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Retrospektivní analýza spotřeby hypolipidemik 

 
   Studie spotřeby léčiv jsou důležitým úsekem činnosti sociální farmacie. Autor si zvolil 

  skupinu, která v současné době je nejen moderní, ale také velmi sledovaná, představuje 

  totiž léčiva, která jsou pro svoji spotřebu a náklady předmětem racionální terapie.  

  Autor zvolil tedy téma velmi aktuální a v ČR velmi potřebné – hypolipidemika. Jsou v  

  tabulkách  na 5.místě s tendenci stoupající, tak jak poroste s věkem obyvatelstva i 

  nemocnost, kde hrají tato léčiva důležitou úlohu. 

     Cílem práce byla retrospektivní spotřeba v letech 2002 – 2009 v ČR a analýza 

  spotřeby v okrese Karviná, kde díky statistickým údajům VZP mohla být sledována 

  řada faktorů, analyzována a zpracovaná do přehledných tabulek. 

      Výsledky práce pak odpovídají na tyto otázky: 

        l. Porovnání spotřeby jednotlivých hypolipidemik ve sledovaném období u dané 

          kohorty 

       2. Porovnání získaných výsledků v okrese s údaji za ČR 

       3. Porovnání trendu spotřeby jednotlivých skupin hypolipidemik ve sledovaném 

           období 

       4. Porovnání rozdílů spotřeby hypolipidemik u žen a mužů. 

     

      Práce je psaná velmi jasně a přehledně, má na 220 aktuálních citací literatury a to  

  nejen publikovaných u nás,ale ve světové literatuře. Dělení práce je obvyklé – po   

  obsahu, úvodu s cílem práce je přehledná teoretická část, která posuzuje nejen vývoj 

  poznání metabolismu lipidů, jejich rozdělení podle účinku. Dále uveden jasný 

  přehled hypolipidemik a jejich rozdělení od fibrátu, statiny až po vývoj nových. 

  Dále v této části je přehled dietních a režimových opatření, vybrané klinické studie, 

  socioekonomická situace okresu Karviná, metodika DDD a metody sledování spotřeby 

  léčiv. 

      Praktická část obsahuje metodické údaje o postupu sledování a rozsáhlé výsledky 

 zpracovaných do tabulek. Jasná je diskuze a popis získaných výsledků. Závěr mohl být     

 širší , ale je dostatečný a splnil zadané cíle. 

      Kladně hodnotím seznam použitých zkratek, tabulkovou a grafickou část, jakož i  

 seznam vlastních publikaci. 

      Budu rád, když autor vysvětlí zvolený postup citací, alternativní léčbu a rozpory 

které u používání hypolipidemik jsou stále mezi lékaři a pojištěním. 

      Závěrem zdůrazňují, že práci považuji za velmi zdařilou, přehlednou, která splnila 

zadaný cíl Je přínosem pro obor. Doporučuji obhájit a udělení titulu PhD. 
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