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1. Úvod práce 

Moderní léčiva (LČ) představují účinné prostředky charakterizované specifickým mechanismem 

působení a dnes patří mezi esenciální prostředky používané ve zdravotnictví. Mezi očekávaným 

benefitem ordinované terapie ověřeným, např. klinickými studiemi, a účinkem LČ v běžné klinické 

praxi je často poměrně značná propast. Podílet se na tom může mnoho ovlivnitelných faktorů.1 

S postupným rozšiřováním a zlepšováním farmakoterapeutických možností v systému zdravotní 

péče výrazně vzrůstají léková rizika, která mohou nezřídka vyústit až v poškození pacienta nebo jeho 

úmrtí. Pravděpodobně je to dáno zejména zaváděním nových, velmi účinných LČ, inovací léčebných 

postupů a/nebo celkovým zintenzivněním zdravotní péče. Laická ani odborná veřejnost si ale dosud 

dostatečně neuvědomuje, že právě podávání LČ může být značně rizikové a je mnohem méně 

bezpečné než např. letecká doprava, přestože letecká neštěstí přitahují mnohem větší pozornost.2 

Dokument „To Err Is Human: Building a Safer Health System“, který v roce 1999 publikovala Kohn 

a kol., resp. „US Institute of Medicine“,3 vyvolal mohutnou odezvu nejen ve Spojených státech 

amerických (USA), ale i v Kanadě nebo v Evropě, např. ve Velké Británii (VB), a bezpečnost pacientů 

se stala důležitou otázkou pro všechny hlavní mezinárodní zdravotnické organizace.4 Bezpečnost 

farmakoterapie je nyní zároveň jedním z klíčových parametrů při hodnocení kvality poskytované 

zdravotní péče. Nárok na bezpečnou farmakoterapii je považován za právo každého pacienta.5 

Ze všech dostupných léčebných možností jsou právě LČ velmi často podávána samotným pacientem. 

Maximální úspěch léčebné intervence a minimalizace jejích rizik proto závisí na aktivní účasti 

pacientů, kteří však potřebují objektivní informace k zajištění léčebného přínosu.6 

Klinická farmacie (KF) je moderní, vědecký a multidisciplinárně zaměřený zdravotnický obor, který 

se nachází na pomezí farmacie a medicíny. KF je primárně orientována na optimalizaci 

farmakoterapie pacienta. Jejím cílem je tedy, aby bylo každému pacientovi podáno účinné, 

bezpečné a pokud možno nákladově efektivní LČ. KF je oproti ostatním oborům farmacie nejvíce 

orientovaná na pacienta a jeho farmakoterapii. O principy KF se mohou opírat všichni farmaceuti 

působící v různých typech zdravotnických zařízení (nemocnice, ambulance lékařů, zařízení 

lékárenské péče) a současně je mohou uplatnit farmaceuti při poskytování domácí péče. Komplexní 

pohled klinického farmaceuta je dán integrací znalostí a dovedností aplikované farmakologie, 

farmakokinetiky, toxikologie, farmakoepidemiologie, farmakoinformatiky, farmakoekonomiky 

a dalších farmaceutických, medicínských a sociálních disciplín. K dosažení terapeutických cílů 

klinický farmaceut aplikuje informace z doporučených postupů (DP) postavených na medicíně 
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založené na důkazech (EBM), kriticky hodnotí informace nalezené v biomedicínských informačních 

zdrojích, opírá se o recentní vědecké poznatky a nově vznikající technologie, postupuje v souladu 

s platnou legislativou a řídí se profesní etikou a ekonomickými principy. Klinický farmaceut proto 

musí spolupracovat s mnoha jinými zdravotnickými obory a díky tomu může být určitým pojítkem 

a lídrem činností směřujících k podpoře tzv. kultury bezpečnosti při používání LČ, a to na všech 

úrovních zdravotních systémů.7, 8, 9 

Na myšlenky KF navazuje a v praxi je dále rozvíjí farmaceutická péče (FP) postavená 

na zodpovědném poskytování farmakoterapie za účelem dosažení optimálních výsledků, které mají 

přispět ke zlepšení kvality života pacienta.7, 10 

Perspektivy FP v České republice (ČR) jsou náplní předkládané dizertační práce. Základem je 

management „drug-related problems“ (DRP) a orientace na konkrétního pacienta.  
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2. Cíl práce 

Cílem práce bylo analyzovat možnosti, jak aplikovat KF do FP. Práce se skládá z těchto dílčích částí: 

 analýza role lékárníka (LEK) při identifikaci a řešení DRP, 

 analýza revize zdravotnické dokumentace jako nástroje k identifikaci DRP, 

 analýza konzultační činnosti poskytované pacientům v lékárně,  

 analýza názorů, postojů a zkušeností vybraných skupin zdravotníků na generická LČ 

a generickou substituci (GS). 
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3. Teoretická část práce – současný stav poznání problematiky  

3.1. Farmaceutická péče – definice, klíčové milníky a perspektivy  

Koncept FP se stále vyvíjí a odráží celosvětové i regionální společenské a profesní změny. Vznik FP 

a její potřeba vyplynuly z postupných změn ve farmacii a celém zdravotnictví v minulém století. 

V první řadě se jednalo o zavádění účinných, ale často poměrně nákladných LČ, a potřebu mít 

k dispozici specialisty na tuto problematiku.11 Rozvoj farmaceutické, resp. lékárenské praxe směrem 

k pacientovi a rozvoj odpovědnosti za LČ dále podnítil nutnost větší integrace v celém zdravotnictví. 

Původně byl farmaceut spíše izolován a s ostatními zdravotníky komunikoval omezeně.12 Zavedením 

průmyslové výroby LČ vznikl také určitý prostor pro nové uplatnění farmaceuta, který se do této 

doby věnoval samoléčení spíše okrajově, přičemž prvotně byla náplní jeho činnosti především 

příprava, výroba a kontrola LČ.13 

Na vzniku konceptu FP se výrazně podepsalo zavádění KF do amerických nemocnic. Tyto pionýrské 

aktivity začaly v 60. letech minulého století. Ve spolupráci s ostatními zdravotníky se farmaceuti 

začali podílet na péči o hospitalizované pacienty a postupně přenesli principy KF i mimo nemocnice. 

O první vymezení FP se v roce 1976 pokusil Mikael a kol.14  a následně v roce 1979 „American 

Association of Colleges of Pharmacy“ a „American Pharmaceutical Association“ vypracovaly 

Standardy správné farmaceutické praxe, jejichž plnění bylo podmínkou realizace farmaceutické 

praxe v USA. Na jejich základě byla také představena první moderní definice FP, kterou D. Brodie 

formuloval jako péči zahrnující individuální posouzení nutnosti farmakoterapie a poskytnutí 

požadovaného LČ doplněného o patřičný servis před, během a po ukončení léčby, protože jedině tak 

lze docílit optimální, bezpečné a účinné terapie. Kontinuitu poskytované péče lze pak zachovat 

při používání zpětné vazby od pacientů.15, 16 

V roce 1990 publikovali Ch. Hepler a L. Strandová klíčovou práci „Opportunities and responsibilities 

in the Pharmaceutical Care“.10 Uvědomovali si, že profese farmaceuta v nemocnici se díky zavádění 

KF za předchozích 30 let změnila a že je to šance i pro veřejné LEK. Domnívali se, že budoucnost 

farmacie spočívá v prevenci morbidity a mortality spojené s užíváním LČ. Opírali se o skutečnost, 

že většinou lze lékově navozené morbiditě a mortalitě předcházet. Tzn., že farmaceuti mohou 

pomoci redukovat nežádoucí účinky (NÚL), zkrátit dobu hospitalizace pacientů a snížit tak celkové 

náklady spojené s péčí o takto ohrožené pacienty. Mezi příčiny těchto komplikací farmakoterapie 

zařadili: nevhodnou preskripci; nesprávné dodání, vydání nebo podání LČ; idiosynkrazii v anamnéze 

pacienta; nedostatečný monitoring terapie nebo nevhodné chování pacienta. Morbidita, 
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popř. následná mortalita spojené s užíváním LČ představují klinickou nebo bio-sociální manifestaci 

neřešených tzv. DRP.10, 17  

Hepler a Strandová zároveň popsali 8 kategorií DRP: nevhodná indikace LČ, nesprávný výběr LČ, 

subterapeutické dávkování, předávkování, nemožnost přijímat LČ, NÚL, použití neindikovaného 

LČ.10, 18 Touto, dnes již obvykle nepoužívanou, kategorizací DRP chtěli přinést určité prvky 

systematizace do farmaceutické praxe. Kategorizace měla sloužit samotným farmaceutům 

při výzkumu nebo v denní praxi, dále měla být nástrojem k evidenci jejich činnosti a prostředkem 

při komunikaci s ostatními zdravotníky nebo pomoci při tvorbě standardů farmaceutické praxe.17 

Hepler  a Strandová definovali FP jako odpovědné poskytování farmakoterapie za účelem dosažení 

optimálních výsledků, které zlepšují kvalitu života pacienta. FP by měla směřovat k vyléčení 

onemocnění, snížení nebo odstranění jeho symptomatologie, zpomalení vlastního patologického 

procesu nebo zabránění projevům onemocnění účinnou prevencí. Farmaceut by se měl ve 

spolupráci s pacienty a ostatními zdravotníky podílet na vytvoření, realizaci a kontrole 

terapeutického plánu s cílem dosáhnout očekávané terapeutické výsledky. Přesto je za hlavní úkoly 

poskytovatelů FP považována prevence DRP a identifikace a řešení potenciálních i už 

manifestovaných DRP. Spolu s lékařskou a ošetřovatelskou péčí tvoří FP integrální součást zdravotní 

péče. FP by dle názoru Heplera a Strandové měla směřovat k přímému prospěchu pacienta 

a za svoje kroky by pak měl být farmaceut odpovědný přímo pacientovi.10  

Později L. Strandová ve spolupráci s dalšími kolegy definici FP upravila. Zdůraznila, že FP není jen 

teorie praxe, ale také pohled na svět. FP by měla směřovat k přímému prospěchu pacienta, neboť se 

jedná o praxi, kdy farmaceut přebírá přímou odpovědnost za potřeby pacienta ve spojení s LČ a je 

věrný tomuto závazku.16, 19 

Za zlomový z hlediska FP lze označit i rok 1993 a kongres Mezinárodní farmaceutické federace (FIP), 

na kterém byl představen dokument Světové zdravotnické organizace (WHO) definující roli 

farmaceuta v systému zdravotní péče. Členským státům federace bylo prezentováno, jakým 

způsobem by se měla FP dále vyvíjet. Pozornost byla věnována faktorům, které ovlivňují racionální 

zacházení s LČ, a jak se mohou na procesech optimalizace farmakoterapie podílet i farmaceuti 

působící ve veřejných lékárnách.17  

Do této doby se vývoj koncentroval zejména do USA. V Evropě lze za průkopníky označit Dánsko 

a VB.17 Za první ucelenou evropskou platformu zaměřenou na FP lze označit „Pharmaceutical Care 

Network Europe“ (PCNE), kterou založili evropští výzkumní pracovníci z řad farmaceutů. Cílem PCNE 

je pomoci při rozvoji farmacie v duchu principů FP, a to podporou zavádění FP do běžné praxe, 
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koordinací a stimulací výzkumu napříč zeměmi Evropy nebo organizováním pracovních konferencí 

zaměřených na výzkum i farmaceutickou praxi.20  

V roce 1998 byla na kongresu FIP zrevidována první Heplerova definice.10, 17 FP byla charakterizo-

vána jako zodpovědné poskytování farmakoterapie za účelem dosažení konečných výsledků, které 

směřují ke zlepšení nebo udržení kvality pacientova života. Je postavena na principech spolupráce s 

cílem zabránit nebo identifikovat a řešit DRP nebo jiné problémy související se zdravím pacienta. 

Přitom se jedná o kontinuální proces zlepšování kvality při používání léčivých přípravků (LP).6 

K naplnění těchto cílů je třeba, aby byl vytvořen a aktivně pěstován vztah mezi farmaceutem 

a pacientem. FP nelze poskytovat bez znalostí informací o pacientovi a tyto znalosti se navíc musí 

promítnout do terapeutického plánu. V případě LČ vázaných na lékařský předpis je nutné zapojení 

a aktivní spolupráce s předepisujícím lékařem. Vybrané informace z terapeutického plánu musí být 

pacientovi vhodným způsobem předány a průběžně kontrolováno jejich pochopení a plnění. 

Součástí komplexního pohledu farmaceuta je i analýza nákladů na terapii, která zohledňuje 

možnosti plátce péče. Intervence farmaceuta a údaje o farmakoterapii pacienta je doporučeno 

vhodným způsobem dokumentovat.6, 17 

V Evropě bylo a stále je k FP přistupováno mnohem méně systematicky a nacházíme proto mnoho 

rozdílů v interpretaci FP, ale i v jejím vývoji.19  Důvodů pro toto tvrzení je poměrně hodně. V Evropě 

nacházíme odlišnosti v politickém uspořádání, ekonomických možnostech jednotlivých zemí, lékové 

politice, organizaci zdravotní péče, se kterou úzce souvisí role a postavení samotného farmaceuta a 

typy jednotlivých zařízení farmaceutické/lékárenské péče, dále v zaměření výzkumu, stupni 

implementace KF nebo formách pregraduálního nebo postgraduálního vzdělávání. Opomenout 

nelze ani jazykové nebo kulturní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Evropy, což se např. promítá 

do terminologie, v literatuře se proto můžeme setkat s mnoha synonymy. Termín „pharmaceutical 

care“ přetrval v Nizozemsku, Německu nebo zemích severní Evropy. Oproti tomu ve VB se vžil 

termín „medicines management“ a ve Španělsku nebo Portugalsku pak spojení „pharmacotherapy 

follow-up“. Shoda nepanuje ani mezi samotnými farmaceuty. Sociální farmacie jako vědní obor 

farmacie upřednostňuje spojení „cognitive pharmacy services“.21, 22 

Určitým stmelujícím prvkem FP v Evropě mohlo být vzdělávání, protože FP měla být vyvrcholením 

studia farmacie.  Už v roce 1996 byla zřízena pracovní skupina pod vedením prof.  Trompa, která 

měla připravit základy pro vzdělávání ve FP. Výsledkem bylo doporučení pro změny ve studijních 

plánech evropských farmaceutických fakult.  Prvním krokem měl být přesun od výuky laboratorně 

zaměřených věd k praktickým a klinickým předmětům orientovaným na pacienta a management 

DRP (Obrázek 1). Změny se dotkly zejména druhé a třetí fáze studia. Druhá fáze studia by měla být 
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postavena na osvojování znalostí a dovedností z patofyziologie, klinické mikrobiologie a biochemie, 

farmakologie, farmakoterapie, farmakokinetiky a komunikace. V poslední fázi farmaceutického 

studia přichází čas na stěžejní klinickou farmacii doplněnou o základy farmakoekonomiky 

a farmakoepidemiologie a její výcvik ve veřejných a nemocničních lékárnách nebo u lůžka pacienta 

ve zdravotnických zařízeních. Van Mil a kol. doporučovali, aby struktura zdravotnictví a aspekty 

spojené se sociální farmacií byly vyučovány již od začátku studia.19, 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Návrh na změnu studijních plánů evropských farmaceutických fakult. Převzato z van Mil a kol. 
19

. 

 

Po více než 20 letech však zůstávají některé otázky spojené s vymezením FP nevyřešeny. V řadě 

zemí přejímá teze FP jiný farmaceutický obor, a to buď lékárenství, nebo KF. FP a KF jsou velmi 

podobné, nejsou však shodné.24  

Prozatím farmaceutická praxe spíše pokulhává za výzkumem. Tzn., že řada nadějných výzkumných 

projektů nenachází uplatnění v každodenní praxi. Existuje poměrně málo zemí Evropy, kde jsou 

činnosti spadající pod křídla FP pevnou součástí obecně uznané zdravotní péče.25 

Bariéry FP 

Mezi stále diskutované bariéry FP zejména z perspektivy veřejných částí zařízení lékárenské péče 

patří: 

 stupeň znalostí a dovedností farmaceuta, 

 nevyhovující pracovní podmínky (místo, čas), 

 nedostatečná komunikace s pacientem nebo zdravotníky, 
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 nedostatek objektivních informací o pacientovi/případu, 

 nedostatečná dokumentace profesních aktivit farmaceuta, 

 chybějící systematické ohodnocení činností farmaceuta, 

 rozdílná interpretace FP napříč Evropou a vyspělými zámořskými zeměmi, 

 nedostatek spolupráce s ostatními zdravotníky.22, 24, 25, 26, 27 

Za jeden z hlavních z problémů brzdící další rozvoj FP v Evropě je považován fakt, že není rozvíjena 

spolupráce mezi jednotlivými skupinami zdravotníků již během studia. Výsledkem je nepochopení 

rolí mezi zdravotníky navzájem, které se poté při vykonávání profese projevuje neochotou 

a nedostatečnou spoluprací. Jako první se pokusili problém řešit v zemích Beneluxu nebo VB, 

když vytvořili podmínky pro společnou výuku studentů medicíny a farmacie v posledních úsecích 

studia orientovanou na otázky spojené s farmakoterapií.22 

Za jednu z klíčových perspektiv FP je považováno aktivní zapojení všech, kteří ji vykonávají, 

do budování kultury bezpečnosti na všech úrovních zdravotnictví, tj. v rámci dispenzační nebo 

konzultační činnosti v lékárně, v ambulancích lékařů nebo na oddělení nemocnic vždy s cílem 

maximálně posílit bezpečnost pacientů.28 

 

FP v podmínkách ČR 

Farmacie v Československu patřila před rokem 1989 mezi progresivnější v Evropě. Bylo to dáno 

např. diferenciací farmaceutického studia, existencí KF a jejím vyučováním už v pregraduálním 

studiu farmacie, důrazem na komunikaci s pacientem, zapojením LEK do komisí racionální terapie, 

rozvojem lékárenské péče směrem k dispenzačním boxům umožňujícím např. selektivní dispenzaci, 

používáním tzv. lékových karet a celkovým zdravotnickým pojetím této profese. Výrazným 

způsobem se na rozvoji lékárenské péče v druhé polovině 20. století podepsalo Rozvojové 

lékárenské středisko, jehož pracovníci dokončili řadu úkolů, které našly praktické uplatnění (např. 

sbírka Praesciptiones pharmaceuticae, tabulky Obvyklé terapeutické dávky LČ pro děti, brožura 

Dispenzační minima nebo lékárenské piktogramy). Tvorbou norem (např. Typizační směrnice – 

Lékárny) a konzultační činností u nově vznikajících lékáren vystupovali aktivně rovněž ve věci 

modernizace nebo typizace zařízení a vybavení lékáren (dispenzační boxy). 

Výraznou změnu přinesl rok 1989, který sice znamenal hospodářské a sociální změny, ale zároveň 

postavil farmaceuty do zcela jiných rolí. Ve zdravotnictví začala hrát stále výraznější roli ekonomická 

stránka. Toto se promítlo zejména do ambulantní sféry zdravotnictví. Řada nadějných projektů byla 
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ukončena nebo výrazně omezena (KF, dispenzační boxy), změn se dočkalo i studium farmacie.  

