lékárník tyto informace hledá, pacient čeká přímo v lékárně. Je tedy třeba, aby 

zdroj informací měl lékárník běţně v dosahu a aby byl schopen potřebnou 

informaci vyhledat relativně rychle.  

       Je však třeba zdůraznit, ţe následující nástroje jsou pouze pomocným 

prostředkem, protoţe kaţdá potenciální léková interakce vyţaduje individuální 

posouzení, při kterém budou zohledněny specifika kaţdého pacienta. 

       K identifikaci lékových interakcí můţe vyuţít například následující 

prostředky: 

 MV-AISLP – souhrn údajů o přípravku SPC, různá kompendia léčivých 

přípravků  

 Lékárenský program: v rámci funkcí lékárenského programu bývá moţné 

nastavit si kontrolu interakcí.  

 Kontrolní modul lékových interakcí Vademecum Infopharm® pro PC 

 Literatura zabývající se problematikou lékových interakcí, např.:(28) 

o Stockley´s Drug Interactions (editor: Ivan H. Stockley; vydavatel: 

Pharmaceutical Press; 2002 – šesté vydání) 
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o Lexi-Comp´s Drug Interactions Handbook (editor: Kenneth A Bachmann; 

vydavatel: Lexi-Comp; 2004 – druhé vydání) 

o Hansten and Horn´s Drug Interaction Analysis and Management (editoři: 

Philip D. Hansten a John R. Horn; vydavatel: Facts and Comparisons; 

2003) 

o Drug Interactions Facto (editor: David S. Tatro; vydavatel: Facts and 

Comparisons; 2004)  

 Celotextové databáze, např.: The Cochrane Collaboration, Martindale, 

Thomson MICROMEDEX® 

 Bibliografické databáze, např.: Medline, Embase, IPA (International 

Pharmaceutical Abstracts), PubMed 

 Internetové databáze, např.:(28)                                                       

www.bnf.org (British National Formulary), http://medicine.iupui.edu/flockhart/, 

http://www.drugdigest.org  

       V experimentální části práce budeme hodnotit lékové interakce ve 

sledovaném souboru. K tomu vyuţijeme databázi Thomson Micromedex® a 

také Kontrolní modul lékových interakcí Vademecum Infopharm®. Oba zdroje si 

zde představíme podrobněji:  

 Kontrolní modul lékových interakcí Vademecum Infopharm® pro PC: vychází 

z informací o lékových interakcích, které jsou zpracovávány na základě 

rešerší odborných časopisů. Léčivé přípravky jsou zde setříděny podle 

obsahu účinné látky s tím, ţe přípravky obsahující stejnou léčivou látku mají 

přidělený stejný kód ATC skupiny.(35) Součástí je jednak vzdělávací modul, 

který obsahuje plný text učebnice Kompendium lékových interakcí 

INFOPHARM, dále je to kontrolní modul, který umoţňuje přímo zadat 

předepsané přípravky a systém vyhodnotí, zda hrozí riziko interakce a jak je 

závaţné, k dispozici je i popis interakce a doporučen řešení případného 

rizika. Systém hodnocení závaţnosti interakce nabízí stupnici od 0 do 6, 

přičemţ je jasně definováno, z čeho autoři při vytváření této stupnice 

vycházeli.  

http://www.bnf.org/
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
http://www.drugdigest.org/
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 Micromedex (MICROMEDEX® Healthcare Series): je to systém  

celotextových databází připravovaný od roku 1974. Aktualizace probíhá 

kaţdé 3 měsíce. Micromedex shromaţďuje informace z různých oblastí 

(informace o léčivech a přípravcích, toxikologie, informace o jednotlivých 

onemocněních, alternativní medicína) (13), dále je zde moţné hodnotit lékové 

interakce. Do systému lze zadávat názvy účinných látek nebo firemní názvy 

přípravků. Lékové interakce jsou charakterizovány z hlediska závaţnosti (5 

stupňů – unknown, minor, moderate, major, contraindicated) a z hlediska 

kvality dokumentace (unknown, fair, good, excellent), kaţdá interakce je dále 

podrobněji popsána (mechanismus vzniku, jaká opatření je třeba přijmout 

apod.). Micromedex však bohuţel není pro běţnou lékárnu finančně 

dostupný.  

2.4 Interpretace a hodnocení potenciálních rizik lékových interakcí 

      Klinický význam a praktické důsledky lékových interakcí mohou být velmi 

různé a snad i proto jsou lékové interakce na jedné straně bagatelizovány nebo 

na druhé straně přijímány aţ nekriticky s tím, ţe jejich samotná existence je 

obecně povaţována za kontraindikaci současného podávání příslušných léků. 

Oba tyto přístupy jsou podobně škodlivé a nebezpečné z hlediska bezpečnosti 

pacienta nebo z hlediska rizika neúčinnosti terapie.(28)  

       Interakce můţeme řadit mezi neţádoucí účinky a musíme k nim přistupovat 

s velkou interpretační opatrností. Výskyt interakcí má různou klinickou 

signifikaci  a vyskytuje se s různou prevalencí. V odborných materiálech o 

léčivu jsou uvedeny vedle sebe rizika skutečně ověřená u daného léčiva a rizika 

známá ve skupině, ve které se lék nachází (tzv. class efekt). A tak tam 

nalezneme neţádoucí účinky léčiv s relativně vysokou prevalencí, neţádoucí 

účinky s nízkou prevalencí a moţná neţádoucí účinky, které se zatím nikdy 

nevyskytly. Také klinická významnost uvedených rizik je rozdílná. Výskyt 

klinicky významných rizik farmakoterapie je závislý na mnoha faktorech a proto 

pouze jejich monitorováním je moţno v klinické praxi odhadnout skutečnou 

klinickou významnost rizika.(36)  
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       Hlavním úkolem zdravotníka je poznat, kdy je nutná intervence, kdy je 

pacient skutečně ohroţen. V mnoha případech totiţ intervence není nutná a její 

řešení pouze zabírá čas zdravotníka.(36) Navíc kaţdý náznak problému ve 

farmakoterapii můţe znervóznit pacienta a vyvolat tak u něj nedůvěru k léčbě, 

k lékaři, případně i k samotnému lékárníkovi. Proto je třeba uváţit, kdy 

zasáhnout a kdy pacienta zbytečně nezneklidňovat. 

       Pacienty je třeba více sledovat vţdy, kdyţ se jim nasazuje nové léčivo k jiţ 

uţívaným a vzniká tak kombinace, která je z hlediska interakcí riziková. Stejně 

je tomu i při vysazování takového léčiva. Zvláštní pozornosti je třeba zejména 

v případě interakcí s léčivy, která mají nízký terapeutický index.(30, 31)  

       K hodnocení závaţnosti interakčních rizik přistupují různí autoři různě, 

základní princip je ale společný. Důleţitá jsou zejména dvě hlediska, která jsme 

jiţ zmínili – klinická významnost a četnost výskytu interakce, neméně důleţité je 

mnoţství a validita literárních dokladů dané lékové interakce. 

 

2.5 Řešení interakcí metodou SAZE 

       Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové byl sestaven a v listopadu 

2002 poprvé veřejně prezentován algoritmus, který má pomoci zdravotníkovi, 

ale hlavně lékárníkovi v systémovém řešení rizik farmakoterapie – neţádoucích 

účinků včetně interakcí.(36)  

        Tento algoritmus byl pojmenován SAZE, coţ je akronymus ze začátečních 

písmen jednotlivých kroků algoritmu: 

Signál rizika – Analýza signálu – Změření rizika – Eliminace rizika 

       V krátkosti popíšeme jednotlivé kroky: 

Signál rizika 

       Na této úrovni řešíme, jak identifikovat první podezření na interakci. Kaţdý 

lék má nějaký potenciál interakce.(36) Všímáme si rizikových kombinací. 
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Analýza signálu 

       Na této úrovni teoreticky odhadujeme klinickou závaţnost potenciální 

interakce (36), odhadujeme riziko pro konkrétního pacienta. Přitom sledujeme 

následující faktory: 

 Interagující léčivo – klinicky závaţnější budou teoreticky interakce s léčivy 

s úzkým terapeutickým oknem, s léčivy, u kterých neúčinek můţe vést 

k váţným důsledkům, s léčivy, které ovlivňují vnitřní prostředí, s léčivy, 

které mohou ovlivňovat cirkulaci krve či stav vědomí, s léčivy s vyšší 

dávkou.(36) 

 Chování zdravotníka – je třeba brát do úvahy, zda lékař zná interakční 

problematiku a jaký k ní má vztah. Také volba dávek můţe ovlivnit 

prevalenci závaţných interakcí. Je také dobře vědět, jak je doporučována 

sekvence podávání léčiv (36) – interakce se projeví pouze tehdy, kdyţ se 

oba léky současně potkají. 

 Pacient – jde především o vnímavost jeho organismu k výsledku interakce. 

Dále non-compliance či non-adherence k předepsaným léčivům můţe vést 

k riziku interakce. (36)  

       Získat výše zmíněné informace není vţdy jednoduché. Vyţaduje to dobrý 

kontakt s pacientem a samozřejmě také s lékařem. 

Změření rizika 

       Oba předchozí kroky – signál interakce a moţná klinická závaţnost nás 

mohou motivovat k zájmu problém řešit. Cílem dalšího kroku je změřit, zda 

existuje skutečné riziko, či prokázat, zda pacient má projevy interakce.(36)  

        Interakce se můţe projevit subjektivními příznaky, změnami ve fyzikálním 

vyšetření, změnami v biochemických a hematologických testech, zvýšenou 

nebo sníţenou hladinou při monitorování, ztrátou účinku.(36)  
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       Samozřejmě nestačí znát, jak se interakce projevuje a jak se dá změřit, ale 

i kdy se interakce objeví a jak dlouho trvá, a tím si definovat, kdy je vůbec 

moţné, aby se interakce klinicky projevila.(36)  

        Změření rizika můţe obsahovat i zjištění, zda lékař o interakci ví, zda ji má 

pod kontrolou.(36)  

        V tomto kroku pátráme i po rizikovém chování pacienta vzhledem 

k interakční problematice.(36) Zjišťujeme, zda pacient bere léky, tak jak má (z 

hlediska dávky, dávkovacího intervalu), zda si léky sám nevysazuje a 

nenasazuje, zda lékař či lékárník znají všechny léky, které pacient uţívá (tzn. i 

léky z oblasti volně prodejných). 

Eliminace rizika 

       V případě, ţe riziko interakce sniţuje terapeutickou hodnotu kombinace 

léčiv, je nutno toto riziko sniţovat, nebo přímo eliminovat.(36) Kroky k nápravě 

můţeme v některých případech provést pouze ve spolupráci s pacientem, 

v ostatních případech kontaktujeme lékaře.    

       Moţnosti eliminace rizika jsou následující:(36)  

 Záměna za lék, který nemá interakční potenciál, přičemţ hledáme buď 

přímo ve stejné farmakodynamické skupině, popřípadě ve stejné 

farmakoterapeutické skupině. 

 Změna dávkování 

 Změna cesty podání 

 Kontrola výskytu neţádoucího účinku 

 Vysazení léčiva 

 Edukace zdravotníků zaměřená na časté a rizikové interakce 
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2.6 Potenciální interakce léčiv s potravou, nápoji, potravními doplňky,      

     fytofarmaky 

       Nejen současné uţívání léčiv můţe vést k interakcím. Ovlivnit účinek léčiva 

mohou také běţné nápoje a potraviny nebo stále oblíbenější potravinové 

doplňky a fytofarmaka. Některé z těchto interakcí mohou být klinicky velmi 

významné. Bohuţel v případě fytofarmak a nejrůznějších potravních doplňků 

nejsou vţdy přesně definovány obsahové látky ani jejich mnoţství. Je tedy 

těţké předpovědět, zda případná interakce vznikne, popřípadě zda bude 

klinicky závaţná. 

       Tato skupina interakcí je z pozice lékárníka i lékaře hůře kontrolovatelná, 

pacient můţe uţívat doplňky potravy, o kterých nemusí vědět ani lékař, ani 

lékárník. Navíc můţe být samotným pacientem podceněno riziko takové 

interakce, protoţe nebude očekávat nebezpečí u přípravku, který není 

registrovaný jako léčivo. Podobně fytofarmaka jsou všeobecně povaţována za 

neškodná, pacienti si neuvědomují, ţe i fytofarmaka obsahují účinné látky a 

jejich uţívání můţe být spjato s řadou problémů, mezi něţ patří i lékové 

interakce. Hrozí zde i riziko duplicit, kdy si pacient nevědomky koupí volně 

prodejný přípravek se stejnou obsahovou látkou, kterou jiţ uţívá v přípravku 

předepsaném od lékaře (např. přípravek s výtaţkem z ginkga).        

       V dalším textu se budeme věnovat konkrétním interakcím léčiv s potravou 

a nápoji a některými oblíbenými potravními doplňky. Tyto interakce by lékárníci 

měli vést v patrnosti a v rámci dispenzace před potenciálními riziky varovat. 

2.6.1 Potrava obecně 

       Z hlediska mechanismu lékových interakcí se sloţkami potravy se jedná 

především o farmakokinetické interakce na úrovni vstřebávání léčiv. Interakce 

perorálně aplikovaných léčiv se sloţkami potravy můţe vzniknout v libovolné 

fázi procesu resorpce. Rozpouštění lékové formy je například velmi závislé na 

hodnotě pH. Léčiva bazické povahy hůře disociují při vyšším pH (např. 

antiretrovirotikum indinavir), zatímco látky kyselé povahy (např. nesteroidní 

antirevmatika - ibuprofen) v tomto prostředí disociují snáze. Roli můţe hrát 
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rychlost vyprazdňování ţaludku a pasáţ léčiva na místo resorpce nebo vazba 

na některé sloţky potravy (např. na vlákninu). Na úrovni tenkého střeva můţe 

dojít k interakci mechanismem ovlivnění gastrointestinální motility, stimulace 

nebo inhibice sekrece pankreatických enzymů a ţluče nebo kompeticí o 

transportní mechanismy ve stěně tenkého střeva. Například dieta bohatá na 

bílkoviny můţe zpomalovat resorpci léčiv se strukturou aminokyselin (např. 

gabapentin) právě nasycením transportních mechanismů pro aminokyseliny.  

       Významným faktorem je sloţení přijímané potravy - zda v jejím obsahu 

převládá zastoupení tuků, sacharidů nebo proteinů, je-li bohatá nebo naopak 

chudá na nevstřebatelné sloţky potravy. Sacharidy zpomalují vyprazdňování 

ţaludku, proteiny zvyšují pH ţaludku, tuky zvyšují objem střevního obsahu a 

zvyšují sekreci ţluči a pankreatických enzymů. Vláknina můţe zpomalovat 

vyprazdňování ţaludku, navíc na sebe můţe léčiva vázat.(31)  

       Je-li nalezeno ovlivnění biologické dostupnosti léčiva potravou, měl by být 

tento lék uţíván minimálně jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle 

(např. azithromycin ve formě tobolek, kyselina alendronová, inhibitory protonové 

pumpy a další).(28, 37, 38, 39)  

       U některých léčiv (např. cefuroxim-axetilu, itrakonazolu, ziprasidonu, 

nitrofurantoinu (28, 40)) bývá uţití spolu s potravou doporučováno, dochází tak 

totiţ k ţádoucímu zvýšení biologické dostupnosti léčiva. 

       Současné podání léčiva s potravou můţe také sníţit riziko neţádoucích 

účinků na zaţívací trakt (např. u ibuprofenu (28, 41), doxycyklinu (42)) 

2.6.2 Potrava obsahující tyramin 

       Tyramin je aminokyselina, která má nepřímé sympatomimetické účinky. U 

pacientů uţívajících některé inhibitory MAO, jako např. fenelzin, tranycypromin 

nebo izokarboxazid, můţe způsobit hypertenzní krizi.(43) Byly popsány fatální 

případy po poţití aromatických sýrů (camembert, Stiltonův sýr, rocquefort, naše 

Niva). Nebezpečná mohou být i kuřecí játra, větší mnoţství smetany, zvěřiny a 

banánů, kyselé zelí, uzené, kvašené, nebo nakládané potraviny, sojová 
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omáčka, proteinové doplňky výţivy, zakázáno je poţívání některých vín (zvláště 

Chianti), piva, vermutů, whisky, likérů. (43, 44, 45)  

       Inhibiční efekt na MAO mají také některá léčiva zařazená do jiných 

farmakologických skupin, a to především procarbazin, v mnohem menší míře 

pak téţ isoniazid, dále také linezolid (110). Klinicky významný inhibiční efekt na 

monoaminoxidázu typu A má také standardizovaný extrakt z třezalky tečkované 

(44, 45) - i zde je tedy vhodné vyhnout se potravinám s vysokým obsahem 

tyraminu. 

2.6.3 Alkohol 

       V roce 2004 vydala Světová Zdravotnická Organizace zprávu týkající se 

alkoholu, ve které odhaduje, ţe na světe jsou zhruba 2 miliardy konzumentů 

alkoholu. Ve spotřebě alkoholu na hlavu (u osob nad 15 let) za rok se Česká 

republika umístila na čelních místech tabulky.(46) Konzumace alkoholu je 

v současné době běţnou (velmi často kaţdodenní) součástí ţivota, proto je 

riziko vzniku lékové interakce s alkoholem relativně vysoké. 

       Játra jsou základním místem metabolismu alkoholu. Důleţitou roli 

v odbourávání alkoholu hrají enzymy cytochrom P450 a alkoholdehydrogenáza. 

Druhý zmíněný enzym přeměňuje alkohol na acetaldehyd, který je dál 

odbouráván aldehyddehydrogenázou.(47) Právě tyto enzymy hrají důleţitou roli 

při vzniku farmakokinetických interakcí alkoholu s léčivy. 

       Odbourávání a vyloučení léčiva můţe být zpomaleno, pokud musí soutěţit 

s alkoholem o místo na cytochromu P450.(47) Následkem jsou zvýšené hladiny 

léčiva, které mohou mít za následek zesílení účinku nebo zvýšený výskyt jeho 

neţádoucích účinků. Tato situace nastává při akutním podání alkoholu. Při 

chronickém uţívání alkoholu, ale v momentě, kdy alkohol v těle není přítomen, 

dochází k opačnému účinku – enzymatické indukci. Zvýšená aktivita 

cytochromu P450 vede ke zvýšenému odbourávání léčiva. To můţe vést jednak 

ke sníţení účinku léčiva, ale také ke hromadění metabolitů (které mohou být 

toxické).(47, 48) Takovéto interakce hrozí při podávání alkoholu (ať chronickém či 

akutním) společně s léčivy, které jsou metabolizovány zejména pomocí 
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CYP2E1, potenciální riziko interakce existuje i mezi alkoholem a léčivy 

metabolizovanými pomocí CYP3A4 a CYP1A2.(47) 

       Pokud dochází ke kompetici léčiva s alkoholem na enzymatickém systému, 

můţe dojít i k ovlivnění metabolismu alkoholu a zesílení jeho účinků. To se 

můţe stát například při uţívání verapamilu. (28, 49) Zvýšené hladiny alkoholu 

v krvi byly také zaznamenány u pacientů uţívajících cykloserin.(48)   

       Některá léčiva mohou inhibovat aldehyddehyrogenázu a tím způsobit 

hromadění toxického acetaldehydu v organismu. Projevy jsou velmi nepříjemné 

–  návaly horka, zčervenání obličeje, palpitace, nauzea, zvracení, pocení. Tato 

reakce byla pojmenována „disulfiramová“ podle léčiva, které je podáváno při 

odvykání alkoholu. Kromě disulfiramu mohou podobné příznaky způsobit 

následující léčiva: fenacetin, fenylbutazon, cefalosporiny  

(cefamandol,cefmenoxim, moxalactam cefoperazon, cefotetan) chloramfenikol, 

griseofulvin, isoniazid, metronidazol, nitrofurantoin, sulfonamidy, nitráty-

zaznamenáno jen několik případů), deriváty sulfonylurey (chlorpropamid, 

glibenklamid, glipizid, tolazamid, tolbutamid). ketokonazol, latamoxef inhibitory 

MAO(prokarbazin, pargylin, tranycypromin), některé houby, některé chemikálie 

pouţívané v průmyslu.(28, 47, 50) 

       Další typ interakce alkoholu s léčivy vychází z jeho tlumivých účinků na 

CNS. Uţití alkoholu můţe zesílit tlumivé a sedativní účinky hypnotik, sedativ, 

anxiolytik, antidepresiv (zde i riziko ortostatické hypotenze), antihistaminik, 

opiátů, myorelaxancií.(47, 48) 

       Chronické uţívání alkoholu stejně jako uţívání některých léčiv má škodlivý 

vliv na funkci jater. Při současném uţívání stoupá riziko poškození jater. Toto 

riziko se týká například paracetamolu (28, 48), isoniazidu, methotrexátu.(47) 

Hepatopatie navíc můţe být kontraindikací pro podání dalších léčiv, například 

atorvastatinu.(28)  

       Současné uţívání alkoholu s NSAID můţe zvýšit riziko gastrointestinálního 

krvácení. (47, 48)  
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       Alkohol můţe zvyšovat zásoby a ukládání ţeleza do jater a zvyšovat tak 

jeho toxicitu.(51)  

       Nevhodná je kombinace alkoholu s acitretinem. Acitretin se za přítomnosti 

alkoholu můţe in vivo měnit na etretinát, který je vysoce lipofilní a dlouhodobě 

se deponuje v tukové tkáni.(28)   

       Alkohol můţe zesilovat hypotenzní účinek antihypertenziv.(48)   

       Alkohol můţe sniţovat antidiuretický účinek vasopresinu.(48) 

       Alkohol můţe prohloubit hypoglykemizující účinek antidiabetik. (52, 53, 54) 

       Konzumace velkého mnoľství alkoholu během léčby metforminem sebou 

nese riziko vzniku laktátové acidózy. (55)  

2.6.4 Mléko a mléčné výrobky 

       Mléko obsahuje vápenaté a hořečnaté ionty. Ty mohou s některými léčivy 

vytvářet nevstřebatelné komplexy, coţ vede ke sníţení biologické dostupnosti 

léčiva. Taková interakce můţe hrozit například u ciprofloxacinu, doxycyklinu.(28) 

Vazba doxycyklinu na vápenaté ionty je slabší neţ u ostatních tetracyklinů, 

proto riziko sníţení absorpce při uţití doxycyklinu s mlékem nebo potravou je 

spíše niţší.(56)   

       V některých případech můţe být společné uţití léčiva s mlékem ţádoucí. 

Výsledkem interakce můţe být totiţ i zvýšení plochy pod křivkou a maximálních 

plazmatických koncentrací léčiva, například cefuroximu nebo etretinátu (zde 

díky tuku v mléku obsaţeném). (28) Tuk v mléce obsaţený můţe také podpořit 

vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích. U léčiv způsobujících zaţívací 

obtíţe můţe zapití mlékem sníţit tyto neţádoucí účinky. 

2.6.5 Kyselé  

      Interakce s kyselým je notoricky známa u sulfamethoxazolu. Je uváděno, ţe 

současné podávání nesteroidních antirevmatik a látek zvyšujících aciditu moči 

vede ke vzniku krystalurie.(57, 58) Některé informační zdroje uvádějí, ţe kyselé 
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nápoje, alkohol nebo kyselé potraviny mohou rovněţ zhoršovat popisovanou 

krystalurii. Jiné zdroje toto nepotvrzují a důraz kladou pouze na nápoje nebo 

potraviny s metabolity kyselé povahy. Během terapie je doporučováno podávat 

dostatek tekutin, popř. alkalizovat moč (bikarbonát sodný, alkalické minerálky). 

