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Úvod: Farmaceuti v lékárnách jsou dennodenně v úzkém kontaktu s pacienty, a mohou se tak 

mimo jiné podílet na záchytu celé řady onemocnění. Důraz na screening je kladen i u fibrilace 

síní (FIS), jejíž prevalence stále narůstá.  

Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo demonstrovat zapojení lékárníků do měření tepové 

frekvence (TF) a krevního tlaku. Dílčím cílem bylo zvýšení povědomí o možnostech a smyslu 

monitoringu TF za účelem záchytu arytmií, zejména FIS, a zvýšení osvěty o tomto onemocnění.  

Metodika: Prospektivní průřezová bicentrická studie probíhala v červenci roku 2021 

v nemocniční lékárně a jeden den v září 2021 v rámci preventivně osvětové akce Blesk Ordinace. 

Mezi zařazovací kritéria patřily věk ≥ 55 let a nepřítomnost chronické antikoagulační terapie. 

S každou osobou byl po podepsání informovaného souhlasu vyplněn dotazník zaměřující se 

na přítomnost přidružených onemocnění a symptomů souvisejících s poruchami rytmu 

a na povědomí o TF a způsobech jejího měření. Všem osobám byla TF změřena palpačně a její 

hodnota byla ověřena jednosvodovým EKG (Veroval EKG). Osobám v lékárně byl navíc třikrát 

změřen tlak krve pomocí stejného přístroje. Osoby s vysokým rizikem vzniku FIS a tlakem krve 

nad 140/90 mm Hg, resp. nad 160/90 mm Hg (u osob starších 80 let), které se dosud s vysokým 

krevním tlakem neléčily, byly odeslány k lékaři k dalšímu vyšetření. Data byla anonymně 

ukládána do heslem chráněné webové aplikace Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy 

v Hradci Králové.  

Výsledky: V lékárně se měření zúčastnilo 89 osob (62,9 % žen, průměrný věk 64,3 ± 8,7 let). 

Většina (73,0 %) věděla, že si může měřit svou TF sama, téměř polovina (49,4 %) věděla i jakým 

způsobem. Nejčastěji udávanými symptomy byly únava (46,1 %) a palpitace (32,6 %); 33,7 % 

osob bylo asymptomatických. Průměrné CHA2DS2-VASc skóre činilo 2,0 ± 1,5; nejčastějšími 

diagnózami byly arteriální hypertenze (43,8 %) a diabetes mellitus (14,6 %). Průměrná TF činila 

72,6 ± 10,8 tepů/min při palpačním měření a 74,2 ± 12,2 tepů/min při měření přístrojem Veroval 

EKG. Hodnoty TF < 55 tepů/min měly 4 osoby a TF > 100 tepů/min 2 osoby. Nepravidelná TF byla 

zjištěna u 5 osob. Nejvyšší naměřený krevní tlak nabýval hodnot 187/97 mm Hg, nejnižší 100/58 

mm Hg. Celkem 14 osob (15,7 %) bylo na základě naměřených hodnot odesláno k lékaři. V rámci 

osvětové akce bylo osloveno 28 osob průměrného věku 69,6 ± 9,1 let (P < 0,05 vs. lékárna). 
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Nejčastěji trpěly únavou (64,3 %) a palpitacemi (60,7 %); 14,3 % osob neuvedlo žádné symptomy. 

Průměrné CHA2DS2-VASc skóre bylo 2,6 ± 1,6 a nejčastější diagnóza arteriální hypertenze 

(53,6 %). Průměrná TF činila 79,5 ± 16,5 tepů/min při palpačním, resp. 83,2 ± 16,0 tepů/min při 

měření Verovalem EKG. Šest osob (21,4 %) bylo následně odesláno k lékaři. U osob oslovených 

na náměstí dosahovaly hodnoty TF naměřené pomocí přístroje Veroval EKG statisticky významně 

vyšších hodnot (P < 0,01 vs. lékárna), tyto osoby častěji uváděly palpitace (P < 0,01 vs. lékárna) 

a bolesti na hrudi (P < 0,01 vs. lékárna).  

Diskuze a závěr: V rámci tohoto příležitostného screeningu bylo k lékaři odesláno 15,7 % osob 

z lékárny a 21,4 % účastníků osvětové akce na náměstí. Zapojení farmaceutů v lékárnách 

do osvěty a záchytu FIS může v systému primární péče přispět k zajištění včasné péče 

a k minimalizaci komplikací spojených s tímto onemocněním. Jako efektivní se jeví záchyt nejen 

přímo v prostředí lékáren, ale také v rámci preventivních kampaní mimo ně. 
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