Moderně vypadající, ale spíše komerčně laděné oficíny lékáren, které stále více potlačovaly 

zdravotnický charakter lékáren, postupně nahradily již zmiňované dispenzační boxy, které 

zajišťovaly soukromí a individuální přístup k pacientovi. Rostoucí zájem o samoléčbu, široká nabídka 

parafarmaceutik, změna způsobu odměňování lékáren (za objem vydaných LP), tlak 

farmaceutického průmyslu, absence regulace sítě zařízení lékárenské péče a později i vstup silných 

provozovatelů lékáren výrazně omezili jak rozvoj KF, tak FP v běžné praxi. Klíčovým tématem 

ve farmacii se stala cenová a obchodní politika, která představovala formu konkurenčního boje.26, 27, 

29, 30, 31, 32, 33, 34 

Přesto nacházíme v recenzovaných odborných periodicích některé zajímavé výstupy, které pochází 

z výzkumných projektů týkajících se FP a zaměřených na určité skupiny pacientů (astmatici)35, 

problematiku samoléčení36 nebo DRP.37 

Na začátku 21. století byly do studijních plánů farmaceutických fakult v ČR implementovány jak 

přípravné předměty pro FP, tak byly zavedeny samotné předměty označované jako „FP“.38, 39 
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3.2. Konzultační činnost v lékárně v České republice a zahraničí 

Poskytování informací o LČ nebo odborné poradenství patří mezi základní profesní povinnosti 

každého farmaceuta.40 V ČR je tato povinnost legislativně zakotvena.41, 42  

Farmaceut poskytuje informace pacientům zejména při dispenzaci LČ v lékárně.  Dále však musí 

komunikovat i s ostatními zdravotnickými profesionály, přičemž komunikace s oběma skupinami 

vyžaduje odlišný přístup a má svoje specifika. Podcenit proto nelze ani přípravu jak v pregraduálním, 

tak v postgraduálním období profesního života. Práce s informacemi musí být postavena 

na zodpovědném postoji, který v první řadě spočívá ve správné formulaci základní otázky. Dalšími 

kroky jsou vyhledání relevantních informací vyplývající z důsledné práce s literaturou, kritické 

zhodnocení nalezených informací a formulace doporučení. Nezbytnou podmínkou je odpovídající 

evidence každé takové činnosti.26, 40, 43 

Konzultace směrem k pacientům je jednou z nejdůležitějších služeb, které nabízí veřejná část 

zařízení lékárenské péče.44 V literatuře nacházíme doklady o tom, že farmaceuti v rámci konzultací 

provádí management DRP, posilují pozitivní přístup pacientů k péči o vlastní zdraví, zvyšují 

spokojenost pacientů s farmakoterapií nebo se podílí se na optimalizaci kvality poskytované péče.45, 

46, 47 

Komplexní poradenství směrem k pacientovi nelze odpovědně realizovat jako součást dispenzace 

LČ. Zkušenosti ze zahraničí naznačují, že řešením mohou být individuální konzultace s pacientem 

prováděné přímo v zařízeních lékárenské péče.45, 48 

Přitom konzultační činnost jako další odborná činnost, kterou realizuje farmaceut nebo jiný 

specialita na danou problematikou, přímo zapadá už do prvního konceptu FP, který byl navržen 

Heplerem a Strandovou.10 

Zejména pro farmaceuty působící ve veřejných částech zařízení lékárenské péče představuje 

konzultační činnost jednu ze stěžejních aktivit, při kterých mohou plně zúročit dovednosti z KF a 

zároveň téměř beze zbytku naplnit vize FP. Současně je to pro ně šance, jak se mohou zapojit 

do dlouhodobých programů zaměřených na prevenci a léčbu civilizačních onemocnění, screening 

rizikových osob a edukaci a osvětu. Dle „American Society of Health-System Pharmacists“ (ASHP) lze 

konzultace s pacientem realizovat nejen v lékárně, ale i u hospitalizovaných pacientů a v rámci 

následné nebo domácí péče. V lékárně mohou konzultace probíhat odděleně od dispenzace LČ nebo 

jako součást telefarmacie.49, 50  
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Definovat konzultační činnosti není zcela jednoduché. V literatuře se setkáváme s krátkými 

definicemi jako poradenství nebo poskytování informací o farmakoterapii. 45 Poradenství je také 

někdy vnímáno jako všechny interakce mezi klientem (pacientem) lékárny a odbornými pracovníky 

lékárny založené na poskytování nebo ověřování informací souvisejícími se zdravím a užíváním LČ.51 

Rees se domníval, že od farmaceutů se rovněž očekává vysoká míra empatie a porozumění.45 

Za konzultační činnost v lékárně je však v podmínkách ČR nejčastěji označován rozhovor LEK 

s pacientem. Od dispenzační činnosti se odlišuje zejména tím, že se uskutečňuje mimo táru lékárny, 

ideálně v samostatné místnosti.  Rovněž se liší z hlediska časového, odborného, komunikačního, 

prostorového, materiálního a technického, a tím se jedná o aktivitu náročnější, než je samotná 

dispenzace za tárou.52 

Navzdory výše uvedenému je však třeba vnímat rozdíl mezi poskytováním informací v rámci 

konzultační činnosti a při ostatních odborných činnostech, které farmaceut vykonává v lékárně.52 

Pro poskytování informací ostatním zdravotníkům se zdá jako vhodnější používat termín informační 

činnost. Specialistou na tuto činnost je klinický farmaceut. Za největší odborníky jsou však 

považováni pracovníci lékových informačních center, kteří se vedle vyhledávání informací a jejich 

interpretace, zaměřují na výcvik ostatních farmaceutů v práci s biomedicínskými informačními 

zdroji.7, 43, 53 

Konzultační činnost, stejně jako myšlenka FP, pochází z USA. Jako součást FP se tato aktivita začala 

rozvíjet přibližně v 90. letech. Pro obavy z nevhodného užívání LČ bylo v rámci přijetí zákona 

„Omnibus Budget Reconciliation Act“ (OBRA´90) vydáno nařízení lékárnám, aby poskytovaly 

poradenství o LČ na lékařský předpis. Následně byl vznesen požadavek, aby byl určitý typ 

poradenství poskytován všem pacientům.49 Oficiálně byla konzultační činnost uznána jako 

management lékové terapie v roce 2003, a to nejen v USA, ale podobně i v evropských zemích.54 

Od toho se také začalo odvíjet její zaměření. 

Konzultační činnost se zabývá celou řadu otázek, hlavní pozornost je však věnována těmto 

oblastem: 

a) zhodnocení osobní farmakoterapie pacienta (poučení pacienta o vhodném užívání LČ včetně 

aplikace specifických lékových forem nebo management potenciálních DRP), 

b) poradenství v samoléčbě nezávažných obtíží, zvláště pokud je nelze odpovědně vyřešit 

během dispenzace za tárou (např. poradenství při poruchách spánku, řešení vybraných 

obtíží u těhotných a kojících žen), 
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c) podpora zdraví a prevence nemocí zejména pomocí monitoringu rizikových faktorů 

s následným posouzením individuálního rizika pacienta (např. poradenství zaměřené 

na obézní pacienty, screening pacientů s rizikem arteriální hypertenze (AH) nebo diabetu 

mellitu (DM) či pacientů s abúzem nikotinu), 

d) podpora adherence k léčbě.52, 55 

Konzultační činnost v podmínkách ČR 

Konzultační činnost se v českých lékárnách začala formovat kolem roku 2000. Dokládá to i šetření, 

které bylo provedeno v rámci diplomové práce „Analýza konzultační činnosti v lékárně.“56 Výsledky 

práce publikovali Malý a kol.52 Větší rozmach této činnosti byl zaznamenán kolem roku 2008. 

Problematiku, která byla nejčastěji náplní konzultační činnosti českých lékáren a která byla 

zmapována v roce 2011, ukazuje Obrázek 2. 

Obrázek 2 Formy poskytovaných konzultací, převzato z Malý a kol.
52

 

 

Teprve nová legislativa dala konzultační činnosti v ČR jiný rozměr a umožnila její další rozvoj. Zákon 

o zdravotních službách z roku 2012 definuje konzultační služby jako „služby, jejichž účelem je 

posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další 

konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším 

poskytovatelem zdravotních služeb nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil.“ 

Do lékárenské a klinickofarmaceutické péče patří dle této právní normy i „poskytování poradenství, 

konzultačních služeb a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, 
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podpory zdraví a posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání LP a postupů 

s tím spojených“.42 

Úroveň zázemí pro konzultační činnost může výrazným způsobem ovlivnit účinnost a možnosti dané 

konzultace. Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost místu, kde má být konzultační služba 

realizována. Jako nezbytné se jeví zajistit takové prostředí, ve kterém se bude pacient cítit příjemně 

a nebude nijak rušen okolím. Za žádoucí jsou považovány jakékoli pomůcky, které pomohou 

podpořit přenos informací od farmaceuta k pacientovi. 48, 49 

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče uvádí, že mezi základní prostory lékárny náleží také 

„prostor pro konzultační činnost a hodnocení účelné terapie nebo pro poskytování lékových 

informací nebo odborné pracoviště pro poskytování lékových informací.“57 

Za jednu z bariér konzultační činnosti jsou proto považovány nedostatečné prostory. Z výše uvedené 

diplomové práce56 vyplynulo, že pouze 25 % lékáren, které poskytovaly konzultační služby, mělo pro 

konzultační činnost vyčleněnou samostatnou místnost oddělenou od dalšího provozu lékárny.52 

Za alarmující zjištění lze označit i fakt vyplývající z další naší práce (Malý a Doseděl, 2012),58 že tři 

čtvrtiny lékáren realizující měření TK prováděly tuto činnost přímo v oficíně lékárny. Vyhrazené 

místo však nebylo ani nijak výrazně odděleno od ostatního provozu lékárny. Přitom měření TK 

představuje aktivitu, která patří mezi nejčastěji poskytovanou formu konzultační činnosti.52 

Samostatná místnost je tedy důležitá nejen kvůli zajištění dostatečného soukromí, ale také proto, 

aby bylo možno např. měření TK nebo selfmonitoring glykémie realizovat lege artis. V případě 

selfmonitoringu glykémie je nutné dodržet i příslušná hygienická opatření. Určitým tolerovatelným 

minimem je konzultační koutek, který však nedovoluje plně využít možnosti konzultační služby.55, 59 

Vybavení konzultační místnosti se odvíjí od zaměření konkrétní lékárny, přesto obvykle obsahuje 

psací stůl se dvěma židlemi, místo k odložení svrchních oděvů, osobní počítač s připojením 

k internetu, dále osobní váhu, metr na měření výšky nebo přístroje na stanovení TK, popř. glykémie 

a hladin lipidů. Vhodnými doplňky jsou placebo pomůcky pro demonstraci správného používání 

složitějších lékových forem nebo vzdělávací a informační materiály určené pacientům.52, 55 

Nezbytnou součástí každé činnosti je její evidence. Ne jinak je tomu v případě konzultační činnosti, 

bohužel nezřídka je evidence zcela opomíjena nebo je nedostatečná.48, 52 Dokumentaci konzultace 

lze provádět pomocí tištěného nebo elektronického formuláře, popř. jiného relevantního nástroje 

(lékové záznamy pacienta). Konkrétní podoba takového formuláře nebo záznamu, resp. konkrétní 

obsah, by měly vycházet ze zaměření konzultace či potřeb lékárny, ale vždy by měla být v souladu 
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s platnou legislativou a mělo by být zachováno pacientovo soukromí. Obecně lze říci, že každý 

záznam by měl obsahovat informace o pacientovi včetně jeho podrobné lékové anamnézy, důvod 

konzultace, navržená a přijatá doporučení nebo odhad míry pacientova pochopení. Písemnou 

zprávou z konzultace lze vybavit pacienta, resp. takto informovat ošetřujícího lékaře. Dokumentace 

je nezbytným předpokladem pro případné nezávislé posouzení konzultace nebo její pokračování 

(zachování kontinuity).49, 55 

Konzultující odborník musí kromě hlubokých odborných znalostí ovládat i dovednosti pro úspěšné 

poradenství. Jedná se hlavně o komunikační schopnosti jako efektivní dotazování, naslouchání nebo 

neverbální kontakt s pacientem (oční kontakt, výraz obličeje, pohyby těla aj.). Konzultaci je třeba 

usměrnit dle psychického a fyzického stavu pacienta nebo jeho kognitivních funkcí. Vítanou 

pomůckou mohou být i psané materiály nebo audiovizuální pomůcky.49 

Poznámky ke konzultační činnosti v lékárně v zahraničí 

V zemích jako USA,60, 61 Kanada62, Austrálie63 nebo VB64 je konzultační činnost téměř rutinní 

záležitostí a obvykle je hrazena ze zdravotního pojištění. Konzultační činnost je usměrňována 

a standardizována pomocí DP. Např. ASHP takové postupy pro poskytování FP v lékárně aktualizuje 

každým rokem. Obsahem DP je kromě jiného vymezení jednotlivých činností při poskytování 

konzultací, odborné nároky na farmaceuty, postup při realizaci konzultací, forma spolupráce 

s ostatními odborníky a vedení dokumentace. Tento postup zajišťuje jednotnost, na druhou stranu 

může odvádět pozornost konzultujícího farmaceuta od samotného pacienta (omezení 

individuálního přístupu k pacientovi).49, 65 

Rozvoj konzultační činnosti v Evropě závisel na míře implementace myšlenek FP do rutinní praxe. Na 

vývoj měla vliv PCNE a také EuroPharm Forum,22 které sdružuje některé evropské farmaceutické 

asociace a WHO. PCNE se samozřejmě výrazně podepsalo na metodice managementu DRP. 

EuroPharm Forum se snaží stimulovat rozvoj FP, resp. konzultační činnosti pomocí projektů 

zaměřených na péči o diabetiky, pacienty s AH, metabolickým syndromem nebo astmatem a kuřáky. 

Nově se věnuje problematice padělků LČ nebo pandemii chřipky.66  

Jako modelové příklady byly vybrány tři státy Evropy, které se liší konkrétním modelem organizace 

konzultační činnosti, spojuje je však systematický přístup. 

Koncept FP a začlenění farmaceutů do systému primární péče je z evropských zemí asi nejlépe 

rozpracován ve VB. Konzultační činnost zde byla rozvíjena již od 90. let 20. století. V roce 2000 byl 

publikován program Národní zdravotní služby (NHS) o naplňování služeb poskytovaných 

farmaceuty. V roce 2003 byl pak připraven plán, jehož cílem bylo mimo jiné zajistit pacientovi 
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snadnou a spolehlivou dostupnost terapie včetně poradenství, zajistit maximalizaci účinku 

a minimalizaci rizik zvolené terapie a přizpůsobit systém zdravotnických služeb potřebám pacienta. 

Konzultační činnost patří mezi doplňkové služby veřejných lékáren VB. K výkonu této činnosti je 

nezbytnou podmínkou získání specializace. Lékárny ve VB mohou poskytovat i další služby, např. 

monitorování hladin LČ s případnou úpravou dávkování (warfarin, lithium), poradenství o odvykání 

kouření, obezitě nebo emergentní antikoncepci, monitoring rizikových faktorů kardiovaskulárních 

onemocnění (KVO), ale i možnost předepisování určitých skupin LČ na základě dohodnutého 

terapeutického plánu (zejména u chronické léčby).67, 68, 69 

Veřejné lékárny, které jsou součástí NHS, využívají v rámci poskytování konzultací, tzv. „Medication 

use review“ (MUR). Jedná se o strukturovaný rozhovor farmaceuta s pacientem s cílem dosáhnout 

efektivní terapie v případě, že pacient užívá více LČ. MUR se zejména zaměřuje na zvýšení 

porozumění pacienta k léčbě, odhalení a řešení DRP včetně problematiky adherence k terapii 

a omezení plýtvání farmakoterapií. Pacient má nárok na tuto službu jednou ročně, pokud si v dané 

lékárně vyzvedl svou farmakoterapii v předchozích 3 měsících. Konečné rozhodnutí, který pacient 

může tuto službu využít, je na farmaceutovi. Alespoň 50 % MUR se však musí týkat definované 

cílové skupiny (pacienti s respiračními onemocněními, pacienti užívající riziková LČ nebo pacienti 

nedávno propuštění z hospitalizace). Konzultace jsou prováděny v místnosti, která zajišťuje 

soukromí pro rozhovor pacienta s LEK. Místnost musí být zřetelně označena nápisem „Konzultační 

místnost“ a musí obsahovat komfortní vybavení pro plnohodnotnou realizaci MUR. Veškerá data 

jsou dokumentována a uchovávaná po dobu 2 let. Souhrnná zpráva je předána pacientovi i 

praktickému lékaři (PL). Ze zdravotního pojištění je však proplaceno maximálně 400 MUR za rok 

na jednu lékárnu. Veřejné lékárny spolupracující s NHS mohou poskytovat i další doplňkové služby, 

jako např. specializované poradenství pro správnou aplikaci zdravotnických prostředků a aplikačních 

pomůcek.69 

Podobně systematický přístup lze nalézt ve Švédsku. Hlavním cílem výdejní činnosti je zajistit, 

aby pacient plně porozuměl tomu, jak a proč má užívat vydávané LČ. Přitom její součástí může být i 

krátká konzultace s pacientem (nepřesahující 15 min.). Konzultační činnost ve švédských veřejných 

lékárnách je chápána jako služba poskytovaná erudovanými pracovníky v oblasti FP. O konzultaci 

může požádat každý pacient navštěvující lékárnu tuto službu poskytující (asi třetina švédských 

veřejných lékáren). Iniciální konzultace trvá zhruba 30 min. a je prováděna v prostoru odloučeném 

nebo částečně odloučeném od běžného provozu lékárny. Následně je pacientovi vytvořen plán 

konzultací dle jeho požadavků a potřeb. Pokračování konzultace s pacientem má význam zejména 

proto, že se mohou objevit nové DRP, dále je kontinuálně kontrolováno dodržení terapeutických cílů 
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a pacient je případně znovu náležitě poučen. Na každou lékárnu připadá jeden až čtyři odborníci 

vyškolení pro konzultační činnost. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané pracovníky, kteří ovládají 

identifikaci, řešení a dokumentaci DRP a jsou schopni adekvátně poradit a podpořit pacienta tak, 

aby bylo dosaženo efektivní terapie. Konzultační činnost je pro pacienty dobrovolná a je 

financována ze státních prostředků, tzn., že pacient za tuto službu neplatí. Švédští lékárníci mohou 

při konzultacích využívat nejen přístupu do národního registru všech vydávaných LČ, ale i 

do záznamů zdravotnické dokumentace pacienta, pokud k tomu dá pacient souhlas. Zároveň mohou 

do této dokumentace zaznamenávat své intervence týkající se DRP. Mají k dispozici i národní 

databázi DRP, která obsahuje jak identifikované DRP, tak provedené intervence farmaceuta týkající 

se farmakoterapie předepisované lékařem i samoléčby.70, 71, 72 

Veřejní lékárníci jsou důležitou součástí systému zdravotní péče ve Španělsku. Od roku 1999 mohou 

lékárníci využívat při FP tzv. Dader metodologii, pocházející z Granady. Jedná se o jednoduchý 

a funkční způsob kontinuální kontroly farmakoterapie (management DRP), který může být 

realizován všemi LEK u jakéhokoliv pacienta a s jakýmkoliv zdravotním problémem či onemocněním. 

