
   

 

Univerzita Karlova v Praze 

1. lékařská fakulta 

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK a  VFN 

Bakalá řské studium adiktologie 

 

 

 

 

Spotřeba analgetik a jejich abúzus v České republice 

Lucie Ivanovová 

 

 

 

 

Praha 2011



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce:  Lucie Ivanovová 

Vedoucí práce: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková 

Oponent práce: MUDr. Tomáš Zábranský Ph. D. 

Předložení práce: Červen 2011 

 

 

 



 

  

 Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem řádně 

uvedla a citovala všechny použité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, že práce 

nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi systému 

meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti 

kvalifikačních prací. 

V Praze, 27. června  2011 

 

podpis 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Na tomto místě bych ráda poděkovala především Ing. Mgr. Bc. Vendule Běláčkové 

za její odborné vedení; oceňuji cenné poznámky a profesionalitu po celou dobu 

zpracovávání zvoleného tématu bakalářské práce. Mé poděkování rovněž patří 

Mgr. Romanu Gabrhelíkovi, Ph.D. a  prof. MUDr. Františku Perlíkovi DrSc. za 

jejich čas, ochotu a přínosná doporučení při počátečních fázích této práce a 

v neposlední řadě děkuji všem ostatním, bez jejichž podpory by práce nebyla 

dokončena.   



 

  - 0 - 

Identifika ční záznam: 

LUCIE, Ivanovová. Spotřeba analgetik a jejich abúzus v České republice. [Painkillers 

consumption and abuse in Czech Republic]. Praha, 2011. 41 s., 1. příloha, 10 tabulek. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika / Ústav 1. LF UK 

2011. Vendula Běláčková. 

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.  
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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. 

Klíčová slova: 

Bolest a analgetika – spotřeba 2005 až 2009 – abúzus 

 

Abstract: 

 The work is primarily concerned with acting analgesic drugs, which is of 

considerable interest to measure the amount of analgesics consumed in the 

Czech Republic from 2005 to 2009, according to documents published by the 

State Office for Drug Control. This is a theoretical work, and although it contains 

elements of active data acquisition, so it is rather an analysis of the background, 

and therefore the practical part of this work is still presented as theoretical. Given 

the considerable breadth of the subject and the sample size of this group of drugs 

is a partial step of targeting simplicity of an inventory of the consumption of 

medicinal substances in the orientation of the ATC M01, M02 and N02, and also to 

express the route of administration according to the organism in the consumption 

of packaging distributed in the Czech Republic in that period of time. On the basis 

of this report is simultaneously pursued goals of this work - the abuse of drugs with 

the most concrete outcomes as possible, ideally the volume of abused analgesics. 

It went from a hypothesis that the volume of abused painkillers can not be 

precisely quantified. The main objective is therefore to develop a framework of 

proposals which would need to calculate the number of abused painkillers. The 

first indicator is the number of diagnosed patients, the findings of an analgesic 

drug and active pharmaceutical products for the same period of time. Together 

with the European sample surveys of health in the CR - CR EHIS subtitled: 

medication, physical pain, and in 2008 made general population studies is finding 

a way comparison. The chosen strategy consists in the acquisition and compilation 
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of selected data review, so that the simple analysis were successively highlighted 

the specific incentives for the development of research (only) this area. Output and 

final message is a questionnaire design research and presentation tools for further 

research.  

The closest estimate that this work achieved the following: The prevalence of 

chronic pain should be less difficult year 6,632,700 people, the prevalence of use 

of sedatives for the year is 33.78%, which is based on 2,240,526 people, what he 

enjoyed flow sedative. Subtracting the use of 1 month or less frequently (43.48%), 

we get the number of "real users of sedatives - 1,257,383 people. If there was 

consumed 59,885,187 packs of analgesics, and dividing the resulting gain 47.63 

per pack. However, this year was accounted for 5721 packs per capita, which 

seems relevant for abuse.  

Keywords: 

Pain and analgetics - distribution 2005 till 2009 – abuse 
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1 Ú V O D 

Spotřeba analgetik a jejich abúzus se setkávají s nedostatkem pozornosti a 

jsou k dispozici informace a data jen v kusých podobách, nekompletované a 

v multidisciplinárním autorství. Především je překvapující fakt, že jde o informace 

přednesené téměř bez výjimky jako součást množiny „lékových závislostí“. Práce 

navazuje na odkaz MUDr. Karla Hampla. CSc.1 jež se neobával poukázat a 

pojmenovat praxi abúzu analgetik.  

Analgetika mají zajímavé charakteristiky i roli mezi ostatními léčivy - např. 

jde o nejznámější skupinu léčiv. Již léta jsou ve spotřebě na pozici prvních tří 

příček žebříku a zahrnují jak skupinu nejsledovanějších anodym, tak obecně 

nejužívanějších antipyretik. Nezaslouží si ignoraci těchto natolik extrémních 

případů, protože je potřebná pro výzkum v populaci a získání alespoň představy o 

skutečnosti nejskrytější formy užívání návykových látek.  

 Potenciál pro přínos je spatřován právě ve zmapování a přípravě k 

následujícímu výzkumu. Během sledovaného období 2005 - 2009 bylo opakovaně 

problematické oddělit jednotlivé podskupiny a rovněž svízelné vymezení dat, což 

je systematickou chybou bránící ve výzkumné možnosti.  

 Výčet distribuovaných léků v přiložené tabulce je srovnán s několika 

výzkumy, ale přepočet a vztažení na populaci s výsledným zjištěním abúzu těchto 

léčiv v množství balení se nesetkalo s úspěchem. Proto se hypotéza o nemožnosti 

přesného výpočtu jeví jako správná a jsou dále sledovány vytyčené cíle práce. 

Metodou analýzy existujících zdrojů a interpretací výsledků jde v této práci 

především o pojmenování a navržení rámce pro následující výzkum.   

Bakalářská práce je členěna do tří základních celků, z nichž první se 

zabývá termínem abúzus a elementárními poznatky týkající se fenoménu bolesti a 

jejího farmakologického ovlivnění. Druhý celek je již prakticky orientován na 

spotřeby léčiv indikačních skupin N02 (analgetika) a M01 a M02 (nesteroidní 

                                                 
1 MUDr. Jaroslav Hampl, CSc. (1929 – 2011), Držitel Ceny adiktologie za rok 2008  
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protizánětlivé látky a antipyretika) podle Státního úřadu pro kontrolu léčiv (dále jen 

SÚKL). Tyto spotřeby jsou dále neúspěšně srovnány s diagnostikovanými případy 

pacientů lůžkových oddělení podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

(dále jen ÚZIS) a zároveň s Evropským výběrovým šetřením o zdravotním stavu 

v ČR – EHIS CR, Užívání léků, fyzická bolest a celopopulační studií provedenou 

v roce 2008. Tímto je nastíněn praktický rámec této práce, jehož konkrétní 

výstupy, diskuse a závěry spadají již do celku třetího. Bakalářská práce se 

neobešla bez příloh, jejichž vznik je přímo zapříčiněn vytyčenými cíli, a proto je 

doporučeno jejich shlédnutí. 

Odborná literatura použitá pro tuto práci se týká víceméně pouze teoretické 

části, kdy pro tematický okruh fenoménu bolesti a oborů souvisejících s 

farmakologickým ovlivněním bolesti je pro dané oblasti k dispozici nepřeberné 

množství podkladů v cizojazyčné literatuře rovněž tak jako v jazyce českém. 

Nicméně co do odborných zdrojů o požadovaném obsahu a v kritériích potřebných 

pro účely této práce byla nalezená nabídka zdrojů shledána jako nedostačující pro 

účel práce. Jejich analýzou je indikátorem vymezení faktorů a problémů, jež brání 

v přepočtu na populaci ČR. Výsledkem je tedy představení pomůcky pro 

následující výzkum.  

Zvolené podklady sice nepostačují pro výpočet objemu zneužitých léčiv ani 

nejsou   srovnatelné s jinými zdroji, ale přesto jsou svým charakterem uspokojivé. 

Jako výhradní byly zvoleny vybrané informace z výkazů uveřejněných Státním 

úřadem pro kontrolu léčiv, jelikož jsou zde jasná množství sledovaných léčiv 

v distribuční síti. Zpracování dalších dat, takřka výlučných zdrojů, sebou přináší 

určitá rizika ovlivňující výsledek a tímto i objektivitu práce. Je třeba zohlednit, že 

samotná volba celého kontextu práce vzniká z určitých znalostí, a proto postrádá 

pohled farmakologický, medicínský, i analytický, což vede k práci původní, ale 

s rizikem ovlivnění osobní stránkou pohledu na věc.  

.Pro účely této práce byly zpracovávány pouze některé ze sledovaných 

parametrů a jedná se o nekompletní výčet z pohledu Státního úřadu pro kontrolu 

léčiv. To samé platí i pro data získaná z Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky a výsledků celopopulační studie EHIS. Použité zdroje nebyly podrobeny 

srovnání vůči jinému kompatibilnímu zdroji, myšleno např. shodné výsledky 
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zahraničního institutu pojednávající o analgeticích v ČR v rámci jednoho roku. 

Nebylo provedeno šetření zahraniční literatury pro předpoklad, že dané zdroje 

nárokům této práce odpovídají a předkládaná data jsou validní. Žádný existující 

zahraniční zdroj nepojednává o České republice, natožpak s omezením nároků na 

data. Hledáním zahraničních výzkumů pro abúzus analgetik nepojednával o 

abúzu, ale spíše o druzích zneužívaných preparátů, nárůstu, ale nebyl nalezen 

žádný výzkum podobného záměru jako má tato práce. Tudíž nelze srovnat 

výsledky ani s jiným státem.  

  Data získaná ze SÚKLu nejsou spotřebou léčiv v pravém slova smyslu, 

protože z místa, z kterého je výzkum prováděn nelze prokázat skutečné množství 

v ČR. Navíc reálné zacházení s léčivy je otázkou chování populace, resp. cílových 

subpopulací. Právě vznik odborných adiktologických zdrojů pojednávajících 

výhradně o léčivech je z pohledu autorky urgentní. 

V zájmu této práce je v kontextu lékových závislostí vyzdvihnout skupinu 

analgeticky působících léčiv, jejichž problematika je v odborných kruzích známa a 

nejen z adiktologického pohledu, ale z celospolečenského hlediska představuje 

téma, jež bude diskutováno s ambivalencí návykovým látkám vlastní. Celý 

fenomén užívání léčiv vyžaduje pozornost právě z důvodu té skutečnosti, že 

reálná situace ve společnosti je prozatím stále ta nejméně transparentní. 

Výstupy podrobené diskusi si kladou za účel vzbudit zájem o podrobnější 

výzkum v této oblasti, tedy zviditelnění již existujícího problému. Největší výzvou 

bude pravděpodobně volba vhodného přístupu, jehož potenciálem je ovlivnění 

názorů, postojů a následně i chování jedinců populace České republiky, potažmo 

občanů ostatních zemí srovnatelného svým sociodemografickým charakterem.   

Cílem práce je zpracování tématu do zjednodušené formy, tak, aby upozornila 

nejen odbornou veřejnost na některá základní fakta této adiktologické oblasti, ale 

také aby současně bylo možno oslovit běžného člověka, potažmo tedy možného 

subjektu cílové populace uživatelů, abuserů analgetik. Vedlejším cílem je 

zakomponování abúzu do této práce a v ideálním případě odhad množství léků 

proti bolesti, které byly zneužity.  
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Důvodem orientace této práce právě na spotřebu léčiv této indikační 

skupiny je zejména její podceňování. Užívání léků skupiny analgetik a antipyretik 

obecnou populací se setkává takřka se zanedbatelným uvědoměním si možných 

rizik a následků plynoucích z jejich abúzu. Výsledná podoba práce vyjadřuje 

pohled na danou problematiku vzniklý především v průběhu studia oboru 

adiktologie, přičemž omezené znalosti přímo působí na uchopení daného tématu. 

Práce byla zpracována ze zájmu o multidisciplinární přístup, jež by mohl napomoci 

praktickým intervencím oboru adiktologie v oblasti farmaceutik a jakožto 

předstupeň pro rozpracování v rámci následného vzdělávání v oboru.  Konkrétní 

adiktologické působení v této oblasti je autorkou považováno za slibný okruh 

témat, jež mohou přinášet přiblížení nejvíce rezistentním institucím i jedincům. 

Legální postavení léčiv a pozice látek předepsaných lékařem, tedy autoritou 

(řadovým občanem takřka nenapadnutelnou), způsobil preskripci léčiv a zároveň 

sebe medikaci volně prodejnými léky v rozsahu, jež vyjadřuje tabulka v příloze. 

Protože hodnoty nejsou samy o sobě příliš vypovídajícího charakteru, neboli 

nemusí být považovány za  vysokou/nízkou sumu, tak jsou v tabulce 5 k daným 

létům přiřazeny počty obyvatel pro dané časové období dle údajů Státního 

statistického úřadu a přepočet počtu balení na , přesněji počet balení obsahujících 

danou účinnou látku, jež byly vykázány jako distribuované do oběhu. Nelze však 

opomenout skupinu obyvatel, které v daném roce neužili žádné analgetikum, což 

je značně obtížné a odhady spadají do odlišné oblasti. Hodnoty získané prostým 

součtem nebyly přirovnány k jinému ukazateli, nežli pro daný rok vyhlášenému 

počtu obyvatel České republiky. Nelze tedy označovat hodnotu za 

nenapadnutelnou či absolutní. Jde spíše o pouhé zhodnocení situace aplikací  

značně zjednodušených modelů, které zdaleka nepokrývají veškeré elementy této 

oblasti, a proto nepodávají informace vystihující vědecky, objektivně a průkazně, 

čili bez rizika zkreslených výsledků. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 V první řadě je třeba objasnit základní pojem, a tím je pro tuto práci abúzus. 