       Kyselé prostředí v ţaludku je naopak vhodné pro vstřebávání ţeleza. (59)   

2.6.6 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 

       Extrakt třezalky tečkované se v posledních letech stal v Evropě i USA velmi 

oblíbeným, široce uţívaným antidepresivem. Jeho popularitu navíc zvyšuje 

skutečnost, ţe v EU i USA jde na rozdíl od syntetických antidepresiv o lék volně 

prodejný.(45)  

       Pravděpodobným vysvětlením jejího antidepresivního účinku je inhibice 

zpětného vychytávání monoaminů serotoninu, noradrenalinu, dopaminu, a dále 

GABA a L-glutamátu.(60) Serotonergní působení třezalky by se mohlo 

umocňovat kombinací s jinými serotonergními léčivy (SSRI, trazodon, triptany, 

selegilin, rasagilin) (61), coţ by mohlo vést k rozvoji serotoninového syndromu 

(mezi jehoţ charakteristické projevy patří abdominální bolest, pocení, horečka, 

tachykardie, zvýšený tlak krve, delirium, vzestup motorické aktivity, 

podráţděnost).(45) Z toho důvodu se nedoporučuje pouţívat třezalku ani v 

kombinaci s inhibitory monoaminoxidázy.(60) Jak jiţ bylo výše zmíněno, je také 

vhodné vyhnout se potravinám s vysokým obsahem tyraminu. 

       Třezalka dále výrazně ovlivňuje enzymový systém cytochromu P-450. 

Cílené studie ukázaly, ţe třezalkový extrakt aktivuje cytochrom P-450 tak 

intenzivně, ţe se jeho enzymatické aktivity zvyšují na dvojnásobek. Zjištěné 

údaje prokázaly významnou indukci izoformy cytochromu P-450 3A4 (CYP 

3A4). Třezalka tedy můţe redukovat plazmatické hladiny léků 

metabolizovaných CYP 3A4 a tím sniţovat jejich účinnost.(45) Náhlé vysazení 

třezalky můţe naopak hladiny těchto léčiv v krvi prudce zvýšit.(60) Podobně 

můţe ovlivňovat i léčiva transportovaná pomocí P-glykoproteinu.(62)   
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       Tak např. sníţení hladiny cyklosporinu takrolimu, sirolimu by mohlo vyvolat 

rejekci transplantovaného  orgánu, sníţení hladiny indinaviru (léků proti HIV 

celkově) pak neúspěch léčby HIV. (60, 62) Třezalka můţe sníţit plazmatické 

hladiny současně pouţitých tricyklických antidepresiv, amitriptylinu a 

nortriptylinu aţ o 20–40 %. U perorálních kontraceptiv obsahujících 

ethinylestradiol hrozí nebezpečí výskytu intermenstruálních krvácení aţ selhání 

účinnosti.(29, 62) Antiastmatikum teofylin můţe částečně ztratit svou účinnost, coţ 

se projeví za 7-10 dní od zahájení aplikace enzymatického induktoru.(29)   

       Třezalka můţe sniţovat plazmatické hladiny digoxinu.(61, 63) Mechanismem 

interakce můţe být indukce P-glykoproteinu.(45) Podobně můţe způsobit pokles 

biodostupnosti i u doxorubicinu, amiodaronu nebo chinidinu.(64)   

       Třezalka tečkovaná patří mezi fotosenzitivní látky, proto při podání 

s dalšími léčivy s tímto účinkem (piroxikam, tetracyklin) hrozí potenciace 

fotosenzitivity.(64)  

       Současné uţití ţeleza a třezalky můţe vést ke vzniku komplexu ţelezo-

tanin a tím k inhibici absorpce ţeleza.(64) 

2.6.7 Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) 

       Extrakt z jinanu dvoulaločného má vazoregulační, rheologické, 

antiedémové účinky a pozitivně působí na intracelulární metabolismus (nervová 

tkáň). Vyuţívá se zejména při léčbě demence a poruch prokrvení (končetin, 

mozku, smyslových orgánů).(65)  

       Přípravky obsahující ginkgo biloba obsahují inhibitory destičky aktivujícího 

faktoru (PAI). Společné uţívání s aspirinem, nesteroidními antiflogistiky nebo 

antikoagulancii (warfarinem, heparinem, protidestičkovými látkami, látkami 

s trombolytickým účinkem) tedy není vhodné.(66, 67) 

       Dalším moţným nebezpečím by mohla být také přítomnost gingotoxinu, 

který je znám jako neurotoxin. Jeho mnoţství je velice nízké, aby mohlo vyvolat 

škodlivý účinek. Bylo by však vhodné vyvarovat se uţití drog z jinanu u 

epileptických pacientů, protoţe mohou sníţit účinnost podávaných léků proti 
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záchvatům (carbamazepin, phenytoin a phenobarbital) a léků podávaných ke 

sníţení prahu záchvatu, jako jsou tricyklická antidepresiva.(66, 67)   

       Současné podání ginkga s trazodonem můţe způsobit výraznou sedaci aţ 

koma.(67)   

       Ginkgo uţité s thiazidovými diuretiky můţe vést ke zvýšení tlaku krve.(67)   

       Při současném podání s antidepresivy typu SSRI můţe dojít 

k serotoninovému syndromu.(67)    

       Současné uţití ginkga a třezalky tečkované nebo buspironu můţe způsobit 

změny v duševním stavu.(67)    

       Ginkgo můţe zesílit neţádoucí účinky nifedipinu, papaverinu nebo 

inhibitorů MAO.(67)    

       K oslabení účinku současně podaného léčiva můţe dojít v případě 

kombinace ginkga a omeprazolu nebo nikardipinu.(67)    

       Ginkgo můţe ovlivňovat účinnost inzulínu.(67)   

2.6.8 Česnek kuchyňský (Allium sativum) 

       U česneku kuchyňského je uváděn protikřečový, antiseptický, 

bakteriostatický účinek, ale také antivirová aktivita, a údajně působí jako 

promotor leukocytózy. Nejvýznamnější současné vyuţití česneku je však 

směřováno k hypotenzní a hypocholesterolemické aktivitě.(66) 

       Při uţívání česneku byl také zjištěn pokles agregace destiček. Proto je 

nutná zvýšená opatrnost při pouţívání s léčivy ovlivňujícími krevní sráţlivost.(66, 

68)    

       V SPC přípravku obsahujícího saquinavir výrobce uvádí, ţe česnek můţe 

ovlivnit účinek přípravku.(68, 69) Cílenou studií mezi zdravými dobrovolníky nebyla 

interakce prokázána. (28)    
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2.6.9 Grapefruitová šťáva 

       Grapefruit je citrusové ovoce, které je nízkokalorické, bohaté na vitamín C, 

draslík a vlákninu.(70) Je to běţně dostupné, oblíbené ovoce. Jeho konzumace 

bývá doporučována při sniţování nadváhy.  

       V posledních letech ale bylo zjištěno, ţe grapefruit má vliv na metabolismus 

některých léčiv – uţití grapefruitové šťávy společně s některými léčivy vede k 

vzestupu jejich plazmatických koncentrací a biologické dostupnosti. 

Mechanismem této lékové interakce je inhibice cytochromu P-450 izoenzymu 

3A4 některou ze sloţek grapefruitové šťávy. Dodnes není zcela jasné, která 

substance je za tuto inhibici zodpovědná, ale nejvíce podezírány jsou citrusové 

flavonoidy naringin, quercetin a dihydrobergamottin.(26) Protoţe je ovlivněn 

střevní CYP 3A4, interakce se týká pouze perorálně podaných léčiv. Léčiva, 

která mají nízkou perorální biodostupnost nebo úzký terapeutický index, 

vykazují klinicky významné interakce s grapefruitem častěji.(70)    

       V nedávné době se zjistilo, ţe grapefruitová šťáva působí ještě jiným 

mechanismem. Aktivuje transmembránový systém glykoproteinu P, který je 

přítomen v buňkách střevního epitelu.(26)   

       Řada léčiv patří mezi substráty CYP 3A4 nebo P-glykoproteinu, všechny 

interakce však nemusí být klinicky významné. Následující výčet obsahuje 

interakce, které byly shledány jako klinicky závaţné a jejich výskyt je dobře 

zdokumentován.  

 Antiarytmika – amiodaron, disopyramid, chinidin: zvýšená plazmatická 

koncentrace amiodaronu můţe způsobit poškození plic, štítné ţlázy, jater, 

prodlouţení intervalu QT, bradykardii, arytmie. Zvýšená plazmatická 

koncentrace chinidinu a disopyramidu můţe způsobit torsades de pointes.(70)    

 Blokátory kalciového kanálu – felodipin, nicardipin, nifedipin, nimodipin, 

nisoldipin: Zvýšené plazmatické hladiny těchto léčiv mohou vést k potíţím 

jako např.: zčervenání obličeje, periferní otok, bolesti hlavy, tachykardie, 

symptomatická hypotenze, ve vzácných případech infarkt myokardu.(70) Na 

příkladu této skupiny léčiv můţeme demonstrovat roli biodostupnosti léčiva. 
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Hladiny felodipinu s biodostupností 15 % se interakcí s grapefruitem zvýší 

třikrát, zatímco u nifedipinu s biodostupností 60 % to bude vzestup pouze o 

30 % AUC. Hladiny amlodipinu, který je dostupný zhruba z 80 %, jsou 

grapefruitem ovlivněny jen minimálně.(71)    

 Statiny – atorvastatin, lovastatin, simvastatin: Jejich zvýšená plazmatická 

koncentrace můţe způsobit bolesti hlavy, gastrointestinální potíţe, hepatitidu 

a myopatie (např. vzácnou rabdomyolýzu).(70) I zde hraje roli biodostupnost 

léčiv – hladiny simvastatinu a lovastatinu mohou být zvýšeny aţ 15krát, 

hladiny atorvastatinu jen 2,5krát.(71)   

 Imunosupresiva – cyklosporin, takrolimus: v tomto případě nedochází ke 

zvýšení maximální plazmatické koncentrace; zvýšené vystavení těmto 

látkám můţe toxicky působit na játra nebo ledviny, můţe být také zesílen 

imunosupresivní účinek.(70)    

2.6.10 Kořen žen-šen 

       Ţen-šen se těší velké popularitě a je uţíván hlavně jako adaptogen.(66)    

       Lékové interakce byly zaznamenány při uţívání ţen-šenu s warfarinem. 

Podstatou interakce je sníţení hladiny warfarinu v krvi, coţ má za následek 

sníţení antikoagulačního účinku a hodnot INR.(72, 73)    

       Několik zpráv také dokumentovalo bolesti hlavy a třesy při současném 

uţívání ţen-šenu a fenelzinu.(66, 72, 73) Stimulační aktivita CNS byla pozorována 

ve 2leté studii u 133 uţivatelů ţen-šenu, u kterých byla zaznamenána nervozita 

a nespavost. Autor studie připodobnil tento účinek ţen-šenu toxickým účinkům 

kortikosteroidů. U pacientů s maniodepresivními poruchami a psychózami by 

proto bylo moudré vyvarovat se uţívání ţen-šenu. Dodatečně můţe ţen-šen 

zvýšit toxický efekt kortikosteroidů u náchylných pacientů.(66)     

       Ţen-šen by mohl dále ovlivnit působení kličkových diuretik (zvýšené riziko 

diuretické rezistence), nifedipinu (zvýšené riziko výskytu vedlejších účinků 

nifedipinu) nebo estrogenů (znásobení estrogenních účinků).(73)    

       Ţen-šen můţe sniţovat glykémii.(77)   
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3. Farmaceut v kontextu farmaceutické péče   

3.1 Farmaceutická péče – vývoj 

       Role lékárníka během své existence prošla mnoha změnami. Dnes je 

zřejmé, ţe pro přeţití této profese je nutné směřovat vývoj lékárenské praxe 

k iniciování nových činností, orientovaných více na pacienta (klinické pojetí), 

oproti dřívější orientaci na léčivo (technologické pojetí).(74)   

       Současná snaha farmaceutů vychází z principů klinické farmacie, která 

začala být uplatňována v amerických nemocnicích v šedesátých letech 

minulého století.(7) Společně s lékaři a sestrami se farmaceut začal podílet na 

péči o pacienty, jeho úkolem bylo dohlíţet na racionální a bezpečné uţívání 

léčiv, a tak sniţovat výskyt rizik souvisejících s uţíváním léčiv.(7) Jelikoţ většina 

pacientů uţívajících léčiva jsou ale ambulantní pacienti, principy klinické 

farmacie byly postupně přeneseny i do ambulantní praxe.  

       Následná snaha farmaceutů v nemocnicích i ve veřejných lékárnách tedy 

zahrnuje uţší kontakt s pacientem, spolupráci s lékařem při vytváření plánu 

léčby, větší kontinuitu péče s jinými odbornými disciplínami, monitorování a 

řízení lékové terapie a hlavně odpovědnost farmaceuta za výsledek lékové 

terapie. Jako nová filozofie ve farmaceutické praxi byly tyto myšlenky 

definovány jako farmaceutická péče.(74)   

       Problematikou farmaceutické péče se jako první začali zabývat především 

v USA v 70. letech 20. století, počátkem 90. let tuto filozofii začaly prosazovat i 

některé evropské státy (mezi prvními bylo Dánsko a Velká Británie).(7)    

       Zavedení farmaceutické péče do praxe bylo dále posíleno během 

konference Mezinárodní farmaceutické federace v roce 1993 v Tokiu, kde 

Světová zdravotnická organizace vydala dokument týkající se role farmaceutů 

v systému zdravotní péče. Byla zde představena řada směrnic a doporučení, 

která měla vést k úspěšnému naplnění této profesionální výzvy. Dále byly 

v tomto dokumentu analyzovány různé faktory, které ovlivňují racionální uţívání 

léků a podrobně rozebrán další vývoj farmaceutické péče.(7)   
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       V roce 1995 Council of Europe ve Štrasburku přijímá na zasedání 

věnovaném problematice farmacie koncept Farmaceutické péče jako základní 

dokument pro své členské státy.(75) 

       V USA byla během devadesátých let rozběhnuta řada projektů a studií, 

které měly ukázat přínos zavádění myšlenek farmaceutické péče do praxe. 

Hlavním cílem prvních projektů bylo zjistit, zda je vůbec moţné do běţné praxe 

veřejných lékáren zavést nové postupy. Výsledky ukázaly, ţe farmaceutická 

péče optimalizuje léčbu, coţ znamená pozitivní výsledky pro pacienty i pro 

poskytovatele zdravotní péče. Další projekty a studie se zabývaly poskytováním 

farmaceutické péče pacientům s určitým onemocněním, například diabetem, 

astmatem, CHOPN, kardiovaskulárními chorobami, chronickými bolestmi, 

roztroušenou sklerózou atd., jiné studie se zaměřili na starší pacienty. Byl 

zjištěn pozitivní přínos poskytování farmaceutické péče – u pacientů byla 

pozorována lepší kontrola nemoci, sníţení výskytu problémů způsobených léky 

(interakce, neţádoucí reakce), sníţení počtu hospitalizací nebo návštěv na 

pohotovosti, změny se následně projevily i na psychickém stavu pacientů.(7) 

Podobné studie byly odstartovány i v Evropě a dalších zemích světa a 

v současné době řada důleţitých projektů stále probíhá. (podrobněji kap. 3.5) 

3.2 Farmaceutická péče – definice 

       Termín „pharmaceutical care“ byl poprvé definován v roce 1976 velmi 

všeobecně jako „péče, která je poskytována pro zajištění bezpečnosti a 

racionálního uţívání léčiv“.(74) Během následujících let vznikla řada dalších 

definicí farmaceutické péče, v současnosti je nejpouţívanější definice z r. 1990 

amerických farmaceutů Heplera a Strandové: (7, 74) 

„Farmaceutická péče je zodpovědné poskytování farmakoterapie za účelem 

dosaţení jasně určených výsledků, které zlepšují kvalitu pacientova ţivota.“ 

       Těmito výsledky jsou: léčení nemoci; odstranění nebo zmírnění 

pacientových symptomů; zastavení nebo zpomalení procesu onemocnění; 

prevence nemoci nebo symptomů.(7)  
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       Tato koncepce byla ještě mnohokrát předefinována. Všechny definice se 

však zaměřují na zdůraznění klinického aspektu farmaceutické praxe a 

v současné době zejména na individuální přístup k pacientovi a kontinuitu péče, 

s níţ souvisí procesy monitorování a dokumentování průběhu terapie. (7, 74) Je 

zřejmé, ţe se nejedná o statickou koncepci, nýbrţ o dynamický stav, jeţ je 

rozvíjen v jednotlivých zemích různým způsobem, v závislosti na systému 

zdravotní péče jako celku a postavení lékáren.(74)  

       Principy farmaceutické péče velmi úzce souvisí s principy racionální 

farmakoterapie – ta by měla být racionální z hlediska zdraví (to znamená účinná 

a bezpečná), zároveň ale i z hlediska ekonomického. Ačkoli uvedená definice 

farmaceutické péče zdůrazňuje blaho konkrétního pacienta,  ve svém důsledku 

z tohoto konceptu můţe profitovat celá společnost – sníţením morbidity 

související s léky je moţné sníţit náklady na léčbu. Tradiční pohled na 

hodnocení farmaceutické péče pomocí zkoumání klinického účinku a nákladů 

se aktuálně posunuje směrem k analýze klinické účinnosti a hospodárnosti  při 

dosahování poţadovaných výstupů, coţ by mělo zahrnovat ekonomické 

vyhodnocení a výstupy jako spokojenost pacienta a zlepšení kvality ţivota.(7)   

       V české literatuře je moţné setkat se s pojmy „farmaceutická péče“ a 

„lékárenská péče“. Oba výrazy označují koncepci „pharmaceutical care“. Pokud 

bychom chtěli hledat určitý významový rozdíl, můţeme výraz „farmaceutická 

péče“ vnímat jako obecnější – jde o péči poskytovanou farmaceutem ať 

v lékárně, tak například v nemocnici. „Lékárenská péče“ by byla vázána pouze 

na péči poskytovanou farmaceutem v lékárně. V současnosti se v naší 

republice farmaceutická péče uplatňuje pouze na úrovni lékáren, pozice 

klinického farmaceuta u nás zatím prakticky neexistuje, proto u nás lze oba 

pojmy chápat v podstatě jako totoţné.                

3.3 Farmaceutická péče v praxi      

       Realizace konceptu farmaceutické péče v kontextu kaţdodenní praxe ze 

strany farmaceuta představuje řešení pacientových problémů souvisejících 

s lékovou terapií. Farmaceut spolupracuje s pacientem a nefarmaceutickými 

odborníky ve zdravotní péči na designu, realizaci, monitorování a řízení 
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farmakoterapeutického plánu, který řeší tyto lékové problémy.To zahrnuje tři 

klíčové funkce: (74) 

o Identifikace potenciálních a aktuálních problémů způsobených léčivy 

o Řešení aktuálních problémů způsobených léčivy 

o Prevence problémů souvisejících s léčivy 

       Klíčový je individuální přístup ke kaţdému pacientovi, který je ale moţný 

jen s dostatkem aktuálních informací o daném pacientovi. Jednou z podmínek 

úspěchu je také přímý vztah mezi farmaceutem a pacientem, který musí být 

zaloţený na oboustranné důvěře, kdy pacient uznává autoritu lékárníka a 

lékárník přijímá odpovědnost vůči pacientovi.(74) Farmaceut by měl také vést 

pacienty k zodpovědnosti za vlastní zdraví.  

       Během vývoje konceptu farmaceutické péče byla vydána řada směrnic a 

doporučení pro kaţdodenní praxi farmaceutů, která mají vést k naplnění 

hlavních myšlenek a cílů farmaceutické péče. V roce 1998 vydala Mezinárodní 

farmaceutická federace (FIP) na svém shromáţdění v Haagu rámcové 

prohlášení týkající se farmaceutické péče, na jehoţ základě by národní 

farmaceutické organizace mohly sestavit své národní standardy. V tomto 

dokumentu byly uvedeny i následující praktické zásady poskytování 

farmaceutické péče: (76)  

Sběr dat: 

       Farmaceut vede rozhovory s pacientem v podmínkách, které zajišťují 

soukromí. Získaná data jsou pečlivě a náleţitě uspořádána a jsou průběţně 

aktualizována. Údaje o pacientovi jsou důvěrné a ostatním osobám jsou 

poskytovány pouze s informovaným souhlasem pacienta nebo za podmínek, jeţ 

vyţaduje zákon.  

Hodnocení informací a vytváření plánu: 

       Farmaceut spolupracující s dalšími zdravotníky a pacientem, určí a 

vyhodnotí nejvhodnější postup tak, aby byla zajištěna bezpečnost a efektivnost 

(včetně efektivnosti nákladů) současné nebo plánované farmakoterapie a aby 
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byly minimalizovány současné nebo potenciální budoucí zdravotní problémy. 

Farmaceut v záznamech pacienta zapisuje plán a poţadované výsledky pro 

kaţdý identifikovaný problém.  

Uskutečňování plánu: 

       Farmaceut pracuje s pacientem tak, aby pacient maximálně porozuměl a 

byl ochoten svěřit se terapeutickému plánu farmaceutické péče. Farmaceut 

zajišťuje, ţe pacient ví, jak správně uţít všechny nezbytné léky a jak správně 

pouţít případná zařízení spojená s monitorováním nebo podáváním léku.  

Monitorování a úpravy plánu k zajištění pozitivních výsledků 

       Farmaceut s pacientem pravidelně posuzuje pokrok v dosahování 

poţadovaných výsledků a podává hlášení ostatním zdravotníkům, kteří o 

pacienta pečují. Pokud je pokroku dosaţeno, pacient by měl být povzbuzován, 

aby dále pokračoval ve spolupráci. Pokud k očekávanému pokroku nedojde, 

poté by měl být plán upraven, stále ale v souladu s principy pouţitými při 

vytváření původního plánu. 

Další sledování a ověřování úspěšnosti farmakoterapie  

       I kdyţ je dosaţeno poţadovaných výsledků, mělo by se stále pokračovat v 

monitorování pacienta a jeho léčby, aby byla dále zajištěna stálá tělesná i 

duševní pohoda pacienta.    

       Tyto poţadavky jsou koncipovány obecně pro nemocniční i ambulantní 

poskytování farmaceutické péče, s tím, ţe kaţdý farmaceut je schopen 

jednotlivé kroky realizovat s větším či menším úspěchem, záleţí na moţnostech 

konkrétního pracoviště. Základní cíl je ale stejný – spočívá v prosazování 

principů bezpečné a racionální farmakoterapie.  

       Koncept farmaceutické péče neznevaţuje zodpovědnost ostatních 

zdravotníků, nesnaţí se na jejich úkor vyzdvihovat autoritu farmaceutů. Činnost 

farmaceuta při poskytování farmaceutické péče by měla být vedena a vnímána 

jako spolupráce.(77) Je důleţité si uvědomit, ţe farmaceutická péče je jen jednou 
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z mnoha součástí zdravotnické péče a stejně tak farmaceut by měl být součástí 

širšího týmu, který společně pečuje o zdraví pacienta.  

       Uvádění myšlenek farmaceutické péče do praxe má různé podoby: od 

zapojení se do oficiálního projektu řízeného vědecko-výzkumnými pracovníky 

aţ po uplatňování nového přístupu k pacientům na základě vlastní iniciativy. 