Základem je dodržování standardní metodiky, která garantuje účinnost této služby s cílem zajistit 

bezpečnost pacienta. Metoda vychází z používání hodnotícího formuláře, do kterého musí být 

zaznamenány všechny informace o zdravotním stavu pacienta a jeho léčbě. Informace o pacientovi 

jsou získávány formou revize zdravotnické dokumentace, ale i formou rozhovoru, pokud potřebné 

informace nelze z dokumentace zjistit, např. adherenci pacienta. Správný způsob zaznamenání 

všech dat do hodnotícího formuláře je klíčový pro zhodnocení rizik terapie. To znamená např., že i 

když má pacient více LČ pro jedno onemocnění, je třeba identifikovat terapeutický cíl každé 

jednotlivé farmakoterapie. Poté se farmaceut rozhodne, zda může po vyhodnocení formuláře 

v konkrétním případě intervenovat ve smyslu zlepšení zdravotního stavu pacienta, a to směrem 

k pacientovi i k lékaři. Tzv. intervenční formulář obsahuje popis identifikovaných DRP, požadovaných 

změn, které by tyto problémy eliminovaly, a výsledků intervence. Následně by měly být dosažené 

výsledky znovu zhodnoceny pomocí nového hodnotícího formuláře, což je základem kontinuální 

péče o pacienta.73, 74 
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3.3. Optimalizace nákladů na farmakoterapii 

Mezi cíle FP patří i racionalizace nákladů, které musí plátci za LČ, resp. poskytovanou zdravotní péči 

vynakládat.1 

Náklady na zdravotní péči ve vyspělých zemích se rok od roku zvyšují, a to nejen z důvodu stárnutí 

populace, ale také pro nepřetržitě probíhající inovace v oblasti zdravotnických technologií, 

farmaceutického průmyslu či požadavky na včasné zahájení farmakoterapie chronických 

onemocnění.75, 76 Trvalý vzestup spotřeby LČ, a s tím související růst nákladů na zdravotní péči, 

přiměl většinu vyspělých zemí nejen z Evropy ke krokům, které směřovaly k redukci nákladů 

a maximálním úsporám ve zdravotnictví.75 V ČR vzrostly veřejné výdaje na zdravotnictví v letech 

2000–2008 přibližně o 65 %. Přitom roční nárůst činil přibližně 10 %. Podíl z celkových výdajů 

na zdravotnictví vynaložený za LČ dosáhl v roce 2008 až 20 %.77 

Jedním z opatření, které může přinést finanční úsporu, bez toho aniž by docházelo ke snižování 

kvality poskytované zdravotní péče, je navýšení podílu generických LP. Uvažovaná úspora se pak 

týká všech plátců zdravotní péče, tedy i pacientů.75, 78 Touto cestou se vydala řada zemí. Vedle 

vstupu generických LČ na trh je důležitým nástrojem míra jejich uplatnění v rámci generické 

substituce (GS). Ke snížení nákladů na farmakoterapii přispělo vedle zvýšení podílu generických LČ 

na trh také soutěžení mezi výrobci generických LČ.79, 80, 81 

Generický LP může vstoupit na trh po vypršení exkluzivity příslušného originálního LP (obvykle 10 

let), resp. po vypršení patentu originálního výrobce. Kvalitativní i kvantitativní shoda vybraných 

parametrů generického LP a příslušného referenčního originálního LP se prokazuje pomocí 

bioekvivalenčních studií.82, 83 Úspora, kterou v systému vytvoří větší používání generických LČ, může 

zvýšit dostupnost LČ pro širší skupinu pacientů než při používání originálních LČ.84 Pokud není tento 

proces uvážlivý a např. při stanovování cen a úhrad LČ klesne maximální cena daného LČ pod ceny 

v okolních zemích, zvyšuje se pak riziko reexportu a zájem globálních firem na trhu (např. výrobců 

originálních LČ) se odvrací od daného státu, přičemž paradoxně vznikne nedostatek LČ.85, 86 

Používání generických LČ v klinické praxi může být podpořeno GS, která je v některých zemích 

využívána přibližně od 80. let minulého století. Při její aplikaci pacient získává LP se stejnou účinnou 

látkou, lékovou formou a silou. Předpokladem je obvykle i nižší cena ve srovnání s LP předepsaným 

lékařem.87, 88 Dalším možným nástrojem lékové politiky směřujícím k rozšíření generických LP je 

princip generické preskripce. V takovém případě lékař předepíše mezinárodní nechráněný název LČ 

(INN název) a LEK vydá LP, který je nejvýhodnější pro pacienta.89 
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I přes všeobecnou podporu GS, zejména z ekonomických důvodů, je toto téma stále kontroverzní. 

Přináší vlnu nedůvěry a rozpaky ke generickým LP jako takovým, ať ze strany laiků, tak i odborníků. 

Toto je patrné, i když nejsou k dispozici doklady, resp. zkušenosti, které by o negativním vlivu 

generických LP a GS jednoznačně referovaly.90 

V ČR bylo možno GS prakticky aplikovat už dlouhou dobu, přesto nový zákon o LČ (Zákon č. 

378/2007 Sb.), který ji explicitně definoval,41 vyvolal bouřlivé diskuze.91 Stejně jako je popisováno 

v zahraničí, ukazuje se i v ČR, že rozpory obvykle mohou vyvěrat z neznalosti principů vstupu 

generických LP na trh a z neznalosti nebo nepochopení jejich funkce v lékové politice.92 Úspěšnost 

lékové politiky směřující k implementaci GS rovněž závisí na tom, jakým způsobem budou opatření 

přijata lékaři, pacienty nebo LEK.93 Zdravotničtí pracovníci, plátci zdravotní péče a pacienti pak hrají 

důležitou úlohu při snaze zvýšit podíl generických LP na trhu a přispět k redukci výdajů za LČ.94, 95, 96 

Z publikovaných prací vyplývá, že reformy spojené s GS nejsou lékaři přijímány příliš pozitivně, 

přestože jejich preskripce může být tvořena z větší části právě generickými LP.97 Proces 

implementace generických LP a GS do praxe může proto ovlivňovat nepochopení základních 

principů a řada mýtů na straně lékařů.98 Např. praktičtí lékaři (PL) se nebrání používání generických 

LČ, obávají se však jejich rizik a za podstatné považují, aby u pacienta s dlouhodobou farmakoterapií 

nebyly měněny generické LP a pacient užíval stabilně jeden generický LP s danou účinnou látkou.99 

Odmítnutí GS ze strany pacientů může souviset s nedostatkem informací, lékaři by proto měli 

o problematice GS s pacienty mnohem více hovořit, ptát se na jejich zkušenosti s generickými LP, 

případě opravit jejich názory, pokud jsou postaveny na nesprávných informacích nebo mýtech.100 

Negativní vztah lékařů ke GS může také pramenit z tlaku generických farmaceutických firem na ně 

samotné nebo může souviset s nedůvěrou v kvalitu a bezpečnost generických LP vycházející např. 

z předchozí negativní zkušenosti.97, 98, 101 Preskripci generických LP by dle slovinských PL podpořilo 

větší množství informací pocházejících z nezávislého akademického prostředí nebo další klinická 

testování generických LP. 101 

Při GS spočívá role LEK v poskytování informací o kvalitě, účinnosti a bezpečnosti generických LČ. 

Dále je na LEK výběr LČ a poradenství pacientům, aby bylo zabráněno např. záměnám jako důsledku 

GS. Studie z některých vyspělých zemí (z Austrálie a Norska) nebo rozvojové Jamajky zjistily, 

že generická LČ jsou lépe přijímána pacienty, pokud byli správně poučeni LEK, resp. byli LEK 

ubezpečeni o vhodnosti daného generického LČ. Současně lze říci, že rady od LEK týkající se 

generických LČ mohou mít příznivý vliv na preskripční návyky lékařů. Proto je velmi důležité, aby 

měli LEK velmi dobrý přehled o problematice generických LČ.102  
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3.4. Kultura bezpečnosti farmakoterapie 

3.4.1. Úvod a vymezení pojmů 

Lidské omyly jsou jednou z hlavních příčin jakýchkoli nehod. Přestože chybovat je lidské, mohou mít 

tyto omyly až katastrofální následky. Všechny omyly ve zdravotnictví lze označit jako „medical 

errors“.103 LČ jsou důležitou součástí zdravotnictví rozvinutých zemí světa 104 a právě lidské omyly 

spojené s LČ představují významné riziko pro hospitalizace pacientů.103 Za jednu z hlavních příčin 

iatrogenně navozených komplikací terapie jsou považována léková pochybení (ME).105 

Bezpečnost pacientů („patient safety“) je definována jako osvobození od náhodného zranění při 

poskytování zdravotní péče a zahrnuje aktivity zaměřené na zabránění nebo zmírnění nepříznivých 

následků na zdraví pacienta, které mohou vzniknout ve zdravotnictví. Bezpečnost je klíčovým 

prvkem jištění kvality v rámci organizace zdravotní péče.106 Bezpečné používání LČ („safe medication 

practices“; SMP) je důležitou součástí nejen mnoha pacientských inciativ zaměřených 

na bezpečnost, ale především by mělo být jedním z hlavních poslání každého farmaceuta.107 

Farmaceut by měl být vedoucím činitelem aktivit, které směřují k redukci rizik farmakoterapie 

a optimalizaci funkce systémů zaměřených na řízení a kontrolu bezpečnosti pacientů při používání 

LČ. Farmaceutický servis by se měl přizpůsobit národním iniciativám zaměřeným na výše uvedené 

činnosti.108 

Soudobé pojetí FP vnímá farmaceuta jako odborníka na LČ, od kterého se v první řadě očekává 

podpora optimální terapeutické hodnoty LČ redukcí DRP prostřednictvím maximalizace účinku 

a minimalizace rizik užívané farmakoterapie při současné optimalizaci nákladů.10 

DRP, míněno jako jakýkoliv problém spojený s farmakoterapií, je definován jako událost nebo 

okolnost spojená s farmakoterapií, která skutečně nebo potenciálně brání v dosažení zamýšlených 

zdravotních výsledků.109, 110 Mezi DRP jsou řazeny případy jako preskripce nevhodných LČ z důvodu 

věku, klinického stavu nebo přidružených onemocnění pacienta nebo naopak chybějící LČ s 

výrazným dopadem na mortalitu nebo základní onemocnění pacienta; klinicky relevantní lékové 

interakce (LI); riziko non-adherence nebo NÚL.70, 111 Mezi DRP patří jak aktuálně manifestované 

případy DRP (např. vyrážka jako NÚL nebo selhání léčby jako důsledek nesprávné dávky LČ), 

tak pouze potenciální DRP, při jejichž neřešení však hrozí poškození pacienta (např. preskripce 

diklofenaku u pacienta s renálním selháním, preskripce klarithromycinu pacientovi užívajícímu 

warfarin).112 

DRP se v klinické praxi vyskytují poměrně často.113 Mohou vznikat při každé činnosti, kdy se zachází s 

LČ, přičemž lépe zmapováno a za jako více rizikové je považováno nemocniční prostředí. Souvisí to 
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nejen s pacienty, kteří mohou být ve velmi vážném zdravotním stavu, ale i s LČ, protože nezřídka 

musí být parenterálně podána velmi účinná LČ. Svými důsledky mohou DRP přispívat ke snižování 

kvality zdravotní péče, poškození zdraví pacientů, hospitalizaci nebo k úmrtí pacientů. Současně se 

zvyšují náklady, které musí být vynaloženy na korekci komplikací s DRP spojenými např. tím, že u již 

hospitalizovaných pacientů se prodlužuje doba jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení.110, 114, 115, 116 

Velkému množství DRP lze naštěstí vhodným způsobem předcházet. Takové případy DRP jsou 

označovány jako „preventable“. 113, 115 

Přitom DRP představují jakýsi deštník nad problémy spojenými s farmakoterapií117 a lze pod ně 

zahrnout NÚL, ME a nežádoucí lékové jevy (ADE).110 Jedním z úskalí je však opět terminologická 

a metodologická nejednotnost a absence českých ekvivalentů. Definice jednotlivých kategorií a 

jejich příklady shrnuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 Definice kategorií spadajících pod DRP.
4,

 
41, 106, 110, 118, 119, 120

 

 Definice Příklady 

NÚL 

Nepříznivá a nezamýšlená odezva po podání jednoho 

LP (nebo více), která se dostaví po dávce běžně 

užívané k profylaxi, léčení či určení diagnózy 

onemocnění nebo k obnově, úpravě či jinému 

ovlivnění fyziologických funkcí. 

Fototoxicita po podání gelu s 

ketoprofenem; 

hypersenzitivní reakce po 

amoxicilinu. 

ME 

Jakýkoliv jev, který může vést k nevhodnému použití 

LČ nebo poškození pacienta nebo se na nich může 

spolupodílet, ačkoliv je zacházení s LČ pod kontrolou 

zdravotníka nebo pacienta. Vznikat mohou při 

předepisování, distribuci, označování nebo přípravě 

LČ a dále při jejich dispenzaci, podávání, užívání. Tyto 

jevy mohou souviset s výkonem zdravotnické 

profese nebo se dotýkat zdravotnických produktů, 

postupů a systémů.  

Preskripce vysoké dávky 

haloperidolu 80letému pacientovi; 

pozdní aplikace antibiotika u 

pacienta se sepsí; 

na místo klindamycinu vydán 

cefriaxon; 

předávkování pacienta z důvodu 

aplikace lékovky s jinou 

koncentrací LČ. 

ADE 

Je definována jako nepříznivá změna zdravotního 

stavu, resp. poškození pacienta, která vzniká jako 

následek farmakoterapie nebo je důsledkem 

nesprávně poskytnuté zdravotní péče při používání 

LČ. Tzn., že může být důsledkem NÚL (vlastností LČ) i 

ME. 

Akutní renální selhání jako 

důsledek kombinace vyšších dávek 

několika nefrotoxických LČ. 

AE 

Je jakákoli nepříznivá změna zdravotního stavu 

postihující pacienta nebo subjekt klinického 

hodnocení, který je příjemcem LP, i když není známo, 

zda je v příčinném vztahu k léčbě tímto přípravkem. 

Pád u seniora užívajícího 

vasodilatancia. 

ADE – nežádoucí léková událost; AE – nežádoucí událost; DRP – lékový problém; LČ – léčivo; LI – léková 

interakce; LP – léčivý přípravek; KI – kontraindikace; ME – lékové pochybení; NÚL – nežádoucí účinek léčiva. 
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Vztahy mezi jednotlivými kategoriemi DRP ukazují Obrázek 3, Obrázek 4 a Obrázek 5. 

Pravděpodobně největší rozpor se týká vztahu mezi NÚL a ME. Podle některých autorit může být 

ME příčinou jak ADE, tak i NÚL (Obrázek 3). Tzn., že ME při zacházení s LČ může skončit jak NÚL, tak 

zdravotní újmou, resp. poškozením pacienta (ADE). K přímému ovlivnění pacienta však nedochází 

naštěstí tak často, např. dle Bates a kol. končí pouze asi 1 % ME poškozením pacienta.118 

K poškození pacienta může vést i NÚL. Pokud je polékové poškození (ADE) důsledkem NÚL, 

je označováno jako „non-preventable“ a tudíž mu nebylo možné zabránit (Obrázek 5). Pokud 

poškození předcházelo ME a je tedy důsledkem ME, je zařazeno do skupiny „preventable“ ADE, kdy 

k poškození pacienta došlo, ale dalo se mu zabránit (Obrázek 4, Obrázek 5). Za potenciální ADE jsou 

označovány události, kdy i přes vznik ME k poškození pacienta nakonec nedošlo, např. proto, že se 

podařilo vliv ME eliminovat, resp. přerušit. (Obrázek 4, Obrázek 5)110, 119, 121 V současném odborném 

písemnictví nacházíme i další přístupy. Např. v monografii Klinická farmacie I. autoři rozlišují 

polékové reakce (nežádoucí a vedlejší účinky) a ME.7 

 

Obrázek 3 Vztahy jednotlivých kategorií řazených pod DRP, převzato z Krähenbühl-Melcher a kol.
110

.  

ADE – nežádoucí léková událost; NÚL – nežádoucí účinek léčiva. 
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Obrázek 4 Vztah mezi NÚL a ADE, převzato z Otero a kol.
121

 

 

 

Obrázek 5 Vztah mezi ME, ADE a NÚL, převzato z Gandhi a kol.
119

  

ADE – nežádoucí léková událost; NÚL – nežádoucí účinek léčiva. 

 

Oproti NÚL, které souvisí zejména s vlastnostmi LČ, jsou ME spíše odrazem kvality poskytované 

zdravotní péče. Monitoring NÚL a jeho analýzy spadají do kompetencí WHO a centrálních 

(např. Evropská léková agentura (EMA)) a regionálních lékových agentur – v ČR je to Státní ústav 

pro kontrolu léčiv (SÚKL).106  

3.4.2. Nežádoucí účinky léčiv 

NÚL je častou, významnou a nákladnou komplikací terapie.122 NÚL může být známým vedlejším 

účinkem LČ nebo se může jednat o dosud nerozpoznaný NÚL.123 Lazarou a kol. ve své metaanalýze 

z roku 1998 zaznamenali, že 7 % hospitalizovaných pacientů bylo postiženo závažnými NÚL a NÚL 

označili za čtvrtou až šestou příčinu úmrtí.124 Systematický přehled a metaanalýza z roku 2012 

(Miguel a kol.)122 však ukázaly, že výskyt NÚL může dosáhnout u hospitalizovaných pacientů až 

16,88 %. Na tento výsledek je však třeba pohlížet s obezřetností, protože byl zatížen velkým 



28 

 

stupněm heterogenity (vliv populace, zkoumaného oddělení nemocnice, metodiky identifikace 

NÚL). Navíc dosud publikované práce dokládají 2,7–15,7% riziko hospitalizací v souvislosti s NÚL.122  

Jak bylo již uvedeno, NÚL jsou běžnou komplikací terapie, proto je na ně zapotřebí pamatovat 

a pravidelně se jimi zabývat v běžné klinické praxi na všech jejích úrovních. Tzn. hledat a podporovat 

způsoby, které povedou k detekci, analýze a hlášení případů NÚL.125 Jednou z cest je organizované 

spontánní hlášení, kterého se mimo jiné účastní i zdravotničtí pracovníci včetně LEK. Na národní 

úrovni v ČR tuto aktivitu zaštituje SÚKL. Zdravotník je neprodleně povinen hlásit již podezření 

na závažný (smrt, ohrožení života, hospitalizace nebo prodloužení hospitalizace, trvalé či významné 

poškození zdraví nebo vznik pracovní neschopnosti, vrozená anomálie či vrozená vada u potomků) 

nebo neočekávaný (povaha, závažnost nebo důsledek NÚL jsou v rozporu s informacemi uvedenými 

v souhrnu údajů o přípravku u registrovaného LP nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi) 

NÚL (včetně LI, případů teratogenity nebo předávkování) a jiné skutečnosti související s použitím LP 

(zneužití, závady LP).41, 126  Model zapojení LEK do monitorování a hlášení NÚL dle ASHP zdůrazňuje 

roli LEK nejen při identifikaci a hlášení NÚL, ale rovněž při analýze a informační činnosti směrem 

k pacientům i zdravotnickým profesionálům.127 

V praxi je rozlišováno 6 typů NÚL (přehled byl vypracován s použitím uvedených informačních 

zdrojů).7, 128, 129, 130, 131 

 Typ A („augmented“) 

o farmakologicky předvídatelná reakce, NÚL je závislý na dávce a vlastnostech LČ, 

typická je vysoká morbidita a nízká mortalita, tvoří asi 80 % všech NÚL, 

o např.: zácpa po opioidech nebo anticholinergních LČ (vedlejší účinky LČ), 

serotoninový syndrom po tramadolu, hypotenze po podání antihypertenziv, 

o NÚL lze eliminovat snížením dávek nebo přehodnocením souběžné terapie, 

o NÚL lze předcházet přísnou individualizací terapie. 

 Typ B („bizzare“) 

o farmakologicky obtížně předvídatelná reakce, není závislý na dávce, typická je 

vysoká mortalita, 

o např.: alergická reakce (reakce z přecitlivělosti – exantém po penicilinu); 

idiosynkratická reakce – vrozená, kvantitativně abnormální reakce organismu na 

podání LČ (porfyrie po karbamazepinu); pseudoalergická reakce – není imunitní 

reakce, klinicky je však velmi podobná, souvisí s přímou aktivací nebo vytěsněním 
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histaminu a dalších mediátorů z mastocytů (bronchokonstrikce po nesteroidních 

antirevmatikách (NSA)), 

o řešením je okamžité vysazení LČ a symptomatická léčba následků, 

o předcházet lze maximálním omezením podávání těchto LČ, v případě idiosynkrazie 

feno- a genotypizací. 

 Typ C („chronic“) 

o souvisí s dlouhodobým podáváním LČ, 

o adaptace na léčbu, dlouhodobé NÚL a toxicita souvisí s kumulací LČ, 

o např.: retinopatie po amiodaronu, nefropatie po analgeticích, dysfunkce 

gastrointestinálního (GI) traktu po laxativech. 

 Typ D („delayed“) 

o projev po delší době latence, 

o např.: mutageneze, teratogeneze (valproát, warfarin, perindopril) a kancerogeneze. 

 Typ E („end of the treatment effect“) 

o syndrom z vysazení (rebound fenomén), 

o např.: tachykardie po vysazení betablokátorů, adrenokortikální insuficience 

po náhlém vysazení glukokortikoidů. 