Kalina a kol., 2001 objasňují termín abúzus (nadužívání) jako termín široce 

používaný v různém významu. V Úmluvách OSN se „abusus“ týká jakékoliv 

spotřeby kontrolované látky bez ohledu na řídkost jejího užití. V Diagnostickém a 

statistickém manuálu duševních poruch (DSM-IV) je abusus psychoaktivních látek 

definován jako „maladaptivní vzorec užívání látky vedoucí ke klinicky 

významnému poškození nebo psychické úzkosti, projevených jednou (či vícekrát) 

v následujících 12. měsících. Zábranský, 2003 pak termín spíše epidemiologickým 

okem přibližuje tak, že „zneužívání (návykové) látky nastává, pokud je relevantní 

přiřaditelný podíl větší než nula, tj. pokud užívání takové látky negativně ovlivňuje 

uživatelovo zdraví“, což zde označuje jako medicinskou definici. Dále však uvadá 

definici „Mayovy nadace pro vzdělávání a výzkum, kde je zneužíváním konzumace 

jakékoliv drogy (omamné či psychotropní látky) za účelem, lišícím se od účelu, 

jenž byl zamýšlen, ve způsobu konzumace nebo v množství“. Taktéž 

v ekonomickém vyjádření „zahrnující nezdravotní náklady typu nehod a 

prosazování zákona, by zněla nejspíše: zneužívání (návykových) látek nastává, 

pokud užívání takových látek zahrnuje kromě nákladů na obstarání látky i čisté 

společenské náklady“ (Collins&Lapsley, 1991, in Zábranský, T., 2003). Pochybuje 

o poslední „konvenční definice, podle které je abusivní konzumace synonymem 

ilegální konzumace, čímž podle něj neposkytuje přiměřený základ ani pro 

medicinské použití, ani pro kalkulaci nákladů, a tak ani nepředstavuje použitelný 

politický nástroj. (Zábranský, 2003) 

2.1 BOLEST 

„Bolest je fenomén, který je definován Světovou zdravotnickou organizací 

(WHO) a Mezinárodní asociací pro studium bolesti (International Association for 

the Study of Pain, IASP) jako nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, 

spojená s akutním nebo potenciálním poškozením tkání, nebo je popisována 

výrazy takového poškození. Bolest je vždy subjektivní.“ (WHO) 

„Bolest je jeden z nejtypičtějších příznaků onemocnění (zánětu, nárazu, 

nádoru aj.), jehož biologickým smyslem je upozornit na vznikající chorobu. 
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Mechanismus vzniku bolesti není zcela jasný. Uplatňují se některé chemické látky 

dráždící nervy, které poté vedou podněty do určitých oblastí mozku. Kromě 

vlastního onemocnění orgánů může být bolest upravována ještě vlivy nervovými 

(bolest nejasného původu, různý práh pro vnímání bolesti u různých lidí nebo u 

téže osoby v závislosti na jejím duševním onemocnění, ztráta vnímání bolesti 

apod.)“ (Vokurka, Hugo, 2004) 

2.1.1 Bolest – charakteristické znaky 

Rovněž Emanuel Nečas se v kapitole o bolesti vyjadřuje jako o „Pocitech 

nazývaných „bolesti“, tj. píchání, pálení, bodání, svírání, bolest apod., mají 

většinou urgentní povahu. Jedná se o subjektivní nepříjemný pocit 

zprostředkovaný aferentním systémem a mozkovou kůrou. Bolestivé podněty jsou 

provázeny nepříjemnými pocity utrpení, aktivací sympatiku (zvýšení krevního 

tlaku, tachykardie, mydriáza, pocení) a případně i parasympatiku (nauzea, únik 

moče, případně bradykardie a pokles krevního tlaku až ztráta vědomí – „omdlení“) 

a motorickou reakcí (únikovým pohybem, změnou svalového tonu, změnou 

mimiky). Bolest představuje signál nebezpečí, jakési varování, že po bolestivém 

pocitu může následovat poškození tkáně. Bolest může napomoci při indikování a 

lokalizaci chorobného procesu. Toto neplatí vždy, bolest nemá vždy „účelový 

charakter“. Bolest z podnětu na periferii vzniká vždy stejným způsobem, 

prostřednictvím receptorů pro bolest (nociceptorů), a jednotným způsobem je 

signalizován do CNS. Přesto existují individuální rozdíly v percepci bolesti a 

v emoční odpovědi na bolest. Konečný vjem vždy více záleží na zpracování 

v CNS než na charakteru původního podnětu. Bolest může být modulována 

předchozími zkušenostmi i jinak. Z uvedeného vyplývá, že existuje rozdíl mezi 

nocicepcí a bolestí. Nocicepce znamená vznik, přenos a zpracování signálu 

evokovaného aktivací speciálních receptorů (nociceptorů). Bolest je subjektivní 

vjem charakterizovaný nepříjemnými pocity, jejichž zdroj je ve specifické oblasti 

těla.“ (Nečas et. al., 2003) 

2.1.2 Bolest – druhy a d ělení 

Na rozlišení druhů, typů bolesti lze nahlížet různě a tímto fenoménem se 

zabývají jednotlivé zdravotnické i nezdravotnické profese v rámci, který přímo 

souvisí s potřebami daných oborů. Lze například dělit dle lokalizace na 



 

  - 11 - 

povrchovou, která je lépe lokalizovatelná a dále na bolest hlubokou,  somatickou a 

viscerální mající tupý charakter a vykazující delší trvání. Viscerální bolest se může 

projikovat na různá místa povrchu těla – tzv. „přenesená bolest“. Dalšími typy jsou 

bolesti kořenové, centrální (tj. talamické), fantomová bolest a stavy popsané 

terminologicky jako kauzalgie a neuralgie (Nečas et. al., 2003). 

Podle délky trvání dělíme bolest na akutní bolest (AB) mající signální 

charakter, informující o tom, že v organizmu není něco v pořádku. Bolest 

chronizující (CHB) je bolest, která přechází postupně v opakovaný nepříjemný 

zážitek a sužuje organizmus po dlouhou dobu.  Z hlediska emočního můžeme 

rozlišovat navíc bolest psychickou. Někteří psychicky nemocní lidé mají značné 

bolesti (např. u depresivních syndromů a schizofrenie). (Rokyta, 1998) 

2.1.3 Bolest – duševní komponenta 

Rokyta taktéž uvádí skutečnost, že „bolest je výrazně ovlivněna psychikou; 

byl studován vývoj CRPS (complex regional pain syndrom) typu I a byl srovnán 

s jiným vzorkem pacientů s klinickou myofasciální bolestí (Skevington, 1994). 

Autoři uzavřeli, že nejdůležitější určující psychosociální faktor ve vývoji CRPS I je 

stres. Ostatní psychosociální rysy (např. traumatické dětství a deprese) nemají 

určující vztah.“ (Rokyta, 1998). V souvislosti s psychologickým vlivem na 

modifikaci senzitivity bolesti nelze ignorovat strach z bolesti, který do teoretického 

rámce shrnuje coby přehledovou studii v učebním textu Mareš  (Mareš, n. d.). 

2.1.4 Bolest – vyhodnocení bolesti 

„Bolestivý stav je nutno podrobně vyhodnocovat na základě anamnézy a 

doby trvání bolesti, charakteru bolesti a jejímu časovému průběhu, faktory 

ovlivňující průběh bolesti, topografii bolesti – schematický grafický záznam (pain 

figure), intenzitu bolesti a její charakter. Léčba musí být monitorována! 

Standardem pro hodnocení intenzity bolesti dle vizuálně analogové škály (VAS 0 – 

10), kde 0 je stav bez bolesti, 10 je nejsilnější bolest, jakou si pacient dokáže 

představit. Důležitou pomůckou, zejména při zahájení analgetické léčby, je deník 

bolesti s možností zachycení potřeby, „záchranné léčby“, vedlejších účinků, 

denních aktivit a kvality spánku.“ (Doležal et al., 2006, 2008) 
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2.2 ANALGETICKÝ ŽEB ŘÍČEK A JEHO PŮVOD 

Lincová a Farghalli (Základní a aplikovaná farmakologie, 2007) připomíná 

nově uznaný syndrom chronické nenádorové bolesti (CHNNB), který se tímto 

považuje jakožto samostatný typ s bolestí trvající déle než 3 – 6 měsíců a 

postrádající biologicky prospěšnou funkci. Zkoumanou oblastí jsou chronické 

bolesti provázející onkologická onemocnění, na základě incidence těchto 

bolestivých stavů byl roku 1986 Světovou zdravotnickou organizací uveřejněn 

dokument Léčba nádorové bolesti (Cancer Pain Relief, WHO), ve kterém byl mimo 

jiné poprvé představen třístupňový schematický návod pro volbu vhodného 

analgetika, tzv. analgetický žebříček. Během tohoto období se o žebříčku 

diskutovalo na mnoha fórech, byl chválen pro svou jednoduchost a jasnost, ale i 

kritizován pro až přílišná zjednodušení. Autorku analgetického žebříčku je 

profesorka Kathleen Foley, působící na Cornellově univerzitě v New Yorku jako 

profesorkou neurologie, algeziologie a paliativní medicíny. 

Analgetický žebříček pro farmakoterapii bolesti dle WHO (Medical Tribune, 

2006; Lincová, Farghalli, 2007): 

I. stupeň - mírná bolest: Neopioidní analgetikum (NSPZL) + adjuvantní léčba 

bolest přetrvává nebo se stupňuje i po 24-36hod: 

II. stupeň - středně silná bolest: Slabá opioidní analgetika +/- neopioidní 

analgetikum (NSPZL) +/- adjuvantní lék bolest přetrvává nebo se stupňuje 

III. stupeň - silná bolest: Silná opioidní analgetika +   slabá opioidní analgetika +/- 

neopioidní analgetikum (NSPZL) + adjuvantní léčba 

2.2.1 Obecné zásady farmakoterapie bolesti 

„Volba a vedení analgetické léčby vychází z pacientových údajů o intenzitě 

a charakteru bolesti a z konkrétního klinického stavu. Nerozhoduje biologický 

původ bolesti (nádorová, nenádorová), ale její intenzita. Při výběru léčiva 

z analgetického žebříčku se u AB uplatňuje postup „shora dolů“ (step down), u 

chronických CHNNB postup „zdola nahoru“ (step up). U intenzivní AB je na místě 

parenterální podání analgetika, event. i opioidu (např. anginózní bolest u AIM, 

renální a žlučová kolika). Jinak má jednoznačnou přednost neinvazivní podání 
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analgetik – p. o., transdermálně, rektálně. Z hlediska časového faktoru jsou u AB 

nejvýhodnější analgetika s rychlým nástupem účinku, u CHB se analgetika 

podávají podle časového plánu a předchází se tak rozvoji bolesti. Analgetika 

titrujeme proti bolesti a používá se nejnižší analgeticky efektivní dávka. 

Kombinace neopioidních a opioidních analgetik má aditivní účinek. Aditivní efekt 

má i kombinace analgetik s adjuvantními analgetiky a paracetamolu s NSA. 

Zásadně se nekombinují jednotlivá NSA (zvýšení rizika vedlejších účinků). 

Analgetickou léčbu je nutno individualizovat z hlediska volby i dávky analgetika. 

Od počátku je nutná monitorace účinnosti léčby a vedlejších účinků analgetik, 

které je nutno razantně léčit. U některých typů CHNNB je na místě pacienta 

vybavit záchrannou medikací k řešení průlomové a incidentální bolesti. 

Prospěšnost analgetické léčby by měla zřetelně převyšovat její vedlejší projevy.“ 

(Doležal et al., 2006) 

2.2.2 Tlumení bolesti 

K tlumení bolesti se vedle důležitých nefarmakologických postupů (změna 

životního stylu a alternativní přístupy, „rehabilitační postupy, psychoterapeutické 

metody, sociální podpora, invazivní analgetické metody“ (Doležal, et al, 2008) 

používá celá řada farmak. Lincová a Farghalli (Aplikovaná a klinická farmakologie, 

2007) analgetika definují jako léčiva, která selektivně tlumí bolest bez ztráty 

vědomí, významného ovlivnění percepce jiných podnětů (dotyk, chvění, teplo) a 

bez ovlivnění motoriky. (z řeckého an – ne a algos – bolest). 

2.2.3 Kritérium analgetické ú činnosti 

Na základě meta-analýz četných klinických zkoušení Oxfordská liga 

analgetik vytvořila pomůcku při rozhodování o léčbě převážně akutní bolesti. Jde o 

zkratkou NNT  (z anglického The Number needed to treat) znamenající počet 

pacientů nutně léčených určitým analgetikem, aby alespoň u jednoho z nich došlo 

k minimálně 50% poklesu intenzity bolesti. Tedy čím nižší hodnota NNT, tím vyšší 

pravděpodobnost účinku léku. (Doležal, 2008) 
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2.3 FARMAKOLOGICKÉ P ŘÍPRAVKY OVLIVNUJÍCÍ BOLEST 

Základní dělení analgetik podle Lincové a Farghalliho (Aplikovaná a klinická 

farmakologie, 2007) rozvádí schematicky následující tabulky: 

Tabulka č. 1 – Opioidní analgetika (anodyma): 

alfentanil methadon 
bezitramid morphin 
codein oxymorphon 
dihydrocodein oxycodon 
fentanyl pethidin 
hydrocodon piritramid 
hydromorphon remifentanil 

čistí agonisté 

Levorphanol sufentanil 
parciální agonista buprenorphin  

butorphanol  
Nalbuphin  
Nalorphin  

smíšení agonisté 
/antagonisté 

Pentazocin  
Tilidin  atypické opioidy 
Tramadol  
Naloxon  antagonisté 

opioidů Naltrexon  

Tabulka č. 2 – Nesteroidní protizánětlivé látky (NSPZL) a neopioidní analgetika 

(anodyma): 

Nesteroidní protizán ětlivé látky (NSPZL) 

acetylsalicylová kyselina 
(ASA) 

kyselina acetylsalicylová  
a další salicylové deriváty 

salicylát sodný 

Diclofenac 

Indometacin 

deriváty kyseliny octové 

Sulindak 

Ibuprofen 

Dexibuprofen 

Ketoprofen 

kyselina tiaprofenová 

deriváty kyseliny propionové 

Naproxen 

Meloxicam 

Lornoxicam 

Oxikamy 

Piroxicam 

Nabumeton 

Nimesulid 

Etodolak 

látky různé chemické struktury 

Celecoxib 

Neopioidní analgetika (antipyretika) 
Metamizol Pyrazolidiny 

Propyphenazon 
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Paracetamol anilinové deriváty 

Phenacetin 

Fenamáty 
deriváty kyseliny N-phenylantranilové kyselina tolfenamová 

Tabulka č. 3 – Léčiva k terapii revmatických onemocnění (antirevmatika) 

Nesteroidní 
protizán ětlivé látky 
(NSPZL) 

 Viz. tabulka č. 2   

Glukokortikoidy   Lé čiva užívaná u dny   
Chorobu modifikující 
léčiva 

  léčba akutního záchvatu Colchicin 

soli zlata Auranofin   Glukokortikoidy 
  aurothiomalát 

sodný 
  nesteroidní 

protizánětlivé léky 
Chinoliny Hydroxychloroquin prevence dny Allopurinol 
  Chloroquin   Benzbromaron 
Sulfasalazin     Probenecid 
Imunosupresiva Methotrexát Antimigrenika   
  Ciclosporin Námelové alkaloidy Dihydroergotamin 

  Cyclophosphamid Selektivní agonisté 5HT1 Sumatriptan 
  Azathioprim   Zolmitriptan 

  Leflunomic   Rizatriptan 

biologická léčiva Etanercept jiná antimigrenika Pizotifen 

  Infliximab   
  Adalimumab   

 

Na tomto místě také bude uveden rozdíl v termínu opioid a termínu opiát 

dle definice Lincové a Farghalliho (2007, Základní a aplikovaná farmakologie), kde 

pro analgetika strukturálně podobná morphinu je používán název opiáty, oproti 

termínu opioidy, jež je širším označením a zahrnuje (endogenní i syntetické 

peptidy, ale i exogenní opioidní analgetika, jejichž účinek lze blokovat 

antagonistou opioidů typu naloxonu.) 

