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Cíl práce:  

- zhodnocení situace v oblasti léků mezi vysokoškolskými studenty; 

- vyhodnocení rozdílností mezi studenty dvou odlišně zaměřených fakult; 

Metody: 

- dotazníková studie: anonymní, dobrovolný dotazník; 

- 25 uzavřených a polozavřených otázek; 

- zapojeno 413 studentů (209 FaF UK, 204 MFF UK), analyzováno 400 (96,9%); 

- 198 mužů a 202 žen, ve věku od 19 do 34 let (průměrný věk 22 let); 

- zpracování dat pomocí programů Microsoft Excel 2002 a SPSS for Windows, 

verze 16.0; 

Výsledky: 

Názory na užívání léků: 

- léky jsou na jedné straně prospěšné, na druhé škodlivé (85,0%) a v důsledku 

užívání léků může dojít k poškození organismu (93,2%); 

- užívání antibiotik (89,2%) a psychofarmak (89,0%) vždy pouze na doporučení 

lékaře; 

- antibiotika jsou určena na bakteriální infekce (82,2%; vyšší prevalence 

u studentů FaF UK a potomků zdravotníků, p<0,05), virové infekce (21,8%; 

vyšší prevalence u studentů MFF UK, p<0,05), chřipku (10,0%; vyšší 

prevalence u studentů MFF UK a potomků nezdravotníků, p<0,05); 

- psychofarmaka jsou nebezpečná (94,0%) a mohou být při dlouhodobém užívání 

návyková (89,0%); 

- není vhodné kombinovat alkohol a léky (91,8%); 



- léky by měly být v domácnosti uloženy - mimo dosah dětí (85,5%), na 

chladném, temném a suchém místě (81,0%; vyšší prevalence u mužů a studentů 

MFF UK, p<0,05); 

 

Zkušenosti s užíváním léků: 

- užívání léků v posledním roce – (85,5%; vyšší prevalence u žen a studentů FaF 

UK, p<0,05); 

- skladba nejčastěji užívaných léků: léky proti bolesti (65,3%; vyšší prevalence 

u žen a studentů  FaF UK, p<0,05), protiinfekční léky (60,5%; vyšší prevalence 

u potomků zdravotníků v kratších časových intervalech, p<0,05), léky na 

zažívací obtíže (29,3%); 

- na doporučení lékaře (32,7%), lékaře specialisty (26,0%), rodiny (26,0%; vyšší 

prevalence u studentů MFF UK), dle svého rozhodnutí (17,8%;vyšší prevalence 

u mužů, p<0,05), na radu lékárníka (9,5%; vyšší prevalence u žen a studentů FaF 

UK, p<0,05); 

- před prvním užitím léku čte příbalový leták 58,2% vždy, 34,2% někdy (vyšší 

prevalence u žen, studentů FaF UK a potomků nezdravotníků, p<0,05); 

- kombinování alkoholu a léků (29,0%); 

- likvidace prošlých léků – do lékárny (58,2%; vyšší prevalence u žen a potomků 

zdravotníků, p<0,05), do odpadkového koše (37,8%; vyšší prevalence u mužů, 

studentů MFF UK a potomků nezdravotníků, p<0,05); 

Závěry: 

- podařilo se podat podrobný obraz celkového povědomí a chování studentů 

v otázce užívání léků - situace není výrazně odlišná od situace v jiných 

vyspělých zemích; 

- některé názory, zkušenosti a postoje studentů v otázce užívání léků jsou odlišné 

v souvislosti se studovanou fakultou, dle předpokladu jsou nižší znalosti 

u studentů MFF UK; je vhodné pokračovat v edukaci a informovat uživatele 

o jejich lécích; 

 