 Typ F („failure of therapy“) 

o selhání požadovaného léčebného účinku, 

o např.: nedostatečný účinek perorálních kontraceptiv při společném podávání 

s induktory cytochromu P450. 

Pro úplnost je třeba připomenout přechodné NÚL (tzv. efekt první dávky). Tedy NÚL, které se vlivem 

adaptace organismu s časem vytrácejí (např. ortostatická hypotenze po ACE inhibitorech (inhibitor 

angiotenzin konvertujícího enzymu), bolest hlavy po některých antihypertenzivech). Pokud NÚL 

nevymizí, je třeba podávání takového LČ u pacienta přerušit. Při managementu NÚL je velmi 

důležité prokázání kauzality. Zde se opíráme o údaje v souhrnu údajů o přípravku, sledujeme 

časovou souvislost (doba mezi podáním LČ a výskytem NÚL) a případně i predisponující faktory NÚL. 

Vybrané faktory včetně příkladů shrnuje Tabulka 2. Současně nelze opomenout hypersenzitivitu 

v anamnéze, individuální změny farmakokinetických a farmakodynamických vlastností daného LČ 



30 

 

nebo vliv non-adherence, resp. nedostatečné edukace. NÚL se obvykle objevují jeden až dva týdny 

po zahájení terapie, u některých LČ se vyskytují až po přerušení terapie (např. náhlé vysazení 

betablokátorů), méně často se projevují až po měsících nebo letech. Při hodnocení ústupu NÚL 

po vysazení farmakoterapie je kladen důraz na farmakokinetické vlastnosti LČ (rychlost eliminace 

a doba účinku v organismu). Příčinnou souvislost s podaným LČ lze pravděpodobně vyloučit, jestliže 

časový vztah mezi NÚL a LČ neexistuje nebo je pochybný, zvláště jsou-li známy jiné faktory, 

které mohly NÚL vyvolat.7, 128, 130 

Tabulka 2 Rizikové faktory NÚL. 

Faktor Podrobnost Příklad Opatření 

Genetika 
genetický polymorfismus 

cytochromu P450 

warfarin, omeprazol, 

diazepam 
screening 

Pohlaví 
rozdíly mezi pohlavími, 

NÚL častěji u žen 
heparin, fenylbutazon rozdílné dávky 

Počet užívaných LČ  
interakce lék-lék, 

lék-potrava 

6 a více LČ zvyšuje 

riziko NÚL přibližně na 

20 % 

redukce dávky nebo 

omezení podání 

Onemocnění, 

poškození orgánů  

renální a hepatální 

nedostatečnost 
morfin nebo lithium 

screening, redukce 

dávky nebo omezení 

podání rizikových LČ 

LČ – léčivo; NÚL – nežádoucí účinek léčiv. 

Pro ověření výskytu NÚL mohou pomoci změny nebo odchylky různých biochemických 

a hematologických parametrů nebo výsledků fyzikálních vyšetření: proteinurie (nefrotoxické LČ), 

vzestup kreatinkinázy (toxické působení na svalovou tkáň – statiny), změny krevního obrazu, anémie 

(ztráty krve – NSA; negativní působení na kmenové buňky – cytostatika; antagonisté prekurzorů 

tvorby krevních buněk – sulfonamidy), pokles kostní denzity (glukokortikoidy), změny maximální 

výdechové rychlosti (poléková reakce LČ ovlivňujících bronchy a plicní funkce – betablokátory).7 

Jako další prostředky k identifikaci NÚL mohou sloužit jejich rozličné klinické projevy (symptomy), 

často nespecifického charakteru: poléková dyspepsie, palpitace, zácpa nebo průjem, změny v dutině 

ústní, kožní změny, dušnost nebo kašel, poruchy vidění, LČ navozené zlomeniny, ovlivnění tělesné 

hmotnosti aj.7, 130 

Velmi obtížně odhadnutelné jsou NÚL s určitou mírou latence mezi podáním a projevem (typy C, D). 

Pomoci zde může monitoring klinických parametrů před, během užívání LČ a po jeho vysazení (např. 

kontrola thyroidálních funkcí u amiodaronu).128 
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3.4.3. Léková pochybení a nežádoucí lékové jevy 

ME je patrně nejrozšířenější typ „medical errors“ jak v primární, tak i sekundární péči.132 ME se 

vyskytují často a snižují kvalitu zdravotní péče.133, 134, 135, 136, 137 ME v preskripci jsou pak považována 

za nejčastější zdroje ME.132 Některé ME mohou skončit poškozením pacienta (ADE),138 lze jim však 

naštěstí předcházet.103 Tato skutečnost je nadějí nejen pro pacienty, ale přináší značně velkou šanci 

i pro farmaceuty, kteří mohou ukázat svoji nezastupitelnost ve zdravotním systému.108 K redukci 

výskytu ME a jejich prevenci je nezbytné rozpoznat je a porozumět jejich příčinám.139, 140 Je známo 

mnoho faktorů, které mohou být příčinami ME v každém kroku, kdy je zacházeno s LČ.139, 141 Jakmile 

byla učiněna chyba, není-li zjištěna a bude-li se tak dít soustavně, může dojít k významnému 

poškození nebo smrti pacienta.132, 142, 143  

Incidenci ME, vycházející z evropských studií, tak jak ji publikovala Expertní skupina pro SMP 

pod Radou Evropy,106 předkládá Tabulka 3. 

Tabulka 3 Incidence ME v Evropě. 

Činnost, kdy ME vznikla  Ambulantní prostředí 
Nemocniční 

prostředí 
Poznámka 

Předepisování LČ 7,5 % 0,3 – 9,1 % 
podíl z předepsaných LČ 

Výdej nebo distribuce LČ 0,1 % 1,6 – 2,1 % 

Podání LČ -------- 5,1 – 47,5 % 
tradiční uložení LČ na 

oddělení 

 

2,4 – 8,6 % 

tradiční uložení LČ na 

oddělení s denní kontrolou 

farmaceuta 

7,2 – 9,1 % 
předpisování je spojeno 

s výdejem LČ 

10,5 % 
manuální jednodávkový 

systém 

2,4 – 9,7 % 
automatizovaný jedno-

dávkový systém 

LČ – léčivo; ME – lékové pochybení. 

Identifikace ME nebo ADE je prvním krokem ke zlepšení bezpečí pacientů.119 Beijet a kol. 

v metanalýze z roku 2002 odhadli náklady spojené s ADE na 10–23 milionů dolarů na 100 000 přijetí 

k hospitalizaci.144 SMP je jednou ze základních oblastí bezpečí pacientů, protože pochybení při 

používání LČ jsou jednou z nejčastějších příčin nežádoucích událostí (AE), kterým lze předcházet.106 

10,8–37,4% AE u hospitalizovaných pacientů je způsobeno používáním LČ.4 Bates a kol. identifikovali 
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6,5 ADE a 5,5 potenciálních ADE (ME) na 100 přijatých pacientů k hospitalizaci, přitom 29 % z nich se 

dalo předejít. 1 % ADEs bylo fatálních, 12 % život ohrožujících a 30 % závažných. ADE ze druhé a třetí 

skupiny se dalo předejít ve 42 % případů.104 ADE mají významné důsledky nejen na ekonomiku, ale i 

na zdraví pacientů. U hospitalizovaných pacientů postižených ADE hrozí v průměru prodloužení 

hospitalizace o 2 dny a zvýšení nákladů na tuto hospitalizaci o více než 2 000 amerických dolarů. 

Navíc tito pacienti mají 3x vyšší riziko úmrtí ve srovnání s kontrolní skupinou.119 

Snažení evropských zemí směřující k SMP podpořila Rada Evropy zřízením „Expert group on safe 

medication practices“, která měla veškeré snahy sjednotit a za všeobecného konsensu vypracovat 

doporučení, která budou základním vodítkem při rozvíjení kultury bezpečnosti při používání LČ 

v Evropě.106 SMP se týkají zejména ADE a ME a jsou postaveny na zodpovědném přístupu všech 

subjektů, kteří přicházejí do kontaktu s LČ přímo (např. farmaceut) i nepřímo (např. pracovník 

lékového informační centra nebo ministerstva zdravotnictví). A zahrnují řadu zejména systémových 

opatření a činností, pomocí nichž se lze vyhnout, eliminovat nebo korigovat výskyt a následná rizika 

ME (např.: automatická kontrola duplicit u elektronicky psaného receptu před jeho vytištěním 

a předáním pacientovi, změna designu obalu LP z důvodu opakovaných záměn, doplnění dalších 

kontrolních mechanismů před podáním LČ pacientovi, zavádění automatizace a robotizace 

do dispenzace, využití jednodávkových systémů při výdeji a podávání LČ). Za jednu ze součástí SMP 

je považován fungující systém hlášení ME („medication error reporting system“; MERS). Pomocí 

něhož jsou v praxi sbírány, evidovány a vyhodnocovány případy ME.106,120, 145 Rozvoj kultury 

bezpečnosti je závislý na součinnosti mnoha subjektů. V některých zemích proto tuto činnost 

vykonávají, popř. koordinují různé organizace nebo instituty primárně zaměřené na SMP.106 V USA 

je to „Institute for Safe Medication Pratices“,146 v Kanadě „Institute for Safe Medication Practices 

Canada“,147 ve Španělsku o „Instituto par el Uso Seguro de los Medicamentos“148 a ve VB pak 

„National Patient Safety Agency“.149  

V ČR jakýkoli institut pro SMP chybí. Veškeré farmakogivilanční aktivity jsou v gesci SÚKL. Na rozvoji 

kultury bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních se aktivním způsobem podílí Spojená akreditační 

komise (SAK). Její funkce spočívá v trvalém zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí 

akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit. Součástí standardů 

řízení kvality a bezpečí je systém hlášení mimořádných/nežádoucích událostí. Za mimořádnou, resp. 

nežádoucí událost je považováno poškození pacienta nebo riziko tohoto poškození způsobené 

činností zdravotnických a nezdravotnických pracovníků nemocnice (včetně zacházení s LČ), nikoli 

onemocněním nebo poraněním pacienta.150, 151  
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3.4.4. Možnosti monitorování DRP 

V praxi jsou využívány tři základní nástroje evidence DRP, resp. ME, NÚL a ADE: spontánní hlášení, 

přímé pozorování (observační studie) a kontrola/revize zdravotnické dokumentace. Spontánně 

hlášeny mohou být jak NÚL, tak ME i ADE. O spontánním hlášení NÚL bylo krátce pojednáno 

v předchozí kapitole práce (3.4.2). Přímé pozorování je pravděpodobně nejpřesnější a 

nejefektivnější metodou kvantifikace DRP zejména pro pochybení při podávání LČ nebo dispenzaci 

LČ. Kontrola, resp. revize zdravotnické dokumentace je diskutována v samostatné kapitole (3.4.5). 

Přesto můžeme říci, že oproti spontánnímu hlášení jsou oba nástroje náročnější na čas, finanční 

prostředky a lidské zdroje. Důležitou roli sehrávají schopnosti každého pracovníka a vlastní 

metodika identifikace DRP.104, 106, 119, 152, 153, 154 

MERS 

Prvním předpokladem pro monitorování DRP je odhalení rizikového chování. Pouhé reportování 

a shromažďování případů nepostačí. Součástí následné analýzy by mělo být odhalení příčiny 

a vyjádření klinické významnosti omylu. Stěžejním výstupem šetření jsou pak závěry pro praxi 

a doporučení stran preventivních opatření. Zpětná vazba je určena nejen chybujícím subjektům, ale 

všem, kteří by se mohli z ME poučit (všechny zdravotnické profese, pacienti, ale také farmaceutický 

průmysl, lékové agentury, státní autority nebo zdravotnické organizace). Svědomitá a opakovaně 

vedená edukace výrazně prohlubuje úspěšnost celého procesu. Hlavní myšlenkou MERS je pak 

poučení se z vlastních chyb při sdílení maximálního množství informací. Úroveň MERS je považována 

za jeden z indikátorů kvality zdravotnického systému.145 

Aby MERS dobře fungoval, je třeba dodržovat určitá pravidla. Osobě, která nahlašuje případ ME, 

by neměl hrozit postih ani jiná restriktivní opatření v souvislosti s daným případem, a to jak 

ze strany nadřazené autority, tak zdravotnického zařízení nebo spolupracovníků. S veškerými 

informacemi musí být nakládáno jako s důvěrnými. Analýza jednotlivých případů patří do rukou 

zkušených a trénovaných odborníků, kteří rozumí nejen klinickým aspektům, ale zároveň jsou 

schopni determinovat podstatu každého pochybení. Zejména u velmi závažných ME může být 

rozhodujícím faktorem čas. Vytvořené závěry odborníků by měly být spíše zaměřeny a v praxi 

následně promítnuty do systémových změn nebo úprav dílčích kroků jednotlivých činností než do 

chování jednotlivce. Implementace vydaných doporučení do praxe je odrazem úspěšnosti celého 

systému.145, 155 MERS je proto obvykle založen na dobrovolném a spontánním hlášení, což se 

především promítá do limitů této formy monitorování (neúplné údaje, omezený počet hlášení, 

neochota hlásit). Výstupy z MERS by měly být zveřejňovány pomocí pravidelných zpráv např. 

ve formě bulletinů. V případě závažných ME existuje v některých zemích systém rychlého varování 
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(obdoba farmakovigilančních aktivit). Povinné hlášení ME je pak spíše vyhrazeno pro velmi závažná 

pochybení vedoucí např. k závažnému poškození pacienta. 106, 107, 145 

Při hlášení se shromažďují odpovědi zejména na tyto otázky:106, 156 

 Za jakých podmínek se událost stala? 

 Při jaké činnosti se pochybení událo? 

 Jak mohly přispět k pochybení předchozí činnosti (např. lékař používal zkratky)?  

 Jednalo se selhání systému nebo jedince?  

 Mohly k dané události přispět další okolnosti týkající se zejména pracovních podmínek 

a prostředí? 

 Jakým způsobem je možno pochybení předcházet, např. změnou v některém procesním 

kroku? 

 Bylo poškozeno pacientovo zdraví, případně v jaké míře (dočasně, trvale, smrt)? 

 Co mohlo být příčinou (např. nedostatečně poučený zdravotník vs. nevhodné pracovní 

prostředí vs. nedodržení vnitřní směrnice)? 

3.4.5. Revize farmakoterapie 

V literatuře nacházíme několik definicí termínu „medication review“. Např. PCNE popisuje revizi 

farmakoterapie jako zhodnocení LČ pacienta s cílem provádět management rizik a optimalizovat 

výsledek farmakoterapie odhalením, řešením a prevencí DRP.157 Samotná realizace revize 

farmakoterapie je závislá na podmínkách, ve kterých probíhá, a míře dostupnosti a validitě 

informací o pacientovi a jeho terapii, ale i účelu revize. Proto je obvykle rozlišováno několik stupňů, 

resp. typů revize farmakoterapie. Např. Clyne a kol. ve VB rozlišují dle účelu 3 typy „medication 

review“ („prescription review“, „concordance and compliance review“, „clinical medication 

review“).158 

Revize farmakoterapie realizovaná farmaceuty/LEK nebo klinickými farmaceuty u hospitalizovaných 

pacientů, v lékárně nebo v rámci domácí péče představuje metodu vhodnou k managementu rizik 

farmakoterapie a optimalizaci zamýšlených výsledků terapie detekcí, řešením a prevencí DRP.114 

Prozatím není zcela prokázáno, do jaké míry se revize farmakoterapie přímo nebo nepřímo podílí 

na redukci mortality nebo následných hospitalizací. Ale např. Royale a  kol. ukázali pomocí 

systematického přehledu, že revize farmakoterapie realizovaná farmaceuty může snižovat 

hospitalizaci pacientů o 36 %.159 Stejně tak chybí doklady o nákladové efektivitě této činnosti. Ale 
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výsledky Cochranovy metaanalýzy ukázaly, že revize farmakoterapie redukuje počet urgentních 

příjmů.160 Typy revizí farmakoterapie dle PCNE shrnuje Tabulka 4.161 

Tabulka 4 Klasifikace revize farmakoterapie dle PCNE. 

Typ Zdroj dat Příklady DRP, které lze obvykle řešit Kdo vykonává revizi 

1 
Léková anamnéza 

(recept) 

LI; duplicity v terapii; dávkování; KI 

nebo nevhodné LČ z důvodu věku, 

pohlaví, jiného onemocnění; náklady; 

částečně NÚL; adherence k terapii 

LEK při dispenzaci 

2a 

Léková anamnéza 

(recept) 

+  

rozhovor s pacientem 

LI; duplicity v terapii; dávkování; KI 

nebo nevhodné LČ z důvodu věku, 

pohlaví, jiného onemocnění; náklady; 

NÚL; adherence k terapii; nesprávně 

poskytnuté informace o užívání LČ 

LEK při konzultaci 

s pacientem v lékárně 

2b 
Zdravotnická 

dokumentace 

LI; duplicity v terapii; dávkování; KI 

nebo nevhodné LČ z důvodu věku, 

pohlaví, jiného onemocnění, poklesu 

funkce eliminačních orgánů; náklady; 

částečně adherence k terapii; NÚL; 

chybějící LČ i přes jasnou indikaci; pro 

LČ chybí indikace; účinnost terapie 

LEK/klinický farmaceut ve 

zdravotnickém zařízení 

3 

Zdravotnická 

dokumentace  

+  

rozhovor s pacientem 

LI; duplicity v terapii; dávkování; 

kontraindikace nebo nevhodné LČ 

z důvodu věku, pohlaví, jiného 

onemocnění, poklesu funkce 

eliminačních orgánů; náklady; 

adherence; NÚL; chybějící LČ i přes 

jasnou indikaci;  pro LČ chybí indikace; 

účinnost terapie; nesprávně 

poskytnuté informace o užívání LČ; 

kontrola DP 

Klinický farmaceut ve 

zdravotnickém zařízení 

DP – doporučený postup; KI – kontraindikace; LČ – léčivo; LEK – lékárník; LI – léková interakce; NÚL – 

nežádoucí účinek léčiva. 
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4. Praktická část práce 

4.1. Analýza role lékárníka při identifikaci a řešení DRP 

4.1.1. Cíl práce 

Analyzovat roli LEK při identifikaci a řešení DRP při dispenzaci LČ a dalších navazujících činnostech. 

A na základě výsledků prezentovaných v předkládané práci a v pracích, na kterých se autor této 

práce podílel jako konzultant nebo spolupracovník (Kavříková 2007;162 Kloc 2009;163 Kotalová 

2013;164 Močárková 2013165) diskutovat možnosti zapojení LEK do SMP. 

4.1.2. Metodika  

Základní popis projektu a výběr spolupracujících LEK 

V srpnu 2006 byli prostřednictvím Časopisu českých LEK osloveni všichni členové České lékárnické 

komory (ČLnK) k účasti do studie. K 31. 12. 2005, resp. 31. 12. 2006 dosáhl počet členů ČLnK 

7076166, resp. 7238.167 Vyzváni byli tedy LEK působící ve veřejných i nemocničních lékárnách. 

V případě nemocničních LEK se počítalo se zapojením těch LEK, kteří působili ve veřejné části 

lékárny a podíleli se na dispenzaci LČ pro veřejnost. Zájemci z řad LEK museli splnit níže uvedené 

podmínky. 

Kritéria pro zařazení do studie: 

 ochota zaznamenávat po dobu 40 pracovních dní do připravených formulářů DRP 

identifikované při dispenzaci LČ, resp. činnostech na dispenzaci přímo navazující (retaxace 

LČ), 

 ochota poskytnout základní osobní a profesní údaje pro účely tohoto výzkumu, 

 ochota postupovat v souladu s metodikou studie, 

 plnění výše uvedených podmínek stvrdit písemný souhlasem. 

95 LEK reagovalo na výzvu a pouze 66 z nich bylo schopno splnit podmínky studie (hlavním limitem 

byly nevyhovující časové, popř. prostorové podmínky). V rámci studie vystupovali všichni zúčastnění 

LEK pod přiděleným kódem. Všichni byli seznámeni s metodikou a obdrželi podrobné informace 

ke studii, zejména ke způsobu sběru dat. 