 

Nejsledovanějším z nežádoucích účinků je problematická souvislost těchto 

léků s potenciálním rizikem pro vyvolání návyku a syndromu závislosti. Z tohoto 

důvodu je v následujících kapitolách rozvedeno a členěno na: 

1. analgetika s potenciálem vyvolání závislosti 

2. analgetika s nízkým potenciálem vyvolání závislosti 

3. kompozitní analgetika jako potenciálně riziková pro vyvolání závislosti 
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4. adjuvantní léčiva s rizikem vyvolání závislosti dle dané indikační skupiny – 

zahrnuje anestetika, antimigrenika, některá psychofarmaka, ale i bromidy a 

rostlinné drogy, myorelaxancia či spasmolytika 

2.3.1 Analgetika s potenciálem vyvolat závislost  

Potenciál pro vyvolání závislosti je dán afinitou účinné látky preparátu 

k příslušným receptorům, jež neurobiologickou cestou vytvářejí návyk vedoucí 

k syndromu závislosti. Není náhodou, že nejznámějším lékem způsobujícím 

závislost je nějaký ze skupiny analgetik. Je konstatovaným faktem, že „opioidní 

analgetika se zásadně v ničem neliší od jiných opioidů, tedy ani nejčastěji 

zneužívaného heroinu. Doposud se nepodařilo syntetizovat opioidní analgetikum, 

které by nemělo potenciál návyku….Příznaky z vysazení se neliší odvykacím 

stavem od jiných opioidů, však obvykle mají nižší intenzitu“. (Bayer in Kalina, 

2003) 

V této souvislosti je podle odborníků, citujíc Zvolského (2005) syndrom 

závislosti konstatován až pokud dojde k naplnění diagnostických kritérií spojených 

se syndromem závislosti, příp. jiný klinický stav související s farmakologickými 

přípravky opioidového charakteru. Zařazení do diagnózy dle MKN-10 je 

samozřejmě v rámci skupiny tzv. duševních poruch a poruch chování vyvolaných 

účinkem psychoaktivních látek (F10. – F19.), a jednoduše řadíme tyto léky mezi 

poruchy vyvolané požíváním opioidů (F11.). V úvahu taktéž připadá diagnóza F13. 

– poruchy vyvolané užíváním sedativ a hypnotik, jde-li o indikační skupinu jinou. 

 

2.3.2 Analgetika s nízkým potenciálem vyvolání závislosti   

Naopak nesteroidní, neopioidní analgetika pro svůj mechanismus účinku 

nemají vyjádřené příznaky z odnětí a riziko vzniku závislosti v tradičním pojetí 

neexistuje, nebo je zanedbatelné. To ovšem nikoliv neznamená absenci rizik z 

nežádoucích účinků či jiných komplikací souvisejících s užitím či užíváním daného 

analgetika (jde např. vznik alergických reakcí, následky předávkování či závažnost 

interakcí s jinými látkami, a např. dle varovávání FDA (FDA Consumer Magazine, 

2003) je nutné si uvědomit např. v souvislosti s acetaminophenem rizika 
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poškození jater, gastrointestinálního krvácení a obezřetnost při podání dítěti). 

Chronické užívání či užívání velkých dávek, ač relativně bezpečných léčiv se 

projevuje různě, a to od subjektivně vnímaných obtíží až po způsobení 

somatického poškození. (Aplikovaná a klinická farmakologie, 2007) 

Za předpokladu, že dojde k důvodnému podezření o nadužívání léčiv bez 

návykového potenciálu, tak lze diagnostikovat v rámci MKN-10 obdobu syndromu 

závislosti nazvanou behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a 

somatickými faktory (skupina F50 – F59). Do této kategorie může být zahrnuto 

velké množství léků, běžně užívaných látek nebo přírodních přípravků, kterými 

jsou: antidepresiva, laxativa, analgetika, antacida, vitaminy, steroidy nebo 

hormony, přírodní nebo lidové preparáty, jiné a nespecifikované látky 

nevyvolávající závislost. 

2.3.3 Kompozitní analgetika jako potenciáln ě riziková pro 

závislost 

Nelze vynechat zásadní přínos související s fenoménem lékových závislosti 

a podskupiny léků proti bolesti, které popsal v 80. letech v podmínkách České 

Republiky MUDr. Jaroslav Hampl, CSc. pro svou pozornost na zneužívání 

analgetika, jež „tvoří rozsáhlou skupinu léků s potencionální závislostí. Mají široké 

medicínské působení a řada z nich je k dostání bez lékařského předpisu. Závislost 

může způsobit jak generický lék, tak i některá část kompozitního 

analgetika…Pacienti se ale stávají závislí na kompozitních analgeticích tohoto 

typu, kde k základní složce je přidána další složka nebo složky způsobující 

závislost. Mezi takové složky patří na příklad kofein, kodein, efedrin a 

barbituráty….Masivního rozšíření se dočkaly hlavně Dinyl® a Alnagon®…. Kromě 

perorálního užívání se v sedmdesátých letech objevilo intravenózní užívání 

Alnagonu® upraveného rozpuštěním a filtrací…U pacientů se vyvinula závislost 

morfiového typu (Hampl, 1984). Závislost tohoto typu jsme označili termínem 

parenterální alnagonismus (Hampl, 1984). Chronické podávání analgetik 

opioidních a některých analgetik centrálně působících vede k závislosti morfiového 

typu a mělo by být omezeno jen na plně indikované stavy nesnesitelných akutních 

i chronických bolestí.“(Hampl in Kalina, 2003). 
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2.3.4 Adjuvantní lé čiva, tj. koanalgetika s potenciálem dle dané 

skupinové charakteristiky 

Na různých místech dráhy bolesti lze vznik a vedení bolestivého impulsu 

dočasně přerušit podáním anestetik - lokálních (např. prokain, lidokain), příp. 

celkových anestetik, po kterých však dochází ke ztrátě vědomí (halotan, ketamin, 

etomidat, či z opioidních celkových anestetik fentanyl, alfentanyl, sufentanyl, 

remifentanil). Zvláštní pozornost zasluhují antimigrenika (dihydroergotamin, 

sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, pizotifen). Mezi tzv. adjuvantní léčiva neboli 

tzv. koanalgetika patří některá psychofarmaka – neuroleptika, anxiolytika, 

antidepresiva. Nejdelší zkušenosti jsou s tricyklickými antidepresivy a s novějšími, 

S.S.R.I. z III. generace antidepresiv. U neuropatické bolesti bývají antidepresiva a 

antiepileptika – antikonvulziva (např. carbamazepin, gabapentin, vigabatrin, 

phenytoin) často účinnější než opioidní analgetika. (Lincová et. al., 2007). Rovněž 

sedativa a hypnotika, mezi něž řadíme barbituráty (meprobamat), bromidy a 

některé rostlinné drogy – zde myšleno v lékárnické terminologii (Šenke a kol., 

1990 in Kalina, 2003) není možné opomenout i přes sporadický výskyt. Řadíme 

sem i léčiva podobná benzodiazepinům cyklopyroláty (zolpidem, zopiklon, 

zalepton) a z neuroleptik, antipsychotik sedativní fenothiaziny - např. 

chlorpromazin, levopromazin, thioridazin a thioxanteny - chloprothixen. Osvědčit 

se mohou rovněž myorelaxancia a spasmolytika (mebeverin, papaverin, 

drotaverin, pitofenon, domperidon). Rovněž u užívání adjuvantních léčiv je třeba 

mít na mysli značný návykový potenciál zejména u psychofarmak. 

2.4 CHARAKTERISTIKY LÉKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ V ORIENTACI   

NA DOSTUPNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ANALGETIK 

V odborných kruzích již relativně pozorné vnímání problematiky nadužívání 

farmaceutických přípravků obecnou populací, avšak celkově lze citovat Bayera, 

(Bayer in Kalina, 2003), který uvedl, že„lékové závislosti se dosti podceňují a 

pokládají se za méně problematické ve srovnání se závislostmi na jiných drogách. 

Jsou však velmi úporné a obtížně léčitelné. Dalším problémem je, že dlouho 

probíhají skrytě (jde prakticky o jedinou závislost, která nemá své společenství, 

skupinové rituály atd.) a často za podpory rodiny a zdravotnického systému. 
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Neodborné a často neadekvátní užívání léků vede k poškození pacienta sebou 

samým. Toto v následující fázi lékařské péče vede k použití léků a ty mívají další 

vedlejší nežádoucí účinky, čímž se celý začarovaný kruh zacyklí.“ Stejný autor 

publikoval (Bayer in Kalina, 2003) poznámku obsahující sdělení, o nutnosti 

„podotknout, že užívání nesteroidních antiflogistik se stalo jakýmsi „módním“ 

trendem v samoléčbě. Ibuprofen či diclofenac jsou mnohdy považovány za 

všespasitelné léky. Samoléčba analgetiky (bolesti hlavy, zad, zubů a kloubů 

apod.), je dle autorovy zkušenosti v ČR zcela běžná. V mnoha případech by však 

byly na místě jiné léčebné úkony, které by byly pacientu prospěšnější nejen 

terapeutickým efektem, ale i šetrností zásahu do organismu.“ (Bayer in Kalina, 

2003) V roce 2002 Smolík zmiňuje skutečnost, že ačkoliv se léky zpočátku 

předepisovaly a byly doporučovány lékařem, dochází někdy k jejich zbytečnému, 

dlouhodobému užívání ve vysokých dávkách. To vede kromě značných výdajů 

finančního vyjádření i ke zbytečným kontaktům se zdravotnickými pracovníky. 

(Bayer in Kalina, 2003) 

Dokonce i v manuálu MKN-10 se lze dočíst, že snaha odradit od užívání 

těchto léků nebo je zakazovat často naráží na odpor. Laxativa a analgetika typicky 

nemocní užívají dále i přes upozornění nebo dokonce již vyvinuté somatické 

onemocnění jako elektrolytová dysbalance. Ačkoliv je obvykle jasné‚ že pacient 

má jasnou motivaci užívat tyto léky‚ příznaky závislosti nebo odnětí se nevyvíjejí 

jako tomu je u psychoaktivních substancí. (UZIS, 2010) 

2.4.1 Rozšíření užívání analgetik v obecné populaci v zahrani čí 

„Ke znepokojivým výsledkům dospěl výzkum provedený v letech 1998-9 v 

48 státech USA. Vědečtí pracovníci Sione Epidemiology Unit v Bostonu pod 

vedením dr. Davida W. Kaufmanna sledovali spotřebu medikamentů v americké 

populaci. Zjistili, že 80 % dospělých Američanů užívá každý týden nejméně 1 lék, 

25 % pak užívá 5 různých léků každý týden. Vysoká je nejen spotřeba volně 

prodejných léků, ale i léčiv na předpis. Alespoň jeden předepsaný lék každý týden 

bere 50 % Američanů, 7 % užívá nejméně 5 preparátů týdně. Mezi volně 

prodejnými léky (IIC) dominují analgetika, pravidelně užívaná asi 23 % populace.“ 

(Nadužívání léčiv v USA, 2002) 
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Podle telefonické studie Bridget M. Kuehna s 1 204 dotázanými z roku 2005 

reportovalo 19 % dotázaných, že trpí nějakou formou chronické bolesti, 34 % 

rekurentní bolestí. Z nich pouze 63% pacientů hovořilo se svým lékařem o bolesti, 

ale jen 31 % reportovalo zaléčení a 2 % jen minimální či žádnou úlevu. Pro nárůst 

spotřeby opiátových analgetik svědčí nejedny důkazy. Mezi lety 1999 – 2002 

vzrostla preskripce oxycodonu o 50 % (29 mil. dávek), fentanylu o 150 % (na 4,6 

mil. dávek) a preskripce morfinu o 60 % (na 3,8 mil.). Nicméně nárůst v legitimním 

užívání je bohužel paralelně provázen i vyšší mírou zneužívání; mezi lety 1999 – 

2002 došlo např. k nárůstu úmrtí následkem toxického působení opiátů o 91 %. 

Nejčastěji předepisovanými analgetiky jsou kombinované preparáty 

s hydrocodonem a acetaminofenem (Vicodone®). Podle zprávy Mezinárodního 

úřadu pro kontrolu narkotik z r. 2005 se v roce 2004 v USA spotřebovalo 99 % 

globální produkce hydrocodonu. Mezi lety 2000 a 2004 narostla spotřeba o 60 %. 

(2007, Kuehn; in Psychiatrie, 2008). 

Podle dvouleté populační studie publikované v Neurology Today (2006, 

66:198 – 201) přišla na nadužívání analgetik mladými jako nastávající problém 

mezi adolescenty, především dívkami, které se sebemedikují pro chronickou 

bolest hlavy. U mnoha dospívajících, až 11 – 12letých se zdá, že nadužívají léky 

proti bolesti migrény nebo stresem vyvolaných bolestí hlavy, referovali o tom 

výzkumníci Norského Národního Centra pro bolest hlavy v Oslu. Signifikantní byl 

lineární vztah mezi užitím analgetika a frekvencí CDH. Výzkumníci dotázali 5 471 

mladistvých ohledně prevalence bolesti hlavy, symptomů a frekvence medikace: 

93,6 % referovalo užívání analgetik.  Celková prevalence denních bolestí hlavy 

související s užíváním analgetik byla 0.5 %, s vyšším u děvčat (0,8 %) oproti 

chlapcům (0.2  %), a 2/3 z nich užívání analgetik vykazují týdenní či denní bolesti 

hlavy. Ačkoliv nebyla provedena přímo evaluace nadužívání medikamentů pro 

bolesti hlavy, trend oproti zvyšující spotřebě analgetik a vyšší frekvenci denních 

bolestí hlavy naznačuje tuto možnost, jak říká Dr. Zwart, který poznamenal, že jde 

o první populační studii užívání analgetik mezi mladistvými. Nadužívání analgetik 

a související medikování může být zodpovědné za 50 až 60 % všech chronických 

bolestí hlavy, s odvoláním na Andrewa Hersheyho, MD, PhD, Associate Professor 

of Pediatrics and Neurology and Director of the Headache Center at Cincinnati 

Children's Hospital Medical Center. Problém nebyl dostatečně studován, a proto 

jsou takovéto studie důležité, říká A. David Rothner, MD, Director of the 
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Pediatric/Adolescent Headache Clinic at The Children's Hospital at the Cleveland 

Clinic in Ohio. (Neurology (2006, 66:198 – 201)).  