Důleţité jsou organizační změny v lékárenství, vedoucí k vytvoření vhodných 

podmínek pro zahájení zmíněných aktivit, zohlednění jednotlivých faktorů, které 

poskytování lékárenské péče ovlivňují a jejich správná interpretace vzhledem 

k národním zvyklostem. Nejpodstatnější změny se však musí odehrát v myslích 

farmaceutů samotných přijetím nové role.(74)  

3.4 Role farmaceuta při poskytování farmaceutické péče v lékárně 

       Lékárník je především pro ambulantní pacienty poslední kontrolou a 

zdrojem upřesnění, jak správně lék uţívat, odhaluje u nich problémy 

polyfarmakoterapie a upozorňuje na různé indikátory moţných neţádoucích 

účinků a projevů medicínských chyb.(3)      

3.4.1 Základní povinnosti a pravomoci lékárníka při poskytování farmaceutické    

péče vymezené legislativou ČR 

       Ačkoli je součástí farmaceutické péče v lékárně celá řada odborných 

činností, zaměříme se pouze na výdej léčivých přípravků. 

       Základní pravidla výdeje léčivých přípravků definuje zákon č.269/2003 Sb. 

o léčivech (úplné znění zákona č. 79/1997 Sb.; ve znění pozdějších předpisů) a 

vyhláška MZ a MZem. Č.255/2003 (nověji 220/2006) (ve znění pozdějších 

předpisů), kterou se stanovuje správná lékárenská praxe. (Uvádíme zde starší i 

novější znění vyhlášky o správné lékárenské praxi, neboť naší experimentální 

části se týkají obě znění vyhlášky - současné znění vešlo v platnost v polovině 

našeho sledování.) 

       Zákon č.269/2003 Sb. o léčivech mimo jiné určuje, kdo a za jakých 

podmínek je oprávněn vydávat léčivé přípravky. Tyto osoby, mezi které patří i 

farmaceut „…odpovídají za to, ţe není ohroţena jakost, účinnost a bezpečnost 
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léčivých přípravků a ţe zacházení s léčivými přípravky odpovídá podmínkám 

stanoveným v rozhodnutí o registraci.“(5) Zákon dále říká: „Osoba oprávněná 

vydávat léčivé přípravky podle §48 odst. 2 vydá lékařem předepsaný léčivý 

přípravek či pacientem vyţádaný léčivý přípravek, jehoţ výdej není vázán na 

lékařský předpis, a to za podmínek stanovených vyhláškou, a v případě 

registrovaných léčivých přípravků v souladu se zveřejněnými údaji rozhodnutí o 

registraci, zejména souhrnem údajů o přípravku.“ (5)   

       Podle zákona o léčivech lékárník nesmí vydat léčivý přípravek při 

jakémkoliv podezření na zneuţití léčivého přípravku, při pochybnostech o 

věrohodnosti lékařského předpisu, pokud si není jistý, ţe osoba, které léčivý 

přípravek vydává, zaručí správné zacházení s léčivým přípravkem. Vyhláška o 

správné lékárenské praxi definuje formální nedostatky receptu, které jsou 

důvodem k nevydání receptu. Konkrétní náleţitosti lékařského předpisu blíţe 

určuje vyhláška MZ č. 34/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 343/1997 Sb.  Zde 

jsou stanoveny způsoby předepisování léčivých přípravků, náleţitosti 

lékařských předpisů a pravidla jejich pouţívání (ve znění pozdějších předpisů). 

     Vyhláška o správné lékárenské praxi vymezuje pravomoci lékárníka nahradit 

předepsaný léčivý přípravek přípravkem jiným. Bez konzultace s lékařem můţe 

lékárník zaměnit léčivý přípravek pouze v rámci stejné účinné látky ve stejné 

lékové formě. Podle staršího znění vyhlášky mohl zaměnit i sílu přípravku (v 

tom případě bylo třeba upravit dávkování tak, aby odpovídalo dávkování, které 

předepsal lékař). Podle současného znění vyhlášky můţe vydat jen takový 

náhradní LP, který obsahuje stejnou léčivou látku ve stejné léčivé formě a 

stejném mnoţství léčivé látky obsaţené v jednotce hmotnosti. S případnou 

záměnou musí vţdy souhlasit pacient, který musí být informován i o případných 

změnách v úhradě léčivého přípravku.(78, 79) 

       Farmaceut vydávající léčivý přípravek je povinen pacientovi poskytnout o 

přípravku základní informace, tuto povinnost ukládá zákon 269/2003 (díl čtvrtý, 

§48, odstavec 7): „Osoby vydávající léčivé přípravky podle odstavce 2 jsou 

povinny poskytovat informace o správném pouţívání a uchovávání léčivých 

přípravků…“(5)Povinnost poskytování informací zmiňuje i Profesní řád České 
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lékárnické komory: „Lékárník se podílí na zdravotní výchově spoluobčanů: jeho 

povinností proto je poskytovat pravdivé informace a při veškeré publicitě mít na 

zřeteli také etiku oboru.“ (80)  

       Dále vyhláška o správné lékárenské praxi říká: „U léčivých přípravků 

vydávaných pacientovi ověří lékárník před výdejem vyznačené dávkování a 

vyznačený způsob aplikace. Při výdeji můţe lékárník pozastavit vydání léčivých 

přípravků, jestliţe by mohlo podle jeho znalostí a zkušeností dojít při jejich 

aplikaci k vzájemnému neţádoucímu ovlivnění. Tuto skutečnost konzultuje 

s předepisujícím lékařem a v případě jeho nedosaţitelnosti léčivé přípravky 

nevydá, nehrozí-li nebezpečí z prodlení.“ (78)    

       Zákon č.269/2003 Sb. o léčivech (hlava pátá, §52, odst.2) také dále ukládá 

povinnost ohlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv jakékoliv podezření ze 

závaţného nebo neočekávaného neţádoucího účinku souvisejícího s pouţitím 

léčivého přípravku.(5) 

       Samotný termín „farmaceutická péče“ není v naší legislativě nijak zakotven, 

není nikde ani přesně vymezena náplň poskytování farmaceutické péče. 

3.4.2 Nástroje lékárníka při poskytování farmaceutické péče v lékárně 

a) Lékárník - jeho znalosti a schopnosti  

       Základním „nástrojem“ lékárníka při poskytování farmaceutické péče jsou 

jeho znalosti a schopnosti. Předpokladem pro poskytování kvalitní 

farmaceutické péče je třeba, aby měl farmaceut určitou úroveň odborných 

znalostí a ty neustále doplňoval o nejnovější poznatky. Povolání farmaceuta 

vyţaduje celoţivotní vzdělávání.  

       Neméně důleţité je, aby farmaceut dokázal získané znalosti pouţít 

v potřebný čas ve prospěch konkrétního pacienta. Je třeba, aby si farmaceut jiţ 

při studiu osvojil „klinický pohled na věc“, a neučil se prázdná data bez 

souvislostí. 
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       Farmaceut musí být i psychologem a umět pacientovi naslouchat. Při 

komunikaci s pacientem má samozřejmě zásadní význam odborný obsah 

tohoto rozhovoru, velmi důleţitá je však i jeho forma (viz dále). 

b) Komunikace s pacientem, poskytování dispenzačního minima 

       Stěţejním bodem lékárenské péče je komunikace, která představuje 

ověření a potvrzení medikace, poskytnutí rady pacientovi k bezpečnému a 

efektivnímu uţívání léčiv.(74) 90 % pacientů se domnívá, ţe je důleţité mít 

moţnost konzultovat své problémy s lékárníkem.(74) 

       Jsou vypracovávány standardy lékárenské péče, jejichţ jednou součástí je i 

dispenzační minimum.(81) Jde o soubor základních informací o daném léčivu, 

jeho správném uţívání a případných rizicích. Přístup musí být přísně 

individuální, vţdy je třeba minimálně zohlednit další onemocnění, medikaci 

nebo jiná specifika daného pacienta a informace doplňovat podle dotazů 

pacienta.(81) Rozsah poskytovaných informací je ovlivněn momentálními 

podmínkami při dispenzaci, limitován řadou překáţek, kterými se budeme 

zabývat později. 

       Úspěšná léčba předpokládá předání informací pacientům tak, aby pochopili 

svoji terapii. Neporozumění lékovému reţimu je nejčastější příčinou non-

compliance pacientů, s tím souvisí i nedosaţení zamýšleného terapeutického 

efektu. Průměrně 5,4 % pacientů přiznává, ţe vůbec nepochopili svoji 

farmakoterapii.(74) 

       Smyslem komunikace farmaceuta s pacientem je i zachycení případných 

omylů v dispenzaci – je zde vlastně dvojí kontrola (takto lze odhalit případné 

omyly aţ v 83 % případů).(74) 

       Hlavní zásady poskytování dispenzačního minima a komunikace s 

pacientem můţeme shrnout do následujících bodů:(81)  

 Farmaceut se soustředí ve své výdejní činnosti na to, aby byl pacient i 

během léčby v co nejlepší pohodě. Pochopitelně respektuje jeho vlastní 

zodpovědnost. 
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 Farmaceut vysvětluje pacientovi správné uţívání léků a zacházení se 

zdravotními pomůckami. 

 Farmaceut pomáhá pacientovi vhodnými radami v samoléčení, případně 

ho odesílá k lékaři. 

 Farmaceut by měl umoţnit pacientovi osobní konzultaci, pokud o to projeví 

zájem. 

 Farmaceut poskytne slovní nebo písemnou informaci k vydávaným lékům, 

informuje o jejich správném uţívání a dalších vlastnostech, které jsou 

nezbytné pro dosaţení správného a bezpečného účinku. Snahou je, aby se 

pacient při dané medikaci cítil co nejlépe. 

 Informace nebo rada má být vţdy správná, jasná, srozumitelná, 

jednoznačná. 

 Charakter a mnoţství informací a také způsob podání by měl být „ušit na 

míru“ pacientovi, tzn. úměrný jeho vědomostem a potřebám. 

 Informace by měly být předány pacientovi diskrétním způsobem. 

       Komunikace pacienta s farmaceuta by měla probíhat diskrétním způsobem, 

jak jiţ bylo uvedeno. Zde velmi záleţí na moţnostech lékárny, kde by měla být 

vymezena diskrétní zóna, která by poskytovala určité soukromí při řešení 

problémů pacientů. Alternativou je i zřízení dispenzačního boxu. 

       V některých případech je zapotřebí rozsáhlejšího rozhovoru s pacientem, 

podrobnějšího rozboru pacientovy medikace, jeho případných problémů apod. 

Taková situace vyţaduje čas a soukromí. V ideálním případě je v lékárně 

zřízena konzultační místnost vyhrazená přímo pro tyto účely.  

c) Lékové záznamy pacienta (LZP) 

       LZP lze definovat jako komplexní databázi léků na předpis i léků volně 

prodejných, včetně základních klinických informací nezbytných pro stanovení 

farmakoterapie u jednotlivého pacienta. Tato databáze je vytvářena a 

uchovávána lékárníkem v počítači dané lékárny.(82) 
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       V současnosti se LZP poţívají v celé řadě zemí, např. v Austrálii, na 

Novém Zélandu, v Jiţní Africe, v USA i v Evropě. Kanada patří mezi země, kde 

se LZP pouţívají nejdéle. Jejich zavedení spadá do 50. a 60. let minulého 

století. V Evropě mají největší zkušenosti s vlastním pouţíváním LZP Velká 

Británie a Nizozemsko.(82) LZP se pouţívají i v dalších evropských zemích, i 

v České Republice jsou lékárny, kde jsou LZP vedeny. 

       Hlavním důvodem pro zavedení LZP je skutečnost, ţe napomáhají ke 

zvýšení racionality celého léčebného procesu (tzn. přispívají k bezpečné, 

účinné a ekonomicky přijatelné farmakoterapii). Moţnosti vyuţití LZP jsou 

následující: (82) 

 Detekce neţádoucích účinků a interakcí léčiv 

 Detekce kontraindikací léčiv 

 Detekce odchylek u opakující se preskripce 

 Doplnění detailů opomíjených u opakující se preskripce 

 Potvrzení nečitelných detailů 

 Rady pacientům při komplexní terapii 

 Ujištění při změně léčiv 

 Přehled o lécích uţívaných pacientem 

 Monitorování compliance pacientů 

 Uchování dotazů pacientů ohledně minulé preskripce 

 Moţnost odborné diskuse a spolupráce s předepisujícím lékařem 

 Monitorování uţívání jednotlivých léčiv 

 Moţnost kontroly preskripce lékařů 

 Poskytnutí přehledu o farmakoterapii samotným pacientům 

 

       U některých skupin pacientů mají lékové záznamy obzvlášť velký význam. 

Jedná se například o seniory, děti, pacienty uţívající více léků, chronicky 

nemocné (diabetiky, astmatiky, kardiaky…). 

       Mezi základní komponenty databáze patří: (82) 

 Základní informace o pacientovi, lékaři a pojišťovně 

 Léky uţívané pacientem (pacientův lékový profil) 
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 Alergie 

 Lékařské anamnézy (zejména prodělaná a současná onemocnění)  

 Problémy vyskytující se ve vztahu k uţívaným lékům 

 Profil lékárenských sluţeb poskytovaných lékárníkem 

 Terapeutický plán pacienta 

 Výsledky laboratorních testů    

        

       Lékové záznamy pacienta obsahují údaje, které jsou povaţovány za 

důvěrné. Před vlastním zavedením LZP je nezbytné vytvořit legislativu, která je 

zárukou, ţe informace z LZP nebudou zneuţity. Kaţdý stát si vytváří svoji 

vlastní legislativu. Pro členské státy EU je charakteristické, ţe v posledních 

letech přizpůsobují svoji národní legislativu směrnicím EU týkajícím se dané 

problematiky.(82) 

       Mezi základní legislativu ve vztahu k LZP patří: (82) 

 Zákon o ochraně dat 

 Legislativa zaručující důvěrnost o utajené informaci 

 Zákon o ochraně spotřebitele  

        

d) AISLP, odborná literatura, počítačový program, internet,  

       Ačkoliv farmaceut je odborníkem na léčiva, není reálné, aby znal všechny 

informace o dostupných léčivech. Musí tak mít k dispozici informační zdroje, 

pomocí kterých můţe potřebné informace dohledat.  

       Běţně v lékárně bývá k dispozici AISLP, nejrůznější kompendia a další 

odborná literatura. Řadu informací lze také vyhledat na internetu, který je 

v současné době přístupný ve většině lékáren. Za optimální bychom mohli 

povaţovat stav, kdyby měl lékárník k dispozici i další bibliografické a 

celotextové databáze dostupné např. v elektronické podobě. Bohuţel tyto 

opravdu kvalitní databáze nejsou zatím pro lékárníka finančně dostupné. 
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       Při identifikaci interakcí nám mohou být nápomocny lékárenské programy, 

dále například Kontrolní modul lékových interakcí Vademecum Infopharm. 

e) Léková informační centra (LIC) 

       V případě potřeby odborné konzultace má farmaceut k dispozici léková 

informační centra. Jsou to pracoviště, která se zabývají vyhledáváním 

poţadovaných informací o léčivech, jejich shromaţďováním, uchováváním, 

vyhodnocováním a předáváním.(13)  

       Mezi aktivity lékových informačních center patří:(13) 

 Informační služba – zodpovídání dotazů z oblasti farmakoterapie (týkající se 

např. problémů s identifikací léku, dostupnosti léku na trhu, terapeutického 

vyuţití, dávkování, vedlejších účinků léku) 

 Spolupráce s farmakoterapeutickými (lékovými) komisemi – dodávání 

materiálů týkajících se klinického nebo farmakoepidemiologického, event. i 

farmakoekonomického hodnocení léků a vypracovávání posudků nových 

léků; zástupci LIC se případně mohou účastnit schůzek lékové komise  

 Příprava terapeutických bulletinů, novinek, publikací, umisťování informací 

na internetu – přehledné informace o lécích a farmakoterapeutických 

skupinách, informace o nových lécích, upozornění na neţádoucí účinky, 

interakce, přehled publikovaných novinek v oblasti farmakoterapie, 

hodnocení spotřeby léků, závěry z jednání farmakoterapeutických komisí aj. 

 Nežádoucí účinky léků - shromaţďování a analýza výskytu neţádoucích 

účinků léků a předávání hlášení národním centrálám pro neţádoucí účinky 

léků 

 Vzdělávací aktivity – pracovníci LIC se účastní výuky v rámci pregraduáního i 

postgraduálního studia, připravují přednášky a semináře pro zdravotnickou i 

laickou veřejnost  

 Farmakoepidemiologie a farmakoekonomika – sledování a analýza spotřeby 

léků, hodnocení farmakoterapeutické hodnoty léku na podkladě literárních 

rešerší a účast v klinických a epidemiologických  
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       Léková informační centra mohou působit v rámci státních, soukromých či 

profesních organizací, nebo v rámci struktur velkodistribuce a výrobců léčiv, 

dále mohou působit na webu (zpracovatelem informací můţe být některý z jiţ 

zmíněných subjektů). Léková informační centra komunikují přednostně se 

zdravotníky.(13) 

       V České republice působí léková informační centra v rámci Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, lékárny Fakultní 

nemocnice U Sv. Anny, 3.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 

velkodistributorské firmy Phoenix. Na webu je poskytován lékový informační 

servis pro pacienty např. na www.zdravcentra.cz, www.lekarna.cz.(13)  

3.4.3 Překážky v poskytování farmaceutické péče v lékárně 

a) Osoba lékárníka 

       Samotný lékárník můţe být překáţkou v poskytování farmaceutické péče. 

Moţných důvodů je více: 

o Lékárník nemá dostatek zkušeností, popřípadě znalostí, není si jistý, a 

proto se nepouští do podrobnějšího řešení farmakoterapie. 

o Lékárník potřebné znalosti má, ale nedokáţe je maximálně vyuţít ve 

prospěch pacienta. 

o Nezájem o celou koncepci farmaceutické péče, nechuť přijmout 

odpovědnost, určitá pohodlnost.  

o Nedostatečná finanční motivace 

 

b) Osoba pacienta 

       Při poskytování farmaceutické péče hraje nezastupitelnou roli sám pacient. 

Úspěch terapie vyţaduje aktivní přístup pacienta a jeho spolupráci s lékařem i 

lékárníkem. 

       Překáţkou můţe být pacientova nedůvěra k lékárníkovi. Pokud pacient 

nedůvěřuje lékárníkovi, je obtíţné s ním spolupracovat. Řada pacientů netuší, 

jaké odborné znalosti lékárník má. V naší zemi je stále rozšířený názor, ţe 

http://www.zdravcentra.cz/
http://www.lekarna.cz/
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lékárník je jen „prodavač s vysokou školou“. Bohuţel je to ale z velké části 

chyba samotných lékárníků, kteří tuto svou roli přijímají a zůstávají v pasivitě. 

Pacienti navíc zatím nejsou zvyklí chodit do lékárny konzultovat svou 

farmakoterapii, chtějí rychle dostat své léky, zaplatit a odejít. Lékárníci musí 

ukázat své znalosti a schopnosti, aby si získali důvěru pacientů a ti byli ochotni 

s nimi spolupracovat a aktivně je vyhledávat. 

       Komunikace s některými typy pacientů je velice sloţitá. Příkladem můţe být 

pacient, který jiţ přichází s přesvědčením, ţe sám nejlépe ví, jak správně svá 

léčiva uţívat. V těchto případech je jedinou moţností vyuţít psychologie, 

komunikačních schopností a pokusit se získat pacienta na svoji stranu. 

       Ne vţdy si léky v lékárně vyzvedává sám pacient. V tomto okamţiku můţe 

vzniknout určitá bariéra mezi farmaceutem a pacientem. Farmaceut můţe 

poskytnout vyčerpávající informace o farmakoterapii, nemůţe ale zajistit, ţe se 

tyto informace dostanou ve stejné formě k pacientovi. Navíc pak chybí i zpětná 

vazba, kterou představuje právě rozhovor s pacientem při dispenzaci.(74)         

c) Čas, prostor    

     Velmi limitujícím prvkem při poskytování farmaceutické péče v lékárně je 

čas. Je pravda, ţe ne kaţdému pacientovi je třeba věnovat stejnou péči, je 

rozdíl, dostává-li pacient lék poprvé nebo uţívá-li ho dlouhodobě.(74, 81) Pokud 

má ale lékárník před sebou zástup netrpělivých pacientů, můţe se dostat do 

stresu a rozsah poskytované péče se omezí. 

       Na základě zahraniční studie (s pacienty trpícími arteriální hypertenzí) bylo 

zjištěno, ţe lékárníci jsou schopni problémy farmakoterapie a eventuální lékové 

chyby nalézt a ukázat na moţná řešení. Aby však tyto chyby identifikovali, bylo 

potřeba věnovat pacientovi a jeho problému čas – u 2/3 případů asi 10 min, ale 

u pětiny případů aţ 60 min.(15)  

       Jiţ jsme zdůraznili, ţe při dispenzaci je třeba respektovat pacientovo právo 

na soukromí. V současné době bohuţel dispenzační boxy nebo konzultační 

místnosti nepatří k běţnému vybavení českých lékáren a bohuţel často tomu 
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tak není ani v případě diskrétní zóny, která by měla být naprosto samozřejmou 

součástí kaţdé lékárny. Pokud by měli rozhovoru mezi lékárníkem a pacientem 

přihlíţet další lidé, ochota pacienta spolupracovat se sníţí. 

d) Obtíţnost zajištění kontinuity péče 

       Důleţitým předpokladem úspěchu při poskytování farmaceutické péče je 

kontinuita péče. Pokud ale pacient navštěvuje různé lékárny, není toto 

samozřejmě moţné. Řešením by mohlo být zavedení registrace pacientů 

v jedné lékárně.(74)         

e) Vztah mezi farmaceutem a lékařem 

       Koncept farmaceutické péče předpokládá vzájemný respekt a spolupráci 

všech zdravotníků, kteří pečují o konkrétního pacienta. Bohuţel tomu tak 

nemusí vţdy být. Pokud mezi lékařem a farmaceutem panuje rivalita či 

nedůvěra, nemůţe být poskytovaná péče nikdy stoprocentní.        

f) Právní bariéry - omezené kompetence lékárníka a ochrana dat 

       V současné době nemá lékárník preskripční pravomoc (výjimkou je pouze 

Velká Británie). Lékárník tak nemá větší moţnost sám zasáhnout do 

farmakoterapie, případné změny musí vţdy posvětit lékař. O to důleţitější je 

tedy vztah farmaceuta a lékaře. 

       Jiţ jsme zmínili přínos vedení lékových záznamů pacienta. Přístup ke 

zdravotní dokumentaci pacienta je však pro lékárníka omezený. Současná 

legislativa České republiky nevylučuje zřizování lékových záznamů pacienta a 

v řadě českých lékáren s lékovými záznamy běţně pracují. Vţdy je však třeba 

respektovat důvěrný charakter informací. Zákon 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů řadí informace o zdravotním stavu mezi citlivé údaje a vymezuje 

podmínky zacházení s takovými informacemi, přičemţ základním předpokladem 

pro zavedené lékového záznamu je vţdy souhlas pacienta. 
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3.5 Farmaceutická péče v současnosti, projekty a studie v oblasti                                     

farmaceutické péče  

       Zavádění všech principů farmaceutické péče do praxe je určitým vrcholem 

vývoje lékárenství. Projekty realizace lékárenské péče v praxi probíhají 

současně v mnoha evropských zemích a v USA, je však třeba podotknout, ţe 

se stále jedná spíše o experimentální činnost a nelze ji povaţovat ani v těchto 

zemích za běţnou praxi.(74) 

3.5.1 Mezinárodní spolupráce v oblasti farmaceutické péče 

       Země Evropy, které se aktivně zapojují do podpory realizace lékárenské 

péče, zformovaly v roce 1994 Evropskou síť farmaceutické péče 

(Pharmaceutical Care Network Europe, PCNE).(74) Záměrem PCNE je v rámci 

zúčastněných zemí rozvoj farmacie v duchu farmaceutické péče vytvářením a 

realizováním projektů, které jsou uskutečňovány ve více zemích zároveň.(83) 

Snahou PCNE je také podporovat další země, jejichţ farmaceuti zatím váhají 

při přijetí konceptu farmaceutické péče.(7) K únoru 2004 se do projektů PCNE 

zapojili výzkumníci ze 17 evropských zemí, jeden z USA. Z evropských zemí to 

byly následující: Belgie, Česká republika, Dánsko, Anglie, Finsko, Německo, 

Island, Irsko, Malta, Severní Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, 

Španělsko, Švýcarsko, Nizozemí.(83)  

       Pod patronátem PCNE byly v Evropě uvedeny dva mezinárodní programy 

– TOM a OMA.(7) 

 TOM (Therapeutic Outcomes Monitoring) se zabývá farmakoterapií 

pacientů s chronickým onemocněním nebo speciálních rizikových skupin, 

kde je nutné dlouhodobé podávání léků. V roce 1996 byl rozběhnut TOM 

projekt zaměřený na astmatické pacienty v Belgii, Německu, Nizozemí, 

Dánsku, na Maltě, v Severním Irsku a na Islandu. 

