
                                                  

 

Souhrn – tschechische Zusammenfassung der Arbeit 

 

 

Apothekerin  Mgr. Betina Dürk: 

 

Význam OTC léčiv – zejména z hlediska přístupu seniorů 
 

 

Studie samoléčení, zejména s ohledem na OTC léky jsou jednou z důležitých oblasti sociální 

farmacie a to především u největší skupiny konsumentů těchto léků- seniorů. Práce navazuje 

na řadu studií provedených na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty  

Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Cílem je především získat údaje z jiné země – SRN a to 

z oblasti München. 

Sledování provedeno v období 2008/2009 a to jednak pomocí dotazníků, jednak rozborem 

kartotéky sledované lékárny. 

Teoretická část práce je věnována sociální farmacii jako vědnímu oboru, dále přehledu vývoje 

německé farmacie – zejména lékárenství, stárnutí obyvatelstva a sociální politice. Důraz je 

pak kladen na problematiku potřeby a spotřeby léčiv seniorů. 

Sledování provedeno jednak ve skupině A ( dotazník – návratnost 65 % -843 respondentů 

z velkoměsta a pro srovnání z menších měst), skupina B náhodně vybraní pacienti z kartotéky 

lékárny -300 osob. Při statistickém vyhodnocení využito zejména clusteranalyzy. 

Práce vychází z 91 citací původních prací a z přehledu další použité časopisecké a knižní 

literatury. Výsledky práce jsou přehledně shrnuty v 57 grafech a v 59 tabulkách. Práce čítá 

200 stran textu a příloh. 

Získané výsledky mají sloužit pro srovnání obdobných šetření provedených v ČR. 

Z výsledků je patrné, že potřeba poradenské činnosti stoupí se stále se zvyšující spotřebou  

léků  a s postupem stárnutí obyvatelstva. Ženy jsou prokazatelně náročnější na konzultace, 

jsou také větším konsumentem léků. Se stářím stoupá compliance při užívání léků a je patrné, 

že také se stářím stoupá zájem stálého partnera- lékárníka pro poradenství. Opatření 

nemocenských pojišťoven vedou k větší spotřebě OTC. 

Doporučuje se, aby lékárník byl na svoji poradenskou činnost lépe připravován, což zatím ve 

studijním pláně schází. Přehodnotit bude nutno spolupráci lékáren - je zatím nízká a stále 

převládají konkurenční zájmy. Se vzrůstajícími znalostmi občanů díky internetu roste 

zákonitě požadavek na soustavné vzdělávání lékárníků tak, aby se plně zapojili do systému 

odborného personálu zdravotnictví, jak to moderní společnost požaduje.  

 