Jeho průzkum poskytuje vystřízlivujíc statistiku k problému. Data na 680 

dětech mezi 6 – 18 roky, které byly referováni na kliniku v roce 2001 a 2002 

ukázala, že 22 % nadužívalo volně prodejné léky. Nadužívání bylo více časté u 

dívek. Steven Silberstein, MD, profesor neurologie na Jeffersonově lékařské 

fakultě Univerzity Thomase Jeffersona ve Philadelphii říká, že je nedostatečné 

povědomí a vzdělání veřejnosti ohledně nadužívání analgetik a rizik. Analgetika 

jsou multibiliónový průmysl, ale celý koncept nadužívání a rizik není většinou lidí 

pochopen, zvláště ne mladistvými, říká Dr. Silberstein.  

Nicméně ne všichni neurologové jsou přesvědčeni, že nadužívání je mezi 

adolescenty majoritní problém. Stewart Tepper, MD, zástupce klinického profesora 

neurologie na Lékařské Univerzitě Yale sdělil, že procento mladistvých 

nadužívajících ve spojitosti s bolestí hlavy je mnohem menší než mezi dospělými. 

(Neurology Today, 2006). 

Počet fatálních předávkování, které zahrnují i léky na předpis, rapidně 

vzrostl v USA během roku 1999 – 2006. Pro lepší porozumění národnímu trendu 

byla revidována data z roku 2004 – 2008. Daná zpráva ukazuje počet příjmů 

v ambulancích pro nemedicinské užití opioidních analgetik s nárůstem 111% (z 

144 600 na 305 900 případů) a vzrostla 29% během 2007 a 2008. Nejvyšší počet 

bylo hlášeno pro oxycodon, hydrocodon a methadon. Léky na předpis či volně 

prodejné léky užité nemedicinsky byly zahrnuty v 0,5 milionech návštěv v roce 

2004 a 1 miliónu v roce 2008. Pro zmíněný oxycodon byl nárůst ze 41 700 na 

105 200 návštěv. (Centers for disease control and prevention, 2010) 

Počet fatálních předávkování, k nimž došlo ve Washingtonu mezi 2004 – 

2007 a jež zahrnovali rovněž preskribované opioidy, byl podle zprávy v 1 668 

případech (6,4 úmrtí na 100 000 za rok). Oxycodon byl příčinou v 22,9 %, 

methadon v 64 % a hydrocodon v 13, 9 % úmrtí. (Centers for disease control and 

prevention, 2009)  
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Tabulka č. 4 – Přehled nejdůležitějších závěrů z výše zmíněných výzkumných zpráv: 

Zdroj Rok Nejd ůležit ější sd ělený fakt Vyjád ření 
Nadužívání léčiv v USA 2002 pravidelných uživatelů analgetik 23% 

tazatelů s formou chronické 
bolesti 

19% Bridget M. Kuehna 2005 

tazatelů s rekurentní bolestí 34% 
užití analgetika na bolest hlavy 93,60% Užívání mezi adolescenty 2004 
nadužití volně prodejných léků 22% 

2004-08 Nárůst 111% 
2004 případů zneužití z ambulancí  0,5 

milionů 

Počet příjmů pro zneužití 
analgetika 

2008 případů zneužití z ambulancí  1 milion 
Fatální předávkování, 
Washington 

2004-07 počet úmrtí v souvislosti s 
opioidem 

1 668 

 

2.4.2 Vybraná tvrzení z odborné adiktologické literatury – Česká 

Republika 

V České republice lze vybrat z literatury tvrzení, že „„Sedativa bez toho, že 

by je předepsal lékař, uvedlo někdy v životě 9,1 % dospívajících ve věku 16 let“ 

(Csémy a spol., 2007). „Nevhodné užívání těchto látek v dospělé populaci bude 

patrně vyšší“ (Nešpor, 2009).  

 „Zcela jistě jsou v populaci nejrozšířeněji používána analgetika a 

nesteroidní antiflogistika. V roce 2001 se v ČR spotřebovalo 38,99 miliónů balení 

analgetik a 18,75 miliónů balení protizánětlivých a antirevmatických přípravků  

(1. a 2. místo celkově v předepsaných baleních v ČR ve vymezených indikačních 

lékových skupinách). Toto činí celkem náklady 2 601, 7 miliónů Kč za uvedený 

rok. V první desítce nejvíce předepisovaných léků je ibuprofen na 5. místě (na Rp. 

předepsáno celkově za 447, 9 miliónů Kč) a na 10. místě diclofenac (na Rp. 

předepsáno celkově za 358,7 miliónů Kč).“ (Bayer in Kalina, 2003) 

O rozšíření užívání v populaci u tramadolu konkrétně informoval Kalina a 

kol. (2008) se slovy „časté je zneužívání opioidních analgetik na lékařský 

předpis…významné je také zneužívání opioidních analgetik v obecné, 

„nedrogové!“ populaci. V této souvislosti se v poslední době setkáváme především 

s tramadolem.“ 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 STÁTNÍ ÚŘAD PRO KONTROLU LÉ ČIV (SUKL) 

Ze Zprávy o činnosti SÚKL v roce 2008 vyplývá několik skutečností, které 

s jej dotýkají, avšak pro účely této práce není třeba rozvádět nové kompetence, 

jež SÚKL převzal. Důležitou informací je dlouhotrvající činnost, a to, že Státní 

ústav pro kontrolu léčiv vede na základě povinnosti dané zákonem o léčivech 

evidenci léčivých přípravků (tj. registrovaných, hrazených, potravin pro zvláštní 

lékařské účely) a následně zajišťuje zveřejnění vybraných informací. Databáze se 

skládá z jednotlivých variant léčivých přípravků, kterým byl přidělen kód SÚKL, 

jakožto jednoznačný identifikátor. Dále se lze mezi variantami přípravků orientovat 

pomocí ATC2. (2008, Státní úřad pro kontrolu léčiv) 

3.1.1 Popis metodologického rámce získaných dat  

Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků procházejících 

distribučním řetězcem byly získány z hlášení subjektů oprávněných v ČR 

distribuovat léčivé přípravky. Předmětem hlášení jsou dodávky humánních 

léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení a pokud jde o 

vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv a dále i dodávky humánních léčiv 

veterinárním lékařům oprávněných vykonávat odbornou činnost. Není zde 

zahrnuto vzájemné obchodování mezi distributory, ani dodávky léčiv mimo ČR. 

Předkládané údaje se vztahují k léčivým přípravkům, které lze v ČR uvádět do 

oběhu na základě platné registrace SÚKL nebo registrace schválené 

centralizovaným postupem EU, dále k léčivým přípravkům, pro které byl MZ ČR 

vydán souhlas s uskutečněním specifického léčebného programu a k přípravkům 

                                                 

2 Vymezení analgetik z ATC Skupiny N (Nervový systém) zahrnuje N01 (Anestetika), N02 (Analgetika), N03 

(Antiepileptika), N04 (Antiparkinsonika), N05 (Psycholeptika), N06 (Psychoanaleptika) a N07 (Jiné látky ovlivňující nervovou 

soustavu). V rámci podskupiny N02 jsou rozděleny opioidy (N02A) od Jiných analgetik – antipyretika (NSPZL) (N02B) a 

také na antimigrenika (N02C). Některá léčiva mohou být zároveň zařazeny v několika ATC skupinách. Vymezení antipyretik 

z ATC skupiny M (Muskuloskeletární systém) zahrnuje M01 (Protizánětlivé a protirevmatické látky) a M02 (Lokální přípravky 

pro léčení bolestí svalů a kloubů) 
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neregistrovaným, dodaným na základě lékařského předpisu pro konkrétního 

pacienta. (2008, 2009, SÚKL). 

3.1.2 Spot řeba léčivých látek podle cesty podání 

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu s § 99 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle 

léčivé látky, která je v nich obsažena a podle cesty podání. V přehledu jsou 

sumarizovány údaje získané vyhodnocením údajů o dodávkách léčivých přípravků 

do lékáren a jiných zdravotnických zařízení v předchozím čtvrtletí, s rozlišením 

podle ATC skupiny a cesty podání. Názvy přiřazené jednotlivým ATC skupinám 

odpovídají aktuálnímu ATC indexu, který publikuje Světová zdravotnická 

organizace WHO. Údaje jsou uvedeny mj. v počtu balení (2009, SÚKL). 

Podle SÚKLem uveřejněných informací za rok 2008, tak v rámci ATC 

skupin na 3místný žebříček - co se týče výše objemu distribuce v počtu balení, na 

1. místo patří skupina N02 (Analgetika) s 32,36 mil. balení. (SÚKL, 2009)  

3.2 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 

(UZIS) 

Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace 

plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS") 

včetně činností souvisejících s rozvojem a zdokonalováním NZIS, určeného ke 

sběru a zpracování zdravotnických informací, k vedení národních zdravotních 

registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném právními předpisy při 

respektování podmínek ochrany osobních dat občanů (zákon 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) a k využití informací v 

rámci zdravotnického výzkumu. Úloha ÚZIS ČR a NZIS je definována zákonem č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - § 67c. (UZIS, 

2010). 

3.2.1 Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) 

Účelem zjišťování požadovaných údajů je získání zdroje informací o 

zdravotním stavu populace, které jsou důležitým nástrojem pro řízení zdravotnictví 



 

  - 25 - 

a stanovení koncepce a realizace zdravotní politiky státu, potřebné k definování 

optimální sítě lůžkových zdravotnických zařízení. NRHOSP současně dává 

podklady pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových 

zařízení a jejich oddělení. Výsledné informace z NRHOSP se předávají do 

databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalším mezinárodním 

organizacím podle smluvních závazků. 

3.2.2 Získávání dat pro hlášení po čtu hospitalizací  

Ze závazných pokynů NZIS, účinných od ledna 2007 vyplývá, že ohlašující 

povinnost vzniká každému zdravotnickému zařízení poskytujícího ústavní péči, 

v němž došlo k ukončení lůžkové péče pacienta. Hlášení hospitalizace nemají 

povinnost předávat lázeňské léčebny a ozdravovny. Statistickou jednotkou je 

ukončený pobyt hospitalizovaného na oddělení. Povinným hlášením se stává 

každá ukončená hospitalizace pacienta (tuzemce i cizince) na jednom lůžkovém 

oddělení  zdravotnického zařízení ústavní péče bez ohledu na způsob přijetí a 

ukončení (propuštění, překlad, úmrtí). 

3.3 CELOPOPULAČNÍ STUDIE O ZDRAVOTNÍM STAVU A 
ŽIVOTNÍM STYLU OBYVATEL V ČR ( EHIS ČR) 

 
Výroční zpráva České republiky uvádí „v r. 2008 provedl ÚZIS sběr dat v 

rámci české části Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health 

Interview Survey, EHIS). Studie, kterou mezinárodně koordinuje Eurostat, 

navazuje na řadu Výběrových šetření o zdravotním stavu české populace (HIS), 

realizovaných ÚZIS v letech 1993, 1996, 1999 a 2002 a používá celoevropsky 

jednotnou metodiku. EHIS by měly realizovat všechny členské státy EU v období 

2007–2010. Studie se primárně zaměřila na hodnocení zdravotního stavu 

populace, v kontextu zdravého životního stylu jsou do dotazníku zahrnuty také 

otázky týkající se kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog. Sběr 

dat od 1955 respondentů ve věku 15 a více let proběhl v létě a na podzim r. 2008.“ 

(NMS, 2008) 
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3.3.1 EHIS ČR – základní informace 

Podle Aktuální informace ÚZIS ČR č. 7/2005 byl „výzkum koncipován jako 

výběrové šetření, jakož cílem je nejen zjistit, jaká je úroveň fyzického a 

psychického zdraví populace ČR, ale také charakteristiky kvality života a 

přítomnost zdravotních rizik v chování populace.“ (UZIS, 2005) Průzkum vychází z 

modelového dotazníku se škálou navržených odpovědí na uzavřené otázky. 

Výběrový soubor byl konstruován metodou náhodného stratifikovaného výběru 

pomocí kvót volebních okrsků, vybraných náhodně ze všech okrsků ČR; 

stratifikace byla provedena podle nových krajů a podle velikosti obce. 

Pravděpodobnost výběru okrsku byla určena tak, aby byla úměrná počtu voličů. 

Výběrový soubor odpovídá struktuře populace ČR a zahrnoval osoby s trvalým 

bydlištěm v ČR ve věku 18 – 64 let. Sběr dat byl proveden metodou 

strukturovaných rozhovorů tazatele s respondentem, při níž byl vyplňován 

dotazník. Účast byla dobrovolná a anonymní, zaručena byla ochrana údajů a 

respondenti byli informováni o účelu studie. (UZIS, 2005) 

Charakteristika výběrového souboru celopopulační studie byla podle 

aktuální informace ÚZIS ČR č. 10 ověřována z jednotlivých hledisek. Z celkového 

počtu 3 526 osob, které poskytly rozhovor, bylo 1 766 mužů a 1 760 žen, tedy 

zhruba 50,1 % : 49.9 %. Toto rozložení odpovídá zastoupení mužů a žen je tedy 

z tohoto hlediska reprezentativní. (ÚZIS, 2005)  

3.3.2 EHIS ČR - Užívání lék ů, fyzická bolest – rok 2008  

36. aktuální informace ÚZIS o sérií analýz šetření zdraví populace z roku 

2008 se věnuje užívání předepsaných a nepředepsaných léků. Součástí 

výběrového šetření EHIS 2008 byly i otázky, zda respondenti užívali léky. Tyto 

otázky byly zahrnuty do modulu o využívání zdravotní péče, sledovány byly jak 

lékařem předepsané, tak nepředepsané. Užívání předepsaných léků jsme 

sledovali prostřednictvím dvou otázek: „Užíval/a jste v posledních 2 týdnech 

nějaké předepsané léky (včetně potravinových doplňků, jako jsou rostlinné 

přípravky či vitaminy), tj. léky, které vám byly předepsány nebo doporučeny 

lékařem (u žen včetně pilulek proti početí a jiných hormonálních přípravků)?“ 

Pokud respondent odpověděl, že ano, tazatel mu předložil kartu se seznamem 
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léků na vybrané potíže, příp. se jej dotázal, zda užívá nějaké jiné léky, než na 

vyjmenované potíže. Celkem užívala nějaké lékařem předepsané léky 

v posledních 2 týdnech více než polovina respondentů (52 %), přitom mezi ženami 

bylo procento vyšší (62,3) než mezi muži, což je způsobeno zahrnutím hormonální 

antikoncepce a hormonálních přípravků. Pokud bychom hormony a antikoncepci 

neuvažovali, bude u žen 52% podíl těch, které v posledních 2 týdnech užívaly 

nějaké léky. I po očištění těchto vlivů potvrzuje logistická regrese statisticky 

významný rozdíl mezi muži a ženami. Ženy užívají léky zhruba 1,4 x častěji ve 

srovnání s muži, což odpovídá prevalenci chronických nemocí u žen. Také 

s věkem se užívání léků logicky zvyšuje. Věkový profil je charakterizován 

nejnižším podílem osob užívajících lékařem předepsané léky ve věku 25 – 34 let. 