 OMA (Outcome Medication Analyse) se zaměřuje na uţívání léků 

pacienty pokročilejšího věku, kteří uţívají více léčiv. Do projektu se také 

v roce 1996 zapojilo Německo, Nizozemsko, Švédsko a Severní Irsko.  
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       Další evropskou mezinárodní organizací je EuroPharm Forum. Bylo 

zaloţeno v lednu 1992 a je společným systémem národních farmaceutických 

asociací a evropské WHO. Posláním Fóra je zlepšování zdravotního stavu lidí 

v Evropě v souladu s prioritami danými WHO. Aktivity Fóra vychází z 

dokumentů WHO týkajících se role farmaceutů a také z principů správné 

lékárenské praxe a konceptu farmaceutické péče. V současné době je členem 

EuroPharm Fóra 43 národních farmaceutických organizací ze 33 zemí. Česká 

Republika zde má také své zástupce.(84)  

       EuroPharm Forum momentálně zastřešuje projekty týkající se astmatu, 

diabetu, HIV a AIDS, hypertenze a také projekt „Ptejte se na svá léčiva“.(84)  

       Rozvíjením konceptu farmaceutické péče se zabývají i celosvětové 

organizace jako Světová zdravotnická organizace nebo Mezinárodní 

farmaceutická federace (FIP). 

3.5.2 Farmaceutická péče v praxi, zajímavé projekty  

       Pro ilustraci zde nastíníme, jak se daří zavádět principy farmaceutické péče 

do běţné praxe v různých zemích světa. Uvedeme také několik příkladů 

zajímavých projektů ze zemí, kde je farmaceutická péče na relativně vysoké 

úrovni.  

       V řadě zemí je dnes běţné propojení nemocniční lékárny s činností 

jednotlivých oddělení nemocnice. Farmaceut se bezprostředně účastní výběru 

vhodného léčiva pro pacienta a dohlíţí na podání léčiva pacientovi. Dále má 

přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta  (laboratorní výsledky, anamnéza) i 

k doporučené preskripci, tak ţe prostřednictvím počítačové sítě můţe provádět 

kvalifikované rozhodování na základě elektronické dokumentace a zároveň tuto 

dokumentaci svými příspěvky doplňovat. Informační systémy nemocničních 

lékáren jsou často spojeny s mechanizací a automatizací výdeje léčiv, které 

nahrazuje ruční práci, potřebnou pro přípravu dávek léčiv, podávaných 

pacientům. V těchto systémech lze vydávat léčiva v podobě jednotlivých dávek, 

určených konkrétním pacientům.(74) Jednodávkový systém v nemocnici je 

pouţíván např. v USA nebo Německu.   
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       Realizaci farmaceutické péče ve veřejných lékárnách budeme dále věnovat 

větší pozornost. 

USA        

       Řetězcové lékárny tvoří více neţ 50 % veřejných lékáren ve Spojených 

státech. Dispenzace léků zůstává primárním objektem zájmu, nicméně 

incidence pacientů, kteří mají moţnost konzultovat svou medikaci, stoupá. Více 

neţ 25 % majitelů nezávislých veřejných lékáren hlásí poskytování klinické 

péče, jako je poradenství v oblasti léků, péče o chronicky nemocné.(85)   

       Někteří farmaceuti v USA jiţ pracují výhradně jako konzultanti. Termín 

„self-care consultant“ představuje lékárníka, který poskytuje pacientem 

vyţadované zdravotnické informace, rady a konzultace v oblasti samoléčení. 

Před doporučením OTC léčiva musí mít lékárník informace o zdravotním stavu 

pacienta. Vychází se ze současné tendence pacientů zapojovat se do 

rozhodování o svém zdraví, farmaceut však při těchto aktivitách neusiluje o 

kompetence lékaře.(74)        

Kanada 

       Zavádění farmaceutické péče do praxe v kanadských veřejných lékárnách 

se stále více stává rozšířeným trendem. Zejména se klade důraz na konzultace 

s pacienty, jeţ lékárník sám iniciuje. V mnohem větší míře, neţ tomu bylo 

doposud, se rozvíjí i spolupráce s lékaři. Byla zavedena úhrada za sluţby 

poskytované lékárníkem (cognitive services). Mezi ně patří např. odmítnutí 

předpisu, konzultace s pacientem, spolupráce s lékařem. Je profesní povinností 

uchovávat pacientovy lékové záznamy (Patient Medication Record), včetně 

poskytnutí konzultací.(86) Očekává se, ţe role farmaceuta v péči o pacienta se 

bude dále rozšiřovat.(87)       

        Evropa 

       Mezi nejprogresivnější země, kde se relativně snaţí o vlastní prosazení 

farmaceutické péče, patří Nizozemí, Dánsko, Finsko, Irsko, Velká Británie, 

Německo.(75)   
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       Ve Velké Británii kaţdoročně uskutečňují akce s názvem „Týden v lékárně“, 

jejichţ ústředním mottem je výzva „ Ptejte se svého lékárníka na léčiva“. Během 

tohoto týdne lékárníci zaměřují zvýšenou pozornost na farmakoterapii 

vybraných skupin obyvatelstva, například dětí, geriatrických pacientů a 

těhotných ţen.(74 Podobný program s názvem „Ptejte se svého lékárníka“ 

existuje například i v Nizozemí. Farmaceuti odpovídají na dotazy v televizi, tisku 

a distribuují časopis určený pacientům, ve kterém vystupují v roli odborných 

poradců.(74)   

       Ve Velké Británii má od roku 2003 lékárník zvláštní pravomoc – za určitých 

podmínek můţe sám předepisovat některá léčiva. Jedná se o partnerský vztah 

mezi praktickým lékařem, který stanovuje diagnózu a určuje léčbu a lékárníkem, 

který monitoruje pacienta a předepisuje následná léčiva, a pacientem, který 

souhlasí s úmluvou o doplňkové preskripci. Preskripce musí být v souladu s 

podmínkami individuálního klinického plánu léčení pacienta. Je nutné, aby tento 

plán obsahoval detaily nemoci nebo stavu, který má být léčen, klasifikaci nebo 

popis léčivých přípravků, které mohou být předepsány nebo podány a okolnosti, 

za kterých by měl lékárník upozornit nebo si vyţádat radu od lékaře. Od jara 

2006 mohou kvalifikovaní předepisující lékárníci předepisovat z rozšířeného 

kompendia přípravků jakákoli registrovaná léčiva pro různé zdravotní potíţe - 

vyjma návykových a psychotropních látek.(88)   

       V Nizozemí je uskutečňována řada aktivit, které mohou být povaţovány za 

součást farmaceutické péče. Všemi lékárenskými programy jsou monitorovány 

potenciální problémy související s léčbou (denní dávka, interakce, duplicitní 

medikace, kontraindikace a alergie, dodrţování léčby). Protoţe všechny 

lékárenské počítače mají informace o uţívání léků pacienty, na základě určitých 

signálů mohou být pouţity jednoduché algoritmy, pomocí nichţ je moţné určit, 

kdy se uţívání léků odchyluje od přijímané normy. Takto detekovaní pacienti 

jsou poté pozváni na poradu s farmaceutem a následnému monitorování. 

Mnoho lékáren vede takovéto projekty jednou nebo dvakrát za rok, ve 

spolupráci s praktickými lékaři a někdy i s místními organizacemi pacientů.(89)   
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       V Německu byl v prosinci 2004 zahájen projekt zaloţený na spolupráci 

lékárníků, praktických lékařů a pojišťovny BARMER Ersatzkasse. Tato 

trojstranná dohoda spojuje myšlenku rodinného lékaře a rodinného lékárníka, 

kdy pacienti si vybírají svého lékaře i svou rodinnou lékárnu. Tento koncept 

zahrnuje přímou komunikaci mezi lékárníkem a praktickým lékařem 

v záleţitostech týkajících se lékové terapie, coţ je hrazeno zdravotní 

pojišťovnou. V říjnu 2005 se 17 790 (83 %) veřejných lékáren, téměř 34 000 

(~60 %) praktických lékařů a 1 400 000 (~20 %) pojištěnců BARMER 

Ersatzkasse připojilo k dohodě.(90)   

       Na vytvoření dobrých profesionálních vztahů s lékaři, jejichţ pacienti 

směřují do lékárny, se orientoval švédský KIP program (Konsultativ, Interaktiv a 

Personal). Náplní práce lékárníků při uskutečňování tohoto programu byly mimo 

jiné i pravidelné návštěvy lékařů ve spádových oblastech, při kterých lékárníci 

poskytovali novinkách v lékové terapii, o nově zaregistrovaných léčivech, o 

nových poznatcích získaných na farmakoterapeutických mítincích atd. (74)  

      Jinou akcí, které se účastnilo mnoho švédských lékáren, byl takzvaný 4+ 

projekt. Byl určen pacientům, kteří uţívají 4 a více léčiv. V rámci programu jim 

byla věnována speciální pozornost a jejich medikace byla revidována 

lékárníky.(74)   

       Činnosti zaměřené na specifické skupiny pacientů se mohou praktikovat 

v lokálních podmínkách jednotlivých lékáren, ale i způsobem celonárodního 

programu. O tom svědčí švédské programy v lékárnách, kdy např. rok 1991 byl 

ve Švédsku rokem diabetiků, rok 1992 rokem astmatiků, rok 1993 byl rokem 

pacientů s dermatologickými problémy, rok 1994 byl zaměřen na pacienty se 

senilní demencí.(74) 

       Jiţ jsme se zmínili o jednodávkovém systému výdeje léčiv v nemocničních 

lékárnách. Podobný systém můţe fungovat i v podmínkách veřejné lékárny. 

Princip je následující: Lékař standardně naordinuje léčiva, přitom přidá na 

recept i přesný rozpis dávkování. Pacient přinese všechny recepty, které má od 

různých lékařů do lékárny, která nabízí sluţbu jednodávkového systému. 

Lékárník zkontroluje medikaci z pohledu kontraindikací, vedlejších účinků a 
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případné duplicity. Nakonec předá obsaţenou medikaci v seznamu léčiv s údaji 

o pacientovi a předepsaném dávkování stejně jako poţadované datum začátku 

blistru na výrobní firmu. Ta dodá hotové blistry (aktuálně existují v Německu v 

provedení tzv. 4x7 blistry, tj. na 4 týdny) nejdříve následující den do lékárny a ta 

pak předá dále blistry pacientovi. Systému se mohou účastnit všechny lékárny, 

které si nainstalují potřebný SW.(91) V současné době jsou takto léky dodávány 

pacientům například ve Švédsku, Německu, Nizozemsku, zavedení systému 

plánuje i Velká Británie. 

Česká Republika      

       Některé prvky, které jsou nyní povaţovány za nedílnou součást výkonu 

farmaceutické profese v duchu výše zmíněné filozofie, se v českém lékárenství 

objevily mnohem dříve, neţ byla myšlenka „pharmaceutical care“ formulována a 

neţ se začaly hledat cesty k jejímu prosazení do rutinního pouţívání. Patří 

k nim zejména následující aktivity: (74)   

 Klinické pojetí farmaceutické profese v 80. letech, kdy studium bylo 

diferencováno na „farmacii všeobecnou“ a „farmacii klinickou“ 

 Důraz na komunikaci s pacientem (80. léta), jeţ se projevil zřizováním 

dispenzačních boxů na výdejních pracovištích lékáren, kde byl tímto 

způsobem umoţněn pohovor farmaceuta s pacientem beze svědků 

 Myšlenka „selektivní dispenzace“, tj. zvýšená pozornost pacientům, 

jejichţ komplikovaný lékový reţim či zdravotní stav to vyţadují 

 Pokusy o sestavování „lékových karet“ vybraných pacientů (viz předešlý 

bod), s nimiţ byly na základě vedených záznamů jejich problémy 

průběţně konzultovány  

       Později (po roce 1989, po privatizaci lékárenské sluţby) se bohuţel tyto 

aktivity z běţné praxe vytratily. V dnešní době se k nim pomalu někteří lékárníci 

vrací, není jich však mnoho.        
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       Před několika lety byl v České Republice uveden do praxe systém IZIP, 

který zřizuje a provozuje elektronické zdravotní kníţky. Jde vlastně o lékové 

záznamy pacienta, které jsou přístupné na internetu. Přístup k záznamům je 

zabezpečen – sám pacient rozhoduje, kdo smí nahlíţet do jeho zdravotní 

kníţky. K 2.3.2007 vyuţívalo systému IZIP 1.005.038 přihlášených uţivatelů. 

Současně bylo jiţ zaregistrováno 8.699 zdravotnických pracovníků, kteří jsou 

oprávněni zapisovat do Zdravotních kníţek svých pacientů registrovaných v 

systému IZIP. Zdravotní kníţky obsahují k dnešnímu dni jiţ přes 6.143.352 

zápisů.(92) 

       Austrálie  

       V Austrálii jsou veřejné lékárny nedílnou součástí primární péče. V průběhu 

několika generací se vytvořil velmi úzký vztah mezi lékárníky a pacienty. Velký 

důraz se klade na kvalitu poskytovaných sluţeb, kdy se stává čím dál více 

neţádoucí, aby lékárny byly vnímány jako obchody. Profesionální sluţby 

veřejných lékáren se rozšiřují o další aktivity (měření krevního tlaku a testování 

cholesterolu, monitorování pacientů s astmatem a diabetem, problematiku 

inkontinence, poskytování konzultací podle potřeb pacienta).(93) Lékárníci ve 

veřejných lékárnách poskytují pacientům tzv. „Consumer Medicine Information“ 

v tištěné podobě, to znamená, ţe v případě, kdy pacient začíná uţívat nový lék, 

lékárník má povinnost poskytnout tento druh informace.(93)   

       V Austrálii jsou farmaceuti klíčovými partnery ve vládní Národní lékové 

politice, k čemuţ přispívají pomocí poskytování tzv. „cognitive pharmaceutical 

services“.(94) Lékárník by měl zhodnotit u kaţdého pacienta famakoterapii z 

hlediska: riziko/přínos, dávkování a délka léčby, další terapie. (pace) Kvalita, 

bezpečnost a účinnost léků jsou poţadovány na jedné straně, jejich dostupnost 

pro všechny na straně druhé. S tím souvisí náklady na léky ve vztahu k 

jednotlivci, ale i z hlediska společnosti. Značný důraz na efektivitu v oblasti léků 

činí z Austrálie zemi, kde jsou v praxi skutečně naplňovány myšlenky účelné 

farmakoterapie, přičemţ role lékárníků v tomto systému je naprosto 

nenahraditelná.(94)  
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Další země 

       Koncept farmaceutické péče postupně přijímají a snaţí se uvést do praxe i 

další země jako Nový Zéland, Thajsko, Japonsko nebo některé země Latinské 

Ameriky.(7) 

3.6 Budoucnost farmaceutické péče 

       V současné době není poskytování farmaceutické péče zdaleka běţnou 

rutinou. Je ale evidentní, ţe po celém světě vzrůstá počet farmaceutů, kteří 

přijali principy farmaceutické péče za své. Čelíme nyní historické situaci: 

uplynutí doby od roku 1990 do roku 2010 je povaţováno za období přijímání 

této nové filozofie a její zakořenění; dále je třeba prosazovat její zobecnění a 

rozšíření. To předpokládá rozhodnou změnu myšlení. Slovy doktora Heplera: 

„Nemůţeme čekat, aţ se ostatní změní dříve neţ to uděláme my sami, právě 

naopak, musíme se ujmout vedení a potom moţná lékaři, pacienti, vlády atd. se 

také změní“.(7)  
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III/ EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

1. METODIKA 

1.1 Sběr dat 

       Data, která jsme v rámci experimentální části práce hodnotili, byla získána 

pomocí monitorování lékárníka při expedici. Sběr dat probíhal ve veřejné 

lékárně v Humpolci, projektu se zúčastnily dvě lékárnice. Sledování probíhalo 

podle následujícího schématu: 

 1. část sledování: po dobu 6-ti týdnů (4.4. – 15.5. 2006) 2 hodiny denně 

probíhalo monitorování lékárnic při expedici (celkem bylo sledováno 50 

hodin), další 1-2 hodiny denně probíhalo zpracování údajů a retaxace 

(autorkou této práce) 

 Edukační seminář: na základě analýzy sesbíraných dat z 1. části 

sledování byl pod vedením doc. RNDr. J. Vlčka, CSc. uspořádán seminář 

se zaměřením na identifikované problémy ve farmakoterapii a způsoby 

jejich řešení  

 2. část sledování: v období 7.6. – 7.8. 2006 proběhlo opět monitorování 

lékárnic při expedici (časové období muselo být prodlouţeno kvůli 

nepřítomnosti farmaceutek),  celkem bylo sledováno rovněţ 50 hodin, další 

1-2 hodiny denně probíhalo zpracování údajů a retaxace (autorkou této 

práce) 

       Přímo při sledování jsme zaznamenávali čas příchodu a odchodu, kdo léky 

vyzvedává, zda jde o nově předepsaný lék, také nás zajímalo, v jakém rozsahu 

magistra pacienta při dispenzaci informuje. Dále jsme monitorovali problémy 

zachycené při dispenzaci a způsob jejich řešení magistrou. Získaná data jsme 

evidovali pomocí programu Pharmastat, který byl vytvořen za účelem sběru 

popisovaných údajů. Ukázka pouţívaného formuláře z tohoto programu je 

uvedena v příloze. Kategorie problémů a způsobů řešení vycházejí z jiných 

podobných studií, byly však upraveny pro podmínky české lékárny. 
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       Při následné retaxaci jsme do formuláře v počítači doplnili další údaje, které 

jsme získali z receptu nebo poukazu na PZT. Byly to základní údaje o 

pacientovi (věk, pohlaví), jeho uţívané terapii (léčiva, popřípadě PZT, dávka, 

dávkové schéma) a předepisujícím lékaři. V případě výdeje OTC přípravků jsme 

údaje o léčivu zaznamenali přímo při výdeji, bliţší údaje o pacientovi však 

většinou nebylo moţné zjistit. 

       Během retaxace bylo moţné narazit na další rizika ve farmakoterapii, které 

magistry neřešily, popřípadě se nabízely jiné způsoby řešení. I tyto postřehy 

byly zaznamenávány do formuláře v počítači. V rámci retaxace jsme se pak 

podrobněji zaměřili na lékové interakce a duplicity (duplicitní podávání stejného 

léčiva nebo léčiv ze stejné farmakoterapeutické skupiny).  

1.2 Zpracování získaných dat 

       Nasbíraná data byla převedena do databáze v MS Office Excel. Ukázka 

struktury databáze je uvedena v příloze.  

       Pomocí frekvenční analýzy (v programu MS Office Excel) jsme popsali 

soubor pacientů z hlediska věku a pohlaví, počtu vyzvedávaných receptů, 

rovněţ jsme hodnotili, v jaké míře si léky vyzvedávali sami pacienti. Posuzovali 

jsme, jaké informace a s jakou četností magistry podávaly při výdeji. Dále jsme 

se zaměřili na problémy zachycené během dispenzace. Analyzovali jsme je 

z hlediska četnosti jednotlivých typů problémů a způsobů jejich řešení. Zajímalo 

nás, jakých farmakoterapeutických skupin léčiv se problémy nejčastěji týkaly 

(při tvorbě kategorií léčiv jsme vycházeli z ATC klasifikace, přičemţ jsme 

samostatně postavili některé skupiny - antidiabetika, analgetika, léčiva 

ovlivňující hladiny lipidů), z analýzy jsme v tomto případě vyloučili problémy 

způsobené nedostupností léčiva, administrativní chybou a ty, které se týkaly 

úhrady léčivého přípravku). 

       Potenciální lékové interakce identifikované během retaxace jsme hodnotili 

pomocí databáze Micromedex a Kontrolního modulu lékových interakcí 

Infopharm. Pozornost jsme věnovali pouze klinicky závaţnějším lékovým 

interakcím hodnocenými v databázi Micromedex alespoň jako „moderate“, 
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v Kontrolním modulu lékových interakcí alespoň jako „středně závaţná“, (v 

několika případech byla potenciální interakce popsána pouze v jednom ze 

zmíněných zdrojů). 

       Na základě porovnání výsledků 1. a 2. části sledování jsme se pokusili 

zhodnotit vliv edukačního semináře na návyky farmaceutek při dispenzaci.   

Zajímalo nás, zda se změnil rozsah poskytovaných informací při výdeji, zda se 

změnilo spektrum řešených problémů, jestli v 2. části sledování magistry více 

intervenovaly v oblasti interakcí a duplicit.     

       Testováním asociací jsme se pokusili odhalit některá rizika a souvislosti 

v rámci celé skupiny pacientů. Asociaci jsme sledovali pomocí programu SPSS 

15.0 for Windows, který nám poskytl informace, z nichţ jsme usuzovali na 

statistickou významnost daného rizika. Mezi výstupy programu nás zajímala 

tabulka 2x2, z ní vycházející hodnota OR - odds ratio (poměr šancí), hodnota 

95 % konfidenčního intervalu pro danou hodnotu OR a χ2 test (případně 

Fischerův test, a to v případě, ţe jeden údaj v tabulce měl počet subjektů menší 

neţ 5). Pro zmíněné výstupy platí: Pokud je OR rovno jedné, pak 

pravděpodobně není mezi dvěma sledovanými jevy ţádná asociace. Je-li toto 

číslo větší neţ 2 (v praxi spíš hodnota 3 a výše), pak se nabízí moţnost 

asociace. Pravděpodobnost této asociace lze odhadnout z konfidenčního 

intervalu nebo z výsledků χ2 či Fischerova testu. Je-li hodnota konfidenčního 

intervalu pro hodnotu OR v 95% případů mimo dosah 1, pak lze s 95% 

pravděpodobností tvrdit, ţe byla nalezena asociace. V případě χ2 testu by 

asociace byla potvrzena v případě signifikance menší neţ 0,05.(13) 

       Pomocí statistického software SPSS jsme rovněţ posuzovali vztah mezi 

denní dobou dispenzace a mnoţstvím provedených intervencí. V těchto 

případech byla asociace testována metodou obecného lineárního modelu 

(generalized linear model).(95)   
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2. VÝSLEDKY 

2.1 Obecné charakteristiky sledování 

2.1.1 Lékárna 

       Sledování bylo prováděno v lékárně základního typu s celkem deseti 

pracovníky. Obec, kde je lékárna provozována, má přibliţně 15 000 obyvatel. 

       V lékárně je oddělen výdej na lékařský předpis (dvě výdejní místa) a výdej 

OTC (jedno výdejní místo). Prostory lékárny bohuţel neumoţňují zřízení 

diskrétní zóny pro pacienty. 

       V lékárně byl pouţíván program Retipharm 5.1, mezi první a druhou částí 

sledování proběhla změna programu na Mediox. 

