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Úvod a cieľ: Liekový problém (DRP) je definovaný ako udalosť alebo okolnosť zahrňa-
júca farmakoterapiu a skutočne alebo potenciálne zasahujúca do želaných zdravotných
výsledkov [1]. Zámerom teoretickej časti práce bolo podrobne popísať vybrané štúdie
zaoberajúce sa liekovými problémami v rôznych prostrediach. Cieľom prospektívnej prie-
rezovej štúdie, ktorá tvorí experimentálnu časť práce, bolo identifikovať, klasifikovať a
zhodnotiť DRPs v rehabilitačnom ústave, konzultovať ich s lekárom a vyhodnotit mieru
akceptácie farmaceutickej intervencie.

Metodika: Dáta boli získané počas deväťdňového auditu na troch oddeleniach rehabi-
litačného ústavu v ČR prostredníctvom revízie zdravotníckej dokumentácie. Zachytené
liekové problémy boli klasifikované pomocou modifikovanej klasifikácie PCNE v5.01, na
škále 0–5 bola vyhodnotená ich závažnosť. Tieto problémy boli následne prekonzulto-
vané s lekármi a bola vyhodnotená miera akceptácie farmaceutickej intervencie. Dáta
boli spracované pomocou deskriptívnej štatistiky v programe LibreOffice Calc.

Výsledky: Podarilo zachytiť 175 DRPs (t.j. 3,6 DRP/pacient). Aspoň jeden DRP bol
zistený u 97% (44/48) pacientov. DRPs sa najčastejšie týkali liečiv kardiovaskulárneho
(38,3% DRPs) a nervového (22,3% DRPs) systému. Prevažovali problémy s výberom LČ
(44,6%) a problémy s dávkovaním (42,9%). 118 DRPs (67%) bolo prekonzultovaných
s lekármi, ktorí akceptovali odporúčania týkajúce sa 18% týchto DRPs, čo môže viesť
k vyriešeniu 12% všetkých zachytených DRPs. S väčšinou (62%) navrhovaných interven-
cií lekári formálne súhlasili, ale pravdepodobne nebude realizovaná. Tieto intervencie boli
preto klasifikované ako „súhlas bez zmeny“.



Záver: Prevalencia DRPs v rehabilitačnom zariadení je vysoká a farmaceut je schopný
tieto DRPs odhaliť. Miera akceptácie intervencie lekárom je veľmi nízka. Vysoký podiel
DRPs v kategórií „súhlas bez zmeny“ však naznačuje existenciu priestoru na zlepšenie.
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