Rozdíly jsou mezi pohlavími, i po odstranění antikoncepce a hormonů, nejčetnější 

ve věku do 55 let. Následně mají obě pohlaví téměř shodný podíl osob užívajících 

léky. Ve věku 75 a více let je zhruba 90 % osob užívajících lékařem předepsané 

léky. Za předpokladu, že je sledována konkrétní skupina léků, užívání léků by 

mělo odpovídat prevalenci vybraných chronických onemocnění za posledních 12 

měsíců. Respektive by mělo platit, že respondent uvádějící užívání léku na daný 

zdravotní problém, tak rovněž uvedl, že trpí příslušnou nemocí i v posledních 12 

měsících. Bylo však zaznamenáno, že respondent uvedl užívání léků, i když 

neuvedl žádné související obtíže. Důvodem by mohlo být zlepšení zdravotního 

stavu natolik, že onemocnění nevnímá, jelikož je choroba léky kontrolována.  

Nejpředepisovanější z léků jsou léky na hypertenzi, v pořadí následují  léky na 

bolesti kloubů (11,2 %) krku a zad (10,5 %). Medikamenty proti bolesti jsou rovněž 

spotřebovávány více ženami, což odpovídá vyšší prevalenci  zdravotních 

problémů spojených s bolestí. Častější byly u žen i jiné léky, ale ty nejsou pro tuto 

práci primární. 

Nepředepsané léky užívalo v posledních 2 týdnech 40 % dotázaných mužů 

a 52 % žen, přičemž tento rozdíl byl potvrzen jako statisticky významný i po 

odstranění vlivu odlišné věkové struktury – zde není tak jasný věkový profil. U 

mužů se hodnota pohybuje okolo 44 – 46 % ve většině věkových kategorií a ve 

věku 35 – 54 let se podíl snižuje na 38, resp. 30 %, u žen je profil jakoby opačný. 

S věkem nejprve podíl uživatelek nepředepsaných léků roste až k 62 %, tj. 

k maximu ve věku 35 – 44 let, následně klesá a v nejvyšším věku má hodnotu pod 
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50 %. V důsledku toho jsou největší rozdíly mezi pohlavími zřejmé ve věkové 

kategorii 35 – 54 let, kde ženy převyšují muže až o 25 p. b. Za rozdíl  jsou 

zodpovědné vitaminy (45 % žen ve věku 35 – 54 let X 25 % mužů), dále léky na 

bolesti hlavy, ve věku 45 – 54 let jsou potom téměř všechny léky užívané ženami 

2x častěji než mezi muži. Srovnáme-li užívání nepředepsaných léků u mužů a žen, 

tak obecně se nejčastěji užívaly sice vitaminy, ale léky proti nachlazení (8 % 

mužů, 10 % žen) a na bolesti hlavy (5 % mužů, 12 % žen). Z jiných léků se jednalo 

především o Paralen, Ibalgin, Ibuprofen, tedy univerzální léky na bolesti. S věkem 

se zvyšuje užívání nepředepsaných léků na bolesti kloubů a jiných léků, naopak 

na nachlazení jsou  užívány osobami do 54 let. Léky na migrénu užívají nejčastěji 

ženy ve středním věku a mladí muži. 

Jedna z položených otázek zněla: „ V průběhu posledních 4 týdnů, jak velké 

problémy vám způsobovala fyzická bolest či fyzické nepohodlí?“ Respondent si 

mohl vybrat jednu z 5 odpovědí – žádné, mírné, střední, vážné a extrémní. 

Samotná otázka nebyla zaměřena na to, zda a jak velké bolesti měl, ale pokud 

měl nějaké bolesti či nepříjemné stavy, zjišťujeme, jak velké problémy mu činily. 

Ze všech respondentů mělo nějaké problémy v důsledku bolesti 36 % mužů a  

45 % žen. U žen byly častější i po odstranění věkové struktury. Vážné nebo 

extrémní potíže mělo celkem 3 % mužů a 8,5 % žen, většinu ostatních případů 

tvořily problémy mírné. S věkem se snižuje podíl osob bez potíží, což odpovídá 

nárůstu podílu osob s nemocí. Zatímco mírné a střední bolesti se s věkem 

v populaci vyskytují stále častěji, přičemž nárůst s věkem je relativně plynulý, 

vážné a extrémní obtíže zaznamenáváme až do 75 let pouze u malé části 

respondentů, ve věku 75 a více let však tento podíl roste až na 17 % u mužů a  

29 % u žen. Ženy, seniorky pociťují častěji bolesti vážné nebo extrémní intenzity. 

Bez potíží v důsledku bolesti v tomto věku zůstává pouze 12,5 % osob. Ze všech 

respondentů, kteří uvedli problémy s bolestmi v posledních 4 týdnech (celkem 765 

osob), jich v posledních 2 týdnech užívalo léky celkem 438, tedy 57 % z těch, kteří 

měli obtíže s bolestmi na ně v posledních 2 týdnech, bralo nějaké léky. Mohou 

však existovat případy, kdy respondent trpěl bolestí před 3 týdny, ale posléze tyto 

bolesti odezněly, proto na ně v posledních 2 týdnech nebral léky. Lze tedy čekat, 

že reálný podíl osob s bolestmi, které užívají léky, je vyšší než uvedených 57 %. 

(UZIS ČR, Aktuální informace č. 36/2010) 



 

  - 29 - 

3.3.3 EHIS ČR: Chronické nemoci 

Podle aktuální informace č. 43 z roku 2009 bylo ze souboru o velikosti 

1 955 respondentů (940 mužů, 1 015 žen) 67,5 % mužů a 76,9 % žen 

s celoživotní prevalencí chronické bolesti, prevalence chronické nemoci za 

posledních 12 měsíců, tedy za rok 2008 57,1 % pro muže a 69,4 % pro ženy. 

Nejčastěji se jednalo o problémy v oblasti bederní (27 % respondentů) či krční 

páteře (21 % respondentů) a přitom v pouhých 70 -  75 % případů byly problémy 

s páteří diagnostikovány lékařem, avšak léky kvůli těmto obtížím užívala zhruba 

polovina osob, jež daný problém měly či mají. Dále je nutné zmínit prevalenci za 

posledních 12 měsíců pro závažné bolesti typu migrény, kdy uvedlo 3,3 % mužů a 

10,9 % žen, že jimi trpí. S bolestí rovněž souvisí revmatoidní artritida (5,9 % mužů 

a 9,1 % žen), osteoartitida (8,8 % mužů a 13,6 % žen), ale i osteoporóza a další 

nemoci jako např. následky trvalého úrazu, ledvinová onemocnění. (UZIS, 2009) 

Tabulka č. 5 – Nejdůležitější fakta z výzkumu EHIS ČR 

EHIS ČR, 2008 Nejdůležit ější sd ělený fakt Vyjád ření 
Celoživotní prevalence – muži 67,50% 
Celoživotní prevalence – ženy 76,90% 
Roční prevalence – muži 57,10% 
Roční prevalence – ženy 69,40% 
Roční prevalence migrény – muži 3,30% 
Roční prevalence migrény – ženy 9,10% 
Osteoartritida – muži 8,80% 
Osteoartritida – ženy 13,60% 
Revmatoidní artritida – muži 5,90% 

Bolest chronická, aj.  

Revmatoidní artritida – ženy 13,60% 
Prevalence v posledních 14dnech 52% 
z toho muži 41,50% Užívání předepsaných léků 

z toho ženy 62,50% 
Prevalence v posledních 14dnech   
Muži 40% 

Užívání nepředepsaných 
léků 

Ženy 52% 
Prevalence v posledních 30 dnech 765 osob 
Muži 36% 
Ženy 45% Problémy v důsledku bolesti 

z nich užilo lék v posledních 
14dnech 57% 
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3.3.4 EHIS ČR - Celopopula ční studie užívání návykových látek 

(CS 2008)  

V roce 2008 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti ve spolupráci s Centrem adiktologie a agenturou INRES-SONES 

celopopulační studii užívání návykových látek a postojů k nim (dále jen CS 2008). 

V rámci studie byly sledovány mj. ukazatele týkající se užívání psychoaktivních 

léků. V publikaci je popsána metodika a zkoumaný vzorek populace ve zkrácené 

formě takto – dotazník s otázkami Evropského modelového dotazníku (EMQ) 

zjišťující prevalenci a frekvenci užití ve třech časových horizontech – celý život, 

posledních 12 měsíců a posledních 30 dní a výsledná srovnání s obecnou 

populací ČR v roce 2008. Celkové znění dotazníku bylo otestováno a upraveno na 

dvou fokusních skupinách a byl proveden předvýzkum studie na vzorku 400 

respondentů. Sběr dat v ostré fázi proběhl na reprezentativním vzorku 4 200 

respondentů ve věku 15 – 64 let. Výběrový soubor byl konstruován ve spolupráci 

s agenturou SC&C formou náhodného výběru ze všech volebních okrsků ČR, 

přičemž byl vzorek navýšen o 300 osob ve věku 15 – 29 let aby bylo dosaženo co 

nejpřesnějších výsledků. V okrscích bylo vybráno náhodně pomocí kvót 4 200 

osob obecné populace a 300 populace mladých. Jako kvóty bylo stanoveno 

pohlaví, věk (skupiny po 5letech) a vzdělání. Výběrový soubor byl konstruován 

tak, aby jeho složení z hlediska kvót odpovídalo složení obyvatel ČR ve věku 15 – 

64 let t tím byla zabezpečena jeho reprezentativnost (Sadílek, 2008 in Běláčková, 

Horáková, 2010). „Takto sesbíraná data pak byla spolu s navýšeným vzorkem 

mladých dospělých pro další analýzy převážena tak, aby vzorek odpovídal složení 

obecné populace a to podle věku, pohlaví a regionální struktury obyvatel ČR.“ 

(Běláčková, 2010) 

Sociodemografické charakteristiky respondentů CS 2008 popisuje 

Běláčková (2010)  proto, že „představovali reprezentativní vzorek obecné 

populace. Věková struktura byla po převážení srovnatelná s obecnou populací, 

stejně jako podíl žen a mužů, rozdíly jsou statisticky nevýznamné.“ (Běláčková, 

2010). 
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Studie udává, že „v průběhu posledního roku užilo sedativa nebo tišící léky 

34 % jedinců v populaci 15–64 let, z toho většina (27 % z celku) je užila 

opakovaně. Nejvyšší prevalence užití sedativ nebo tišících léků byla ve věkové 

kategorii 55–64 let (41 %), prevalence jednorázového užití v posledním roce byla 

však relativně vyrovnaná mezi věkovými kategoriemi (v rozmezí 6 a 7 %)“ 

(Běláčková, 2010). Následně v publikaci autorky tvrdí, že „užívání sedativ a 

tišících léků bylo na rozdíl od všech ostatních legálních i nelegálních drog 

významně častější u žen - 33 % oproti 21 % mužů, kteří užili sedativa v posledním 

roce opakovaně, ve věkové kategorii 55–64 let dokonce 48 % oproti 34 % mužů . 

S věkem se zvyšoval podíl opakovaného užití léků, a to zejména u žen.“ 

(Běláčková, 2010), což je v adiktologických známý fakt, avšak přílišná pozornost 

většinou věnována nebývá. Dalším sledovaným indikátorem je „prevalence užití 

sedativ nebo tišících léků v posledním měsíci byla v populaci 15 – 64 let 23 % (u 

žen 29 % a u mužů 17 %). Užití léků bylo relativně vyšší u žen ve všech 

sledovaných věkových kategoriích (např. 16 % u žen v kategorii 15–24 let 

v porovnání s 10 % u mužů) a s postupujícím věkem měla stoupající průběh. 

Zatímco u žen narůstala zkušenost v posledních 30 dnech stabilně se zvyšujícím 

se věkem (v průměru o 6 – 7 % bodů), u mužů se v nižším věku zvyšovala jen 

mírně (o 1 – 4 %) a relativně vyšší nárůst (o 10 %) nastal až mezi věkovou 

kategorií 45 – 54 let a 55 – 64 let.“ (Běláčková, 2010). Posledním výrokem ve 

vybrané skupině sedativ a tišících prostředků zní, že „jedinci, kteří užili sedativa 

v posledních 30 dnech, je z nadpoloviční většiny (59 %) užívali jednou týdně a 

vícekrát. U mužů rostla frekvence užívání s postupně se zvyšujícím se věkem. Ve 

věkové kategorii 45 – 54 let několikrát týdně užívá sedativa 39 % mužů, ve věku 

55 - 64 let dokonce až 50 % mužů. I u žen je patrný stabilní nárůst intenzity 

užívání sedativ, který se mění ve věkové kategorii 45 – 54 let, kde velká část žen 

přešla z užívání několikrát týdně na téměř každodenní užívání sedativ a tišících 

léků (18 %). Několikrát týdně však ve věku 45- 54 užívá ve srovnání s muži 

“pouze“ 32 % žen a ve věku 55 - 64 let jen 42 % žen.“ (Běláčková, 2010).   

Tabulka č. 6 – Prevalence a frekvence užití sedativ či jiných tišících léků (převzata 

z výše citované publikace)   

Roční prevalence užití sedativ nebo tišících prostředků dle věku (v %) 
  CELKEM 15-24 

let 
25-34 
let 

35-44 
let 

45-54 
let 

55-
64 let 
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Ano, vícekrát 27,2 15,5 21,2 25,6 32,9 41,4 
Ano, jedenkrát 6,6 6,1 6,6 6,7 7 6,7 
Ne 66,2 78,5 72,2 67,7 60,1 52 
Celkem 100 100 100 100 100 100 
Měsíční prevalence užití sedativ nebo tišících prostředků (v %) 
  CELKEM 15-24 

let 
25-34 
let 

35-44 
let 

45-54 
let 

55-
64 let 

Muži 16,9 9,6 10,5 16,3 20,2 29,9 
Ženy 28,9 15,7 22,7 28,8 34,6 42 
Celkem 22,9 12,6 16,5 22,4 27,4 36,2 
Frekvence užití sedativ nebo tišících léků v posledních 30 dnech (v %) 
  CELKEM  15-24 

let 
 25-34 
let 

 35-44 
let 

 45-54 
let 

 55-
64 let 

(Téměř) každý den 3,41 0,72 2,33 2,73 4,93 6,43 
Několikrát týdně (3 - 4x) 4,51 1,83 1,98 4,77 4,59 9,79 
Nejméně 1x týdně 5,52 2,13 3,75 6,27 7,02 8,65 
Nejméně 1x měsíčně 9,38 7,92 8,44 8,54 10,76 11,38 
Neužil/a v posledním měsíci 10,91 8,93 11,32 9,83 12,48 11,79 
Neužil/a v posledním roce 66,27 78,47 72,18 67,86 60,21 51,97 
Celkem 100 100 100 100 100 100 

Tabulka č. 7 – detailnější analýza týkající se prevalence, frekvence a způsobu 

užívání  sedativ 

  Četnost Procenta Suma 
Užil/a jste během posledních 12měsíců nějaká 
sedativa nebo prostředky tišící bolest? 