 

2.1.2 Farmaceutky 

       Sledování se aktivně zúčastnily 2 lékárnice, věkově obě patřily do kategorie 

31-40 let. Vystudovaly farmacii na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy 

v Hradci Králové, obě jiţ sloţily atestaci (rok 1992 – obor Lékárenství I a rok 

2005 - obor Veřejné lékárenství).    

 

2.1.3 Lékaři 

       Během sledování jsme se setkali s recepty od celkem 73 různých lékařů. 

Ve 14 případech se jednalo o lékaře z ambulance nemocnic, ostatní poskytovali 

ambulantní péči (praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo odborný 

ambulantní lékař). 12 z těchto lékařů pracovalo i na Lékařské sluţbě první 

pomoci. 
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        V souboru se objevily tyto odbornosti lékařů: 

 

                         Tabulka 1 - Četnost odborností lékařů 

 
Odbornost lékaře Četnost v našem souboru 

Praktický lékař pro dospělé 20 

Praktický zubní lékař 5 

Neurolog 5 

Otorinolaryngolog 5 

Praktický lékař pro děti a dorost 4 

Gynekolog 4 

Oftalmolog 4 

Alergolog a imunolog 3 

Lékař respiračních nemocí 3 

Internista 2 

Internista + diabetolog 2 

Dermatolog 2 

Psychiatr 2 

Chirurg 2 

Internista + diabetolog + 

revmatolog 

1 

Revmatolog 1 

Urolog 1 

Ortoped 1 

Gastroenterolog 1 

Klinický onkolog 1 

Lékař z pracoviště hemodialýzy 1 

Lékař ortopedicko-

traumatologické kliniky 

1 

Lékař se specializací na 

rehabilitační lékařství a fyziatrii 

1 

Lékař z metabolické a nutriční 

ambulance 

1 
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2.1.4 Pacienti 

       Ve sledovaném souboru bylo celkem 1858 pacientů (886 v první části, 972 

ve druhé části), z toho jedenkrát byl vydáván veterinární přípravek. 

       V souboru pacientů převládaly ţeny – bylo jich celkem 1117 (60% 

z celkového počtu pacientů), zatímco muţů 735 (40% z celkového počtu 

pacientů). Graf 1 zobrazuje sloţení souboru z hlediska pohlaví. 

 

Graf 1 - Složení souboru z hlediska pohlaví 
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 Rozdělení podle věkových skupin bylo následující:  

Graf 2 - Složení souboru z hlediska věku 
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       Pacienti přicházeli s těmito počty receptů: 

                            Tabulka 2 - Četnost výskytu různých počtů receptů na jednoho pacienta 

 

Počet receptů 
pro jednoho 

pacienta 

Počet pacientů 
s daným 

množstvím 
receptů – 

1. část 
sledování 

Počet pacientů 
s daným 

množstvím 
receptů – 

2. část 
sledování 

Počet pacientů 
s daným 

množstvím 
receptů – 

Celkem (Počet 
+ procento 
z celkového 

počtu pacientů 
s receptem) 

1 650 714 1364 (74,6%) 

2 147 162 309 (16,9%) 

3 52 52 104 (5,7%) 

4 20 18 38 (2,1%) 

5 2 4 6 (0,3%) 

6 3 2 5 (0,3%) 

7 1 0 1 (0,1%) 

 

       Sledovali jsme, jak často si pacient své léky předepsané na recept    

vyzvedával sám:  

                         Tabulka 3 - Osoby vyzvedávající léčivé přípravky na recept 

 

Osoba vyzvedávající léky Počet případů (%  celkového 

počtu receptů) 

Pacient 1713 (68,2%) 

Osoba podávající léky 

pacientovi (např. rodič) 

238 (9,5%) 

Jiná osoba 534 (21,2%) 

Nezachyceno 28 (1,1%) 
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2.2 Poskytování informací při dispenzaci 

       Během našeho sledování jsme zaznamenávali, jakým způsobem a v jakém 

rozsahu lékárnice informovaly pacienty při výdeji léčiv. Zapisovali jsme, kdy 

pacient dostal a kdy nedostal informace o dávkování a základní informace o 

léčivém přípravku a jeho uţívání (na co se léčivo uţívá, jak léčivo aplikovat, 

čemu se vyhnout během uţívání, jak přípravek uchovávat). Výsledky shrnuje 

tabulka 4.  

          Tabulka 4 - Četnost a rozsah poskytování informací při dispenzaci (vyjádřeno počtem      
            případů a procentem případů z celkového počtu vydaných receptů v daném období) 

 

Lékárnice/ sledování 
Pouze 

dávková
ní  

Dávkování 
+ základní 
informace 

Pouze 
základní 

informace 

Nepodány 
ţádné 

informace 

Nezadá
no 

Celkový 
počet 

vydaných 
receptů 
v daném 
období  

Lékárnice 
1 

1. část 
sledování 

 

128 
(28%)  

139 (31%) 12 (3%) 
158 

(35%) 
15 

(3%) 
452 

(100%) 

2. část 
sledování 

175 
(34%) 

119 (24%) 8 (2%) 
178 

(36%) 
21 

(4%) 
501 

(100%) 

Lékárnice 
2 

1. část 
sledování 

 

132 
(30%) 

111 (26%) 8 (2%) 
153 

(35%) 
30 

(7%) 
434 

(100%) 

2. část 
sledování 

207 
(44%) 

106 (22%)  6 (1%) 
130 

(28%) 
22 

(5%) 
471 

(100%) 

        

       Všímali jsme si také, kdy magistry upozorňovaly na potenciální interakce 

nebo naopak vhodné kombinace léčiv s potravou, nápojem či potravním 

doplňkem. Nejčastěji se varování nebo doporučení týkala těchto kombinací: 

o Doxycyklin x mléko a mléčné výrobky – doporučeno neuţívat mléko a 

mléčné výrobky 1-2 hodiny před a po uţití doxycyklinu 

o Sulfametoxazol+trimetoprim x kyselé nápoje a potraviny, léčiva kyselé 

povahy (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen)  - během uţívání léčiva 

doporučeno omezit konzumaci kyselých potravin a nápojů, na bolest či 

horečku uţít paracetamol 

o  Metronidazol x alkohol – během léčby doporučeno vůbec nepoţívat 

alkoholické nápoje 
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o Při uţívání vitaminu D v kapkách bylo doporučováno dávku zapíjet 

mlékem 

o Uţití nalačno  bylo doporučováno u fenoxymethylpenicilinu 

o Uţití po jídle bylo doporučováno u doxycyklinu, tramadolu, nesteroidních 

antiflogistik, nitrofurantoinu  

 

2.3 Výskyt problémů při dispenzaci – frekvenční analýza 

2.3.1 Celkový přehled 

 

         Tabulka 5 - Celkový přehled výdeje a četnost intervencí při výdeji 

 

Magistra 1  2  Obě magistry 

Sledování  celkem 
1./2. část 
sledování 

Celkem 
1./2. část 
sledování 

Celkem (vy 

Celkový počet 
pacientů 

953  452 / 501 905  434 / 471 1858 (100%) 

Počet řešených 
problémů celkem 

221  108 / 113 179  82 / 97 
400 (21,5% 
z celkového 

počtu problémů) 

Počet vydaných 
receptů 

1297  634 / 663 1216  581 / 635 2513 (100%) 

Počet problémů 
řešených při výdeji 
na recept 

216  105 / 111 170  78 / 92 

386 (15,4% 
z celkového 

počtu vydaných 
receptů) 

Počet poţadavků na 
výdej OTC 

32  14 / 18 24  13 / 11 56 (100%) 

Počet problémů 
řešených při výdeji 
OTC 

1  1 / 0 3  1 / 2 
4 (7% 

z celkového 
počtu OTC) 

Počet přijatých 
poukazů na PZT  

20  7 / 13 22  13 / 9 42 (100%) 

Počet problémů 
řešených při výdeji 
PZT 

4  2 / 2 6  3 / 3 
10 (23,8% 

z celkového 
počtu PZT) 
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2.3.2 Léčivé přípravky vydávané na recept 

       Během sledovaného období bylo přijato celkem 2513 receptů (1215 v 1. 

části sledování + 1298 v 2. části sledování). Četnost intervencí u přípravků na 

recept celkem a četnost intervencí u nově předepsaného léčiva popisuje 

tabulka 6.         

 

            
         Tabulka 6 - Přehled intervencí při výdeji léčivých přípravků na recept 

 

  1. část sledování 2. část sledování 
Celkem (1.+2. 

část sledování) 

Počet přijatých receptů 1215 1298 2513 

Četnost problémů  183  203  386  

Procento z počtu receptů 

vydaných v daném období 
15 % 16 % 15 % 

 
 

       714 (tj. 59%) přijatých receptů obsahovalo alespoň jeden nově předepsaný 

léčivý přípravek; tj. LP, který uţíval pacient poprvé (u chronické medikace) 

nebo po delší přestávce (např. antibiotika) . Tabulka 7 zobrazuje četnost 

problémů týkajících se nově předepsaného léčivého přípravku. 

 
          Tabulka 7 - Přehled intervencí při výdeji léčivých přípravků předepsaných na recept, které                                      
                pacient užívá poprvé 

 
  1. část sledování 2. část sledování Celkem 

Četnost problémů celkem 183 203  386 

Četnost problémů u „nových LP“ 85 83 168 

Procento problémů u „nových LP“ 

z celkového počtu 

identifikovaných problémů  

46% 41 % 43,5% 

 

       Na 130 problémů upozornil pacient (76 v 1. části sledování a 54 v 2. části 

sledování), farmaceutky intervenovaly v 256ti případech (107 případů bylo 

zachyceno v 1. části sledování, 149 v 2. části sledování).  
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       Tabulky 8 aţ 10 znázorňují výskyt problémů podle typu problému, podle 

zvolené konzultace a způsobu řešení problému.         

           Tabulka 8 - Četnost jednotlivých typů problémů zachycených při dispenzaci (vyjádřeno     
           počtem případů a procentem z celkového počtu problémů v jednotlivých obdobích) 

 

Kategorie problému 

Četnost v 1. 

části 

sledování 

Četnost v 2. 

části 

sledování 

Četnost 

celkem 

Celkem 183 (100%) 203 (100%) 386 (100%) 

Nevhodná indikace léčiva 4 (2,2%) 4 (2,0%) 8 (2,1%) 

Dávkování 6 (3,3%) 4 (2,0%) 10 (2,6%) 

Neţádoucí účinek 4 (2,2%) 5 (2,5%) 9 (2,3%) 

Léková interakce (lék-lék, lék-potrava)  0 (0%) 1 (0,5%) 1 (0,3%) 

Compliance (pacient ţádal více informací) 20 (10,9%) 18 (8,7%) 38 (9,8%) 

Léková forma 4 (2,2%) 4 (2,0%) 8 (2,1%) 

Účinnost léčby 5 (2,7%) 3 (1,5%) 8 (2,1%) 

Duplicita 2 (1,1%) 4 (2,0%) 6 (1,6%) 

Problém s přípravou LP (IPLP) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 2 (0,5%) 

Dostupnost léčiva 68 (37,2%) 101 (49,7%) 169 (43,8%) 

Administrativní problém 32 (17,5%) 28 (13,8%) 60 (15,5%) 

Úhrada zdravotní péče 21 (11,5%) 14 (6,9%) 35 (9,1%) 

Podezření na chybu ve farmaceutické péči 10 (5,5%) 4 (2,0%) 14 (3,6%) 

Jiný 6 (3,3%) 12 (5,9%) 18 (4,7%) 

 

           Tabulka 9 - Četnost jednotlivých subjektů, se kterými farmaceutka problém konzultovala  
         (vyjádřeno počtem případů a procentem z celkového počtu problémů v jednotlivých     
         obdobích) 

 

Typ konzultace 

Četnost v 1. 

části 

sledování 

Četnost v 2. 

části 

sledování 

Četnost 

celkem 

Celkem 183 (100%) 203 (100%) 386 (100%) 

Ţádná nebo s osobou, která léčiva 

vyzvedává (pacient, popřípadě jiná osoba) 
148 (80,9%) 172 (84,7%) 320 (82,9%) 

Kolega  8 (4,4%) 14 (6,9%) 22 (5,7%) 

Lékař  12 (6,6%)  10 (4,9%) 22 (5,7%) 

Literatura  0 (0%) 1 (0,5%) 1 (0,3%) 

AISLP   2 (1,1%) 2 (1,0%) 4 (1,0%) 

Zdravotní dokumentace pacienta 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (0,3%) 
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Pacient, v případě kdy léky nevyzvedává 

sám 
1 (0,5%) 0 (0%) 1 (0,3%) 

Historie pacienta v počítači  6 (3,3%) 2(1,0%) 8 (2,1%) 

Doklad o zdravotním pojištění pacienta 5 (2,7%) 2 (1,0%) 7 (1,8%) 

 

          Tabulka 10 - Četnost způsobů řešení problémů při dispenzaci (vyjádřeno počtem případů   
                                 a procentem z celkového počtu problémů v jednotlivých obdobích) 

 

Typ řešení 

Četnost v 1. 

části 

sledování 

Četnost v 2. 

části 

sledování 

Četnost 

celkem 

Celkem 183 (100%) 203 (100%) 386 (100%) 

Doporučeno neuţívat léčivo 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (0,3%) 

Poskytnutí více informací  33 (18,0)%) 31 (15,3%) 64 (16,6%) 

Výdej léčiva beze změn 28 (15,3%) 19 (9,4%) 47 (12,2%) 

Výdej generika 15 (8,3)%) 33 (16,2%) 48 (12,4%) 

Výdej jiného léčiva v kompetenci lékaře  7(3,8%) 5 (2,5%) 12(3,1%) 

Výdej jiného léčiva v kompetenci lékárníka 8 (4,4%) 10 (4,9%) 18 (4,7%) 

Doporučen nový lék (odeslání k lékaři) 3 (1,7%) 2 (1,0%) 5 (1,3%) 

Odeslání k lékaři (léčivo nevydáno) 6(3,3%) 4(2,0%) 10(2,6%) 

Odeslání pacienta na pojišťovnu 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (0,3%) 

Nabídnuta OTC alternativa   2(1,1%) 1 (0,5%) 3(0,8%) 

Úprava sloţení léčiva (IPLP) 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (0,3%) 

Úprava dávky 0 (0%) 1 (0,5%) 1 (0,3%) 

Změna dávkovacího schématu 1 (0,5%) 1 (0,5%) 2 (0,5%) 

Změna lékové formy 1 (0,5%) 1 (0,5%) 2 (0,5%) 

Oprava administrativních údajů 15 (8,2%) 19 (9,3%) 34 (8,8%) 

Odloţení problému (léčivo nevydáno) 7(3,8%)  8(3,9%) 15(3,9%) 

Odeslání do jiné lékárny 9(4,9%) 10 (4,9%) 19(4,9%) 

Chyba ve farmaceutické péči se nepotvrdila  5 (2,7%) 3 (1,5%) 8 (2,1%) 

Přípravek objednán 29 (15,9%) 45 (22,2%) 74 (19,2%) 

Jiné řešení 11(6,0%) 10(4,9%) 21 (5,4%) 

 

 

       Tabulka 11 zobrazuje četnost problémů u jednotlivých 

farmakoterapeutických skupin léčiv.  
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                                    Tabulka 11 - Četnost klinicky významných problémů vyskytujících se v   
                                              rámci jednotlivých farmakoterapeutických skupin 
 
 

Farmakoterapeutická skupina Počet problémů 

Zažívací trakt a metabolismus 9 

Antidiabetika 2 

Krev a krvetvorné orgány 2 

Kardiovaskulární systém 18 

Léčiva ovlivňující hladiny lipidů 11 

Dermatologika 5 

Urogenitální trakt a pohlavní 

hormony 

5 

Hormony pro celkové použití, 

mimo pohlavní hormony 

3 

Antiinfektiva pro celkové použití 23 

Cytostatika a imunomodulační 

látky 

1 

Muskoskeletární systém 8 

Nervový systém (mimo NO2) 7 

Analgetika (NO2) 4 

Antiparazitika 0 

Respirační systém 19 

Smyslové orgány 6 

Různé přípravky 0 

Celkový počet klinicky 

významných problémů 

123 

 

       Dále uvádíme podrobnější popis problémů zachycených při dispenzaci. 

1. část sledování: 

       Více neţ třetina případů (68) se týkala dostupnosti LP, kdy lékárna neměla 

daný LP vůbec na stavu nebo neměla dostatečný počet balení. Příčinou byl buď 

výpadek nebo ukončená výroba LP (30 případů), 37krát byla chyba na straně 

lékárny (šlo o málo předepisovaný přípravek, který lékárna nemá běţně na 

skladě, popřípadě byla ten den jiţ vyčerpána skladová zásoba, lék byl chybně 

objednán apod.). Tento typ problému byl nejčastěji řešen objednáním LP (28 
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případů), dalšími řešeními bylo odeslání pacienta do jiné lékárny (10 případů), 

vydání jiného léčiva na základě konzultace s lékařem (8 případů), vydání 

generika (9 případů) nebo jiného léčiva v kompetenci lékárníka (jiná síla 

přípravku+úprava dávkování, doporučeno OTC apod.) (8 případů). Třikrát byl 

pacient odeslán zpět k lékaři, jedenkrát odešel s menším mnoţstvím léčiva neţ 

měl předepsáno (doobjednat uţ nechtěl), jedenkrát byl problém odloţen na 

později, kdy se předpokládalo znovuobnovení dodávek léčiva po jeho výpadku. 

V jednom případě šlo o nedorozumění, kdy lékař se domníval, ţe přípravek, 

který pacient bral, se přestal vyrábět, a proto mu změnil medikaci. Původní 

přípravek ale stále je na trhu, po telefonické dohodě s lékařem byl tedy vydán. 

       32 řešených problémů bylo administrativního charakteru. 9krát byla chyba 

v hlavičce receptu (pojišťovna, rodné číslo, jméno a adresa pacienta – chybně 

uvedeno nebo vůbec nevyplněno). Dalších 13 problémů se týkalo léčivého 

přípravku (nečitelné nebo vůbec neuvedené dávkování (7 případů), chybně 

nebo vůbec neuvedená síla přípravku (4 případy), nečitelný rozpis IPLP (1 

případ), omyl při výběru přípravku v počítači (1 případ), předepsáno balení 

s počtem tablet, které se nevyrábí (2 případy). Tyto problémy byly řešeny 

většinou na místě s pacientem, popřípadě rodinným příslušníkem, nebo pomocí 

historie pacienta v počítači, v jednom případě bylo telefonováno lékaři. 4 

pacienti tvrdili, ţe měli dostat ještě další přípravek nebo více balení přípravku 

neţ bylo předepsáno. Byli vţdy odesláni zpět k lékaři. Ve dvou případech 

magistra obdrţela prošlý recept, přípravky ale nakonec vydala a pacienty 

upozornila na platnost receptů. Jednou lékařka pouţila neplatný tiskopis 

receptu, pacient byl odeslán zpět k lékařce. Jedenkrát nebylo moţné z receptu 

zjistit způsob úhrady (nebylo čitelné, zda je zaškrtnuto C nebo P), lékařka prý 

pacienta neupozorňovala, ţe by měl přípravek celý hradit, byl nakonec vydán 

s částečnou úhradou pojišťovny. 

       21 případů se týkalo úhrady zdravotní péče. 3krát se jednalo pouze o 

dotazy týkající se úhrady – ve dvou případech magistry poskytly poţadované 

informace, jeden pacient byl odeslán na pojišťovnu pro přesné informace. 9 

pacientů nechtělo zaplatit doplatek, který byl poţadován, protoţe se jim zdál 

příliš vysoký. Pětkrát bylo po dohodě vydáno generikum bez doplatku, 3 
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pacienti léčivo odmítli (1 se vracel konzultovat tento problém k lékaři, 2 si chtěli 

vybrat LP v jiné lékárně), 1 pacient nakonec doplatek zaplatil. V 6ti případech 

neměl pacient s sebou dost peněz na doplatek. Léčiva nebyla prozatím vydána, 

problém byl odloţen na později. 2 problémy vznikly jako nedorozumění týkající 

se doplatků. V prvním případě pacientka tvrdila, ţe den předtím byl chybně 

vybrán doplatek. Vše bylo dohledáno v počítači a vysvětleno (chyba se 

nepotvrdila). Ve druhém případě si pacientka vyzvedávala doobjednávané 

druhé balení přípravku a myslela si, ţe ho jiţ platila s prvním balením. Situace 

se vysvětlila a přípravek byl vydán. Jednou byl problém způsoben chybou 

lékárny, kdy byl přípravek chybně veden v počítači s doplatkem, který na 

přípravku neměl být. Vše bylo opraveno a přípravek vydán bez doplatku.      

        Ve čtyřech případech se vyskytly nejasnosti týkající se indikace nebo 

diagnózy. V jednom magistra zjišťovala, na co přesně má pacient dezinfekční 

roztok, který se ředí či neředí právě na základě indikace. 1 pacient vůbec 

nevěděl, na co má přípravek předepsaný, magistra mu poskytla potřebné 

informace. V dalším případě matka vyzvedávala pro dítě kapky do uší 

s kortikoidem a ptala se, zda můţe kapky také pouţít, kdyţ má zalehlé uši. 

Magistra toto nedoporučila, byly jí nabídnuty svíčky do uší. 1 pacientka 

nesouhlasila s tím, ţe jí lékařka předepsala „pouze“ paracetamol, byla odeslána 

řešit tento problém s lékařkou. 

       6 problémů se týkalo dávkování. Jedenkrát byl problém zavádět vaginální 

tabletu na noc (pacientka chodila na noční směny) - bylo jí tedy doporučeno 

přípravek uţít ráno. V jednom případě si pacient nebyl jistý dávkováním nového 

léku (perindopril) – lékař údajně mluvil o jedné tabletě denně, ale na receptu 

byla předepsána jen polovina tablety. Bylo doporučeno uţívat polovinu, 

popřípadě si dávkování ještě ověřit u lékaře. Jedné pacientce bylo předepsáno 

čtvrtit tabletu simvastatinu 40mg. Vzhledem k věku pacientky (76 let) se 

magistra ujistila, zda paní nedělá problém tabletu čtvrtit, byl i nabídnut přípravek 

v jiné síle, aby nemusela čtvrtit. Pacientce ale čtvrcení problém nedělalo, 

přípravek byl tedy vydán beze změn. Jiné pacientce byl vydán antikoncepční 

přípravek 3x21 tablet místo 3x28, nevěděla ale, jak dávkovat, magistra jí 

poskytla potřebné informace. Riziko předávkování zachytily magistry dvakrát. 
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V jednom případě byl předepsán amoxicilin  750 mg po 8 hodinách šestiletému 

dítěti. Lékařka tuto sílu napsala záměrně (vykřičník na receptu), přesto magistra 

konzultovala dávku s SPC, kde zjistila, ţe v některých případech lze takto 

dávkovat. Přípravek byl vydán beze změny, druhý den ale přišla matka 

přípravek vrátit, protoţe dítě mělo na přípravek neţádoucí reakci. Druhý případ 

se týkal kyseliny acetylsalicylové v dávce 400 mg denně. Pacient byl tázán, na 

co přípravek uţívá. Přípravek byl předepsán jako protidestičkové léčivo, v tom 

případě by ale dávkování bylo příliš vysoké. Pacient poté uvedl, ţe léčivo jiţ 

delší dobu uţívá, v dávce ½ tablety denně. Pravděpodobně tedy nešlo o záměr 

lékařky předepsat vysokou dávku, mohlo jít o formální omyl při předepisování 

receptu. Přípravek byl vydán beze změn. 

