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Úvod a cíl 
Specifikum farmakoterapie těhotné ženy spočívá v tom, že současně s matkou je téměř vždy vystaven 
účinkům léčiva i vyvíjející se plod. V České republice není k dispozici dostatek relevantních údajů o 
používání léčiv a dalších terapeutických prostředků během těhotenství. Cílem práce bylo identifikovat a 
analyzovat léčiva, doplňky stravy, prostředky alternativní a komplementární medicíny a informační 
zdroje používané ženami během těhotenství. 
 
Metodika 
Bylo provedeno observační průřezové dotazníkové šetření. Dotazník byl distribuován po dobu 6 týdnů 
během května a června 2015 na třech odděleních šestinedělí Ústavu pro péči o matku dítě v Praze všem 
pacientkám, které splnily vstupní kritéria. Srozumitelnost dotazníku byla ověřena pilotním šetřením, tyto 
výsledky nebyly zahrnuty do hodnocení. Dotazník se skládal ze 61 otázek uzavřeného, polootevřeného i 
otevřeného typu, jeho součástí byl průvodní dopis se vstupními kritérii. Dotazník byl anonymní, 
vyplňován respondentkami samostatně. Data byla analyzována a vyhodnocena pomocí deskriptivní 
statistiky, a s využitím vybraných testů byly analyzovány vztahy a závislosti mezi vybranými proměnnými. 
 
Výsledky 
V daném období bylo hospitalizováno 440 žen, z nichž bylo osloveno 427 a vstupní kritéria splnilo 418 z 
nich. Dotazník vyplnilo 275 žen (návratnost 65,8 %) průměrného věku 32,3 let (SD ± 3,9), z toho 49,1 % 
žen bylo prvorodiček a 62,5 % žen dosáhlo vysokoškolského vzdělání. 90,5 % těhotenství bylo 
plánovaných. Alespoň jedno chronické onemocnění vyžadující léčbu uvedlo 32,7 % žen. 97,8 % žen 
uvedlo, že trpělo v těhotenství nějakými akutními obtížemi, alespoň jeden jakýkoli přípravek na tyto 
obtíže užilo 82,5 % z nich (nejčastějším důvodem pro léčbu byly rýma, bolest v krku, pálení žáhy nebo 
gynekologické infekce). 
24,4 % žen uvedlo zkušenost s homeopatiky a 53,8 % žen s fytoterapií. 58,5 % žen užívalo multivitamíny 
pro těhotné. 78,9 % žen potřebovalo informace o užívání léčiv v těhotenství. 
 
Závěr 
Užívání léčiv nebo jiných přípravků těhotnými ženami na akutní symptomy nebo v rámci prevence bylo 
poměrně časté. Jako nezbytné se proto ukazuje zaměřit pozornost na zvýšení informovanosti jak 
těhotných žen, tak i zdravotníků, a to zejména s ohledem nedostatek relevantních údajů o poměru 
risk/benefit u volně dostupných prostředků používaných k samoléčbě u těhotných žen. 
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