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Úvod: Diplomová práce se zabývá problematikou farmakoterapie arteriální hypertenze. 

Arteriální hypertenze se řadí mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému. I přes 

pokrok ve farmakoterapii a zavedení nových skupin antihypertenziv do medikace je současná 

léčba a kontrola arteriální hypertenze nedostatečná. 

Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit hlubší povědomí hypertoniků o své nemoci, zda 

dodržují terapii a pokyny lékaře a mají přehled o své aktuální hodnotě krevního tlaku. Byl 

posuzován efekt antihypertenzní terapie včetně shody lokální preskripce se současnými 

doporučeními. 

Metodika: Data byla získána z dotazníkové prospektivní studie. Průzkumný soubor tvořilo 

320 náhodně oslovených hypertoniků žijících ve Štětí a jeho okolí. Dotazníkové šetření bylo 

prováděno od července 2011 do listopadu 2012. Dotazník obsahoval 2 charakteristiky 

respondentů (pohlaví, věk) a 7 cílených dotazů. 

Výsledky: Odpovídala polovina žen a polovina mužů. Průměrný věk mužů byl 59let a 

průměrný věk žen byl 66let. Nejčastěji se pacienti léčili s vysokým krevním tlakem méně než 

10 let. Čtvrtina (25,63%) byla léčena jedním antihypertenzivem. Třetina (34,38%) byla léčena 

kombinací dvou antihypertenziv. Trojkombinací antihypertenziv byla léčena čtvrtina 

nemocných (25,94%). Farmakoterapie se v 88,75% případů shodovala se současnými 

medicínskými doporučeními. Většina oslovených byla se svou léčbou nebo s léky spokojena. 

Změna životního stylu byla doporučena celkově 64% hypertoniků. Pouze 20% nemocných 

přitom nefarmakologická opatření dodržovalo. Svoji aktuální hodnotu krevního tlaku znalo 

87% dotazovaných a léky pravidelně užívala většina nemocných. Tři čtvrtiny hypertoniků se 

léčily s arteriální hypertenzí u praktického lékaře.  

Diskuze a závěr: Výsledky ukazují, že kontrola arteriální hypertenze stále není uspokojující. 

18% hypertoniků nedosahuje cílových hodnot krevního tlaku. V 11% případů se preskripce 

neshodovala se současnými obecně uznávanými doporučeními farmakoterapie arteriální 



hypertenze. Compliance pacientů k farmakoterapii je naopak velmi dobrá. Bohužel 

nefarmakologická léčba je stále podceňována. Jelikož více než tři čtvrtiny pacientů se léčí 

s vysokým krevním tlakem u praktického lékaře, je právě na této skupině lékařů, aby důsledně 

dbala na diagnosticko-terapeutické postupy a zaměřila se na důkladnou edukaci pacientů. 
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