       Neţádoucí účinky se řešily ve čtyřech případech. 2 pacienti měli obavu 

z toho, ţe budou po přípravku (levocetirizin a tolperison) ospalí. Magistra 

poskytla více informací. Dalším problémem byly ţaludeční potíţe po uţití 

ofloxacinu nalačno. Bylo doporučeno uţívat léčivo po menším jídle. 1 pacient si 

stěţoval na občasný průjem při uţívání indometacinových čípků. Bylo mu 

doporučeno uţívat jen při bolesti, ne kaţdý den pravidelně, pokud to půjde. 

Pokud by obtíţe přetrvávaly, tak by bylo třeba navštívit lékaře a konzultovat 

případnou změnu medikace. 

       20 konzultací jsme zařadili do kategorie „compliance“. Šlo o případy, kdy se 

pacient chtěl ujistit, ţe správně pochopil způsob uţívání - dávkování, techniku 

inhalace u antiastmatik, uţití před nebo po jídle, padly dotazy na uchovávání 

vyzvednutých injekcí, na závaţnost interakce sulfamethoxazolu s kyselým, na 

přeočkování u vakcíny proti meningokokům, pacienta zajímalo sloţení IPLP,  

apod. Magistry vţdy poskytly příslušné informace. 

      4 problémy souvisely s lékovou formou přípravku. V jednom případě se 

magistra chtěla ujistit, zda pacient bude zvládat aplikaci inhalačního kortikoidu. 

Společně s pacientem zrekapitulovala pokyny, které získal u lékaře. 1 pacientka 

měla na receptu dva inzulínové přípravky – jeden penfill a druhý v lahvičce. 

Magistra ověřovala, zda se jednalo o záměr lékaře nebo chybu při tisku receptu 

– zjistilo se, ţe šlo o záměr, přípravky tedy byly vydány podle předpisu. 
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Jedenkrát se magistra ujišťovala, zda má pacient uţívat kapsle Helicidu po ½, 

jak bylo předepsáno na receptu – pacient jiţ uţíval, dávkování znal. Jedenkrát 

byl předepsán urapidil v kapslích s prodlouţeným uvolňováním v dávce 1/4-0-

1/4. Po telefonické dohodě s lékařem, kdy magistra upozornila na nevhodné 

dávkování vzhledem k lékové formě, byl pacient odeslán zpět k lékaři. 

       5 problémů se týkalo účinnosti léčby. 2krát šlo o dotaz pacienta, za jak 

dlouho se zbaví obtíţí (u přípravku s obsahem tribenosidu a přípravku 

s obsahem cetirizinu), 1 pacientka uţívající fenofibrát se zajímala, zda jsou 

k dispozici novější a účinnější preparáty. Ve dvou případech měl pacient pocit, 

ţe léčba je zdlouhavá a nejsou viditelné výsledky (v obou případech šlo o 

antibiotickou léčbu). Magistry poskytly informace o nemoci a její léčbě, 

popřípadě pacientovi předaly i své vlastní zkušenosti s daným onemocněním.  

       Ve dvou případech magistry varovaly pacienta před rizikem duplicity (ve 

smyslu kombinace více přípravků se stejnou účinnou látkou nebo nevhodného 

uţívání více přípravků se stejným farmakologickým účinkem). 1 pacient zmínil, 

ţe přechází z jednoho antihypertenziva na jiné. Byl tázán, zda má ještě původní 

přípravek doma – měl. Byl tedy upozorněn, aby neuţíval oba přípravky 

současně, aby nejprve douţíval původní a poté začal uţívat nově předepsaný. 

Druhému pacientovi byla předepsána dvě nesteroidní antifogistika, jedno 

v injekční formě a druhé ve formě tablet (dávkování 2x1). Magistra pacienta 

upozornila, aby ten den vzal tabletu aţ večer, pokud u lékaře právě dostal 

injekci. 

       Jedenkrát magistra řešila problém týkající se IPLP, kdy lékařka předepsala 

přípravek s nezvyklým sloţením a magistra měla obavu, ţe příprava nebude 

technologicky moţná. Magistra postup konzultovala s kolegyněmi, poté i 

s lékařkou, se kterou se dohodly na úpravě postupu. Přípravek byl poté bez 

problému připraven a vydán.  

       Celkem v 10ti případech vzniklo podezření na chybu ve farmaceutické péči. 

Čtyřikrát se potvrdila chyba na straně magistry nebo lékárny - třkrát šlo o 

chybně vydaný přípravek (jiná síla, jiná léková forma, jiný přípravek 

s podobným názvem), jedenkrát se vrátila pacientka s tím, ţe jí byl vydán prošlý 
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přípravek, ten jí byl následně vyměněn. V pěti případech nechybovala lékárna -  

pacient tvrdil, ţe magistra udělala chybu (ţe měl dostat více balení neţ 

magistra vydala, byl připraven špatný IPLP, magistra vydala špatnou lékovou 

formu), ale magistra vţdy vydala přesně to, co bylo na receptu, pacienti byli 

odesláni tento problém řešit s lékařem, v jednom případě byla provedena 

záměna v lékárně (Ophthalmo-Septonex mast za kapky). Další pacientka si 

stěţovala, ţe jí byl vydán prošlý přípravek (přečetla si v příbalovém letáku, ţe 

poslední revize proběhla v roce 1995, z čehoţ usoudila, ţe to je rok výroby 

přípravku). Magistra vše uvedla na pravou míry, ţe se jedná o poslední revizi 

textu a nikoliv přípravku. 

       6 problémů jsme nezařadili do ţádné z předešlých kategorií. 1 se týkal 

změny v technologickém zpracování přípravku – pacientka si stěţovala, ţe 

nové tablety jsou příliš malé a tvrdé (pacientka si tabletky musela půlit, v 

poloviční síle se přestaly vyrábět) a navíc jí tlačí v ţaludku. Magistra jako řešení 

navrhla záměnu za generikum, které lze bez problémů půlit. Ve druhém případě 

přišel pacient s prosbou o zapůjčení hypnotik, s tím, ţe recept by dodal druhý 

den zpětně. Léky mu zapůjčeny nebyly, byly mu nabídnuty OTC přípravky na 

spaní, které odmítl. Bylo mu tedy doporučeno večer navštívit pohotovost. 4 

problémy zaznamenané během sledování byly technického rázu – počítač měl 

výpadek (magistra tak neměla k dispozici informace o dostupnosti přípravku na 

skladě, musela sečíst doplatky na základě etiket na přípravcích…), výdej 

přípravků byl tedy poněkud zkomplikován. 

2. část sledování: 

       Indikace léčiva se týkaly 4 dotazy pacientů. Ve třech případech pacienti 

vůbec nevěděli, na jaké potíţe léčivo mají. Jedenkrát vyzvedávala matka pro 

dítě oční kapky s kyselinou kromoglykanovou a ptala se, zda mohou kapky 

pouţívat i ostatní členové rodiny. Farmaceutky jim poskytly potřebné informace. 

       Celkem čtyřikrát lékárnice řešily problémy spojené s dávkováním. V jednom 

případě magistra ověřovala, zda pacient porozuměl dávkování (měl dvoje ušní 

kapky). V jiném případě pacientka tvrdila, ţe má brát celou tabletu simvastatinu 

40 mg, ačkoli na receptu měla předepsanou polovinu tablety. Zjistilo se, ţe 
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dříve brala 20 mg tablety. Léčivo bylo nakonec vydáno beze změn (40 mg 

tablety v dávkování 0-0-1/2). Na jednom receptu farmaceutka zachytila riziko 

předávkování. Šestiletému dítěti byl předepsán ambroxol ve formě kapek, 

dávkování bylo uvedeno 3x5 ml. Po konzultaci s rodičem dítěte vyšlo najevo, ţe 

lékařka chtěla předepsat sirup (jednalo se tedy o chybu v preskripci). Byl vydán 

sirup, dávkování bylo v tom případě v pořádku. 1 intervence se týkala příliš 

nízké dávky. Pacientka (31 let) měla předepsán amoxicilin v dávce 250 mg po 8 

hodinách. Magistra zjišťovala, proč měla pacientka léčivo uţívat – důvodem 

bylo preventivní podávání před plánovanou operací. Přípravek byl poté vydán 

beze změn. 

       Neţádoucími účinky léčiv se magistry zabývaly v 5ti případech. 1 pacientka 

měla předepsán doxycyklin ve formě kapslí, který jí ale v minulosti způsoboval 

ţaludeční potíţe. Magistra navrhla záměnu za doxycyklin ve formě tablet, které 

jsou rozpustné ve vodě. Ty byly nakonec vydány, dále bylo doporučeno uţívat 

po jídle. 1 pacient měl obavu z útlumu a závratí po uţití tetrazepamu. Bylo mu 

doporučeno uţívat večer těsně před ulehnutím ke spánku. 1 pacientka si 

stěţovala na zácpu po uţívání přípravku s ţelezem. Protoţe pacientka kojila, 

chtěla se poradit, jaký volně prodejný přípravek by mohla uţívat na zmírnění 

těchto obtíţí. Byly jí doporučeny glycerinové čípky nebo kaţdé ráno uţít lţíci 

oleje. 1 dotaz se týkal případných neţádoucích účinků v případě slunění během 

uţívání antibiotik. Byly poskytnuty potřebné informace. Jedenkrát magistra 

upozornila na moţné zaţívací potíţe při uţívání tablet s aciklovirem. 

       Mezi potenciální lékové interakce jsme zařadili jeden případ, i kdyţ šlo 

spíše o nevhodnou kombinaci léčiv. Lékař předepsal kodein 3x denně 1 tabletu 

spolu bromhexinem 3x denně 20 kapek. Po konzultaci s pacientem bylo 

doporučeno uţívat během dne kapky s bromhexinem a kodein vzít jen na noc.  

       Bylo zaznamenáno 18 dotazů pacientů, které se týkaly správného 

uchovávání a uţívání léčiv (kategorie compliance). Vţdy byly poskytnuty 

potřebné informace. 

       S lékovou formou přípravku byly spojeny 4 intervence. V jednom případě 

magistra ověřovala, zda pacient bude vědět, jak pouţívat nový přípravek určený 
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k inhalačnímu podání. Dvakrát se problém týkal půlení enterálních tablet nebo 

kapslí s omeprazolem 20mg – 1krát byl po dohodě s pacientem vydán 

omeprazol 10mg a upraveno dávkování, ve druhém případě po dohodě 

s lékařkou byl vydán omeprazol 20mg v dávce 1 kapsle denně. 1 pacient si 

nebyl jistý, jak správně pouţívat sprej s nitroglycerinem - myslel si, ţe má 

vdechovat. Magistra vysvětlila, jak léčivo správně aplikovat pod jazyk.   

       3 problémy se týkaly účinnosti léčby. Na neúčinnost léčby si stěţovali 2 

pacienti (jedenkrát šlo o přípravek s obsahem zolpidemu, ve druhém případě 

šlo o mast s heparinoidem). Pacientům byly poskytnuty informace o nemoci a 

moţnostech léčby a doporučeno řešit tento problém s lékařem. 1 pacientka se 

ptala na účinnost perorální kontracepce, kdyţ zapomněla vzít tabletku. Byly 

poskytnuty příslušné informace. 

       Ve čtyřech případech magistry identifikovaly riziko duplicity, ve dvou z nich 

byl předepsán stejný přípravek od dvou různých lékařů - Algifen tbl. v prvním 

případě, ve druhém Simvastatin-Ratiopharm. Pacientky si v obou případech 

vyzvedly všechna balení s tím, ţe budou mít zásobu na delší dobu. Jedenkrát 

předepsala lékařka dva přípravky s ramiprilem, jedenkrát byly předepsány dva 

různé statiny od dvou různých lékařů. V těchto případech byl po telefonické 

dohodě s lékařem vydán vţdy jen jeden z přípravků.  

       1 problém souvisel s IPLP. Lékárna neměla dostatek surovin na přípravu. 

Suroviny byly nakonec převedeny z jiné lékárny, přípravek mohl být připraven.  

       Dostupnosti přípravku se týkalo 101 intervencí. 68 problémů bylo na straně 

lékárny (neměla poţadovaný přípravek na skladě), 33 případů bylo způsobeno 

výpadkem přípravku nebo chybou dodavatele. 44 problémů bylo řešeno 

objednáním léčiva, ve 30ti případech bylo vydáno generikum, sedmkrát bylo 

vydáno jiné léčivo v kompetenci lékárníka, čtyřikrát bylo po konzultaci s lékařem 

vydáno jiné léčivo. Do jiné lékárny odešlo 10 pacientů. 2 pacienti byli odesláni 

zpět k lékaři. Ve čtyřech případech nedošlo k vyřešení situace, problém byl 

odloţen na později.  
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       28krát se vyskytl administrativní problém. Čtyřikrát se  týkal hlavičky 

receptu, třikrát označení úhrady, 21 případů souviselo s předepsaným 

přípravkem (pětkrát nebyl čitelný název přípravku, šestkrát nebylo uvedeno 

dávkování, desetkrát byla chybně uvedena nebo neuvedena vůbec síla, léková 

forma nebo velikost balení). 

       Úhradu zdravotní péče řešily magistry ve 14ti případech. 9 pacientů si 

stěţovalo na příliš vysoký doplatek - dvakrát bylo vydáno generikum s niţším 

doplatkem, čtyřikrát byl přípravek vydán beze změny, jedenkrát byl pacient 

odeslán k lékaři s návrhem jiného přípravku, dvakrát si pacient přípravek 

nevyzvedl. Celkem 4 problém vznikly chybou lékárny, kdy třikrát měla lékárna 

chybu v počítači, jedenkrát byla na přípravku špatná etiketa – chyby byly 

opraveny a přípravky vydány. 1 pacient neměl s sebou peníze, byl mu tedy 

vrácen recept, přijde vyzvednout později. 

       Ve čtyřech případech měli pacienti pocit, ţe magistra vydala špatný 

přípravek. 1 problém způsobila magistra, vydala špatnou sílu přípravku. 

Jedenkrát se jednalo o chybu lékařky, kdy předepsala jiný přípravek – po 

telefonické dohodě s ní byl recept opraven a vydán správný přípravek. 1 

problém způsobila lékařka, kdyţ předepsala pacientovi generikum, na coţ ale 

pacienta neupozornila, a ten si později myslel, ţe magistra připravila k výdeji 

špatný lék. Po krátkém rozhovoru byla zjištěna příčina a po dohodě s pacientem 

byl vydán původní přípravek, který byl pacientem uţíván jiţ v minulosti. 

V jednom případě byla příčinou nedorozumění změna obalu léčivého přípravku, 

pacientka proto měla pocit, ţe dostává jiný přípravek neţ dříve uţívala. 

       12 intervencí jsme nezařadili do ţádné ze zmíněných kategorií. 1pacientka 

ţádala o vydání inhalačního kortikoidu s delší exspirací neţ měl lékárna 

k dispozici. Bylo však zjištěno, ţe při uvedeném dávkování bude přípravek 

vyuţívám ještě před skončením doby expirace. Bylo tedy vydáno balení, které 

měla lékárna na skladě. 1 pacientka přišla s prosbou o zapůjčení přípravku, 

který bere dlouhodobě. Neměla recept, protoţe lékař momentálně nebyl ve své 

ordinaci, recept by donesla o několik dní později. Magistra pacientku znala, 

přípravek jí proto zapůjčila. Dvakrát pacient poţadoval vydání více balení neţ 
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bylo předepsáno. Bylo vţdy vydáno jen tolik balení, kolik bylo na receptu. 

Třikrát lékárnice intervenovaly z důvodu non-compliance pacientů, kteří 

neuţívali léky podle doporučení lékaře. Magistry se snaţily vysvětlit, ţe je 

nezbytné brát léky pravidelně, zejména v případě amiodaronu a 

antihypertenziv, které pacienti uţívali. V jednom případě pacientka odmítla 

přípravek, který měla předepsaný s tím, ţe má ještě v zásobě. Pro příště bylo 

doporučeno toto řešit přímo s lékařem. Jedenkrát měl pacient od lékařky 

doporučeny konkrétní pastilky proti bolení v krku, chtěl ale ještě doporučení od 

magistry – ta mu nabídla několik přípravků, ze kterých si pacient jeden vybral. 1 

pacient přinesl tabletku k identifikaci, lékárnicím se na základě vyraţené zkratky 

výrobce a rozhovoru s pacientem podařilo přípravek identifikovat. 1 pacient 

poţadoval výměnu přípravku – nově uţíval generikum, ale byl spokojenější 

s původním originálním přípravkem, chtěl vyměnit načaté balení generika za 

balení originálu. Taková výměna nebyla moţná, byl odeslán řešit tento problém 

s lékařem. V jednom případě magistra odmítla vydat přípravek, který byl 

předepsán na neplatném tiskopise (chyběly symboly úhrady I, C, P) kvůli 

obavě, ţe pojišťovna by přípravek neproplatila. Pacient se nechtěl vracet 

k lékařce pro nový recept, přípravek byl nakonec vydán, ale pacient hradil celý 

přípravek sám. 

2.3.3 PZT 

       Během sledovaného období bylo vydáváno celkem 42 (20 + 22) prostředků 

zdravotnické techniky. Problémů při výdeji se objevilo celkem 10 (5 + 5). 

       V první části sledování bylo třeba řešit 5 problémů při výdeji PZT. Ve 

čtyřech případech šlo o stejný problém – lékárna neměla k dispozici 

poţadované PZT (jednalo se vţdy o inkontinenční pomůcky). Po dohodě 

s pacientem nebo vyzvedávající osobou byly PZT objednány. V pátém případě 

se jednalo o chybu lékárny, kdy byly špatně objednány inkontinenční pleny, 

musely se tedy objednávat znovu. 

       V druhé části sledování se vyskytlo také 5 problémů při výdeji PZT. 

V jednom případě byla příčinou nedorozumění administrativní chyba lékařky, 

která na poukaze uvedla neexistující kód VZP, a nebylo jasné, jaké 
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inkontinenční pleny mají být vydány. Po telefonické dohodě s lékařkou byly 

pleny vydány. V jiném případě chtěla paní koupit inkontinenční pleny, ale 

neměla poukaz. Byla jí tedy doporučena konzultace s lékařem, který by pleny 

eventuelně předepsal a paní by je nemusela hradit. Jedenkrát chtěl pacient 

vydat uţší obinadlo neţ měl předepsáno na poukaze. Lékárna bohuţel neměla 

uţší obinadla na skladě, byly tedy vydány ty, které byly předepsány. Poněkud 

komplikovanější případ (vyskytly se zde 2 problémy najednou) byl řešen 

s pacientkou, která si přišla vyzvednout prouţky do glukometru, ale neměla 

poukaz (lékařka měla dovolenou). Chtěla si prouţky vypůjčit s tím, ţe poukaz 

přinese dodatečně, na coţ magistra nakonec přistoupila. Zde nastal ale druhý 

problém – pacientka nevěděla, jaké prouţky pouţívá. Bohuţel ani v historii 

transakcí této pacientky se nepodařilo v počítači najít záznam o předchozím 

výdeji tohoto PZT. Problém nakonec vyřešila náhoda – pacientka potkala svou 

diabetoloţku před lékárnou a poté jí byly prouţky vydány. 

2.3.4 OTC 

       Poţadavků na vydání volně prodejného přípravku jsme zaznamenali 

celkem 56 (27 + 29). Problémy se vyskytly 4 (2 + 2). 

       V prvním sledovacím období bylo třeba řešit 2 problémy. V jednom případě 

se jednalo o riziko duplicity, kdy pacientka si chtěla koupit mast s clotrimazolem. 

Mast s clotrimazolem (pod jiným firemním názvem) uţ však měla na receptu od 

lékaře. Po dohodě druhá mast nebyla vydána. V druhém případě měla 

pacientka – diabetička obavu, zda pastilky na bolení v krku, které jí magistra 

nabídla, neobsahují cukr. OTC byl vhodný pro diabetiky, byl vydán.  

       V druhé části sledování magistry řešily 2 případy. V prvním z nich 

pacientka chtěla pro syna koupit Phlegmoton. Název přípravku měla od dětské 

lékařky napsaný, ale nevěděla přesně, na co přípravek je. Magistra podala 

potřebné informace, přípravek byl vydán. V druhém případě chtěla paní koupit 

Rivanol a Persteril (myslela, ţe jsou volně prodejné). Přípravky nebyly vydány, 

pacientka byla odeslána k lékaři pro recept.  
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2.4 Problémy identifikované při retaxaci 

       Během retaxace jsme zaznamenali některé situace, které při výdeji 

přípravku nebyly řešeny, přestoţe by mohly znamenat určité riziko pro pacienta 

- zaměřili jsme se zejména na potenciální interakce a duplicity (podávání 

stejného léčiva nebo léčiv ze stejné farmakoterapeutické skupiny). V některých 

případech bychom volil jiné řešení problému neţ sledovaná farmaceutka, dále 

jsme zaznamenali několik pochybení samotných farmaceutek. 

2.4.1 Interakce mezi léčivy              

       V souboru jsme zachytili tyto kombinace léčiv, které představují signál 

rizika. (M=Micromedex, KM= Kontrolní modulu lékových interakcí Infopharm.) 

ACEI x allopurinol (28, 111) 

Potenciální riziko interakce: Současné uţívání allopurinolu s některým z  ACE 

inhibitorů můţe vést k hypersenzitivní reakci (Stevens-Johnsonův syndrom, 

koţní vyráţky)  

Mechanismus interakce: neznámý  

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M, KM) 

Opatření: Při současném uţívání těchto léčiv je třeba monitorovat případné 

hypersenzitivní reakce a nedoporučovat pacientům intenzivní slunění. 

Počet případů v našem souboru: 14 (6 v 1. části sledování + 8 v 2. části 

sledování) 

ACEI x kalium (111) 

Potenciální riziko interakce: Současné uţívání přípravků obsahujících draslík a 

inhibitorů ACE můţe vést k hyperkalémii. Byly zaznamenány případy 

závaţných arytmií a úmrtí při uţívání této kombinace. 

Mechanismus interakce: inhibitory ACE sniţují plazmatické hladiny aldosteronu, 

coţ můţe vést k retenci draslíku, coţ při současném příjmu draslíku můţe 

způsobit hyperkalémii  

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M) 



 96 

Opatření: U pacientů uţívajících tuto kombinaci léčiv je třeba monitorovat 

hladiny draslíku v krvi, pravidelně kontrolovat EKG. Opatrnosti je třeba 

obzvláště u starších pacientů, pacientů s renální dysfunkcí nebo diabetiků. 

Pacienti by měli také být upozorněni na moţné riziko zvýšeného příjmu draslíku 

potravou nebo potravními doplňky.  

Počet případů v našem souboru: 10 (7 + 3)  

ACEI x kalium šetřící diuretika (28, 111) 

Potenciální riziko interakce: Současné uţívání kalium šetřících diuretik a 

inhibitorů ACE můţe vést k hyperkalémii. Byly zaznamenány případy 

závaţných arytmií a úmrtí při uţívání této kombinace.  

Mechanismus interakce: inhibitory ACE sniţují hladiny aldosteronu, coţ můţe 

vést k retenci draslíku, kalium šetřící diuretika sniţují clearance draslíku  

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M) / středně závaţná - závaţná (KM) 

Opatření: viz  ACEI x kalium 

Počet případů v našem souboru: 29 (12 + 17)  

Digoxin x alprazolam nebo diazepam (28, 111) 

Potenciální riziko interakce: Současné uţívání můţe vést ke zvýšení toxicity 

digoxinu (nevolnost, zvracení, srdeční arytmie), zejména u osob starších 65 let. 