 

 



37 

 

Observační část práce 

Sběr dat probíhal v období trvajícím 40 pracovních dní mezi listopadem 2006 a březnem 2007. 

Zaznamenávány byly všechny potenciální DRP, které byly LEK identifikovány při dispenzaci LČ, popř. 

navazující činnosti (retaxace LČ) u pacientů, kteří si v daném zařízení lékárenské péče vyzvedávali LČ 

předepsaná lékařem. V této práci nebyla prezentována data týkající se DRP administrativního 

charakteru (např. chybějící podpis lékaře). 

Data byla sbírána pomocí tištěného nebo webového formuláře. Sběr dat byl anonymní a 

shromážděná data byla odpovídajících způsobem chráněna. 

Struktura sbíraných dat: 

 rok narození a pohlaví pacienta, 

 další dostupné údaje z anamnézy pacienta (např. jiná užívaná LČ, onemocnění, abúzus), 

 kompletní údaje o LČ, kterého se DRP týkalo (včetně síly, velikosti balení a dávkování), 

 místo, kde DRP vzniklo, 

 subjekt, který se dopustil DRP, 

 činnost, při které DRP vznikl, 

 způsob odhalení DRP, 

 typ DRP a podrobný popis DRP, 

 zda se DRP u pacienta již někdy vyskytl (opakující se DRP), 

 pravděpodobná příčina DRP, 

 konzultace s lékařem, 

 další konzultace v souvislosti s DRP (např. kolega, databáze LČ, odborná literatura), 

 intervence navržená LEK, 

 doba věnovaná DRP, 

 doporučení, jak případu preventivně bránit. 

Kategorie DRP: 

 problém s indikací LČ, 

 kontraindikace LČ, 
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 překročení maximální dávky LČ, 

 problém s dávkováním LČ (včetně problému s dávkovým schématem, časováním LČ nebo 

dobou léčby a nesprávnou sílou LČ – mimo překročení maximální dávky LČ), 

 potenciální LI, 

 duplicitní preskripce, 

 zaměněno nebo předepsáno jiné LČ, 

 problém s lékovou formou LČ, 

 ohrožení stability a účinku LČ, 

 preskripce LČ přes známou idiosynkrasii, alergický projev u pacienta, 

 problém s přípravou LČ (inkompatibility, nevhodné pomocné látky u individuálně 

připravovaných LČ), 

 jiná. 

V průběhu studie byl zaznamenáván celkový počet receptů, které LEK za období studie vydal.  

Analytická část práce 

Data byla převedena do MS Excel a analyzována.  

Analýza zahrnovala typy kroky: 

 hodnocení relevance DRP (DRP ano; ne; nebylo možno posoudit), 

 kategorizaci DRP dle námi vytvořené klasifikace pro tento typ sběru DRP*, 

 hodnocení správnosti intervence farmaceuta (správná; nesprávná; nebylo možno posoudit), 

 určení klinické závažnosti DRP dle NCC MERP**, 

 kontrolu, doplnění a případnou opravu všech kategorizací jednotlivých skupin dat. 

* Základem byla kategorizace DRP dle „National Coordinating Council for Medication Error 

Reporting and Prevention“ (NCC MERP) upravená v kontextu evropských doporučení a 

zkušeností.106, 168, 169 

** Vyjádření klinické závažnosti vycházelo z „NCC MERP Index for Categorizing Medication 

Errors“.170 
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Analýza dat se opírala pouze o informace, které zaznamenal LEK. Dodatečné doplnění informací 

nebo kontakt s LEK nebyl možný. 

Na analýze dat se podílel autor práce, dále spolupracoval s klinickým farmaceutem, klinickým 

farmakologem a lékařem v předatestační přípravě. Při analýze DRP byly vedle profesních znalostí 

uvedených odborných pracovníků použity i lékové informační zdroje dostupné na Farmaceutické 

fakultě UK. Zejména se jednalo o databáze LČ jako MV-AISLP (Mikroverze-automatizovaného 

informačního systému léčivých přípravků) nebo Thomson Micromedex.171 Odpovědi na některé dílčí 

otázky byly hledány rešerší v bibliografických databázích (PubMed, EMBASE). Dále byly případy DRP 

a jejich řešení konfrontovány s dostupnými doporučeními odborných společností (např. Společnost 

všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)), Česká 

kardiologická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP). 

Statistické zhodnocení bylo provedeno pomocí deskriptivní statistiky (zejména frekvenční analýzy).  

4.1.3. Výsledky 

Základní charakteristika zúčastněných farmaceutů 

Naší studie se zúčastnilo 66 LEK z veřejných i nemocničních lékáren, což představuje 0,9 % 

z celkového počtu LEK mezi roky 2005 a 2006. Charakteristiku skupiny LEK shrnuje Tabulka 5. Jak 

tabulka naznačuje, téměř shodný počet používal k zaznamenávání webový i tištěný formulář. 

Výsledky ukazují, že větší zájem vzbudil projekt u mladších LEK (medián věku 30 let) a LEK se 

specializovanou způsobilostí (téměř dvě třetiny LEK měly složenou atestaci). 

Tabulka 5 Základní charakteristika zúčastněných LEK (N = 66).  

Pohlaví N (%) 

Muži 14 (21,2 %) 

Věk  

Medián 30 let 

Typ lékárny N (%) 

Počet LEK z veřejných lékáren 34 (51,5 %) 

Počet LEK z nemocničních lékáren 32 (48,5 %) 

Získání specializované způsobilosti (atestace) N (%) 

Ano 42 (63,6 %) 
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Doba lékárenské praxe  

Medián 6 let 

Typ formuláře k záznamu dat N (%) 

Tištěný formulář 36 (54,5 %) 

Webový formulář 30 (45,5 %) 

LEK – lékárník; N – denominátor (100 %). 

Identifikované případy DRP 

LEK zaznamenali a označili jako DRP 2333 případů. Při analýze bylo 53 případů vyřazeno. Proto, 

pokud nebude uvedeno jinak, bude dále pracováno se skupinou 2280 případů (denominátor). Tyto 

případy pocházely z 292 771 receptů, se kterými se LEK během daného období setkali. DRP byl tedy 

zaznamenán u 0,78 % receptů, resp. 7,8 na 1000 receptů. 112 (4,9 %) případů nebylo při navazující 

analýze možno posoudit s ohledem na nedostatek objektivních informací o pacientovi, jeho dalších 

zdravotních obtížích, konkrétní indikaci, stavu eliminačních orgánů nebo samotném DRP. Protože 

však existují okolnosti, za kterých by se mohlo jednat o DRP, nebyly takové případy z hodnotící 

databáze vyřazeny. Příkladem může být preskripce 200 mg diklofenaku 31leté pacientce. Ve většině 

případů by se jednalo o překročení doporučené dávky, existují však skutečnosti, za kterých lze dávku 

podávat (např. krátkodobě v indikaci dysmenorey). 

Správnost intervence navržené LEK 

Výsledek hodnocení správnosti intervencí navržených LEK shrnuje Tabulka 6. Téměř 12 % intervencí 

LEK nebylo možno spolehlivě posoudit. Buď nebyl záznam do formuláře o intervenci dostatečně 

pečlivý, nebo se LEK v těchto případech dále nezajímal o individuální riziko u daného pacienta, popř. 

nedostatečně podrobně specifikoval svůj postup při řešení daného problému. Příkladem může být 

případ závažné LI (enalapril + spironolakton + kalium chloratum), u které si farmaceut u pacienta 

nebo následně předepisujícího lékaře spolehlivě neověřil, zda je monitorována, resp. kontrolována 

hladina draslíku v plazmě.  

Tabulka 6 Hodnocení správnosti intervence LEK (N = 2280). 

Typ intervence  N (%) 

Správná intervence LEK 1971 (86,5 %) 

Intervenci LEK nebylo možno spolehlivě posoudit  270 (11,8 %) 
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Nesprávná nebo nevhodná intervence LEK 39 (1,7 %) 

LEK – lékárník; N – denominátor (100 %). 

Zastoupení identifikovaných kategorií DRP 

Podíly jednotlivých DRP sumarizuje Tabulka 7. Některé kategorie DRP uvedené v metodice práce 

byly sloučeny. 

Tabulka 7 Typy a četnosti jednotlivých kategorií DRP (N = 2280). 

Typ DRP N (%) 

Problém s dávkou LČ 1008 (44,2 %) 

Nesprávné nebo nevhodné LČ 524 (23,0 %) 

Chybějící monitoring terapie 202 (8,9 %) 

Nesprávná nebo nevhodná léková forma LČ 184 (8,1 %) 

Problém s dávkovým schématem, časováním LČ, 

dobou léčby 
123 (5,4 %) 

Nesprávný pacient 15 (0,6 %) 

Jiné problémy s LČ 224 (9,8 %) 

DRP – lékový problém; LČ – léčivo, N – denominátor (100 %). 

Ve 44,2 % případů se intervence LEK týkala dávky LČ. Pod tuto kategorii byly zařazeny následující 

problémy: překročení maximální dávky, nesprávná dávka LČ (příliš nízká nebo vysoká), jiná dávka 

nebo síla LČ než pacient měl užívat. Přitom překročení maximální dávky bylo identifikováno celkem 

v 133 případech (5,8 %). Připočteme-li k této kategorii případy týkající se problémů s dávkovým 

schématem, časováním LČ nebo dobou léčby, tvořily DRP s dávkováním téměř 50 % všech 

identifikovaných DRP. 

Kategorie „nesprávné nebo nevhodné LČ” zahrnovala tyto případy: LČ není indikováno nebo je 

kontraindikováno z důvodu věku pacienta, jeho klinického stavu, podmínek léčby, předchozího 

výskytu alergického nebo jiného NÚL při indikaci stejného LČ, dále duplicitní preskripce, chybějící LČ 

nebo zbytné LČ. Duplicitní preskripce se vyskytla v 191 (8,4 %) případech. 

Případy identifikovaných interakcí (lék-lék nebo lék-potrava) tvořily 99 % případů kategorie 

„chybějící monitoring léčby“.  
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Pod kategorii „nesprávná nebo nevhodná léková forma“ bylo zařazeno 58 (2,6 %) případů, které se 

týkaly možného ohrožení stability lékové formy LČ, nejčastěji z důvodu nevhodného zásahu 

do lékové formy LČ (např. půlení LČ s modifikovaným uvolňováním léčivé látky). 

Klinická závažnost DRP 

Možný klinický dopad DRP dokládá Tabulka 8. Poznámka: kategorie s nulovým výskytem nejsou 

v tabulce uvedeny. 

Tabulka 8 Klinická závažnost DRP (N = 2280). 

Kategorie N (%) 

Kategorie „B“  2109 (92,5 %) 

DRP přímo zasáhl pacienta  171 (7,5 %) 

               z toho kategorie „D“  132 (5,8 %) 

               z toho kategorie „E“ 39 (1,7 %) 

DRP – lékový problém; LEK – lékárník; N – denominátor (100 %). 

Tabulka 8: kategorie „B“ (DRP se vyskytl, ale pacienta se DRP přímo nedotkl); kategorie „D“ (DRP se 

dotkl pacienta, intervence LEK zabránila poškození nebo nutnosti dalšího monitorování fyzických a 

psychických funkcí pacienta); kategorie „E“ (DRP dočasně poškodil nebo zhoršil fyzické nebo 

psychické funkce pacienta, avšak stav pacienta nevyžadoval hospitalizaci, stejně tak nebyl nijak 

ohrožen na životě.  

Vybrané charakteristiky identifikovaných DRP 

1121 (49,2%) případů DRP se týkalo pacientů starších 65 let a mladších 18 let.  Frekvenční analýzu 

chybujících subjektů ukazuje Tabulka 9. Je třeba poznamenat, že označení chybujícího subjektu 

může být zatíženo subjektivním pohledem farmaceuta. 2169 (95,1 %) případů DRP zabralo 

maximálně 10 minut pracovního času LEK. 

Tabulka 9 Vybrané charakteristiky identifikovaných DRP (N = 2280). 

Charakteristika N (%) 

Pohlaví 

Muži 833 (38,7 %) 

Věk pacientů 

Do 18 let 232 (10,2 %) 

18–65 let 1148 (50,4%) 
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Nad 65 let 889 (38,9%) 

Neuvedeno 11 (0,5 %) 

Subjekt, který se dopustil DRP  

Lékař 2137 (93,7 %) 

        z toho PL nebo PL pro děti a dorost 1061 (46,4 %) 

Zdravotní sestra 48 (2,1 %) 

Pacient 48 (2,1 %) 

Někdo jiný 47 (2,1 %) 

Činnost, při které DRP vznikl  

Předepisování LČ 2212 (97,0 %) 

Jinak 68 (3,0 %) 

Způsob odhalení DRP  

Dispenzace  2104 (92,3 %) 

Retaxace, jiná navazující činnost nebo neuvedeno 176 (7,7 %) 

Doba věnovaná DRP  

Do 5 minut 1687 (74,0 %) 

5–10 minut 482 (21,1 %) 

Více než 10 minut 111 (4,9 %) 

DRP – lékový problém; LČ – léčivo; N – denominátor (100 %). 

Zdroje informací/konzultace 

V 1662 (72,9 %) případech LEK použili k řešení DRP některý zdroj informací (Tabulka 10). LEK často 

použili více zdrojů informací k řešení jednoho případu. Nejčastěji se obraceli na lékaře nebo využili 

k ověření, resp. doplnění informací, některou dostupnou databázi LČ. V případě lékařů se nejčastěji 

jednalo o lékaře, který LČ předepsal.  

Poznámka: rozhovor s pacientem nebo jinou osobou vyzvedající LČ v lékárně (např. rodič) nebyl 

do tohoto hodnocení započítán. 

Tabulka 10 Zdroje informací použité při řešení DRP (N = 1662). 

Zdroj informací/konzultace N (%) 

Lékař 758 (45,6 %) 

Databáze LČ 738 (44,4 %) 

Lékový záznam pacienta nebo léková historie 153 (9,2 %) 
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v lékárenském programu lékárny 

Kolega 114 (6,9 %) 

Odborná literatura 104 (6,3 %) 

Zdravotní sestra 22 (1,3 %) 

Jiný 277 (16,7 %) 

N – denominátor (100 %). 

Lékové skupiny s DRP  

Podíly jednotlivých skupin LČ na DRP podle (anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčiv 

(ATC klasifikace LČ)) znázorňuje Tabulka 11. 

Tabulka 11 Rozdělení DRP dle ATC klasifikace LČ (N = 2280) 

ATC klasifikace LČ N (%) 

Trávicí trakt a metabolismus (A) 270 (11,8 %) 

        z toho LČ k terapii diabetu (A10)   68 (3,0 %) 

Krev a krvetvorné orgány (B) 65 (2,9 %) 

Kardiovaskulární systém (C) 741 (32,5 %) 

        z toho LČ ovlivňující sérové lipidy (C10) 116 (5,1 %) 

Antiinfektiva pro systémovou aplikaci (J) 223 (9,8 %) 

Muskuloskeletární systém (M) 312 (13,7 %) 

Nervový systém (N) 341 (14,9 %) 

        z toho analgetika (N02) 269 (11,8 %) 

Respirační systém (R) 311 (13,6 %) 

Ostatní 297 (13,0 %) 

ATC klasifikace LČ – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv; LČ – léčivo; N – denominátor (100 %). 

 

4.1.4. Diskuze 

Účast ve studii byla dobrovolná, přesto o tuto aktivitu projevili zájem především mladší kolegové. 

Věková skladba souboru tak neodpovídala reálnému stavu členů ČLnK prezentovanému např. 

ve Výroční zprávě ČLnK za rok 2005.166 Poměr farmaceutů/farmaceutek se blížil celorepublikovému 

průměru prezentovanému ve zmiňované zprávě. 
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Od 31. 12. 2005166 do roku 31. 12. 2011172 se počet zařízení lékárenské péče v ČR zvýšil z 2515 

na 2595. Nezměnil se však způsob odměňování lékárenské péče, konkurence mezi jednotlivými 

zařízeními je proto postavena zejména na cenové soutěži. Naše výsledky z přelomu roku 2006 

a jejich pokračování (Kotalová)164 a (Močárková)165 přináší první ucelenější doklady o odborné 

aktivitě, resp. intervencích LEK veřejných lékáren a veřejných částí nemocničních lékáren 

při dispenzaci LČ předepsaných lékařem a jejich zapojení do SMP. Je potřeba připomenout, že první 

práci zaměřenou na aktivity českých LEK v souvislosti s managementem DRP při dispenzaci LČ 

v lékárně publikovala v roce 2005 Macešková a kol.37 Individualizovaná dispenzace LČ směřující 

k vyhledávání DRP dokládá posun lékárenské péče k FP postavené na maximalizaci účinku 

a minimalizaci rizik farmakoterapie směřující ke kontrole a případné podpoře adherence pacienta 

k nastavené léčbě.173 

Odborná i laická veřejnost podceňuje úlohu veřejných LEK a stále se objevují hlasy, které přidanou 

hodnotu dispenzace LČ jako hlavní aktivity veřejných lékáren směrem k pacientům zpochybňují. 

Naše výsledky však ukázaly, že i dispenzace LČ přináší prostor k identifikaci a řešení potenciálních 

DRP. Přitom řada publikovaných prací dokládá intervence do farmakoterapie u veřejných LEK. 111, 113, 

138, 174,  175, 176, 177, 178, 179 

Většina DRP identifikovaných ve veřejné lékárně nemá za následek hospitalizaci, ale mohou vést 

k nedostatečnému účinku nebo dokonce selhání farmakoterapie. Současně hrozí prodloužení trvání 

onemocnění a navýšení nevyhnutelných nákladů na zdravotní péči.180 

Zajímavé informace přinesla evropské studie (6 zemí), jejichž výsledky publikovala Paulino a kol. 

v roce 2004.181 Bylo zjištěno, že alespoň jeden DRP byl zaznamenán veřejnými LEK u více než 60 % 

pacientů propuštěných z hospitalizace. Práce ukázala, že systematické intervence veřejných LEK 

směrem k propuštěným pacientům nebo jejich zástupcům mohou odhalit velké množství DRP, které 

by mohly výrazně ovlivnit zamýšlený výsledek léčby. Doporučují věnovat více snahy zajištění 

kontinuity péče, protože DRP u pacientů propuštěných z hospitalizace se zdají být velmi časté. 

V rámci naší studie jsme nehodnotili, zda pacient přichází do lékárny po hospitalizaci, ale vzhledem 

k tomu, že nemocniční lékárny v ČR mají svoji veřejnou část, tzn., že nevydávají LČ pouze 

hospitalizovaným pacientům, tak by se měly intenzivněji zaměřit právě na pacienty, kteří byli 

propuštěni z hospitalizace.  V naší studii tvořily polovinu nemocniční lékárny, proto nelze vyloučit, 

že se některé DRP týkaly těchto pacientů. Vedle identifikace DRP, by se však měl LEK zaměřit 

na pečlivější edukaci pacienta, protože často má pacient předepsaná zcela nová LČ nebo odlišná 

od doby před hospitalizací. Tato činnost bude vyžadovat více času a dostatek soukromí. LEK však 

nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, proto se nám v podmínkách ČR a při posilující 
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pozici klinických farmaceutů v lůžkových zdravotnických zařízeních jeví jako vhodnější těsnější 

spolupráce obou skupin farmaceutů. S tím, že edukace a management DRP by mohly ležet více 

na klinickém farmaceutovi, který se s pacientem a jeho anamnézou seznámí při hospitalizaci v rámci 

realizace farmakoterapeutického auditu na oddělení. 

Výsledky ukázaly, že role ve zdravotnictví jsou rozděleny správně. Důležitou roli pro pacienta bude 

vždy hrát v celém procesu (od stanovení diagnózy, rozhodnutí o volbě farmakoterapie, předepsání 

LČ až po jeho dispenzaci v lékárně nebo jeho podání u lůžka) koncový hráč. Tj. poslední odborník, 

který může zasáhnout svoji intervencí dříve, než bude LČ užito pacientem. V ambulantní péči je to 

většinou LEK, který je odborníkem na LČ. Na úrovni nemocnic se situace postupně mění a díky 

působení klinických farmaceutů na oddělení nemocnic, popř. nemocničních LEK např. tím, že se 

podílí na kontrole uložení LČ na oddělení a optimalizaci výdeje LČ daného zdravotnického zařízení. 