      

Ano, jedenkrát 297,88781 6,62 6,62 
Ano, vícekrát 1 222,05 27,16 33,78 
Ne 2 980,06 66,22 100 
Total 4 500     
Neopioidní analgetika 
Ano, jedenkrát 19,059002 95,3 95,3 
Ano, vícekrát 0,9409982 4,7 100 
Total 20 100   
Opioidní analgetika 
Ano, jedenkrát 31,711645 85,71 85,71 
Ano, vícekrát 4,1618421 11,25 96,96 
Ne 1,1265129 3,04 100 
Total 37 100   
Jak často užíváte sedativa nebo tišící prostředky? 
4x týdně nebo častěji 186,69974 12,59 12,59 
2-3x týdně 200,6785 13,53 26,12 
2-4x měsíčně 444,85927 30 56,12 
1x měsíčně a méně často 650,7625 43,88 100 
Total 1 483 100   
Užil/a jste během posledních 30 dní nějaká sedativa? 
Ano 1 003,94 67,7 67,7 
Ne 479,06116 32,3 100 
Total 1 483 100   
Jak často jste během posledních 30 dní užíval/a sedativa? 
  19,362169 1,92 1,92 
téměř každý den 148,81997 14,72 16,64 
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několikrát týdně (3-4x) 195,75555 19,36 36 
Nejméně 1x týdně 239,52671 23,69 59,69 
Méně často 407,5356 40,31 100 
Total 1 011 100   
        
Když jste naposledy užil/a sedativa, jak jste je získal/a? 
Lékařský předpis 939,40756 63,35 63,35 
Od známého 110,3916 7,44 70,79 
Bez předpisu v lékárně 378,90231 25,55 96,34 
Jinak 54,298539 3,66 100 
Total 1 483 100   
Užil/a jste během posledních 12 měsíců nějaká sedativa - Neopioidní 
analgetika 
Ano, jedenkrát 4,2087363 21,04 21,04 
Ano, vícekrát 15,791264 78,96 100 
Total 20 100   
Jak často užíváte sedativa nebo tišící prostředky - Opioidní analgetika 
4x týdně nebo častěji 7,125761 19,26 19,26 
2-3x týdně 10,244267 27,69 46,95 
2-4x měsíčně 7,3432309 19,85 66,79 
1x měsíčně a méně často 12,286741 33,21 100 
Total 37 100   
Užila jste během posledních 30 dnů nějaká sedativa - Opioidní analgetika 
Ano 26,464645 71,53 71,53 
Ne 10,535355 28,47 100 
Total 37 100   

(Běláčková, 2010) 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

Výchozím odborným problémem se jeví neznámé množství abúzem 

spotřebovaných léků proti bolesti. Zdroje, jež jsou uvedeny v teoretické části, jsou 

zmapováním dostupných zdrojů a jejich analýzou byla zjištěna hypotéza pro tuto 

práci: Nelze-li určit abúzus léků skupiny analgetika a antipyretik v počtu ročně 

hlášených balení s použitím výzkumů sledujících stejnou skupinu léčiv a stejné 

období pro celou populaci, jaké jsou překážky a jaká lze vyvodit doporučení?  

 

4.1 ÚVODNÍ POPIS ANALÝZY DAT PRO ČESKOU REPUBLIKU 

Hlavním cílem práce je rámcově popsat a navrhnout řešení překážek při 

zjišťování prvního vedlejšího cíle, což je způsob určení neznámé velikosti abúzu 

pro analgetika. Metodou je analýza získaných teoretických poznatků. Klíčovými 

výstupy jsou vytvořené přehledy ze statistik SUKLu spolu s aktivně získanými daty 

od ÚZISu a dále z celopopulační studie EHIS ČR. Vlastní iterpretací vzniká finální 

výstup navržení rámcového řešení problémů a tato pomůcka by mohla sloužit pro 

navazující výzkum.  

4.1.1    Rozvedení metodiky  

Přínos práce je spatřován především jako přípravná fáze pro navazující 

výzkum vedoucí k určení počtu zneužitých balení léků skupiny analgetik a 

antipyretik za sledované období pro Českou republiku a z toho plynoucí uveřejnění 

průkazných údajů pro odkrytí skrytosti populace a chování v ní.  

Klíčovou strategií je vytvoření vlastního přehledu léčiv, jichž se má výzkum 

týkat. Z výkazů o spotřebách v jednotlivých letech uveřejněných na webových 

stránkách SÚKLu bylo po důkladném prostudování vytyčení okruhu kde se bude 

práce výzkumně pohybovat. Následným filtrem byla vyvolena  jako nejvíce 

pochopitelná sekce spotřeba dle účinných látek a podle cesty podání do 

organismu v počtu balení. Účinná látka je pro odborné účely vhodnější jednotkou 

než-li firemní názvy léčiv. Pod termínem spotřeba se neskrývá spotřeba v pravém 

slova smyslu, nýbrž pro SUKL vykázaných přehledů, které jsou povinně hlášeny a 
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považovány za množství balení procházející distribučním řetězcem 

ve sledovaném období 2005 - 2009. Tvorba tohoto přehledu je výsledkem vlastní 

práce, proto jde o strategicky jmenovaný základní přehled – vedlejší cíl a samotné 

analyzování této tabulky pro 5leté období je zajímavé pro statistické účely. 

 Další strategií pro dosažení cíle bylo nejprve mapování a následně 

vytipování vhodných zdrojů, které zahrnují teoretický úvod k bolesti, farmakologii 

bolesti, přes kritéria tišení bolesti po vymezení analgeticky působících léků jako 

celku, jejich potenciál návyku až po citované zprávy z odborné literatury. 

Indikátorem pro splnění specifického cíle byl předpoklad, že získám aktivním 

přístupem nějaké zajímavé údaje z ÚZISu, ale jak je dále popsáno, jde o výsledek 

zajímavý, ale pro specifický cíl nepřevoditelný. Následné aktivity zahrnovaly studie 

v daném roce se zmíněním analgetik, ale ani zde nedošlo k proveditelné aplikaci 

na celou populaci.  

4.1.2 Základní vstupní faktory ovliv ňující podobu práce 

Základními zdrojovými daty byly veřejně dostupné materiály na webových 

stránkách Státního úřadu pro kontrolu léčiv, souběžně získané z Českého 

statistického úřadu a podklady aktivně získané elektronickou poštou z Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky. Strategické vytvoření tabulky přehledu 

spotřeb léčiv bylo provedeno v nejjednodušší možné formě, stejně tak byly pouze 

provedeny prosté součty v daných skupinách, tedy NSPZL (M01+M02) a 

Analgetika (N02), společně pro daný rok 2005 – 2009. Aktivní intervencí získaná 

data od ÚZISu nebyla použita pro vytyčený vedlejší cíl, ale i přesto je tomuto kroku 

věnována kapitola.  

4.1.3 Zohledn ění alternativních p řekážek vedlejšího cíle 

 Prvním z faktorů, jež s abúzem souvisí je návykový potenciál analgetik – 

přehled účinných látek se stává pouze z léčivých látek, jež jsou zahrnuty podle 

ATC skupin do N02, M01 a M02. Tedy jde o opioidy s potenciálem pro závislost 

mírného až těžkého charakteru a skupinu antipyretik, jejichž potenciál pro vyvolání 

závislosti není popisován v tradičním pojetí, nicméně mohou být zneužívány a 

následně vyvolat nejrůznější poruchy. 
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 Jelikož je vykázána větší spotřeba anodym než antipyretik, lze 

interpretovat, že je to z důvodu nárůstu tolerance ale i zneužíváním pro omamné 

účinky. Jde sice o preskripčně i evidenčně hlídanou skupinu léků, ale jsou známky 

rozšíření zneužívání i těchto léčiv. Avšak nerepresentativních údajů. Skupina léků 

neobsahuje léčiva z jiné ATC skupiny, což vede k  snížení skutečného množství 

v distribuci.   

4.2 ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY A INTERPRETACE 

4.2.1 Spot řeba analgetik a rok 2008 – interpretace výsledk ů: 

Jak lze vyčíst v přiložené tabulce, zkoumané roky se z nastaveného 

pohledu vzájemně příliš neliší a pro otázky této práce byl zvolen rok 2008 jako 

předmětný pro výzkum. Analýzou této tabulky bylo možno určit v rámci skupiny 

N02 pořadí nejprodávanějších léčivých látek podle počtu balení. V rámci ATC 

skupin je na 1. místě paracetamol (N02BE01) s počtem 13,85 mil. balení, na 4. 

místě je paracetamol v kombinacích bez psycholeptik (N02BE51) s 10,47 mil. 

balení a na 5. místě kyselina acetylsalicylová (N02BA01) s 4,07 mil. balení. 

Spotřeba opioidních analgetik je v sestupném pořadí následující: Tramadol včetně 

kombinace s paracetamolem je na prvním místě s počtem 2 579 207 ks balení, 

následuje kodein s 549 232 kusy, morphin s 154 146 kusy, dihydrokodein se 

124 324 baleními, následuje fentanyl se 116 344 kusy, piritramid 113 417 ks, 

pethidin 97 520 kusů, buprenorphin 35 398, hydromorfon 34 375, oxykodon 

41 025 balení a s počtem 16 498 kusů byl pentazocin. 

4.2.2 Zatížení výkazu objemu spot řebovaných lé čiv 

Tabulka v příloze o spotřebovaných balení skupin M01, M02 a N02 shrnuje 

data ze SÚKLem zveřejněných výkazů, pouze dle účinných látek a cesty podání 

do organismu. Jedná se o objemy vykázané, a tedy zatížené množstvím léčiv, jež 

nebyly vykázány, byly vykázány mylně či jiným způsobem, což zkresluje reálné 

množství léčiv v oběhu. Tato práce také nesleduje následně uveřejněné opravné 

výkazy ani neznamená skutečnou spotřebu léčiv v České republice. Faktem také 

je, že byla v této práci vynechána distribuční aktivita subjektů. V dané podobě lze 

mluvit o tomto výkazu jako o datech přeformulovaných do podoby, jež byla při 
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zpracování této práce považována za nejvíce odborný zdroj, který je zároveň 

pochopitelný. Pro navazující práci byl výkaz zpracován pro 5leté období a pouze 

pro účinné látky daných ATC skupin. V přehledu nejsou zahrnuty analgetika 

z jiných ATC skupin.  

4.2.3 Zatížení výkazu abúzu dle ÚZISu 

Prvotně byly požadovány informace, jež ÚZIS ve svých statistikách 

nesledoval, a proto byly učiněny ústupky, které původní záměr modifikovaly. 

Prvotní požadavek byl následující: počet pacientů dvou diagnóz dle MKN-10, a to 

F11.1 - Poruchy způsobené požíváním opioidů, škodlivé užívání a F55.2 – Abúzus 

látek nezpůsobujících závislost, analgetika. Jediným dalším požadavkem bylo 

dělení podle pohlaví a časové rozpětí let 2005 – 2009. Zmíním skutečnost, že data 

byla vyžadována elektronickou poštou v zadaných kritériích, jež pro avízované 

zpoplatnění byly z úsporných důvodů shrnuty do podoby,  která nakonec ve 

výsledku znamenala dva dokumenty, jejichž vypracovaní bylo zdarma, avšak 

nesplnily očekávání. Prvním byl počet pacientů lůžkových zařízení dle vybraných 

základních dg. v letech 2005 – 2009, ze zdroje ÚZIS Národní registr 

hospitalizovaných a druhým byl výkaz – Ambulantní péče – ambulance pečující o 

AT pacienty (od roku 1993), jež zahrnoval pacienty „živé kartotéky“3 dle 

psychoaktivní látky. Požadované počty pacientů v prvním dokumentu sice 

obsahovaly dg. F11.1, ale dg. F55 je zde uvedena jako celá skupina, protože dle 

sdělení z ÚZISu, Ing. Nechanské Blanky, se údajně dále tato diagnóza nečlení, 

tedy podskupina F55.2 dle tohoto zdroje neexistuje. Další skutečností bylo u 

druhého dokumentu, že pro opiáty a opioidy zde byl celkový stav pro muže a ženy, 

injekční aplikace dle pohlaví, dalším údajem byly intoxikace, poruchy chování, 

dále somatické a psychické poškození a posledním údajem byl počet závislých. 

Pro účely bakalářské práce bylo, na základě poznámek v dokumentu pouze řádek 

opiátů a opioidů, od kterého byl odečten heroin z dalšího řádku a dále byly pouze 

sečteny intoxikace s poruchami chování a somatické a psychické poškození, 

protože šlo o případy abúzerů bez závislosti. Rovněž je třeba zdůraznit, že do 

inkriminované množiny opiátů a opioidů nepatří sice heroin, ale spadá sem opium 

(vč. doma vyráběných přípravků z makovic a makoviny „kompot“), Morphin, ostatní 
                                                 
3  „Živá kartotéka“ – pacienti, kteří se aktivně léčili a navštívili pracoviště AT v daném roce alespoň 1x – 
tedy jejich záznam není starší než 1 rok. 
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opiáty (např. kodein - Alnagon, Korylan, dicodid – „braun“, Dinarkon) a syntetická 

narkotická analgetika (např. Dolsin, Valoron), tedy nejde o čistě analgetická léčiva. 

Obdobně lze zvážit skutečnost, že údaje pro sedativa a hypnotika, ačkoliv sem 

spadají i barbituráty, benzodiazepiny a ostatní anxiolytika, sedativa a hypnotika, 

tj. analgetika se sedativním účinkem, vč. léků na spaní a zneužívaná neuroleptika, 

tak tato práce tuto skupinu do srovnání se spotřebou léčiv nezahrnuje. Také nelze 

zapomenout na fakt, že zde nejsou zohledněny duální diagnózy. Diagnostikované 

případy tak vyjadřuje tabulka č. 9 níže.  