Mechanismus interakce: Alprazolam pravděpodobně sniţuje renální clearance 

digoxinu 

Závaţnost interakce: alprazolam –velmi závaţná (M)/ závaţná (KM), diazepam 

– středně závaţná (M) 

Opatření: Je třeba sledovat případné znaky digoxinové intoxikace a sérové 

hladiny digoxinu a případně upravit dávku digoxinu.  Monitorování sérových 

hladin digoxinu je doporučováno zejména při nasazování nebo vysazování 

alprazolamu nebo diazepamu pacientovi, který je léčen digoxinem. 

Počet případů v našem souboru: alprazolam – 2, diazepam – 1   
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Karbamazepin x tramadol (111) 

Potenciální riziko interakce: současné uţívání můţe vést ke sníţení účinnosti 

tramadolu a zvýšenému riziku záchvatů 

Mechanismus interakce: Karbamazepin jako induktor CYP3A4 zrychluje 

metabolismus tramadolu 

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M) 

Opatření: Současné uţívání těchto dvou léčiv není doporučováno  

Počet případů v našem souboru: 1 

SSRI x NSAID (28, 111) 

Potenciální riziko interakce: SSRI zvyšují gastrotoxicitu NSAID a zvyšují riziko 

krvácení v do horní části gastrointestinálního traktu. 

Mechanismus interakce: neznámý 

Závaţnost interakce: středně závaţná (M)/ závaţná (KM) 

Opatření: Při současném uţívání by měly být sledovány známky krvácení, 

zejména do trávicího ústrojí. 

Počet případů v našem souboru: 3 (1 + 2).  

Digoxin x propafenon (28, 111) 

Potenciální riziko interakce: Současné uţívání můţe vést ke zvýšení toxicity 

digoxinu (nevolnost, zvracení, srdeční arytmie) 

Mechanismus interakce: propafenon sniţuje clearance a distribuci digoxinu, 

přesný mechanismus není znám 

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M) / středně závaţná (KM) 

Opatření: Při současném uţívání je třeba monitorovat plazmatické koncentrace 

digoxinu, zejména při nasazování, vysazování nebo změně dávky propafenonu 

během současné léčby digoxinem 

Počet případů v našem souboru: 1  
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Atorvastatin x verapamil (111) 

Potenciální riziko interakce: Současné uţívání můţe vést ke zvýšení 

plazmatické hladiny atorvastatinu a tak zvýšit riziko myopatie nebo 

rhabdomyolýzy. 

Mechanismus interakce: verapamil inhibuje CYP3A4, a tím i metabolismus 

atorvastatinu 

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M) 

Opatření: Pravidelně by měla být sledována hladina kreatinkinázy, při výskytu 

myopatie nebo rhabdomyolýzy by měl být atorvastatin vysazen. 

Počet případů v našem souboru: 1 

Digoxin x verapamil (28, 111) 

Potenciální riziko interakce: Současné uţívání můţe vést ke zvýšení toxicity 

digoxinu (nevolnost, zvracení, srdeční arytmie) 

Mechanismus interakce: sníţení non-renální exkrece digoxinu inhibicí P-

glykoproteinu verapamilem 

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M) / závaţná (KM) 

Opatření: při současném uţívání je třeba častější monitorování plazmatických 

koncentrací digoxinu 

Počet případů v našem souboru: 2 (1+ 1) 

Betablokátory x Beta2agonisté (111) 

Potenciální riziko interakce: současné uţívání můţe vést ke sníţení účinku 

jednoho nebo druhého léčiva (popřípadě obou). Tato interakce můţe být 

závaţná u pacientů s bronchiálním astmatem nebo CHOPN, u nichţ mohou 

betablokátory způsobit bronchospasmus. 

Mechanismus interakce: antagonismus účinků 

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M) 

Opatření: Betablokátory obecně nejsou doporučovány pacientům léčeným 

beta2agonisty. Pokud není jiná alternativa, lze betablokátory pouţít i u těchto 
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pacientů, je ale třeba zvolit kardioselektivní betablokátor a dbát zvýšené 

opatrnosti 

Počet případů v našem souboru: 1 

Amiodaron x betablokátory (28, 111) 

Potenciální riziko interakce: současné uţívání můţe způsobit hypotenzi, 

bradykardii nebo srdeční zástavu 

Mechanismus interakce: Aditivní působení obou léčiv na srdce 

Závaţnost interakce:  velmi závaţná (M)/ středně závaţná (KM) 

Opatření: Je třeba pečlivě monitorovat srdeční činnost, pacientům uţívajícím 

betablokátory by amiodaron by měl být podáván s velkou opatrností, obzvlášt 

pokud existuje podezření na AV blok nebo poruchu sinusového uzlu 

(bradykardie, sick sinus syndrom). Na druhou stranu pro některé pacienty (např. 

po infarktu myokardu) můţe tato kombinace být výhodná. 

Počet případů v našem souboru: 2 (1 + 1) 

Digoxin x spironolakton (28, 111) 

Potenciální riziko interakce: Současné uţívání můţe vést ke zvýšení toxicity 

digoxinu (nevolnost, zvracení, srdeční arytmie)  

Mechanismus interakce: spironolakton inhibuje aktivní tubulární sekreci 

digoxinu; sníţení non-renální exkrece digoxinu způsobené inhibicí P-

glykoproteinu spironolaktonem  

Závaţnost interakce: velmi závaţná (M) / málo závaţná (KM) 

Opatření: Je třeba sledovat klinickou odpověď pacienta a monitorovat sérové 

hladiny digoxinu, v případě potřeby upravit (sníţit) dávku digoxinu. 

Počet případů v našem souboru: 4 (1 + 3) 
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2.4.2 Interakce léčiv s potravou nebo nápoji 

       Během retaxace jsme zaznamenali několik léčiv, u kterých byly popsány 

rizikové interakce s potravou či nápoji, v rámci dispenzace však pacient nebyl 

na potenciální rizika upozorněn. Jelikoţ jsme se těmto interakcím věnovali 

podrobněji v teoretické části, zde zmiňujeme pouhý výčet rizikových kombinací, 

před kterými lékárnice při dispenzaci nevarovaly (i kdyţ by to v daných 

případech bylo vhodné). 

o Statiny x grapefruitová šťáva 

o Blokátory kalciového kanálu x grapefruitová šťáva 

o Ţelezo x potrava 

o Ţelezo x třísloviny (černá čaj, káva) 

o Omeprazol x potrava 

o Azitromycin x potrava 

o SSRI, trazodon, triptany x třezalka 

 

2.4.3 Duplicity 

       Riziko neţádoucího duplicitního podávání stejného léčiva nebo léčiv ze 

stejné farmakoterapeutické skupiny (které magistry neřešily během dispenzace) 

jsme zaznamenali v těchto případech:  

1. část sledování 

       Jedenkrát hrozilo riziko duplicity, kdyţ pacient přecházel z jednoho 

přípravku s amlodipinem na druhý. Pacient však nebyl upozorněn, aby nejprve 

dobral původní přípravek a aţ potom začal uţívat nový. 

       V jednom případě alergolog pacientovi (11 let) předepsal loratadin 10 mg 

(1x1) spolu s desloratadinem 5 mg (1x1). Jelikoţ oba přípravky předepsal jeden 

lékař - specialista, pravděpodobně to byl jeho záměr. Přesto by magistra mohla 

poloţit kontrolní dotaz nebo kontaktovat lékaře. 
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2. část sledování  

       Pro jednoho pacienta byl předepsán enalapril 10 mg společně s ramiprilem 

10 mg, měl uţívat oba přípravky ráno. V jiném případě měl pacient uţívat 

quinapril 10 mg (1-0-0) společně s enalaprilem 10 mg (1-0-1). Tyto kombinace 

lze povaţovat za iracionální. Obecně pokud monoterapie středně vysokými 

dávkami antihypertenziv nepřinese očekávanou odezvu, je třeba volit léčivo 

z jiné farmakoterapeutické skupiny dle indikace u konkrétního pacienta.(112) 

       Lékařka předepsala pro 64 letou pacientku dva přípravky s cinnarizinem 

(cinnarizin 75 mg 2x1 a cinnarizin 20 mg+dimenhydrinat 40 mg 2x1). Při 

dlouhodobém uţívání vyšších dávek neţ 150 mg je třeba u starších pacientů 

pamatovat na riziko extrapyramidových neţádoucí účinků popř. dalších 

neurologických komplikací (např. třes, deprese). V těchto případech se 

doporučuje přerušit léčbu a následovně rozhodnout o jejím případném 

pokračování menšími dávkami (96), popřípadě musí být pacienti pravidelně 

vyšetřováni. 

       Pacientka (63 let) měla uţívat nimesulid 100mg 1x denně společně 

s diklofenakem 150 mg (v retardované tabletě) 1x denně. Dle současných 

doporučení není vhodné podávat dvě léčiva ze skupiny NSAID z důvodu 

zvýšeného rizika neţádoucích účinků plynoucích z léčby. (115) 

       Psychiatr pacientovi předepsal dva přípravky s alprazolamem. Jeden v síle 

0,25 mg měl pacient brát v poledne, druhý v síle 1 mg měl brát ráno a večer po 

1/2 tabletě. K překročení doporučené denní dávky zde nedošlo, ale zaujala nás 

neobvyklá kombinace dvou přípravků s totoţnou účinnou látkou (i kdyţ lékař má 

k dispozici přípravek v různých sílách od jednoho výrobce). Je moţné, ţe se 

jednalo o záměr lékařky (například v rámci podpory compliance konkrétního 

pacienta?), je však mít na paměti riziko, ţe pacient můţe léčivo uţívat duplicitně 

(např. ráno zapomene vzít tabletu, vezme ji tedy spolu s druhým přípravkem 

v poledne, aniţ by tušil, ţe jde o stejnou účinnou látku). 
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2.4.4 Ostatní problémy 

1. část sledování 

       Dítě (ročník 2005) mělo předepsáno sirup s ambroxolem v dávce 3 x denně 

5 ml. Pro dvouleté dítě je tato dávka vysoká, měla by být 2-3 x denně 2,5 ml.(97) 

       Pacient měl předepsán omeprazol 20 mg, dávkování bylo uvedeno 1 tbl. při 

bolesti. Mohlo se jednat o nešikovně popsané dávkování, mohlo ale také jít o 

omyl lékařky při předepisování přípravku, kdy mohla chtít předepsat přípravek 

na bolest. Pacient tvrdil, ţe nemá ţádný nový lék, u všeho zná uţívání, 

magistra tedy přípravek vydala bez pozastavení. Zde by bylo vhodné ještě 

jednou se dotázat pacienta nebo lékaře a ověřit si správnost vydávaného 

přípravku. 

       Pacient měl předepsaný desmopresin ve formě kapek, 2 x denně 1 kapku. 

Tento přípravek se ale přestal vyrábět, pacientovi byl tedy nabídnut 

desmopresin ve spreji. Pacient si přípravek vzal s tím, ţe pro jistotu ještě 

kontaktuje svého lékaře, aby záměnu potvrdil. Pacient se poté ještě ptal, zda 

dávkování je stejné, magistra odpověděla, ţe ano – jedna dávka spreje rovná 

se jedné kapce. Při retaxaci jsme v SPC ověřovali, zda dávkování opravdu 

odpovídá. Zjistili jsme, ţe v jedné kapce je 5 mikrogramů desmopresinu, v jedné 

dávce spreje je obsaţeno 8,9 mikrogramů desmopresinu.(113, 114) Je tedy 

moţné, ţe lékař dávkování upraví. Podle našeho názoru měla magistra ihned 

při výdeji ověřit, zda dávkování odpovídá, a případně kontaktovat lékaře nebo 

odeslat pacienta k lékaři. V tomto případě se sám pacient chystal spojit s 

lékařem, tak ţe by problém s dávkováním neměl vzniknout. 

       Pacient měl na receptu ramipril a ambroxol v sirupu. V tomto případě by 

mohla následovat otázka na charakter kašle, délku trvání apod. Kašel by mohl 

být neţádoucím účinkem ramiprilu. Riziko je spíše méně pravděpodobné - 

ambroxol se indikuje při vlhkém kašli, ACEI vyvolávají spíše kašel suchý.        

       Jeden z praktických lékařů předepisuje tramadol 100 mg v tabletě 

s prodlouţeným uvolňováním, na receptu uvádí dávkování 1-4 tablety denně, 
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z čehoţ není jasné dávkovací schéma, které ani magistra při výdeji více 

nekomentovala. Dle SPC jednoho z přípravků obsahujících tramadol 

s prodlouţeným uvolňováním by interval mezi jednotlivými dávkami měl být 12 

hodin s tím, ţe pokud dávka nestačí k utlumení bolesti, je moţné ji zvýšit aţ na 

200 mg 2x denně (v případě prodlouţení eliminace tramadolu např. u některých 

starších pacientů a pacientů s renální nebo hepatální nedostatečností se 

doporučuje interval mezi dávkami ještě více prodlouţit).(98) SPC jiného 

z přípravků obsahujících tramadol s prodlouţeným uvolňováním uvádí, ţe v 

individuálních případech je moţné interval zkrátit aţ na 6 hod.(99) Jako riziko zde 

vidíme moţnost, ţe pacient toto dávkování pochopí jako 1-4 tablety během dne 

a můţe tak uţít 4 tablety např. během 12ti hodin. Při výdeji by bylo vhodné 

pacienta upozornit na dávkovací interval (s přihlédnutím k věku, tělesné 

konstituci, momentálním potíţím, popřípadě dalším informacím o zdravotním 

stavu, pokud by byly k dispozici), aby nedošlo k předávkování. V souboru se 

tento případ objevil dvakrát – bez komentáře magistry. V jednom případě šlo o 

ţenu ve věku 81 let, ve druhém o muţe ve věku 55 let. 

2. část sledování 

       2 pacienti měli předepsáno 3 x denně uţívat teofylin 300 mg (v tobolce 

s prodlouţeným uvolňováním). Celková doporučená denní dávka překročena 

nebyla, ale teofylin v tobolkách s prodlouţeným uvolňováním je doporučováno 

uţívat ve dvou denních dávkách.(100, 101)   

       Paní vyzvedávala pro dítě kapky s kromoglykanem sodným. Ptala se, zda 

kapky mohou pouţívat i ostatní členové rodiny - magistra odpověděla, ţe ano. 

Zde by bylo moţné nesouhlasit, jednak proto, ţe léky vázané na lékařský 

předpis by měl uţívat jen ten, komu byly indikovány, navíc u očních kapek není 

vhodné, aby je uţívalo více osob (vzhledem k moţné kontaminaci). 

       Pacientka (63 let) měla předepsán isradipin 5mg s prodlouţeným účinkem 

v dávkovacím schématu 1-0-1.  SPC přípravku Lomir SRO uvádí doporučené 

dávkování 1x denně 1 tableta. Podle databáze Micromedex  je moţné dávku 

postupně zvyšovat aţ do 20 mg denně, vţdy ale v jedné denní dávce (sníţení 



 104 

tlaku krve po podání isradipinu s prodlouţeným uvolňováním je udrţováno 

nejméně 24 hodin).(102, 103) 

       Pacient měl předepsán Maalox suspenzi v lahvičce. Magistra vydala sáčky 

(k pacientově nelibosti) s tím, ţe v lahvičce jiţ není k dispozici. Byl to ale omyl, 

v lahvičce se stále vyrábí. 

       Jedenkrát byla během retaxace zachycena chyba magistry, kdy vydala 

přípravek s trandolaprilem 2 mg místo 0,5 mg. 

       Tříleté dítě mělo uţívat loratadin 1 tabletu (10mg) denně. Podle SPC by 

tablety o síle 10 mg neměly uţívat děti s tělesnou hmotností niţší neţ 30 kg. 

(104) Bohuţel nemáme k dispozici údaj o váze, ale u tříletého dítěte je 

pravděpodobné, ţe váţí méně neţ  30 kg. Bylo by tedy vhodnější podávat 

loratadin v jiné lékové formě (sirupu) v dávce 5 mg (=5 ml sirupu) denně.  

2.5 Vliv edukace na návyky farmaceuta při řešení rizik terapie v průběhu 

dispenzace  

       Srovnáním výsledků 1. a 2. části sledování jsme se pokusili zhodnotit vliv 

edukace na chování magister při dispenzaci. 

       Došli jsme k těmto závěrům: 

o V 2. části sledování nedošlo oproti 1. části sledování ke změně ve smyslu 

zvýšení četnosti poskytování informací o léčivu a jeho správném uţívání, 

spíše jsme mohli pozorovat opačný jev – v 1. části sledování magistry 

poskytly kromě dávkování další informace o léčivu u 57 % receptů, ve 2. 

části sledování u 46% receptů. Zároveň vzrostlo procento receptů, kdy byla 

podána pouze informace o dávkování (z 58% na 78 %). Pouze u jedné 

z magister jsme zaznamenali pokles případů, kdy při výdeji nebyly podány 

vůbec ţádné informace.  

o Spektrum řešených problémů se v 2. části sledování příliš nezměnilo, 

k výraznému vzestupu došlo pouze u problémů týkajících se dostupnosti 
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léčivého přípravku (příčinou byly zejména potíţe při objednávání léčiv 

pomocí nově zavedeného lékárenského programu).  

o V 1. části sledování byl problém identifikován magistrami v 58 % řešených 

problémů, v 2. části to bylo v 73 %. Tento nárůst ale pravděpodobně souvisí 

s nárůstem problémů týkajících se dostupnosti léčivého přípravku 

(upozornění na tento typ problému vycházelo vţdy ze strany lékárny). 

o V 2. části sledování jsme nezaznamenali zvýšení četnosti intervencí ze 

strany magister v oblasti lékových interakcí a duplicit  - v 1. části byly řešeny 

tři případy, kdy hrozilo riziko duplicity, intervence týkající se lékových 

interakcí nebyla zaznamenána vůbec, v 2. části byly řešeny čtyři případy z 

kategorie duplicit, interakcí se zabývaly magistry jedenkrát. V rámci retaxace 

jsme však našli další podobné případy, které během dispenzace řešeny 

nebyly. 

       Na základě zmíněných faktů lze konstatovat, ţe v tomto případě neměl 

edukační seminář vliv na návyky magister při dispenzaci. 

  

2.6 Testování asociací 

1. Věk pacienta nad 65 let x výskyt problému při dispenzaci 

 
Výskyt problému při dispenzaci 

součet 
Ano ne 

Věk  
Nad 65 let 127 519 646 

Do 65 let 208 963 1171 

součet 335 1482 1817 

 

OR 1,133 

95% konfidenční 
interval pro 
hodnotu OR 

0,887 – 1,448 

χ2 test 0,318 

       Asociace nebyla nalezena. Výskyt problému při dispenzaci se není častější 

u pacientů nad 65 let. 
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2. Věk pacienta do 15 let x výskyt problému při dispenzaci 

 
Výskyt problému při dispenzaci 

součet 
Ano ne 

Věk  
Do 15 let 39 176 215 

Nad 15 let 296 1306 1602 

součet 335 1482 1817 

 

OR 0,987 

95% konfidenční 
interval pro 
hodnotu OR 

0,676 – 1,414 

χ2 test 0,905 

       Asociace nebyla nalezena. Výskyt problému při dispenzaci není častější u 

pacientů do 15 let. 

 

3. Pohlaví pacienta x výskyt problému při dispenzaci 

 
Výskyt problému při dispenzaci 

součet 
ano ne 

Pohlaví 
Muž  139 596 735 

Žena 209 908 1117 

součet 348 1504 1852 

 

OR 1,013 

95% konfidenční 
interval pro 
hodnotu OR 

0,799- 1,286 

χ2 test 0,914 

       Asociace nebyla nalezena. Nepotvrdil se vliv pohlaví pacienta na výskyt 

problémů při dispenzaci. 

 

4. Nově předepsaný lék pro pacienta x výskyt problému při dispenzaci 

 
Výskyt problému při dispenzaci 

součet 
Ano ne 

Nový 
lék 

Ano 168 546 714 

ne 144 807 951 

součet 312 1353 1665 
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OR 1,724 

95% konfidenční 
interval pro 
hodnotu OR 

1,346 – 2,209 

χ2 test 0,000 

       Asociace byla nalezena. Potvrdila se zvýšená četnost intervencí při výdeji 

nově předepsaného přípravku. 

5. Specializace lékaře x výskyt problému při dispenzaci 

 
Výskyt problému při dispenzaci 

součet 
ano ne 

 
Odbornost 
lékaře 

Praktický 
lékař (*) 

204 939 1143 

Specialista 135 537 672 

součet 339 1476 1815 

* praktický lékař pro dospělé nebo děti 

OR 0,864 

95% konfidenční 
interval pro 
hodnotu OR 

0,678 – 1,101 

χ2 test 0,237 

       Asociace nebyla nalezena. Nebylo třeba častěji intervenovat při výdeji na 

recept od praktického lékaře. 

2.7 Vztah mezi dobou dispenzace a výskytem intervencí 

Popsanou metodikou se nám nepodařilo prokázat statisticky významný 

vztah mezi denní dobou dispenzace a výskytem intervencí. Přesto můţeme 

konstatovat nárůst mnoţství intervencí s dobou dispenzace o 6,7 % za 1 hodinu 

dispenzace (p=0,069) na počet vydaných receptů. Obdobný výsledek jsme 

získali při přepočtu na počet pacientů (6,5 %; p=0,078). 
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3. DISKUZE  

Role lékárníka je v současné době jak ze strany kolegů zdravotníků i 

pacientů značně zpochybňována. Tato práce analyzuje chování a návyky 

lékárníka při dispenzaci, přičemţ snahou bylo zhodnotit moţnosti a schopnosti 

lékárníka poskytovat farmaceutickou péči v lékárně, zajímaly nás i faktory, které 

mohou kvalitu poskytované farmaceutické péče v lékárně negativně ovlivňovat.   

       Předkládané výsledky nelze zobecňovat na celou Českou republiku a 

všechny farmaceuty působící v lékárnách. Limitů této práce je řada (omezená 

doba sběru, výběr typu a místa lékárny), ale přesto si však můţeme povšimnout 

řady skutečností, které odráţí reálný stav farmaceutické péče v podmínkách 

české veřejné lékárny. Výsledky mimo jiné naznačují, na jaká témata je třeba 

zacílit postgraduální vzdělávání nebo lépe jiţ samotné studium farmacie na 

farmaceutických fakultách. 

Tato práce můţe v kontextu dalších dílčích projektů na Katedře sociální a 

klinické farmacie FaF UK přispět k diskuzi o nové roli lékárníka v sytému 

zdravotní péče, o případné tvorbě nových systémů hodnocení lékárníka, o 

moţnostech většího začleňování lékárníka do kultury bezpečnosti léčiv apod. 

Podobných studií v České republice jiţ několik proběhlo (např. Macešková B. a 

Pleváčová H.: Farmaceutická péče za tárou v podmínkách české lékárny (106)), 

nebylo jich však mnoho a jejich rozsah sledování nebyl příliš velký, je tedy třeba 

toto téma dále sledovat a rozvíjet. 

Během sledování bylo zaznamenáno celkem 1858 pacientů, problémů bylo 

identifikováno 400, tj, 21,5 % z celkového počtu pacientů. 96,5 % intervencí se 

týkalo léčivých přípravků vydávaných na recept, 2,5 % OTC přípravků a 1 % 

prostředků zdravotnické techniky.  

Výrazné procento problémů řešených při výdeji (68 %) tvořily problémy 

přímo nesouvisející s odbornou stránkou výdeje léčiv (problémy týkající se 

dostupnosti léčivého přípravku, úhrady zdravotní péče a problémy 

administrativního charakteru). Tyto klinicky nevýznamné problémy výrazně 

zvyšují celkový počet problémů a mohou určitým způsobem zkreslovat 
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prezentované statistiky. Vyloučit je by však bylo chybou. Vysvětlení můţe např. 

přinést studie Petersona a kol.(105) Nadměrná agenda při výdeji léčiv zapříčiněná 

např. řadou administrativních úkonů, vysokým objemem dispenzovaných léčiv 

nebo únavou farmaceuta můţe vyústit aţ řadu chyb, kterých se můţe dopustit 

samotný lékárník při výdeji léčiv. A právě řešení těchto neklinicky významných 

problémů můţe sniţovat pozornost farmaceuta a vést k dalším chybám. 