Původně zastávaly tuto roli zdravotní sestry, které se však musely mnohdy opírat jen o empirické 

zkušenosti s podáváním LČ než, že by byly systematicky vedeny už v rámci studia k racionálnímu 

podávání LČ a jejich kontrole.182  

Zkušenosti ukazují, jak nezbytná je kontrola všech činností souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče, předepisování LČ nevyjímaje. Budování kultury bezpečnosti je složitý proces, kde by 

farmaceut měl hrát klíčovou roli.132, 183 Aktivní účast na reportování DRP lze považovat za jeden 

z důkazů. 

V rámci pregraduální výuky na Farmaceutické fakultě UK jsou již po řadu let přednášeny 

a diskutovány základní principy kultury bezpečí pacientů. Součástí osnov je terminologie, definice 

rolí jednotlivých zdravotníků, získávání dovedností a znalostí v managementu rizik farmakoterapie, 

diskuze nad systémovými opatřeními vedoucími ke zlepšení bezpečí pacientů (hlášení NÚL, 

identifikace a prevence ME) nebo podpora a realizace výzkumných projektů v této oblasti.184 

Identifikované DRP 

Intervence LEK se ve více než 50 % týkala problému s dávkováním. Tento výsledek byl potvrzen 

v pokračujících studiích (Kotalová a Močárková)164, 165, ale i v zahraničních pracích.177,  185 Vzhledem 

k metodice studie a legislativnímu rámci lékárenské praxe je toto očekávaný výsledek, protože LEK 

je povinen informovat pacienta o dávkování a správném způsobu užití LČ. Velmi často byla 

maximální doporučovaná dávka překračována u LČ ze skupiny NSA. Přitom se jednalo o LČ 

s vysokým potenciálem  NÚL (ketoprofen nebo piroxikam). Rizikovost těchto případů podtrhuje 

skutečnost, že často bylo LČ určeno pro pacienta staršího 65 let. Některé případy z naší databáze 

spojené s NSA jsme v roce 2008 publikovali a na jednotlivých případech ukazovali jejich řešení 
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pomocí algoritmu SAZE.186 Překračování maximálních dávek u běžných infekcí bylo identifikováno 

i u mukolytik. Nevhodné dávkové schéma, resp. problém s časováním se týkal hypolipidemik 

(simvastatin), ACE inhibitorů se středně dlouhým poločasem (enalapril), diuretik, vasodilatancií 

a nootropik (piracetam, ginkgo biloba) nebo antibiotik (např. amoxicilin a kyselina klavulánová 0,625 

g po 8 hod.).  

Při identifikaci duplicitní preskripce mohou LEK pomoci lékárenské programy. Předpokladem je však 

skutečnost, že pacient bude docházet do jedné lékárny nebo budou lékárny spojeny v rámci jedné 

sítě, popř. se bude jednat o některou modifikaci (centrální úložiště receptů).  Duplicitní preskripce je 

neracionální, pacient může zdvojovat dávky, což vede až k překročení maximální dávky LČ. LEK 

identifikovali případy duplicit opět u NSA, dále statinů, betablokátorů, ACE inhibitorů, antidepresiv 

nebo benzodiazepinů. V některých případech se jednalo o tzv. (pseudo)duplicitu, pacientovi byla 

předepsána dvě LČ ze stejné lékové, resp. farmakoterapeutické skupiny (enalapril a trandopril; 

simvastatin a atorvastatin; metoprolol a acebutolol).  Ne vždy byla překročena maximální dávka, 

ale tento fakt by se mohl projevit v non-adherenci pacientů. U LČ ze skupiny NSA nebo 

benzodiazepinů pak hrozilo převážení poměru benefit/risk na stranu rizik. 

V případě nevhodných zásahů do lékové formy LČ (např. půlení retardet bez půlící rýhy nebo tablet 

s acidorezistentní úpravu) se jako nejvíce riziková ukázala LČ, u kterých jsou k dispozici LP 

s modifikovaným i konvenčním uvolňováním (např. diklofenak, metoprolol, alprazolam, tramadol), 

popř. se mezi s sebou odlišovala jednotlivá generická LČ. 

Přestože nejsou LI nejčastějšími DRP70, které LEK v denní praxi řeší, patří mezi DRP, která LEK dokáží 

i za předpokladu, že se potýkají s nedostatkem objektivních informací, poměrně spolehlivě 

identifikovat a ve většině případů i optimálně vyřešit. Při hodnocení případů v naší databázi jsme 

však narazili na nedostatky v managementu LI. Vzhledem k demografickým údajům zapojených LEK 

mohly být důvodem jejich menší zkušenosti nebo omezené využívání informačních zdrojů. LEK se 

opírali zejména o MV-AISLP, který nepřinášel stran LI dostatek validních klinicky orientovaných 

údajů. Přibližně shodný podíl LI byl zaznamenán v německé studii z roku 2005,111 ale naproti tomu 

více než 1/5 DRP tvořily LI ve studii, do které se zapojilo 143 německých veřejných LEK a DRP byly 

identifikovány v rámci dispenzace LČ.180 

Určitým úskalím při řešení LI zůstává vyhodnocení, resp. odhad klinického dopadu jednotlivých 

kombinací LČ. Klinický význam LI je závislý na vnímavosti pacienta, dávkách LČ, jejich účinnosti, 

délce podávání, způsobu aplikace a místu setkání obou LČ. Významným pomocníkem jsou z tohoto 

pohledu zejména biomedicínské databáze specializované na problematiku LI. Ve většině z nich lze 

nalézt strukturovaný management LI včetně klasifikace klinické významnosti LI (např. 
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„contraindicated – major – medium – minor“; kontraindikovaná – závažná – středně závažná – méně 

závažná). Pečlivé vyhodnocení LI pomocí algoritmu SAZE a dostupných databází nemůže nahradit 

odbornost farmaceuta, ale pomůže jej vést spolehlivě k cíli – volbě vhodné intervence.187 Dále jsou 

stručně popsány jednotlivé kroky tohoto algoritmu, který primárně vznikl jako pomůcka LEK 

pro řešení rizik farmakoterapie.188  

Identifikace signálu LI:  K identifikaci LI lze využít některou z již zmíněných databází nebo lékárenský 

program. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pacientům s polyfarmakoterapií nebo LČ s velkým 

interakčním potenciálem, jako jsou warfarin (více mechanizmů LI), theofylin, cyklosporin, 

cytostatika, antikovulziva, antiarytmika, digoxin, psychofarmaka, statiny nebo klarithromycin. Někdy 

jsou odbornou veřejností nesprávně opomíjeny farmakodynamické LI (např. kompetice o receptor, 

potenciace účinku, ovlivnění vnitřního prostředí) a naopak přeceňovány LI na úrovni distribuce. 

Stále větší pozornost je oprávněně věnována LI na úrovni cytochromu P450 (nejvýznamnější 

izoformy: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2). Klinické projevy inhibice, resp. indukce, jsou 

vedle již zmíněných faktorů závislé na vnímavosti konkrétního LČ k enzymovému inhibitoru 

(induktoru). Proto nelze ve většině případů vyloučit společné podávání LČ pouze na základě 

teoretického předpokladu ani uplatnit tzv. „skupinový efekt“. V žádném případě nelze přehlížet 

kombinace s potravou, doplňky stravy nebo fytofarmaky. 

Analýza signálu: Při odhadu závažnosti je nutné brát v úvahu především aspekt interagujícího LČ, 

pacienta nebo lékaře. Mezi přitěžující faktory je možno zařadit LČ s úzkým terapeutickým oknem 

(cyklosporin, theofylin), případné závažné riziko při sníženém účinku LČ (např. antibiotika, 

kontraceptiva, antihypertenziva), ovlivnění vnitřního prostředí (např. hyper- a hypokalémie – ACE 

inhibitory, kalium šetřící diuretika, kortikosteroidy, laxativa, suplementace draslíkem, další 

diuretika), vliv na stav vědomí nebo krevní oběh (např. prodloužení QT intervalu – amiodaron, 

sotalol, haloperidol, domperidon; útlum centrálního nervového systému pacienta – vzájemná 

potenciace LČ se sedativním působením), vysokou dávku LČ (LI na úrovni biotransformace). 

Při analýze je třeba zvážit časové hledisko dané kombinace. Tzn., za jakou dobu a jak dlouho se bude 

LI manifestovat, jak se podepíše časový odstup na klinickém projevu apod. (např. grapefruit a statin 

nebo felodipin vs. ciprofloxacin a vápenaté ionty). Posuzovat je nutno i individuální vnímavost 

pacienta, tzn. věk, stav eliminačních orgánů, jiná onemocnění nebo LČ.  

Změření rizika: Existuje skutečné riziko poškození pacienta? Manifestují se u pacienta projevy 

nevhodné kombinace LČ (např. ospalost a snížená pozornost po terapii benzodiazepiny a H1-

antihistaminiky); pozorujeme např. změny na elektrokardiografu, TK, biochemických parametrů 

(vzestup „international normalized ratio“ (INR) – při warfarinu + fluovoxaminu; změny jaterních 
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testů – např. při paracetamolu, dexamethasonu, methotrexátu, amiodaronu, acitretinu), dochází 

ke zvýšení nebo snížení hladin LČ při monitorování (digoxin, cyklosporin, theofylin)? Opomenout 

nelze fakt, jaký je záměr lékaře. Zda je LI pod kontrolou, zda stav pacienta vyžaduje takto 

nastavenou terapii (tzn., že nemáme k dispozici jinou vhodnější alternativu), zda máme dostatečné 

doklady o kontrole LI nebo samotném užívání LP (biochemická a hematologická vyšetření). 

Nezapomínáme sledovat úroveň adherence k léčbě (např. překračování dávek, „lékové prázdniny“, 

nedodržení dávkového schématu)? 

Eliminace rizika: Intervence (volba optimálního řešení LI) zahrnuje informační servis a edukaci, 

nefarmakologická opatření, záměnu za LČ s nižším interakčním potenciálem, změnu dávkování 

(farmakokinetické LI), změnu způsobu nebo času podání (např. oddělené podávání vápníku 

a fluorochinolonů), kontrolu příznaků NÚL jako následků LI, ve spolupráci s pacientem nebo lékařem 

vysazení LČ zejména u kontraindikovaných (např. simvastatin a klarithromycin), popř. závažných LI 

bez možnosti kontroly.187 

Rizikové lékové skupiny 

Přibližně 1/3 případů se týkala LČ určených k léčbě KVO. Zdá se, že problematika léčby KVO byla LEK 

dobře známa. Prokázal dobrou orientaci v dávkách a dávkových režimech podávaných LČ, 

potenciálních LI, měl přehled v jednotlivých léčivých látkách a příslušných generických LČ apod. 

Přibližně vyrovnané byly podíly DRP u LČ ovlivňujících muskuloskeletární, nervový nebo respirační 

systém. Kolem 10 % případů pak připadlo na antiinfektiva a LČ působící na GI trakt a metabolismus. 

Lze předpokládat, že právě zastoupení těchto skupin LČ převažovala v preskripci, která se dostávala 

k LEK. Nemáme k dispozici údaj o celkovém počtu LČ, se kterými se dostává LEK do kontaktu a nelze 

dostatečně přesně výsledky interpretovat. Přesto bychom mohli zmínit několik faktů, které budou 

dokreslovat uvedené výsledky. LEK dokázal identifikovat a řešit DRP především u ordinovaných 

antibiotik (dávky a dávková schémata), NSA (dávky, rizika podávání), LČ ze skupin antitusik 

a expectorancií (optimalizace podávaných dávek, kombinační léčba při podávání LP z obou skupin) 

nebo hypolipidemik (dávková schémata, adherence, omezení nutnosti půlení lékových forem 

při existenci LP slabší síly, rizika kombinační léčby).  

LEK identifikovali řadu LČ potenciálně nevhodných pro starší pacienty. Nezřídka to byla LČ ovlivňující 

nervový systém (např. benzodiazepiny s dlouhým poločasem). Identifikovali duplicitní preskripci, 

vyjádřili podezření na vznik lékové závislosti, zaznamenali kontraindikované LI (např. triptany 

a ergotamin  vybrané praktické aspekty antimigrenózních LČ jsme poté publikovali),189 

optimalizovali dávky u separand a venen u IPLP a u pacientů s polyfarmakoterapií upozornili na LČ, 
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která mohou zhoršovat další komorbidity pacienta (např. Parkinsonismus vs. cinarizin). 

Problematiku rizik cinarizinu jsme popsali v citovaném článku.190 

Riziková skupina pacientů 

Seniorská populace je přitom ohrožená stran užívání nevhodných LČ191 a vyžaduje specifický přístup. 

Z rešerše literatury je zřejmé, že pokud farmaceuti hrají aktivní úlohu při hodnocení farmakoterapie 

a jsou aktivní v dalším vzdělávání ostatních zdravotnických pracovníků, je farmakoterapie u starších 

pacientů racionálnější. Zdá se, že k optimálnímu využití potenciálu farmaceuta dochází 

v multidisciplinárním týmu zdravotnických profesionálů.192  

Užívání LČ u starších pacientů je často nevhodné a zatíženo řadou chyb. Částečně je to z důvodu 

složitosti samotné preskripce u seniorů a částečně proto, že terapeutickou hodnotu LČ ve stáří 

ovlivňuje řada faktorů, které souvisí s pacientem, poskytovateli zdravotní péče nebo se zdravotním 

systémem. Vysoký výskyt DRP v terapii u starších dospělých osob je dán na jedné straně 

nahromaděním faktorů, které přispívají k DRP u všech věkových skupin, jako jsou 

polyfarmakoterapie, polymorbidita, vysoký podíl pečujících zdravotníků a roztříštěnost péče. 

Na druhou stranu důležitou roli hrají aspekty související s geriatrickou populací (věkem podmíněné 

farmakologické změny, nedostatek konkrétních důkazů o účinnosti a bezpečnosti LČ, nedostatečné 

komplexní geriatrického hodnocení, menší dostupnost LČ s vhodnými geriatrických dávkami 

a celkově nedostatečná harmonizace geriatrických doporučení po celé Evropě).193 Ve všech třech 

našich navazujících studiích se pohyboval podíl DRP u populace nad 65 let mezi 34–42 %.164, 165 

Rizikové činnosti a chybující subjekty 

Logicky se nejčastěji DRP, resp. ME dopustil lékař. Opakovaně se však setkáváme s předepisováním 

zdravotní sestrou, většinou na základě telefonické žádosti pacienta, nezřídka se toto dělo 

bez vědomí samotného lékaře. Toto chování je nutné z pohledu kultury bezpečnosti odmítnout, 

protože představovalo riziko pro záměny LČ nebo bylo předepsáno LČ pro jiného pacienta. 

Konzultace s lékařem proběhla cca ve 45 % případů, v ostatních případech DRP vyřešil LEK sám, 

za pomoci databáze LČ, pacienta nebo se problém odložil, pokud jeho řešení nespadalo do jeho 

kompetencí. Krähenbühl a kol. doložili, že při managementu DRP trvajícím čtyři po sobě jdoucí týdny 

a probíhajícím ve 20 veřejných lékárnách ve Švýcarsku konzultovali LEK DRP s lékařem pouze ve 38 

% DRP.177 V navazujících pracích (Kotalová, Močárková) byla upravena metodika takovým způsobem, 

že předepisující lékař měl být kontaktován vždy (výjimkou byly případy, kdy se jednalo o pacientem 

potvrzený omyl). Podařilo se tak odhalit, že intervence LEK byla předepisujícím lékařem přijata 

u 7585 % případů DRP, jestliže se podařilo lékaře zastihnout a získat jeho vyjádření. Poměrně 
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vysoké procento úspěšnosti LEK podle našeho názoru souviselo s charakterem DRP. Většina DRP 

byla tvořena ME. 

Škoda, že jen v necelých 10 % případů se mohli LEK opřít o lékové záznamy pacienta nebo lékovou 

historii v lékárenském programu lékárny.  

Bariéry managementu DRP v lékárně 

Vedle profesních neznalostí jsou známými bariérami FP při dispenzaci omezené časové možnosti 

a nedostatek objektivních anamnestických informací o pacientovi anebo naopak značné pracovní 

vytížení LEK (podrobněji kapitola 3.1). I přes uvedené bariéry se ukázalo, že i LEK byl během velmi 

krátkého rozhovoru s pacientem při dispenzaci LČ schopen identifikovat DRP a ve většině případů 

zabránit důsledkům DRP a jejich klinickému projevu. Téměř 93 % případů lze označit jako 

„potenciální ADE“, tedy takové, jejichž výsledkem nebylo poškození pacienta. Protože se LEK musí 

opírat zejména o informace uvedené na receptu, můžeme se domnívat, že významným způsobem 

by pomohlo společně sdílení údajů o pacientech („patient medication record“) a jejich propojení 

s elektronickými nástroji detekce jako je tomu v nemocničních zařízeních.183 Tyto skutečnosti 

umocňuje spektrum DRP, které bylo reportováno (LI, duplicity, problémy v dávkování nebo indikaci 

LČ). Zavedením automatických technologií by se mohl proces identifikace a kontrolní role 

vydávajícího LEK ještě významněji prohloubit.  

Limity studie 

Hlavním limitem předkládané studie je skutečnost, že autoři studie se museli opírat pouze o údaje, 

které pocházely od LEK a nemohly být ověřeny dalším nezávislým subjektem. Tento fakt se 

pravděpodobně nejvíce promítl do procentuálního vyjádření celkového podílu DRP. Tato skutečnost 

však nebyla vytyčena jako primární výstup této studie. Pokud bychom neposuzovali incidenci DRP, 

ale dívali bychom se na identifikované případy jako na zásahy farmaceuta do preskripce, není i přes 

rozdílnou metodiku mezi našimi výsledky a zjištěními prováděnými v jiných zemích rozdíl již tak 

značný.175, 194  

4.1.5. Závěr 

Předkládaná studie a navazující práce ukázaly, že LEK jsou schopni identifikovat a řešit relevantní 

DRP a při systematicky vedené činnosti přispívat dílčími střípky k budování kultury bezpečí v českém 

zdravotnictví. 

LEK byl při dispenzaci schopen zachytit signály DRP a obvykle je i správným způsobem řešit. Ukázalo 

se, že LEK může být v ambulantní péči jakousi pojistkou a v systému zdravotní péče může plnit 
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důležitou kontrolní funkci (duplicitní preskripce, problémy s dávkováním, LI) a předcházet tak 

důsledkům ME vznikajícím zejména při předepisování LČ. 

Pozornost je třeba věnovat rizikovým skupinám LČ, u kterých se DRP vyskytují ve zvýšené míře 

a opakovaně (např. NSA, hypolipidemika).   

Podporovat je nezbytné nejen zavedení rutinní evidence intervencí LEK, ale i aktivní diskuzi o DRP 

mezi všemi zdravotníky. Základem boje proti medicínským omylům bude vždy týmová práce, učení 

se z předchozích případů a systémově nastavená preventivní opatření. 

Nalezeny však byly i rezervy v dovednostech LEK, proto je nutné apelovat i na kontinuální vzdělávání 

samotných LEK v KF a v oblasti managementu DRP, aby dokázali lépe pracovat s lékovou anamnézou 

a odhadnout záměry lékaře a na základě toho pak co nejlépe vyhodnotit individuální riziko pacienta.  

Známé bariéry FP mohou hrát významnou roli jak při identifikaci a řešení DRP, tak při chybování 

samotných LEK (dostatek času a prostoru na rozhovor s pacientem při dispenzaci, evidence FP 

formou lékových záznamů pacienta nebo dobrá znalost pacientů díky opakovaným návštěvám jedné 

lékárny). 

