
Abstrakt: 

Práce se primárně zabývá analgeticky působícími léčivy, přičemž v popředí 

zájmu stojí zjištění množství analgetik spotřebovaných v České republice v letech 

2005 až 2009, a to podle podkladů uveřejněných Státním úřadem pro kontrolu léčiv. 

Jedná se o práci teoretickou, a ačkoliv obsahuje prvky aktivního získávání dat, tak 

jde spíše o analýzu daných podkladů, a proto i praktická část této práce nadále 

zůstává prezentována jako teoretická. Vzhledem ke značné rozsáhlosti tématu a 

velikosti vzorku této skupiny léčiv, je dílčím krokem k cílené jednoduchosti práce 

sestavení výčtu spotřeby léčivých látek, v orientaci na ATC skupinu M01, M02 a N02, 

a vyjádřit tak zároveň i podle cesty podání do organismu spotřebu v počtu balení 

distribuovaných v České republice ve zmíněné časové řadě. Na základě tohoto 

přehledu je souběžně sledován cíl práce – abúzus těchto léčiv s co možná 

nejkonkrétnějšími výstupy, ideálně objem zneužitých analgetik. Je vycházeno 

z hypotézy, že objem zneužitých analgetik nelze přesně vyčíslit. Hlavním cílem je 

tedy rámcové vypracování návrhů, jež by bylo potřeba pro výpočet množství 

zneužitých analgetik. Prvním z indikátorů stojí zjištění množství diagnostikovaných 

pacientů pro abúzus analgeticky působících farmaceutických přípravků za stejné 

časové období. Zároveň s Evropským výběrovým šetřením o zdravotním stavu v ČR 

– EHIS CR s podtitulem: užívání léků, fyzická bolest a v roce 2008 provedenou 

celopopulační studií je hledán způsob srovnání. Zvolená strategie spočívá v získání 

vytipovaných dat a sestavení přehledového článku, tak aby prostými analýzami byly 

postupně vyzdvihnuty konkrétnější popudy pro rozvoj výzkumu (nejen) v této oblasti. 

Výstupním a závěrečným sdělením je navržení výzkumu formou dotazníku a 

představení pomůcek pro další výzkum.  

Nejbližším odhadem, jež se v této práci podařilo dosáhnout jsou následující hodnoty: 

Prevalence chronické bolesti by měla ročně činit potíže 6 632 700 lidem, prevalence 

pro užití sedativ za rok činí 33,78 %, což vychází na 2 240 526 osob, co užili ten tok 

sedativum. Odečtením užití 1měsíčně a méně častěji (43,48 %) získáme počet 

„skutečných uživatelů sedativ“ – 1 257 383 osob. Bylo-li spotřebováno 59 885 187 

balení všech analgetik, tak vydělením získáme výsledných 47,63 balení na osobu.  

Přitom v tomto roce připadlo na jednoho obyvatele 5,721 balení, což se jeví jako 

průkazné pro abúzus. 

 