4.3 VÝSTUPY 

Tabulka č. 8 – Počet obyvatel, spotřeba balení a diagnostikovaní pacienti v České 

republice mezi lety 2005 – 2009:  

  2005 2006 2007 2008 2009 
Počet obyvatel ČR 10 251 079 10 287 189 10 381 130 10 467 542 10 506 813 
z toho muži 5 002 648 5 026 184 5 082 934 5 136 377 5 157 197 
z toho ženy 5 248 431 5 261 005 5 298 196 5 331 165 5 349 616 

(počet obyvatel k 31.12., Český Statistický úřad) 
Celkem spotřeba balení 64 225 334 59 213 333 64 184 771 59 885 187 54 368 239 
z toho antipyretika 
(M01,M02) 

28 385 423 26 576 954 28 955 414 27 526 082 23 534 480 

z toho anodyma (N02) 35 839 911 32 636 379 35 229 357 32 359 105 30 833 759 
(Státní úřad pro kontrolu léčiv, 2005 - 2010) 

Počet balení na 1 obyv. 6,2650 5,7560 6,1830 5,7210 5,1750 

Tabulka č. 9 – Diagnostikované případy ambulantních pacientů pro diagnózy F55 

a F11.1: 

Diagnostikované p řípady 2005 2006 2007 2008 2009 

F55 –Abúzus látek  
nezpůsobujících závislost 14 13 15 11 15 
z toho muži 6 3 12 4 9 
z toho ženy 8 10 3 7 6 

F11.1 -Poruchy vyvolané 
požíváním opioidů,  
škodlivé užívání 15 15 16 14 14 
z toho muži 5 11 9 7 7 
z toho ženy 10 4 7 7 7 
Celkem pacientů AT 1923 1283 1 645 1530 1677 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky) 
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4.3.1 Interpretace výstup ů 

Podle výše uvedených tabulek č. 8 a 9 sledujeme souběžně jak počet 

obyvatel, tak množství distribuovaných balení a diagnostikované případy pro ČR 

v období 2005 – 2009.  Lze pozorovat, že jednotlivé roky se od sebe nijak výrazně 

neliší, spíše je zarážející, že lze vnímat klesající tendenci. Více patrné je z grafu č. 

1 v příloze. 

Jak demonstruje stejná tabulka č. 8, v roce 2008 bylo v ČR 10 467 542 

obyvatel a spotřeba analgetik činila celkem 59 885 187 balení (z toho opioidních 

analgetik bylo dodáno 32 359 105 balení a 27 526 082 analgetik, antipyretik),  pak 

lze vyčíslit, že na jednoho obyvatele připadlo tentýž rok 5,72 balení účinné látky .  

Jelikož se z výsledků jeví, že hodnoty mají tendenci setrvávat bez větších 

výkyvů, je to zajímavé zjištění. Překvapující je, že ačkoliv jde bezpochyby o 

ohromné množství léčiv, při vztažení k populaci a přepočtu na jednoho obyvatele 

se neprojeví žádný trend. Ačkoliv zní výrok pozitivně, může pouze maskovat 

existující nedostatky. Měla by být na zřeteli skutečnost, že se jedná o léčiva, jež 

mohou být velmi nebezpečná.  

Jak ukazuje tabulka č. 9, počty diagnostikovaných pacientů lůžkových 

oddělení jsou ve srovnání se spotřebou léčiv na osobu mizivé. V roce 2005 bylo 

14 případů diagnózy F55, v roce 2006 bylo případů 13, roku 2007 15, v roce 2008 

11 a v roce 2009 15.  Diagnózou F11.1 bylo diagnostikováno 15 případů v roce 

2005 a 2006, v roce 2007 bylo 16 případů a v letech 2008 a 2009 bylo vždy po 

14osobách. Zajímavější jsou případy z AT ambulancí podle užívané psychoaktivní 

látky – pro opiáty a opioidy (bez heroinu) bylo vykázáno v roce 2005 1 923 

případů, v roce 2006 1 283, roku 2007 1 645, 1 530 v roce 2008 a 1 677 abuzerů 

bez závislosti v roce 2009. Žádná z těchto získaných dat, ať ačkoliv 

přizpůsobovaná zkoumanému záměru, tak nejsou vhodná pro zjištění vytyčeného 

cíle. Důvodů je několik, ale zásadní je, že se nejedná pouze o případy související 

s analgetiky a rovněž není možné považovat tyto výsledky za reprezentativní pro 

Českou Republiku. Z těchto případů nebylo možno určit množinu léčiv 

spotřebovanou pro abúzus a proto vyplývá, že na tomto místě se nepodařilo 

použít tuto metodu pro strategii směřující specifického cíle. Může to být 
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zapříčiněno skutkem, že abúzeři si nejsou vědomi svojí nemoci nebo nechtějí být 

diagnostikováni. 

 

4.4 ABÚZUS ANALGETIK V ROCE 2008  

Ačkoliv lze z výzkumu celopopulační studie z roku 2008 vycházet, tak 

pouze orientačně, protože se jedná o celou skupinu sedativ a tišících léků, a ty 

analgetika obsahují, avšak mimo ně i mnoho jiných léčiv. Přesto však použitím 

výsledků ohledně dotazu na původ naposled užitého sedativa, kdy z 1 483 

subjektů odpovědělo, že na lékařský předpis si sedativum obstaralo 63,35 % a 

36,65 % jinak (ve volném prodeji, od známého, aj.), není závažnějšího důvodu 

pochybovat, že mezi podskupinou analgetik by to bylo jinak. 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.   

Otázky výhradně směřované na analgetika se dotazují jen na roční 

prevalenci o vzorku 20 osob pro neopioidní a 37 pro opioidní analgetika, dále 

četnost užití a 30denní prevalence pro 37 dotázaných. Bohužel ani v těchto 

případech není s jistotou definovatelné množství.    

Tabulka č. 10 – Výsledná data pro vybraná fakta pro Českou republiku: 

Počet obyvatel v ČR v r. 2008 10 467 542  

z toho muži 5 136 377  

z toho ženy 5 331 165  

Celkem balení skupin M01,M02 a N02 59 885 187  

Počet balení skupiny M01 a M02 27 526 082  

Počet balení skupiny N02 32 359 105 Mezisoučty 

Chronická bolest   6 632 699,777 
Roční prevalence - muži 57,10% 2 932 871,267 
Roční prevalence - ženy 69,40% 3 699 828,510 

Naposledy užité sedativum na předpis 63,35% 1 419 373,211 

Prevalence roční pro užití sedativ 33,78% 2 240 525,985 

Užití 1 x měsíčně a méně 43,88% 983 142,802 

Uživatelé sedativ   1 257 383,000 

Počet balení na tyto uživatele   47,627 
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5 DISKUSE A VÝSLEDKY 

Důvody pro které je fakticky nemožné přesně vymezit množství analgetik 

lze pomocně rozdělit do několika okruhů. V první řadě je zásadním elementem 

terminologie, jež nedostatečně vymezuje hranici abúzu, tedy co ještě je a co není 

považováno za abúzus. Obdobně zavádějícím způsobem se lze dívat i na 

terminologické nedostatky adiktologických oborů, které léky často zahrnují do 

souhrnné skupiny, anebo se sice dělí dále, nicméně nedostatečně. Absenci 

vhodného dělení léčiv by pro celou adiktologickou obci znamenalo obrovské 

osvětlení a vhled do této problematiky – je tím míněno vytvoření ustáleného a 

standardizovaného členění léků, diskutována by měla být hlavně možnost užívání 

účinných látek před názvy firemními.   

Druhým velkým okruhem jsou proměnné faktory, které se týkají samotné 

bolesti. Kategorií, do nichž lze bolest řadit je několik a každý vyžaduje jinou 

medikaci. Navíc subjektivní komponenta bolesti a reakce na léky se liší, tudíž 

nelze spolehlivě objektivizovat. Navíc se liší i velikost dávek a délka léčby jak u 

druhů bolesti, tak u jednotlivých pacientů. Teoreticky je třeba buď pracných 

propočtů nebo podrobnějších podkladů a hlavně orientovaného zaměření.  

Další větší skupinou jsou obtíže se samotným sledováním množství léčiv 

v ČR – pouze příkladem zde zmíníme stěžejní oblast farmaceutického průmyslu, 

kterou zde nebudeme zkoumat, avšak pravdou zůstává, že právě farmaceutické 

společnosti působí z adiktologického pohledu dojmem, že moc, kterou disponují 

není srovnatelnou mírou zatížena zodpovědností. Právě výkaznictví, data 

z interních materiálů by neměla být nedosažitelná. Obdobně lze nejspíš uvažovat i 

o pojišťovnách. Skutečný objem léčiv však není možné určit z mnoha důvodů, 

které vylučují zjistit v reálném čase skutečné množství v domácnostech, ve 

skladech, v držení fyzických osob, ve směsném odpadu na skládkách, a dalších 

variant, které zkreslují situaci v daném čase. K dispozici jsou vlastně výhradně 

data ze statistik SÚKLu. Za abúzus není vhodné označit ani léky užité mimo 

lékařský předpis, stejně jako to platí i opačně, tedy že není nutně pravdou, že 

nelze za abúzus označit léky vydané na předpis. Lidský faktor, přesněji zacházení 
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s lékem je kamenem úrazu, jež brání bližším výpočtům. Je na každém jednotlivci, 

jak se staví ke svému zdraví a je známo, že bolest je především subjektivní. 

Jelikož nelze tedy objektivně změřit míru bolesti, je pravděpodobně nemožné 

objektivní vyčíslení abúzu. Nejen jedinec, ale rovněž domácnosti jsou elementem, 

který není právě průhledný ve věci zacházení s léčivy. Možná přehnaně se lze 

domnívat, že existuje šance, že některé léky jsou skladovány dlouho po uplynutí 

doby expirace, nebo končí ve směsném odpadu či odpadních vodách. Také 

nepoužitá léčiva navrácená do lékáren zkreslují propočty abúzu. 

V poslední řadě se pozastavíme nad tím, že v odborné literatuře nejsou 

k dispozici dostačující výzkumy a podklady inspirující k tvořivému zpracování tak, 

aby vznikaly výzkumné zprávy z této oblasti. Fenoménu bolesti se věnuje sice 

dostatečně mnoho institucí, stejně tak lze vyhledat informace, které by bylo možno 

použít pro výstavbu projektů, které by zmapovaly danou oblast, avšak při každém 

pokusu o využití získaných dat se záměr setkal s neúspěchem v podobě 

omezujících faktorů a činitelů, jenž svou podstatou znemožnily propojení do 

takové podoby, aby výsledkem bylo určení množství analgetik spotřebovaným 

abúzem. Častým limitem jsou problémy s reprezentativností vzorku subjektů, nebo 

nelze opomenout různá nesrovnatelná časová období, nevhodnou hloubku či 

stavbu výzkumů a stejně tak možnosti zpětného ověření validity. 

Mezi tzv. silné stránky práce je možné zahrnout samotné téma – bolest se 

týká každé lidské bytosti, léky proti bolesti jsou již dlouhou dobu hojně 

spotřebovávány nejen v ČR, ale i v zahraničí. Otázka zneužívání těchto léků je 

v obecném povědomí nadále zastřena, a proto lze tvrdit, že jde jak o důležité, tak 

o zajímavé téma. Dalším pozitivem je přenositelnost i do budoucna, tj. nejde o 

přechodný jev. Legální postavení právě léčiv celkově je pak staví velmi často do 

debat o klasických ilegálních drogách, stejně jako i do diskuzí o alkoholu. 

Neochvějná přednost této práce je v její odbornosti.   

V neposlední řadě je nutné přiznat riziko, které souvisí s faktorem 

subjektivity samotné autorky. Bohužel je třeba zmínit i další slabší stránky práce, a 

tou je především odbornost této oblasti a přes veškerou snahu je zřejmé, že v této 

práci jsou znatelné nedokonalosti a mezery, které jistě příslušný odborník odhalí. 

Chybějící vědomosti tak přímo způsobují deficity a nejspíš jsou i důvodem nezdaru 
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spočítat konkrétní velikost množiny zneužitých léčiv.  Toto zjištění patrně vypovídá 

o nezdaru, avšak v opozici stojí osobní poznání o existujících limitech, které daly 

přesto vzniknout práci, která je tím, čím je právě z důvodů, které na počátku 

očekávány nebyly. Tato bakalářská práce by se měla dočkat svého rozvinutí 

adiktologie. Práce je samozřejmě je ovlivněna pohledem studentky adiktologie na 

obor, který nepovažuje za okrajový. Mimo zmíněné implikace do oboru adiktologie 

doporučuji nejen další výzkumy tohoto úkazu, ale taktéž by měla být i nejspíš 

zařazena do konceptu studia v širší míře, než tomu bylo. 

 Aby bylo možné dosáhnout výpočtu množiny léčiv, jež byly zneužity, je 

nezbytné provést podrobný výzkum zaměřený výhradně na léčiva, potažmo 

analgetika a antipyretika. Podmínkou úspěšného výzkumu je vytvoření konceptu 

tak, aby byl reprezentativní pro Českou republiku a zároveň dostatečně rychlý 

proto, aby výsledná data byla aktuální. Lze si představit jak kvalitativní, tak 

kvantitativní výzkum formou vhodně sestaveného dotazníku. Dotazník by sestával 

z otázek, které by nejen mapovaly prevalenci užití nebo frekvenci, ale především 

množství užitého léčiva v jedné dávce, maximální dávky za den, odhad množství 

za měsíc, popis pravidelnosti užívání a prostý dotaz, zda respondent své vlastní 

užívání nepovažuje za zneužívání a pokud ne, tak co za zneužívání považuje. 

Rovněž by bylo nutné se zeptat na obstarávání si daných léčiv – odhad množství 

léčiv na předpis, volně zakoupených, obdržených jinak (např. právě ilegální 

formou, formou zásilkového prodeje, ze zahraničí, padělky atd.). I zde vzpomeňme 

dotaz na zacházení s léčivy – kolik spotřebuje, kolik věnuje, způsob likvidace a 

obdobné dotazy. Zbytečné by ani nebylo ptát se subjektu na povědomí o lidech 

v jeho okolí čili zda jsou mu známy jejich postoje v této věci. Dotazník by měl 

obsahovat rovněž prostor pro rozvedení odpovědí pro případ, že nebude proveden 

rozhovor.  Dalším variabilním článkem je nutnost zaměření se na druh bolesti, 

účinnou látku nebo jeden výrobek. V takovémto případě by bylo možné vypočítat 

abúzus, ale zdaleka by nebylo dost podkladů toliko specifického charakteru. Bylo 

by ideální provedení semistrukturovaný rozhovor s dobrovolnými respondenty a 

motivací by nejlépe mohly být peníze, nebo drobný dárek.. Velký přínos by v této 

věci mělo i provedení studie mezi lékaři, epidemiology, veškerým zdravotnickým 

personálem, nevyjímaje adiktologické pracovníky, lékárníky, zaměstnance 
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farmaceutických výrobců a distributorů, zdravotních pojišťoven, médií a mnoha 

dalších.  