Záchyt některých DRP jako jsou non-adherence pacienta k léčbě nebo NÚL může zvýšit dobrá 

znalost pacienta a efektivně vedená komunikace. Vyžaduje-li případ a jeho řešení více prostoru, je 

nutné pozvat pacienta na individuální konzultaci do lékárny. 

Do budoucna je vhodné zvážit podporu systematického reportování závažných případů DRP (ADE) 

a tuto činnost propojit např. lékovými informačními centry, která by tyto signály analyzovala 

a vhodnou formou předkládala odborné i laické veřejnosti. 
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4.2. Analýza revize zdravotnické dokumentace jako nástroje k 

identifikaci DRP 

4.2.1. Cíl práce 

Cílem práce bylo analyzovat úlohu farmaceuta při identifikaci DRP formou revize zdravotnické 

dokumentace hospitalizovaných pacientů a diskutovat možnosti dalšího posílení bezpečnosti 

při používání LČ. 

4.2.2. Metodika 

Základní popis šetření  

Data tohoto pilotního unicentrického průřezového retrospektivního šetření byla v listopadu roku 

2011 získána prostřednictvím revize zdravotnické dokumentace náhodně vybraných pacientů 

hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení (rehabilitační ústav) ČR. Na sběru dat se podílely dva 

dvoučlenné týmy farmaceutů (auditoři).  

Observační část 

Auditoři měli dispozici kompletní zdravotnickou dokumentaci pacienta včetně zprávy od spádového 

lékaře vystavené před přijetím k hospitalizaci nebo výsledky vyšetření provedených v průběhu 

pobytu v tomto zdravotnickém zařízení.  

Pomocí elektronického formuláře byly sbírány tyto údaje: 

 identifikační číslo chorobopisu, 

 charakteristika pacienta, 

o věk a pohlaví,  

o osobní anamnéza (diagnózy nebo onemocnění z anamnézy), 

o ostatní podstatná data z anamnézy pacienta (např. abúzus, relevantní laboratorní 

a fyzikální vyšetření), 

 LČ, popř. doplňky stravy, užívané v den sběru včetně síly, dávky a dávkového intervalu, 

 pečlivý popis identifikovaného DRP. 

Poznámka: za relevantní případy DRP byly považovány potenciální i manifestované DRP.  

Vlastní hodnocení se soustředilo zejména na lékovou anamnézu před přijetím, v průběhu 

hospitalizace a v den auditu, dále na osobní anamnézu nebo laboratorní a další fyzikální vyšetření.  
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Samotná revize dokumentace probíhala v souladu s algoritmem SAZE – signál, analýza, změření, 

eliminace rizika.7 Tzn., že vždy byl aplikován individuální přístup k danému případu (pacientovi) 

a posuzováno individuální riziko.  

Následná analýza sesbíraných dat 

Získaná data byla analyzována a všechny relevantní DRP byly roztříděny dle modifikované PCNE 

klasifikace V5.01.195 Jednotlivé kategorie DRP do druhé úrovně sumarizuje Tabulka 12.  

Tabulka 12 Kategorie DRP do druhé úrovně. 

P1 NÚL 

P1.1 NÚL (nealergický) 

P1.2 NÚL (alergický) 

P1.3 Toxický projev 

P2 Problém s výběrem LČ 

P2.1 Nevhodná indikace LČ 

P2.2 Nevhodná léková forma LČ 

P2.3 Duplicita v terapii 

P2.4 Kontraindikace LČ 

P2.5 Nejasná (zbytná) indikace užívaného LČ 

P2.6 LČ chybí i přes jeho jasnou indikaci 

P3 Problém s dávkováním LČ 

P3.1 Nízká dávka LČ 

P3.2 Vysoká dávka LČ 

P3.3 Nevhodné dávkové schéma, časování LČ 

P3.4 Příliš krátká doba léčby 

P3.5 Příliš dlouhá doba léčby 

P3.6 Jiný problém s dávkováním LČ 

P4 Problém s výdejem, podáním či užitím LČ 

P4.1 LČ není vůbec užíváno či podáváno 

P4.2 LČ je špatně užíváno či podáváno 

P4.3 Problém s obalem, polykáním, aplikací LČ 

P4.4 Pacient/ošetřující osoba nebyli poučeni 
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P4.5 Dispenzační chyba 

P4.6 Jiný, uveďte do poznámky 

P5 LI 

P5.1 Potenciální LI (lék–lék) 

P5.2 Manifestovaná LI (lék–lék) 

P5.3 LI (lék–potrava) 

P6 Jiný problém 

P6.1 Pacient nespokojen s terapií, i když jsou LČ indikována i užívána správně 

P6.2 Nedostatečné povědomí o zdraví a nemoci (příp. vedoucí k budoucím problémům) 

P6.3 Nejasné stížnosti (potíže). Nezbytné budoucí objasnění. 

P6.4 Selhání terapie (neznámý důvod) 

P6.5 Chybí monitoring parametrů (TK, laboratorní hodnoty) 

P6.6 Jiné, uveďte do poznámky 

DRP – lékový problém, LČ – léčivo; LI – léková interakce; NÚL – nežádoucí účinek léčiva; P – problém; TK – 

krevní tlak. 

Při hodnocení relevance identifikovaných DRP  byly používány dostupné informační zdroje 

zaměřené na farmacii a medicínu. Základem byl vždy Souhrn údajů o přípravku příslušného LP, dále 

byla používána databáze LČ Thomson Micromedex.171 Odpovědi na některé dílčí otázky byly hledány 

pomocí rešerše v bibliografické databázi PubMed. Dále byly případy DRP konfrontovány 

s dostupnými doporučeními odborných společností (např. Společnost všeobecného lékařství ČLS 

JEP, Česká kardiologická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP).  

Klinická závažnost DRP z kategorie LI byla navíc analyzována a porovnána pomocí dvou databází 

Thomson Micromedex171 a Vademecum Infopharm.196 

Všechna data byla popsána frekvenční analýzou. 

Po analýze byly výsledky auditu předneseny předepisujícím lékařům na společném semináři.  

4.2.3. Výsledky 

Zrevidováno bylo celkem 70 zdravotnických záznamů pacientů hospitalizovaných v daném 

zdravotnickém zařízení. Z toho bylo 42 (60 %) mužů. Věkový průměr všech pacientů dosáhl 

55,6 ± 19,1 (směrodatná odchylka (SD)) let. Pacienti užívali 411 LP, tj. 5,9 LČ na pacienta. 

V anamnézách pacientů byly nejčastěji nalezeny tyto diagnózy: AH (42 pacientů), cévní mozková 

příhoda (15), DM (14), deprese (13), dyslipidémie (13) a osteoartróza (12). 
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Celkem bylo identifikováno a dále analyzováno 141 případů DRP. Alespoň jeden DRP byl nalezen 

u 55 (78,6 %) pacientů a 39 (55,7 %) pacientů mělo více než 1 DRP. V průměru připadalo 

na 1 pacienta 2,0 DRP (medián 2,0 DRP). Rozdělení identifikovaných DRP do základních kategorií (P1 

– P6) shrnuje Tabulka 13.  

Tabulka 13 Rozdělení identifikovaných DRP (N = 141). 

Typ DRP N (%) 

P1 NÚL  1 (0,7 %) 

P2 Problém s výběrem LČ  67 (47,5 %) 

P3 Problém s dávkováním LČ 48 (34,0 %) 

P4 Problém s výdejem, podáním, užitím LČ 2 (1,4 %) 

P5 LI 15 (10,6 %) 

P6 Jiný problém 8 (5,7 %) 

DRP – lékový problém, LČ – léčivo; LI – léková interakce; N – denominátor (100 %); NÚL – nežádoucí účinek 

léčiva; P – problém. 

Nejvíce DRP bylo klasifikováno jako „Problém s výběrem LČ (P2)“. Téměř polovina případů (P2) byla 

tvořena subkategorií „LČ chybí i přes jeho jasnou indikaci (P2.6)“. Frekvenční analýzu jednotlivých 

subkategorií uvádí Tabulka 14.  

Tabulka 14 Problém s výběrem LČ (P2) (N = 67). 

P2 Problém s výběrem LČ N (%) 

P2.1 Nevhodná indikace LČ  15 (22,4 %) 

P2.2 Nevhodná léková forma  3 (4,5 %) 

P2.3 Duplicita v terapii  3 (4,5 %) 

P2.4 Kontraindikace LČ 0 (0,0 %) 

P2.5 Nejasná (zbytná) indikace užívaného LČ 17 (25,3 %) 

P2.6 LČ chybí i přes jeho jasnou indikaci 29 (43,3 %) 

LČ – léčivo; N – denominátor (100 %); P – problém. 

Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií DRP byly „Problémy s dávkováním LČ (P3)“ – Tabulka 

15, kdy více jak polovina případů souvisela s podáním příliš nízké dávky LČ (P3.1). 
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Tabulka 15 Problém s dávkováním LČ (P3) (N = 48). 

P3 Problém s dávkováním LČ N (%) 

P3.1 Nízká dávka LČ 26 (54,2 %) 

P3.2 Vysoká dávka LČ 6 (12,5 %) 

P3.3 Nevhodné dávkové schéma, časování LČ  11 (22,9 %) 

P3.4 Příliš krátká doba léčby  0 (0,0 %) 

P3.5 Příliš dlouhá doba léčby  3 (6,2 %) 

P3.6 Jiný problém s dávkováním LČ 2 (4,2 %) 

LČ – léčivo; N – denominátor (100 %); P – problém. 

DRP se nejčastěji vyskytly u NSA, hypolipidemik nebo betablokátorů. Tato LČ se podílela na 11,4 %, 

10,6 % nebo 8,5 % DRP. Podíly jednotlivých skupin LČ na DRP (podle ATC klasifikace LČ) znázorňuje 

Obrázek 6. 

 

  

Obrázek 6 Rozdělení DRP dle ATC klasifikace LČ (N = 141). 

Legenda: Trávicí trakt a metabolismus (A); Krev a krvetvorné orgány (B); Kardiovaskulární systém (C); Urogenitální trakt 

a pohlavní hormony (G); Antiinfektiva pro systémovou aplikaci (J); Muskuloskeletární systém (M); Nervový systém (N); 

Respirační systém (R). 

Celkem bylo identifikováno 15 LI (P5) různé klinické závažnosti. Mezi LI byly zařazeny takové 

případy, u kterých nebyl nalezen záznam o kontrole dané nevhodné kombinace LČ. Při následné 



58 

 

analýze byla závažnost jednotlivých LI zhodnocena pomocí dvou různých databází orientovaných 

na LI (Tabulka 16). 

Tabulka 16 Klinická závažnost jednotlivých případů LI (N = 15). 

Kombinace LČ Databáze 1 Databáze 2 Klinický výsledek LI (dle 171, 196) 

sertralin + warfarin málo závažná major zvýšené riziko krvácení 

escitalopram + diklofenak závažná major zvýšené riziko krvácení 

karbamazepin + verapamil závažná moderate riziko toxicity u karbamazepinu 

tramadol + warfarin závažná moderate zvýšené riziko krvácení 

tramadol + setralin (2x) 
středně 

závažná 
major riziko serotoninového syndromu 

oxazepam + zolpidem není záznam major zvýšení útlum CNS 

perindopril + chlorid 

draselný 
závažná major riziko hyperkalémie 

karbamazepin + warfarin závažná moderate 
riziko snížení antikoagulačního 

účinku warfarinu 

warfarin + citalopram nezávažná major zvýšené riziko krvácení 

losartan + chlorid draselný 
středně 

závažná 
moderate riziko hyperkalémie 

ibuprofen + sertralin závažná major zvýšené riziko krvácení 

diklofenak + enalapril závažná 
není 

záznam 
snížení účinku antihypertenziva 

klopidogrel + omeprazol velmi závažná major zvýšené riziko trombózy 

betaxolol + glibenklamid není záznam 
není 

záznam 
maskování hypoglykémie* 

CNS – centrální nervový systém; databáze 1 – klinická závažnost dle Vademecum Infopharm; databáze 2 - 

klinická závažnost dle Thomson Micromedex; *Souhrn údajů o přípravku Lokren®; LČ – léčivo; LI – léková 

interakce; N – denominátor (100 %). 
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4.2.4. Diskuze 

V naší práci byly zachyceny 2 potenciální DRP na pacienta, resp. 3,4 DRP na 10 užívaných LČ. 

Rozdílné závěry studií zaměřených na DRP jsou dány zejména jejich nejednotnou metodikou 

(místem a způsobem sběru dat, klasifikací DRP, volbou vstupních kritérií apod.).197, 112 Námi použitá 

metodika revize zdravotnické dokumentace odpovídá typu 2b dle PCNE. Tzn., že hodnocení je 

podrobena léková anamnéza i ostatní části zdravotnické dokumentace pacienta (Tabulka 4). 

Následující práce, které se naší podobaly jak designem, tak způsobem klasifikace DRP, přinesly 

porovnatelné výsledky. Podíl DRP na pacienta se v práci Viktil a kol. pohyboval mezi 1,9 a 2,3 

v závislosti na typu oddělení, resp. pacientů.198 V další práci bylo zaznamenáno průměrně 2,6 DRP 

na pacienta199 a rovněž v práci Mannheimera a kol. bylo publikováno podobné množství DRP 

(konkrétně 2,2 případů na pacienta).200 

Zastoupení jednotlivých kategorií/subkategorií DRP se v naší práci odvíjelo od zvolené metodiky. Při 

kontrole zdravotnické dokumentace neměli auditoři možnost hovořit ani s ošetřujícím lékařem, ani 

s pacientem. Proto bylo identifikováno minimální množství případů DRP týkajících se užívání nebo 

podávání LČ (včetně adherence) nebo NÚL. Z LI byly zaznamenávány pouze takové, které nebyly 

dle auditorů kontrolovány např. pravidelným monitoringem některého z objektivních parametrů 

(pulz, hladina draslíku aj.) nebo nasazením inhibitoru protonové pumpy u pacientů s rizikovou 

kombinací stran krvácení do horní části gastrointestinálního traktu. Popř. se sledovaný parametr 

nenacházel v doporučovaném rozmezí (INR u warfarinizovaného pacienta užívajícího tramadol 

a sertralin se výrazně odchylovalo od doporučených hodnot a dosáhlo hodnoty 5,5). Celkový počet 

potenciálních LI by byl jinak pravděpodobně mnohem vyšší.201 Současně je však třeba dodat, 

že literatura uvádí, že okolo 5 % potenciálních LI může vyústit v poškození pacienta.110 Porovnání 

výsledků z databází LI použitých ve studii k hodnocení LI ukázalo, že při identifikaci DRP může být 

volba lékové databáze rozhodující. Tento fakt může přispět k ovlivnění rozhodování lékařů 

využívajících lékové databáze při předepisování LČ nebo LEK při výdeji LČ v lékárně. Vyšší míra 

neshody databází je typická zejména pro farmakodynamické LI. 

Za rizikové zjištění lze považovat skutečnost, že nejvíce DRP bylo zjištěno u skupiny NSA (např. velký 

interakční potenciál). To mohlo být dáno typem zdravotnického zařízení zaměřeného na léčbu 

pohybového aparátu, kde mají pacienti vyšší šanci, že budou užívat některé z NSA. Připomenout je 

třeba fakt, že NÚL spojené s užíváním zástupců této skupiny jsou zejména u starších pacientů 

jednou z příčin hospitalizací.202, 203 

Betablokátory a hypolipidemika patřily mezi lékové skupiny, které nejčastěji chyběly v lékové 

anamnéze pacientů, ačkoliv byly indikovány a nebyly pro ně nalezeny kontraindikace nebo se 
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v anamnéze pacientů neobjevily jiné terapeutické alternativy. Především se jednalo o pacienty 

v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční (např. pacienti po infarktu myokardu). Vedle 

těchto dvou skupin chyběla u této diagnózy i protidestičková terapie. O neoptimální EBM terapii 

pacientů po infarktu myokardu referovaly práce z Francie, Kanady nebo ČR.204, 205, 206 Chybějící 

hypolipidemika byla identifikována i u pacientů s DM 2. typu a dyslipidémií v anamnéze.  V lékové 

anamnéze pacientů rovněž scházela gastroprotekce u warfarinizovaných pacientů starších 65 let 

nebo antidiabetická terapie u pacientů s diagnózou DM 2. typu v anamnéze. 

Přestože se jednalo o pilotní studii, prezentované výsledky ukázaly, že revize zdravotnické 

dokumentace může být účinným nástrojem k identifikaci DRP. DRP jsou všude přítomné. Protože se 

však dá většině jejich klinických projevů zabránit, je nutné najít a nastavit takové mechanismy, které 

budou výskytu DRP účinně bránit. Mezi DRP, kterým můžeme předcházet, patří ME. Jako ME jsou 

označovány jevy vznikající zejména při preskripci, výdeji a podávání nebo užívání LČ.  Naštěstí jen 

malá část ME skončí poškozením pacienta (ADE) nebo NÚL. V naší studii jsme nalezli pouze jeden 

NÚL a ani v jednom případě však nebylo prokázáno poškození pacienta nebo jeho ohrožení 

na životě.110, 120 Může to být také tím, že ADE jsou hned pod lékařským dozorem řešeny, aniž by byly 

pojmenovány jako NÚL. 

Jaká preventivní opatření přicházejí do úvahy, resp. jsou považována za efektivní nástroje? Zejména 

se jedná o opakovanou edukaci zdravotníků zaměřenou na  LČ, elektronizaci všech činností 

spojených s léčbou (elektronická zdravotnická dokumentace, automatická kontrola vybraných 

rizikových situací nebo tzv. Computerized Physician (Prescriber) Order Entry doplněný 

o elektronickou podporu rozhodování zdravotníka, přičemž nevýhodou dvou posledně jmenovaných 

nástrojů jsou poměrně vysoké vstupní náklady),207, 208, 209 dále přítomnost klinického farmaceuta 

na oddělení, systém hlášení ME nebo ADE, cílenou redukci polyfarmakoterapie nebo kontrolu 

a úpravu dávek LČ u rizikových pacientů.110  

Revize farmakoterapie však představuje rovněž jednu z cest, která může nastartovat aktivní 

multidisciplinární spolupráci všech zdravotnických profesionálů zaměřenou na pravidelné diskuze 

o racionální farmakoterapii. Diskuze mohou probíhat v rámci jednoho zdravotnického zařízení 

(pracoviště) nebo u pacientů léčených ambulantně, popř. v domácí nebo jiné formě péče.112, 115 

Willoch a kol. prokázali v randomizované studii zaměřené na pacienty z rehalibitačního oddělení, 

že farmaceut zapojený do týmu pečujícího o rehabilitující pacienta snižoval množství DRP. Pozitivní 

vliv intervencí farmaceuta přetrvával i po propuštění pacienta.116 Komunikace s ostatními členy 

týmu může všechny zúčastněné obohacovat o jiný pohled na farmakoterapii a zvyšovat jejich 

pohotovost, předcházet a řešit DRP. Willoch a kol. proto dokonce hovoří v případě multidisciplinární 
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spolupráce o synergickém efektu.116 V našem případě došlo ke kontaktu s ostatními zdravotníky 

po sběru a analýze dat v rámci edukačního semináře. V dalších šetřeních bychom se měli zabývat 

analýzou dopadu intervencí do běžného provozu zdravotnického zařízení a mírou přijetí navržených 

intervencí předepisujícími lékaři nebo ošetřujícím personálem. Revizi farmakoterapie se rovněž 

nabízí doplnit o interview s pacientem, které může být při detekci některých DRP efektivnější než 

pouhá práce se zdravotnickou dokumentací.210, 211 

Větší zapojení klinického farmaceuta jako největšího specialisty na farmakoterapii představuje dle 

dosud publikovaných zkušeností pravděpodobně tu nejvhodnější cestu, jak redukovat výskyt 

a dopady DRP a zvýšit bezpečnost terapie.115, 197, 212  Na výcvik farmaceutů v managementu DRP je 

v ČR zaměřena pregraduální výuka FP s implementací předmětů Klinické farmacie a Klinické 

farmacie – léková rizika, dále Sympozia klinické farmacie René Macha a projekt „interaktivních 

dispenzačních seminářů“ (IDS). Pregraduální výuku zaštituje Katedra sociální a klinické farmacie 

Farmaceutické fakulty UK a ostatní garantuje Sekce klinické farmacie Farmaceutické společnosti ČLS 

JEP. IDS jsou založeny na interaktivním řešení případů z klinické praxe (kazuistik) s cílem posilovat 

komplexní pohled na farmakoterapii. Na vedení jednotlivých seminářů se vždy podílí vyškolený 

farmaceut a konzultant (lékař). Přítomnost lékaře navíc umožňuje propojit přístup lékaře a 

farmaceuta.213  

4.2.5. Závěr 

Práce ukázala na užitečnost revizí farmakoterapie jako vhodného nástroje pro odhalení rizik 

farmakoterapie.  