Zároveň pak klesá moţnost intervence do klinicky významnějších problémů 

pacienta (zkracuje se čas, který je moţné věnovat jednotlivým pacientům). 

Ke zvýšení pravděpodobnosti zásahů farmaceuta do terapie je třeba 

usilovat o sníţení frekvence výše zmíněných problémů. Prvním krokem by mělo 

být zavedení preskripce pomocí výpočetní techniky (buď elektronický předpis 

nebo recept napsaný na PC a vytištěný). Ani u tohoto způsobu preskripce se 

bohuţel nelze domnívat, ţe by vymizela pochybení. Dokáţeme tímto způsobem 

eliminovat problémy související s nečitelným rukopisem, nebo preskripcí jiţ 

neregistrovaných léčiv, jestliţe bude předepisující lékař pravidelně aktualizovat 

číselníky s léčivy. Často ale dochází k situacím, kdy lékař při preskripci vybere 

jiný řádek s léčivem v nabídce počítače nebo jinou signaturu s uvedením 

dávkování.(15)  

  Prakticky nejvyšší procento intervencí se týkalo dostupnosti léčivého 

přípravku. Kromě příčin mimo lékárnu (výpadek, ukončená výroba) byl problém 

často způsoben tím, ţe lékárna neměla poţadovaný přípravek na skladě. 

Neustále vzrůstá počet léčiv dostupných na našem trhu. Většinou se jedná o 

nová generika, přičemţ u některých marketingově zajímavých léčivých látek 

tento počet přesahuje i 20 registrovaných LP. Není v silách i většího zařízení 

lékárenské péče mít trvale na skladě všechny LP dané léčivé látky. Tento stav 

je dlouhodobě neudrţitelný a volá po řešení. Jednou z moţností je zavedení 

generického předpisu či větší podpora generických záměn. Zároveň bychom 

zabránili situacím, kdy lékař pod tlakem farmaceutických firem upravuje terapii 

volbou jiného LP téţe léčivé látky (otázkou zůstává, do jaké míry by se poté 

tento tlak přesunul na lékárníka). V našem případě je třeba poznamenat, ţe 

vysoký výskyt problému týkajícího se dostupnosti předepsaného LP v 2. části 

sledování souvisel se zaváděním nového lékárenského programu, kdy 
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docházelo k chybám při objednávání zásob, definování minimálních zásob pro 

objednávání v novém systému apod.  

S vysokým mnoţstvím LP dostupných na trhu také roste riziko duplicitní 

preskripce, kdy lékař můţe při předepisování snáze vystavit recept na léčiva 

stejného charakteru. V budoucnu je nutné, aby se všichni zdravotníci 

orientovali na znalost léčivých látek nikoliv názvů LP (obchodních názvů).(15)         

Téma úhrady zdravotní péče musí farmaceut v lékárně řešit kaţdodenně, 

ačkoliv sám za výši doplatku není přímo zodpovědný. Vstřícným krokem ze 

strany farmaceuta je spolupráce s lékařem při hledání alternativ léčby s niţším 

doplatkem, coţ samozřejmě stojí čas, ale dá se říci, ţe to je součástí jeho 

práce. Výše doplatku je bohuţel v současné době určujícím faktorem při 

výběru lékárny pacientem, v mnoha případech důleţitějším neţ kvalita 

poskytované péče. Pravděpodobně jediným způsobem, jak eliminovat tuto 

formu konkurence, je uzákonění jednotných doplatků na léčiva ve všech 

zařízeních lékárenské péče. 

Skutečnost, ţe lékárník denně řeší otázky související s úhradou zdravotní 

péče a dostupností LP evokuje myšlenky týkající se mnohem uţší  spolupráci 

lékaře a farmaceuta. Jestliţe budou oba subjekty v neustálém kontaktu, 

můţeme  předpokládat i vyšší informovanost, která přinese i menší počet 

zmiňovaných klinicky nezávaţných problémů.   

U problémů odborného charakteru (týkajících se vlastností léčiv či jejich 

správného uţívání) se nejvíce řešily dotazy pacientů z kategorie „compliance“ 

(9,8 % z celkového počtu intervencí). V těchto případech se potvrdilo, ţe 

farmaceut má potřebné znalosti a dokáţe je v praxi pouţít v konkrétní situaci, 

dokáţe uplatnit individuální přístup ke kaţdému pacientovi. Ostatní kategorie 

řešených problémů (dávkování, neţádoucí účinky, léková forma, indikace a 

diagnóza, duplicity) byly zastoupeny relativně rovnoměrně, nejniţší počet 

identifikovaných problémů se týkal potenciálních lékových interakcí. V rámci 

dispenzace byl řešen pouze jediný případ. V tomto případě se navíc nejednalo 

o potenciální lékovou interakci jako spíše o nevhodnou kombinaci léčiva 

(bromhexin a kodein, obě léčiva při dávkovém schématu 3x1 tbl).  
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       Macešková a Plevačová ve své práci uváděly, ţe nejčastěji lékárník 

intervenoval ve věci nevhodné dávky nebo dávkového schématu, dále v rámci 

potřeby informovat pacienta, coţ se shoduje i s výsledky některých 

zahraničních studií.(106) V našem souboru se velmi často řešily právě dotazy 

pacientů týkající se správného uţívání léčiv, vyšší četnost intervencí ve věci 

dávkování jsme nezaznamenali. Zde je však třeba uvést, ţe zmiňovaná studie 

neměly shodnou metodiku, výsledky tedy nelze přímo porovnávat. 

       Klinicky významné intervence se nejčastěji týkaly léčiv ze skupiny 

antiinfektiv pro celkové pouţití, dále léčiv respiračního a kardiovaskulárního 

systému. Podobné výsledky zaznamenala i skotská studie provedená mezi 

osobami staršími 65 let – intervence se vyskytovaly nejčastěji u diuretik, léčiv 

ovlivňujících angiotenzin-renin a bronchodilatancií.(106)        

       Identifikované problémy magistry nejčastěji konzultovaly s osobou, která 

léky vyzvedávala (82,9 %), dále se radily mezi sebou nebo s dalšími 

kolegyněmi (5,7 %). Lékaře kontaktovaly v 5,7 % z celkového počtu případů. 

(Abychom vyloučili případné zkreslení tohoto výsledku přítomností 

„neklinických“ problémů, zjišťovali jsme procento konzultací lékárnic s lékařem 

pouze v klinicky významných případech – výsledek byl ale podobný – 4,9 %.) 

Pokud tato data porovnáme s výsledky jiných podobných prací (106, 107) v našem 

případě bylo procento kontaktu s lékařem podstatně niţší. Konzultace 

samotného pacienta s lékařem byla doporučena v 5,2 % případů (coţ je pouhá 

pětina ve srovnání se studií Maceškové a Plevačové (106)) Bylo také moţné 

všimnout si některých intervencí, které proběhly bez kontaktu s lékařem, 

přestoţe by konzultace byla vhodná.  Příčinou těchto výsledků můţe být obava 

lékárnic z obtěţování lékaře, nedostatek času telefonovat lékaři během výdeje, 

nebo absence spolupráce mezi kolegy zdravotníky. 

Lékárnice v 2,1 % případů řešily nejasnosti vzniklé při výdeji pouţitím 

historie pacienta v počítači, která v současné době představuje jakousi 

primitivní formu lékových záznamů. Procento je to nízké, ale naznačuje, ţe 

lékárník v určitých případech potřebuje dohledat další informace o pacientovi či 

jeho další léčbě.  Právě nedostatek informací o pacientovi můţe znamenat 
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závaţnou bariéru při poskytování farmaceutické péče v lékárně. Historie 

pacienta v počítači lékárny nám samozřejmě poskytne určité informace, ale 

k tomu, aby lékárník byl schopen adekvátně a hlavně kontinuálně řešit 

farmakoterapii a její rizika, potřebuje informací více. Lékové záznamy pacienta 

jsou základním předpokladem pro realizaci konceptu farmaceutické péče, coţ 

potvrzují i literární zdroje.(82)   

       AISLP magistry pouţívaly velmi málo (1 %), coţ bylo pravděpodobně dáno 

tím, ţe AISLP nebyl dlouhou dobu k dispozici na výdejním místě (byl 

nainstalován aţ s novým lékárenským programem v červnu 2006), magistry 

tedy nebyly zvyklé ho vyuţívat. 

       Během retaxace jsme zaznamenali několik potenciálně rizikových 

kombinací léčiv nebo případy duplicitní či nevhodné preskripce, aniţ by 

lékárnice signál rizika identifikovaly popř. pak i intervenovaly. Nelze říci, ţe 

všechny tyto případy musely nutně znamenat nebezpečí pro pacienta. Na 

základě předepsaných léčiv jsme identifikovali prvotní signál rizika, ale z naší 

pozice nejsme schopni posoudit klinickou závaţnost u konkrétního pacienta. 

S tím se však v praxi nelze spokojit - jestliţe je potenciální léková interakce 

identifikována, musí být dále analyzována, změřeno riziko a vhodným 

způsobem eliminováno.  

Ve výsledcích jsme potenciální lékové interakce obecně popsali, nyní se 

pokusíme některé z nich podrobněji okomentovat a na konkrétních příkladech 

naznačit moţnosti intervence lékárníkem. 

       Dvě z identifikovaných lékových interakcí (ACEI x kalium, ACEI x kalium 

šetřící diuretika) mohly vést ke zvýšení rizika hyperkalémie (celkem u 39 

pacientů). Tyto kombinace léčiv jsou účelné pokud se jedná o hypokalémii nebo 

existuje-li obava ze vzniku hypokalémie (např. při uţívání kličkových nebo 

thiazidových diuretik).(28) Na základě informací o pacientech, které jsme měli 

k dispozici,  jsme zjistili, ţe 31 pacientů současně skutečně uţívalo diuretika. 

V osmi zbývajících případech jsme neměli informace, zda pacient uţívá či 

neuţívá jiná léčiva, která by mohla působit ztráty draslíku. Ve všech uvedených 

případech můţeme pouze teoreticky odhadovat míru rizika. Abychom mohli 
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zhodnotit reálné riziko, potřebovali bychom více informací (o pacientovi a jeho 

onemocněních, jeho další farmakoterapii, laboratorní výsledky atd.). Bohuţel 

v současné době lékárník většinou nemívá tyto informace k dispozici. Ze své 

pozice můţe alespoň dotazem na pacienta ověřit, zda jsou pravidelně 

kontrolovány hladiny draslíku v krvi, dále upozornit pacienta na riziko 

zvýšeného příjmu draslíku potravou nebo potravními doplňky. Pokud by po 

rozhovoru s pacientem pojal podezření, ţe interakce není lékařem 

kontrolována, bylo by vhodné tuto situaci s lékařem konzultovat. 

       Potenciální interakce mezi digoxinem a alprazolamem byla zaznamenána u 

tří starších pacientek (72, 90 a 91 let), oba přípravky byly vţdy předepsány 

jedním lékařem. Ve dvou případech pacientky tuto kombinaci jiţ nějakou dobu 

uţívaly, u jedné však nebylo jasné, zda nebyl alprazolam nově nasazen. Zde by 

mohlo hrozit určité riziko zvýšení plazmatických hladin digoxinu. Magistra by 

mohla pacientku upozornit, aby kontaktovala lékaře, pokud by se u ní vyskytly 

známky předávkování digoxinem. Řešením by poté mohla být úprava dávky 

digoxinu nebo záměna alprazolamu za jiné léčivo. V případě, ţe by uvedená 

léčiva předepsali dva různí lékaři, bylo by vhodné informovat lékaře, který 

předepsal digoxin, o tom, ţe pacient má nově předepsán alprazolam.  

        Další rizikové kombinace léčiv byly identifikovány v případech současného 

uţívání SSRI s nesteroidními antiflogistiky. Jednalo se o kombinace paroxetin + 

kyselina acetylsalicylová (zde navíc uţíván prednison) , sertralin + nimesulid, 

fluoxetin + ibuprofen. Kombinace těchto dvou skupin léčiv můţe vést ke 

zvýšenému riziku krvácení do gastrointestinálního traktu.(111) V prvních dvou 

případech byl současně předepsán omeprazol, coţ můţe mít různé příčiny – je 

moţné, ţe pacient jiţ dříve měl určité gastrointestinální potíţe léčené právě 

omeprazolem, jinou moţností je, ţe ho jiţ zasáhla zde zmiňovaná interakce 

léčiv. V kaţdém z případů by bylo vhodné na základě konkrétních informací o 

pacientovi ve spolupráci s lékařem zváţit poměr riziko/benefit dané kombinace 

a navrhnout případné změny ve farmakoterapii.         

       Uvedené případy zde poslouţily pouze jako příklady pro ilustraci, zdaleka 

jsme se nedotkli všech aspektů uvedených kombinací léčiv. Při řešení 
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potenciálních rizik farmakoterapie je třeba vnímat celou řadu okolností, lékárník 

musí přistupovat individuálně ke kaţdému pacientovi. To vyţaduje kromě 

znalostí také dostatek informací o pacientovi (opět se zde potvrzuje potřeba 

vedení lékových záznamů pacienta), důleţitá je i otevřená komunikace mezi 

farmaceutem a lékařem.  

Farmaceuti stejně jako ostatní zdravotníci se musí dokázat vypořádat 

s přísunem stále nových léčiv a z toho plynoucích zásad a doporučení. Zdá se, 

ţe hodnocené lékárnice nedokázaly tyto poznatky přijmout a v denní praxi 

aplikovat. K tomuto postoji se přikláníme i proto, ţe farmaceutky dokázaly 

upozornit např. na typické léty zaţité potenciální interakce lék-potrava (např. 

doxycyklin vs. mléko, sulfamethoxazol vs. kyselá potrava nebo nápoje apod.), 

opomněli však další, jejichţ význam se zdůrazňuje v posledních letech (např. 

statiny vs. grapefruitová šťáva). Sluší se doplnit, ţe klinický dopad některých ze 

zmiňovaných běţně známých interakcí bývá částí odborníků zpochybňován (jiţ 

uvedený sulfamethoxazol vs. kyselá potrava nebo nápoje). Aktuálnost této 

problematiky v rámci českého zdravotnictví dokumentuje i příspěvek prof. 

Bultase orientovaný na oblast léčiv kardiovaskulárního systému.(108)  

Uvedené skutečnosti poukazují na jisté rezervy při identifikaci a následném 

řešení rizik lékových interakcí při dispenzaci. V čem spatřovat důvody? 

Především jimi můţe být jiţ naznačený nedostatek znalostí a zkušeností v této 

oblasti, z čehoţ můţe vyplývat i malá odvaha intervenovat. Sloţením atestace 

nemůţe zdravotník rezignovat na další vzdělávání. Problematika lékových 

interakcí je jednou z oblastí, ve kterých by mohl farmaceut uplatnit své znalosti 

a zkušenosti. Jestliţe lékárníci volají po větším respektu ze strany odborné i 

laické veřejnosti, měli by být argumenty podloţeny racionálními intervencemi do 

léčebného procesu pacientů.  

V této studii jsme analyzovali vliv edukace na návyky a znalosti při 

dispenzaci. Výsledky před a po semináři se příliš nelišili, jinými slovy lékárnice 

neintervenovaly po semináři významně více a to jak kvalitativně tak ani 

kvantitativně. Zvaţovali jsme případné sezónní vlivy (sledovali jsem, zda byl 

větší počet pacientů za hodinu v jednom ze sledovaných období), jejich význam 
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se ale nepotvrdil. Ze zmíněných výsledků můţeme usuzovat, ţe jednorázová 

edukace není v případě řešení rizik farmakoterapie dostatečná. Pravděpodobně 

by bylo zapotřebí, aby lékárník absolvoval kontinuální interaktivní výcvik, který 

by mu pomohl zautomatizovat některé znalosti o lékových interakcích. Dovolili 

bychom si zde jednu úvahu - model semináře uplatněný u tohoto semináře byl 

velice podobný jiným kurzům pořádaným pro farmaceuty nebo lékaře. Proto by 

nás tyto výsledky měli stimulovat k dalším projektům, ve kterých bychom měřili 

dopad edukačních seminářů do praxe. Za pozitivní lze povaţovat fakt, ţe rizika 

farmakoterapie se jiţ podařilo etablovat do učebních osnov posluchačů 

Farmaceutické fakulty v UK.(109)    

      Z testovaných asociací se nám potvrdila souvislost mezi nově předepsaným 

léčivem a nutností intervenovat. Potvrzení této asociace bylo moţné 

předpokládat (pacient můţe mít doplňující dotazy týkající se nového léčiva, 

navíc magistra můţe klást otázky pacientovi, aby si ověřila, ţe porozuměl 

léčbě). Zároveň bychom však neměli opomenout chronické pacienty, u nichţ je 

nutné orientovat se na jiné aspekty a rizika terapie. 

Pomocí statistické metody jsme se pokusili hledat souvislost mezi denní 

dobou dispenzace a počtem zaznamenaných intervencí. Nabízela se zde 

hypotéza, ţe počet intervencí bude během dne klesat spolu se vzrůstající 

únavou a sníţenou pozorností lékárnic. Statisticky významný vztah se nám 

nepodařilo prokázat, nicméně výsledky naznačily opak - s přibývající hodinou 

narůstal počet intervencí. Důvodem můţe být fakt, ţe s denní dobou klesá 

počet receptů a tím má farmaceut více času věnovat se jednotlivým pacientům 

a případným problémům týkajících se jejich farmakoterapie. Tyto poznatky by 

mohly podpořit tvrzení, ţe nedostatek času jako důsledek velkého počtu 

vydávaných receptů představuje bariéru při poskytování farmaceutické péče 

v lékárně. Lékárnice v naší studii vydaly průměrně 25 receptů za hodinu 

dispenzace. Toto číslo je v rozporu s doporučením, které publikoval Petterson a 

kol. (105) Jedním  ze závěrů této studie byl počet receptů, které by měl farmaceut 

expedovat za hodinu (17 ks), aby se tak předcházelo rizikům dispenzačních 

chyb a zároveň aby  lékárníkovi zůstal dostatek prostoru k případným 

intervencím do terapie. V příliš vysokém objemu receptů, který farmaceut 
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vydává, lze hledat příčinu, z níţ se pak odvíjí vše ostatní. Dokumentujeme tím, 

ţe časové hledisko je jednou z bariér rozvoje farmaceutické péče v prostředí 

české lékárny.(75)   
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IV. ZÁVĚR 

       V rigorózní práci jsme se zabývali problematikou racionálního a 

bezpečného pouţívání léčiv. V teoretické části jsme charakterizovali neţádoucí 

jevy, které provázejí farmakoterapii a mohou potenciálně ohrozit pacienta. 

Zaměřili jsme se na roli farmaceuta při jejich řešení a prevenci. Dále jsme 

popsali základní principy farmaceutické péče, které s uvedenou problematikou 

úzce souvisí.  

       V experimentální části jsme sledovali, nakolik jsou tyto principy aplikovány 

v praxi. Popsali jsme a definovali, do jaké míry je lékárník schopen identifikovat 

potenciální rizika farmakoterapie a jakým způsobem vzniklé problémy řeší. Dále 

jsme hodnotili vliv edukace na návyky farmaceuta při dispenzaci, zajímaly nás i 

případné bariéry poskytování farmaceutické péče v lékárně. 

       Během našeho sledování zasahovaly lékárnice celkem u 21,5 % pacientů. 

       Nejčastěji farmaceutky řešily problémy, které nebyly klinicky významné 

(administrativní chyby, dostupnost nebo úhrada léčivých přípravků). Bohuţel 

tyto problémy farmaceuta zatěţují a zkracují čas, který by mohl věnovat 

odborným problémům. Na nedostatek času jako jednu z bariér poskytování 

kvalitní péče v lékárně poukázaly i výsledky šetření vztahu mezi dobou 

dispenzace a výskytem problémů.  

       Mezi intervence odborného charakteru nejčastěji patřily odpovědi na dotazy 

pacientů týkající se správného uţívání léčiv, ostatní skupiny problémů 

(dávkování, neţádoucí účinky apod.) byly zastoupeny relativně rovnoměrně. 

       Výsledky ukázaly, ţe lékárník je schopen identifikovat a řešit problémy 

spojené s farmakoterapií, nalezli jsme však rezervy v oblasti lékových interakcí. 

Moţnými bariérami při identifikaci potenciálních lékových interakcí lékárníkem 

mohou být jeho nedostatečné znalosti v této oblasti, nedostatek informací o 

pacientovi a jeho další léčbě, dále nezájem o farmaceutickou péči jako takovou. 

Tato zjištění poukazují na potřebu kontinuální edukace farmaceutů. Potvrzuje 
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se také význam lékových záznamů pacienta jako jednoho z nástrojů pro 

kontinuální poskytování farmaceutické péče. 

       Problematická se zdá být také úroveň komunikace lékárníka s lékařem, 

která je vedle znalostí a schopností farmaceuta a lékových záznamů pacienta 

jedním z klíčových předpokladů pro poskytování farmaceutické péče. 

       Lékárníci se v současné době často cítí nedoceněni jak ze strany pacientů, 

ale i svých kolegů. Pokud ale chtějí být vnímáni jako autorita v oblasti léčiv, 

musí si tuto pozici sami získat - musí přijmout zodpovědnost za pacientovu 

farmakoterapii a přizpůsobit své aktivity principům farmaceutické péče. Ačkoliv 

je v naší zemi farmaceutická péče stále spíše teoretickým pojmem neţ realitou 

a přestoţe existuje řada překáţek na cestě k začlenění tohoto konceptu do 

běţné praxe, je tato cesta jedinou moţnou pro další rozvoj profese lékárníka.  A 

musí to být právě farmaceuti, kteří tímto směrem vykročí první. 
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PŘÍLOHY 

 
Příloha 1: Ukázka formuláře v programu Pharmastat pouţívaného pro evidenci dat    
       získaných při výdeji a retaxaci 
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Příloha 2: Ukázky struktury databáze v programu MS Office Excel 
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(v posledním případě byla z důvodu přehlednosti vyjmuta data) 
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POUŽÍVANÉ ZKRATKY 

ACE – angiotensin-converting enzyme 

AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality 

ATC – Anatomical Therapeutic Chemical  

AUC – area under curve 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

CNS – centrální nervový systém 

EMEA – The Europian Agency for the Evaluation of Medicinal Products 

FDA – Food and Drug Administation 

FIP – International Pharmaceutical Federation  

INR – international normalized ratio 

IPLP – individuálně připravovaný léčivý přípravek 

ISMP - Institute for Safe Medication Practices 

LIC – lékové informační centrum 

LP – léčivý přípravek 

LZP – lékové záznamy pacienta 

MAO – monoaminooxidáza 

MV-AISLP – Mikroverze Automatizovaného informačního systému   

                     léčivých přípravků 

NCC MERP  - National Coordinating Council for Medication Error         

                      Reporting and Prevention 

NSAID – nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

NÚL – neţádoucí účinek léčiva 

OTC – „over the counter“ (výraz pro volně prodejná léčiva) 

PCNE - Pharmaceutical Care Network Europe  

PZT – prostředek zdravotnické techniky 

SAZE – zkratka pro metodu řešení potenciálních lékových interakcí  

             (Signál rizika – Analýza rizika – Změření rizika – Eliminace rizika) 

SPC - summary of product characteristics 

SSRI - selective serotonin reuptake inhibitors 

WHO – World Health Organization 

 

 

 