 Práce je unikátní – svou volbou orientace na výhradní indikační skupiny – 

léků proti bolesti. Přes zdánlivé vymezení jde i tak o velice širokou škálu léků, 

které zahrnutím léků opioidních vedle běžně užívaných antipyretik je pravou 

ukázkou problémů plynoucích z koexistence rozdílných podskupin. Tento rozkol je 

záměrně v této práci neoddělován, protože prokazuje, že nucení extrémů fungovat 

vedle sebe má příliš překážek, které lze přímo vinit za znemožňující ve zjištění  

výzkumné otázky a dostání tak záměru práce. Dokonce lze konstatovat, že není 

možné určení množství ani pro jediný preparát. Zde je na místě předejít možnému 

argumentu o nerealizovatelnost výzkumu práce a neprůkazně předkládanými 

výsledky. Otázka realizace stála již před zvolením práce, protože byly spatřovány 

otázky zcela v kompetenci se studiem adiktologie a bez návaznosti na 

dostatečných zdrojích. Hledání možností ve spletitých datech a bez převratného 

objevu objevu bylo opravdovou výzvou. Jeví se jako prokazatelné zjištění, že 

výzkumná otázka je nedosažitelná danými metodami a důvody. Důvody proč tomu 

tak je byly známy již na počátku práce se skepsí.– právě ale postavení se těmto 

limitům dalo vzniknout originální a možná i pilotní studii pro následující výzkum. 

Lze vůbec realizovat tento úkol? Je-li možné získat data z neveřejných zdrojů 

jednoduše, tak ne z pozice studenta adiktologie. Pokud volba proběhnuvších 

výzkumů s potenciálem pro přepočtení není vhodná či nejsou zvoleny data 

vhodně, tak je práce sice degradována, ale přesto tak bylo učiněno s maximálním 

úsilím.   

6 ZÁVĚR 

Hlavními závěry práce jsou zjištění, že právě pro tyto látky je značně 

obtížně definovatelný abúzus, nejsou dostatečná data pro tuto specifickou skupinu 

a nebyla provedena žádná cílená studie. Navrženým rámcem je tedy provedení 

celopopulačního výzkumu dotaníkovou studií se zaměřením na léky proti bolesti.   

V předcházející tabulkách byla šedě vyznačena data, která byla použita pro 

přibližný výpočet abúzu analgetik, a proto je nutné jejich shlédnutí. Z práce tedy 

vyplývají zajímavá fakta, která vychází z toho, že bylo-li v roce 2008 bylo v ČR 
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10 467 542 obyvatel a spotřeba analgetik činila celkem 59 885 187 balení (z toho 

opioidních analgetik bylo dodáno 32 359 105 balení a 27 526 082 analgetik, 

antipyretik),  pak lze vyčíslit, že na jednoho obyvatele připadlo tentýž rok 5, 72 

balení. To je relativně stabilní vyčíslení pro každý sledovaný rok – v roce 2005 činil 

počet balení na osobu 6, 265; v roce 2006 5, 756; v roce 2007 6,183 a v roce 

2009 5, 157.  Blíže lze vyčíst z grafu v příloze. 

Nejbližším odhadem abúzu pro rok 2008, jež se v této práci podařilo 

dosáhnout jsou následující. Pokud má práce z něčeho vycházet, tak právě z toho, 

že prevalence chronické bolesti (57,10 % u mužů a 69,4 % u žen) by měla v roce 

2008 činit potíže 6 632 700 lidem a 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 %), což není považováno za abúzus, získáme 

počet „skutečných a pravidelných uživatelů sedativ“ – 1 257 383 osob. Bylo-li 

spotřebováno 59 885 187 balení všech analgetik, tak vydělením získáme výsledky  

47,63 balení na osobu.   

Rozdíl pak činí 41,91 procentních bodů, což je poměrně vysoká hodnota. O 

abúzus se tudíž jedná a tímto je z pohledu práce splněn vedlejší cíl. 
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8.1 POUŽITÉ ZKRATKY (v abecedním po řadí) 

AB - Akutní bolest 

AIM - Akutní infarkt myokardu 

ATC – Anatomicko-terapeutico-chemická skupina v systému třídění léčiv. 

CNS – Centrální nervový systém 

CDC – Centres for disease control and prevention, Atlanta, USA 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ČR - Česká republika 

DDD – Definovaná denní dávka 

DMARD - chorobu modifikující antirevmatická léčiva, (engl.: disease modifying antirheumatic 

drugs) 

EHIS – Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR – EHIS CR (European Health 

Interview Survey in CR) 

EMCDDA – European Monitoring for Drugs and Drug Addiction 

CHB - Chronická bolest 

CHNNB - Syndrom chronické nenádorové bolesti 

MKN-10 - Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NMS – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

NRC – Národní referenční centrum 

NSPZL, NSA - Nesteroidní protizánětlivé látky, nesteroidní antiflogistika, nesteroidní  

 antirevmatika (synonyma) 
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p. b.  - procentní body 

SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů 

SSRI - Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, (engl.: selective serotonin reuptake 

inhibitors), antidepresiva 3. generace 

SÚKL – Státní úřad pro kontrolu léčiv 

SZÚ – Státní zdravotní ústav 

USA - Spojené státy americké (engl.: United states of America) 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky 

WHO - Světová zdravotnická organizace (engl. World health organisation) 
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9 PŘÍLOHY 
SPOTŘEBA V POČTU BALENÍ V ROCE:  KÓD, 

ATC  
ÚČINNÁ LÁTKA PODÁNÍ  

do 
organismu 

2 005 2 006 2 007 2 008 2009 
ANTIREVMATIKA A PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČIVA A LOKÁLNÍ LÉČIVA K TERAPII BOLESTÍ SVALŮ A KLOUBŮ 

M01AB01 Indometacin Perorální  1 976         

M01AB01 Indometacin Rektální  642 478 595 482 616 862 540 688 540 357 

M01AB05 Diklofenak Parenterální  502 120 472 946 497 681 477 073 467 242 

M01AB05 Diklofenak Perorální  2 829 227 2 501 541 2 586 962 2 279 960 1 977 351 

M01AB05 Diklofenak Rektální  42 147 37 727 41 104 42 251 43 075 

M01AC01 Piroxikam Parenterální  55 717 34 073 11 984 26 832 28 062 

M01AC01 Piroxikam Perorální  447 806 284 217 233 521 178 412 149 026 

M01AC06 Meloxikam Parenterální  26 223 24 363 29 900 10 762 19 797 

M01AC06 Meloxikam Perorální  753 467 778 009 911 988 841 005 805 629 

M01AC06 Meloxikam Rektální  18 676 14 351 13 828 10 030 9 850 

M01AE01 Ibuprofen Orální  36 086 5 573       

M01AE01 Ibuprofen Perorální  10 235 
185 

9 228 796 10 439 
907 

10 374 
867 

9 708 392 

M01AE01 Ibuprofen Rektální      48 196 91 367 97 007 

M01AE02 Naproxen Perorální  316 333 310 037 431 779 516 674 429 112 

M01AE03 Ketoprofen Parenterální  103 335 92 124 102 962 95 068 87 478 

M01AE03 Ketoprofen Perorální  235 096 199 110 199 575 177 622 171 618 

M01AE03 Ketoprofen Rektální  17 343 12 988 12 394 10 210 9 240 

M01AE09 Flurbiprofen Orální  37 608 75 816 92 501 158 489 232 269 

M01AE11 Kyselina tiaprofenová Perorální  482 985 381 253 384 557 294 992 277 338 

M01AE12 Oxaprozin Perorální  30 804 20 740 13 991 9 419 4 028 

M01AE17 Dexketoprofen Perorální  95 479 75 202 56 660 35 707 21 806 

M01AE51 Ibuprofen, kombinace Perorální  2 475 925 3 029 619 3 320 492 3 964 912 1 473 232 

M01AG02 Kyselina tolfenamová Perorální  34 723 32 930 45 884 3 573   

M01AH01 Celekoxib Perorální  64 551 78 648 69 605 39 925 45 207 

M01AH03 Valdekoxib Perorální  2 059         

M01AH04 Parekoxib Parenterální  1 002 796 917 747 590 

M01AH05 Etorikoxib perorální       18 671 12 055 

M01AX01 Nabumeton Perorální      35     

M01AX05 Glukosamin Parenterální  2 653 4 410 5 158 3 142 4 281 

M01AX05 Glukosamin Perorální  84 255 71 580 85 145 104 141 114 931 

M01AX17 Nimesulid Perorální  2 081 431 2 150 079 2 279 683 1 843 771 1 902 613 

M01AX21 Diacerein Perorální  31 015 32 554 51 765 59 593 71 259 

M01AX25 Dermatan-sulfát perorální       315 304   

M01AX25 Chondroitin-sulfát Perorální  387 093 357 940 418 046 126 858 463 452 

M01CB01 Natrium-aurothiomalát Parenterální  3 312 4 056 2 875 3 260 3 336 

M01CC01 Penicilamin Perorální  22 910 20 156 10 298 8 135 8 248 

M02AA Nesteroidní 
protizánětlivá 
 léčiva k lokální aplikaci 

Kožní  323 534 305 207 405 608 309 745 264 298 

M02AA05 Benzydamin Kožní  20 340 41 990 1     

M02AA07 Piroxikam Kožní  41 667 23 978 19 552 13 481 12 848 

M02AA10 Ketoprofen Kožní  1 432 285 1 244 466 1 173 968 968 316 729 845 

M02AA12 Naproxen Kožní    23 972 183 687 181 924 86 678 

M02AA13 Ibuprofen Kožní  957 895 762 305 891 199 866 019 779 015 

M02AA15 Diklofenak Kožní  2 470 903 2 431 701 2 390 038 1 889 336 1 591 758 

M02AA17 Kyselina niflumová Kožní  132 652 96 590 100 016 48 890 34 534 

M02AA23 Indometacin Kožní  326 761 232 405 205 968 134 335 117 659 

M02AB Kapsaicin  
a podobné látky 

Kožní  298 810 255 762 342 915 339 601 331 670 
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M02AC Přípravky s deriváty 
kyseliny salicylové 

Kožní  95 905 83 977 84 374 55 839 44 784 

M02AX Jiná lokální léčiva 
k terapii bolestí  
svalů a kloubů 

Kožní  182 316 145 923 139 525 51 392 362 244 

M02AX10 Jiná různá 
lokální léčiva 
k terapii bolestí 
svalů a kloubů 

Kožní  1 335 1 562 2 308 3 744 1 266 

CELKEM NSPZL CELKEM   28 385 
423 

26 576 
954 

28 955 
414 

27 526 
082 

23 534 
480 

        
N02AA01 Morfin Parenterální  135 494 125 000 121 325 124 181 111 076 

N02AA01 Morfin Perorální  33 003 30 527 30 899 29 965 31 208 

N02AA03 Hydromorfon Perorální  4 879 10 354 22 148 34 375 31 185 

N02AA05 Oxykodon Perorální  18 892 22 701 32 981 41 025 49 564 

N02AA08 Dihydrokodein Perorální  97 002 104 728 120 957 124 324 132 754 

N02AA59 Kodein,  
kombinace kromě 
psycholeptik 

Perorální  518 593 496 463 593 683 546 331 499 385 

N02AA59 Kodein, 
kombinace kromě  
psycholeptik 

Rektální  962 988 1 784 1 901 1 809 

N02AB02 Pethidin Parenterální  149 668 121 928 116 203 97 520 89 455 

N02AB03 Fentanyl Kožní  76 492 77 897 108 891 116 344 138 831 

N02AC03 Piritramid Parenterální  93 717 93 960 107 376 113 417 117 074 

N02AD01 Pentazocin Parenterální  13 583 11 041 10 867 10 572 10 670 

N02AD01 Pentazocin Perorální  8 165 6 816 6 670 5 926 5 290 

N02AE01 Buprenorfin Kožní  29 290 33 160 34 929 35 398 42 562 

N02AE01 Buprenorfin Orální  18         

N02AE01 Buprenorfin Parenterální  1 123 477       

N02AF02 Nalbufin Parenterální  1 476       269 

N02AX02 Tramadol Parenterální  308 283 289 385 307 789 298 903 278 834 

N02AX02 Tramadol Perorální  2 723 027 2 376 013 2 403 123 2 070 805 1 970 012 

N02AX02 Tramadol Rektální  39 972 32 278 28 804 26 029 24 702 

N02AX52 Tramadol, kombinace Perorální  42 113 102 512 148 514 183 470 253 793 

N02BA01 Kyselina  
acetylsalicylová 

Perorální  4 677 256 4 035 711 4 077 318 4 067 317 3 292 222 

N02BA02 Aloxiprin Perorální  168 046 129 229 147 492 122 994 117 641 

N02BA04 Natrium-salicylát Parenterální  47 024 44 876 45 022 43 680 42 020 

N02BA51 Kyselina 
acetylsalicylová,  
kombinace kromě 
psycholeptik 

Perorální  1 268 873 1 091 094 1 128 918 1 002 800 831 117 

N02BA71 Kyselina 
acetylsalicylová, 
 kombinace s 
psycholeptiky 

Perorální  1 233 216 1 135 942 1 130 233 910 371 783 865 

N02BB02 Sodná sůl metamizolu Parenterální  169 935 180 251 206 526 235 926 265 002 

N02BB02 Sodná sůl metamizolu Perorální  163 331 205 515 307 953 365 034 487 045 

N02BE01 Paracetamol Perorální  15 029 
198 

13 562 
449 

14 663 
449 

13 210 
793 

12 925 
029 

N02BE01 Paracetamol Rektální  771 927 684 345 704 265 619 931 627 224 

N02BE01 Paracetamol Parenterální    663 8 717 18 477 24 420 

N02BE51 Paracetamol,  
kombinace kromě  
psycholeptik 

Perorální  5 666 989 5 685 706 6 296 278 4 512 788 5 664 032 
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N02BE71 Paracetamol, 
 kombinace s 
psycholeptiky 

Perorální  2 041 303 1 649 550 1 911 373 2 957 185 1 518 512 

N02BE71 Paracetamol,  
kombinace s 
psycholeptiky 

Rektální  195 287 207     

N02BG08 Zikonotid Parenterální          10 

N02CA01 Dihydroergotamin Nosní  6 031 3 317       

N02CA01 Dihydroergotamin Perorální  52 965 12 336 8 231     

N02CC01 Sumatriptan Nosní  3 015 2 055 1 453 4 295 5 154 

N02CC01 Sumatriptan Parenterální  999 935 1 058 927 1 078 

N02CC01 Sumatriptan Perorální  116 237 159 867 276 591 307 961 348 677 

N02CC02 Naratriptan Perorální  13 797 8 630 6 605 5 644 5 410 

N02CC03 Zolmitriptan Nosní  1 322 1 145 397     

N02CC03 Zolmitriptan Orální  830 626 279     

N02CC03 Zolmitriptan Perorální  36 057 25 539 17 970 15 208 15 777 

N02CC04 Rizatriptan Perorální  50         

N02CC06 Eletriptan Perorální  70 916 63 267 62 030 58 154 59 537 

N02CC07 Frovatriptan Perorální  4 12 431 25 224 34 233 25 825 

N02CX01 Pizotifen Perorální  4 643 4 385 4 825 4 901 5 689 

CELKEM CELKEM N02   35 839 
911 

32 636 
379 

35 229 
357 

32 359 
105 

30 833 
759 

CELKEM CELKEM      64 225 
334 

59 213 
333 

64 184 
771 

59 885 
187 

54 368 
239 
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