Zapojení farmaceutů/klinických farmaceutů jako odborníků na farmakoterapii do týmu zdravotníků 

pečujících o zdraví pacientů na všech úrovních může být jednou cest k posílení role farmaceuta 

v systému zdravotní péče, ale též jedním z klíčových nástrojů bezpečné farmakoterapie.  

Revize farmakoterapie prováděná na různých úrovních s ohledem na dostupnost informací 

z anamnézy pacienta představuje prostor pro realizaci FP.  

Dříve než se do této činnosti farmaceut aktivně zapojí, měl by mít dobře osvojené principy KF, 

bez kterých nelze FP provádět kvalitně a odpovědně.  

Za optimální předpoklad pro revize farmakoterapie lze proto považovat získání specializované 

způsobilosti z KF a kontinuální vzdělávání postavené na diskuzi o kazuistikách z praxe spolu 

s ostatními zdravotníky. 
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4.3. Analýza konzultační činnosti poskytované pacientům v lékárně 

4.3.1. Cíl práce 

Analyzovat možnosti záchytu pacientů s rizikem chronických onemocnění a roli LEK při poskytování 

FP zaměřené na skupiny pacientů postižené vybranými typy onemocnění při konzultační činnosti 

v lékárně. 

4.3.2. Metodika 

Data pochází z individuálních konzultací poskytovaných pacientům lékáren v ČR. (Poznámka: pro 

zjednodušení není v práci rozlišován termín „pacient“ a „klient“ a je vždy používáno jednotné 

označení „pacient“). Data byla získaná v období červen 2006 až prosinec 2012 ve veřejných 

lékárnách v Poděbradech a Moravské Třebové a nemocniční lékárně v Praze. Konzultace poskytovali 

proškolení LEK a studenti farmacie na šestiměsíční praxi.  Konzultační činnost byla propagována 

na vstupních dveřích lékárny a na viditelných místech přímo v oficíně lékárny formou tištěných 

materiálů nebo byla pacientům nabízena při dispenzaci. Na propagačních materiálech bylo mimo 

jiné doporučeno, aby si zájemci o konzultace s sebou přinesli písemný seznam LČ, která užívají. 

Konzultace byly poskytovány pacientům starším 18 let s rizikem nadváhy a obezity a AH.  

Konzultace probíhaly v konzultační místnosti, tj. samostatné místnosti oddělené od provozu lékárny 

určené k diskrétnímu rozhovoru s pacientem. Tato místnost byla rovněž náležitě označena. Místnost 

byla mimo jiné vybavena stolkem, 2 židlemi, prostorem na odložení svrchních částí oblečení, 

potřebnými měřicími přístroji dle možností lékárny a zaměření konzultací a počítačem. K dispozici 

byly dále kartičky k poznámkám pro pacienty a edukační materiály. Vlastní konzultace byla vždy 

vedena v souladu s dostupnými doporučeními pro danou činnost. Z každé konzultace byl vytvořen 

písemný záznam pomocí konzultačního formuláře v elektronické nebo tištěné podobě.55 

Při rozhovoru s pacientem byly získávány důležité informace z anamnézy pacienta. Zejména se 

jednalo o: demografické údaje (pohlaví; věk; vzdělání; místo bydliště; obvykle navštěvovaná 

lékárna), údaje z rodinné anamnézy, popis životního stylu (např. kouření, konzumace alkoholu), 

prodělaná a současná onemocnění z anamnézy pacienta, rizikové faktory daných onemocnění, 

všechna užívaná LČ předepisovaná lékařem (optimálně včetně přesného dávkování), dále volně 

prodejná LČ a doplňky stravy. Vybrané parametry jako výška, hmotnost, TK, glykémie, celkový 

cholesterol byly buď získány od pacienta, nebo přímo změřeny v lékárně. K měření byly použity 

validované a kalibrované přístroje. Na základě dostupných údajů bylo stanoveno BMI (body mass 

index) nebo kardiovaskulární riziko určující pravděpodobnost 10letého rizika úmrtí 

z kardiovaskulární příčiny (pomocí tabulek SCORE).7 
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Přímo při konzultaci nebo poté v rámci analýzy byla provedena revize farmakoterapie a užívaných 

doplňků stravy a identifikace potenciálních DRP. Na základě objektivních a subjektivních informací 

byla provedena intervence LEK zaměřená na edukaci pacienta o správném životním stylu, užívání LČ 

nebo adherenci k léčbě. Dále mohly být s pacientem řešeny DRP nebo mu byla navržena další 

konzultace v lékárně, popř. mu byla doporučena návštěva lékaře. Dle možností pacient obdržel ústní 

nebo písemné doporučení. 

Získaná data byla analyzována, klasifikována a hodnocena pomocí frekvenční analýzy. 

Identifikované DRP byly tříděny podle modifikované PCNE klasifikace V5.01 (Tabulka 12). Vztahy 

a závislosti byly testovány pomocí chí-kvadrát testu, generalizovaného lineárního modelu (GLMz), 

metody regresních stromů (CHAID analýza), vždy s hladinou významnosti p < 0,05.  

Do vyhodnocení byly zahrnuty výsledky ze všech provedených konzultací (včetně těch, u kterých 

nebyly k dispozici kompletní údaje o pacientovi). 

4.3.3. Výsledky 

Konzultace zaměřené na pacienty s rizikem nadváhy a obezity 

Do hodnocení bylo zahrnuto 41 pacientů, kteří buď jednorázově, nebo opakovaně (12 pacientů) 

navštívili lékárnu za účelem konzultace s LEK. Charakteristiku souboru pacientů shrnuje Tabulka 17. 

Pacienti s obezitou (dle BMI) signifikantně častěji trpěli i AH (p < 0,05). Zdravotní obtíže byly častěji 

důvodem konzultace u pacientů starších 60 let s BMI nad 30 (p < 0,05). 

Tabulka 17 Charakteristika pacientů s rizikem nadváhy nebo obezity, kteří se účastnili konzultace v lékárně (N = 41).   

Pohlaví  

Ženy 32 (78,0 %) 

Věk 

Medián  54 let 

Starší 50 let  30 (73,2 %) 

Vzdělání 

Středoškolské 23 (56,1 %) 

Vysokoškolské  10 (24,4 %) 

Jiné nebo neuvedeno 8 (19,5 %) 

BMI 
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18,5–25 (normální váha) 2 (4,9 %) 

25–30 (nadváha)  10 (24,4 %) 

Nad 30 (obezita) 29 (70,7 %) 

Z nich nad 28 32 (78,0 %) 

Onemocnění z anamnézy 

AH 23 (56,1 %) 

Dyslipidémie 15 (36,6 %) 

DM 14 (34,1 %) 

Motivace k redukci hmotnosti  

Zdravotní obtíže 

 

25 (61,0 %) 

Měření TK provedeno u 23 (56,1 %), 

z toho 16 pacientů (69,6 %) trpělo AH 

Selmonitoring glykémie proveden u 7 (17,1 %), 

z toho 3 pacienti (42,9 %) měli DM v anamnéze 

AH – arteriální hypertenze; BMI – body mass index; DM – diabetes mellitus; N – denominátor (100 %); TK – 

tlak krve. 

 

Analýza zaměřená na DRP přinesla výsledky, které sumarizuje Tabulka 18. Identifikováno bylo 44 

DRP, což představuje 1,1 DRP na pacienta. DRP se nejčastěji týkaly skupiny hypolipidemik 

a ostatních kardiovaskulárních LČ. 

Tabulka 18 Rozdělení identifikovaných DRPs (N = 44). 

Typ DRP N (%) 

P1 NÚL  7 (15,9 %) 

P1.1 NÚL (nealergický) 7 (15,9 %) 

P2 Problém s výběrem LČ  7 (15,9 %) 

P2.1 Nevhodná indikace LČ 5 (11,4 %) 

P2.3 Duplicita v terapii  2 (4,5 %) 
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P3 Problém s dávkováním LČ 9 (20,4 %) 

P3.1 Nízká dávka LČ 2 (4,5 %) 

P3.2 Vysoká dávka LČ 7 (15,9 %) 

P4 Problém s výdejem, podáním, užitím LČ 10 (22,7 %) 

P4.2 LČ je špatně užíváno nebo podáváno 10 (22,7 %) 

P5 LI 9 (20,4 %) 

P5.1 Potenciální LI (lék–lék) 9 (20,4 %) 

P6 Jiný problém 2 (4,5 %) 

P6.2 Nedostatečné povědomí o zdraví a nemoci (příp. vedoucí 

k budoucím problémům). 
2 (4,5 %) 

DRP – lékový problém, LČ – léčivo; LI – léková interakce; N – denominátor (100 %); NÚL – nežádoucí účinek 

léčiva; P – problém. Poznámka: do přehledu byly zahrnuty pouze takové subkategorie DRP, které 

neobsahovaly nulovou položku. 

Ve farmakoterapii pacientů bylo navíc nalezeno 44 LČ s potenciálem přispět ke zvýšení hmotnosti 

(Tabulka 19). U některých pacientů se však riziková LČ kumulovala, protože téměř 2 riziková LČ 

na pacienta byla zaznamenána u pacientů, kteří užívali aspoň 1 rizikové LČ. 

Tabulka 19 Lékové skupiny s potenciálně negativním vlivem na hmotnost pacientů (N = 44). 

Léková skupina N (%) 

Betablokátory 11 (25,0 %) 

Hormonální LČ 9 (20,5 %) 

SSRI 7 (15,9 %) 

Inzulin 5 (11,4 %) 

NSA 4 (9,1 %) 

Kortikosteroidy 2 (4,5 %) 

Antiepileptika 2 (4,5 %) 

Deriváty sulfonylurey 2 (4,5 %) 

Psychofarmaka 1 (2,3 %) 

Tricyklická antidepresiva 1 (2,3 %) 

LČ – léčivo; N – denominátor (100 %); NSA – nesteroidní antirevmatikum; SSRI – inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu. 
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Konzultace zaměřené na pacienty s rizikem AH 

Do hodnocení bylo zahrnuto 323 pacientů, kteří se zúčastnili konzultace v lékárně v Poděbradech 

(128 pacientů; 39,4 %) nebo Moravské Třebové (195 pacientů; 60,4 %). Charakteristiku souboru 

pacientů ukazuje Tabulka 20. 67 (20,7 %) pacientů navštěvovalo výhradně lékárnu, ve které 

probíhalo měření TK, 80 (24,8 %) pacientů však docházelo do jiné lékárny pouze výjimečně. 

Tabulka 20 Charakteristika pacientů, kteří se účastnili konzultace v lékárně (N = 323).   

Pohlaví N (%) 

Muži 102 (31,6 %) 

Věk N (%) 

Průměr 57,6 let 

SD 15,5 let 

Medián 60 let 

Minimum – maximum 18–89 let 

Vzdělání N (%) 

Základní 41 (12,7 %) 

Vyučen 112 (34,7 %) 

Středoškolské 104 (32,2 %) 

Vyšší odborné 3 (0,9 %) 

Vysokoškolské  61 (18,9 %) 

Jiné nebo neuvedeno 2 (0,6 %) 

N – denominátor (100 %); SD – směrodatná odchylka. 

 

Vztah pacientů k měření TK shrnuje Tabulka 21. 

Tabulka 21 Pacient a měření TK (N = 323). 

Otázka N (%) 

Máte představu o hodnotě Vaše TK? 

Ano 278 (86,1 %) 

Znáte hodnotu TK, která Vám byla naměřena při poslední návštěvě lékaře?  

Ano 251 (77,7 %) 

Nevím 72 (22,3 %) 
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Jak často je Vám obvykle měřen TK měřen? 

1x za den 12 (3,7 %) 

1x za týden 30 (9,3 %) 

1x za 14 dní 8 (2,5 %) 

1x za 1-3 měsíce 125 (38,7 %) 

1x za 6 měsíců 33 (10,2 %) 

1x za rok nebo déle 92 (28,5 %) 

Při potřebě / pocitu vysokého nebo nízkého TK 11 (3,4 %) 

Jindy nebo neuvedeno 12 (3,7 %) 

Kde obvykle probíhá měření TK? 

U lékaře 221 (68,4 %) 

Doma 86 (26,6 %) 

V lékárně 7 (2,2 %) 

Jinde 9 (2,8 %) 

Považujete znalost hodnoty TK za důležitou? 

Ano 313 (97,0 %) 

Ne 4 (1,2 %) 

Nevím 6 (1,8 %) 

Jakou hodnotu TK považujete za optimální? 

Méně než 120/80 mm Hg 72 (22,3 %) 

120-139/80-89 mm Hg 179 (55,4 %) 

Více než 140/90 mm Hg 51 (15,8 %) 

Nevím, neuvedeno 21 (6,5 %) 

Domníváte se, že vyšší hodnota TK může vést ke zdravotním komplikacím? 

Ano 316 (97,8 %) 

Mám zájem o měření TK v lékárně 

Ano  268 (83,0 %) 

Nevím 20 (6,2 %) 

N – denominátor (100 %); TK – tlak krve. 

Z celkového počtu pacientů trpělo 163 (50,5 %) AH (diagnóza AH v anamnéze). Ostatní pacienti byli 

v době konzultace bez diagnózy AH. V lékové anamnéze pacientů bez AH nebylo nalezeno žádné 

antihypertenzivum. 
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Vedlo toho 102 (31,6 %) pacientů uvedlo vybraná přidružená onemocnění (Tabulka 22). 

Tabulka 22 Vybraná přidružená onemocnění v anamnéze pacientů (N = 323). 

Typ onemocnění N (%) 

DM  34 (10,5 %) 

Dyslipidémie 47 (14,6 %) 

Angina pectoris nebo infarkt myokardu 24 (7,4 %) 

Poruchy rytmu 11 (3,4 %) 

Srdeční nedostatečnost 8 (2,5 %) 

Cévní mozková příhoda 9 (2,8 %) 

Onemocnění ledvin 10 (3,1 %) 

Ischemická choroba dolních končetin 5 (1,5 %) 

DM – diabetes mellitus; N – denominátor (100 %). 

 

Výskyt rizikových faktorů AH a KVO v anamnéze pacientů (kouření, abúzus alkoholu, hodnota 

celkového cholesterolu a stupeň obezity dle hodnot BMI) sumarizuje Tabulka 23.  

Tabulka 23 Rizikové faktory AH a KVO u analyzované skupiny pacientů (N = 323). 

Rizikový faktor N (%) 

Kouření 

Pravidelný kuřák 34 (10,5 %) 

Příležitostný kuřák 16 (5,0 %) 

Exkuřák 24 (7,4 %) 

Nekuřák 249 (77,1 %)  

Alkohol 

Pravidelně 32 (10,0 %) 

Příležitostně 182 (56,3 %) 

Abstinent 108 (33,4 %) 

Jiné 1 (0,3 %) 
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Celkový cholesterol 

 5 mmol/l  103 (31,9 %) 

≥ 5 mmol/l 79 (24,4 %) 

Hodnota neznámá 141 (43,7 %) 

Obezita – BMI 

Pod 18,5 (podvýživa) 1 (0,3 %) 

18,5–25 (normální váha) 108 (33,4 %) 

25–30 (nadváha) 122 (37,8 %) 

Nad 30 (obezita) 87 (27,0 %) 

Nestanoveno 5 (1,5 %) 

AH – arteriální hypertenze, BMI – body mass index, KVO – kardiovaskulární onemocnění; N – denominátor 

(100 %). 

Hodnoty TK získané v rámci konzultační činnosti rekapituluje Tabulka 24. 

Z výsledků je zřejmé, že u 40 pacientů bez AH v anamnéze byla pomocí měření TK v lékárně 

(dle platné metodiky)55 naměřena průměrná hodnota (tj. průměr ze druhého a třetího měření) 

odpovídající AH. Tzn., že podezření na dosud nediagnostikovanou AH bylo vysloveno celkem u 25 % 

pacientů bez diagnózy AH. Dále minimálně u 71 s diagnózou AH v anamnéze bylo možno vyslovit 

podezření na nesprávně kompenzovanou AH. Tzn., že celkem téměř 45 % pacientů s AH 

v anamnéze, kteří se zúčastnili měření TK, nemuselo dosahovat cílových hodnot TK. 

Tabulka 24 Průměrné hodnoty TK získané při měření v lékárně (N = 323). 

Hodnota TK (průměrná hodnota) N (%) 

pod 120/80 mm Hg 80 (24,8 %) 

120–129/80–84 mm Hg 70 (21,7 %) 

130–139/85–89 mm Hg (bez přidruženého onemocněním) 25 (7,7 %) 

130–139/85–89 mm Hg (s přidruženým onemocněním) 37 (11,4 %) 

≥ 140/90 mm Hg (pacient s diagnózou AH) 71 (22,0 %) 

≥ 140/90 mm Hg (pacient bez diagnózy AH) 40 (12,4 %) 

AH – arteriální hypertenze; N – denominátor (100 %); TK – tlak krve. 
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Na základě zjištěných hodnot TK, pohlaví, celkového cholesterolu a nikotinismu v anamnéze bylo 

stanoveno celkové kardiovaskulární riziko dle metody SCORE. Kvůli chybějícím údajům o celkovém 

cholesterolu bylo možno určit tento parametr pouze u 210 pacientů, z toho 142 (67,6 %) pacientů 

mělo vysoké riziko smrtelné události (větší než 5% riziko úmrtí na KVO). Pacienti s již manifestním 

KVO nebo renálním onemocněním, diabetici 1. typu s mikroalbuminurií a všichni diabetici 2. typu 

byli automaticky považováni za osoby s vysokým rizikem. 

Analýza skupiny pacientů bez AH v anamnéze  

Pomocí GLMz byla doložena hypotéza o vztahu rostoucího BMI a TK (p < 0,001) u pacientů bez 

diagnózy AH před návštěvou lékárny. Tato závislost byla středně silná. Vztahovala se na systolický 

i diastolický TK. 

Pomocí metody regresních stromů (CHAID analýzy) byly hledány vlastnosti pacientů, které by 

v našem souboru pacientů bez AH mohly ukazovat na možné riziko dosud skryté AH. Z analýzy byli 

vyřazeni všichni pacienti, u kterých byly identifikovány faktory potenciálně interferující s výsledkem 

měření TK (např. pití kávy před vlastním měřením TK). Za nejvíce ohroženou skupinu stran skryté AH 

lze dle výsledků analýzy označit pacienty starší 59 let (p < 0,001). U pacientů mladších 59 let se 

ukázalo jako rizikové kouření v anamnéze (p = 0,039). U nekuřáků pak hrál roli fakt, zda se pacient 

zajímal o svůj TK (p = 0,042). V případě pacientů mladších 59 let hrála roli i hodnota BMI (p = 0,013). 

Výše uvedené skutečnosti dokládá Obrázek 7. 
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Obrázek 7 Faktory predikující hodnoty TK nad 140/90 mm Hg ve skupině pacientů bez AH v anamnéze 
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Analýza potenciálních DRP 

Pacienti, kteří se zúčastnili konzultací, užívali 790 LP předepisovaných lékařem, přičemž 84 (26,0 %) 

pacientů žádná taková LČ neužívalo. A dále 319 doplňků stravy a LP, které si kupovali sami v rámci 

samoléčby. Tabulka 25 odhaluje výsledky analýzy potenciálních DRP. 0,57 DRP připadalo 

na 1 pacienta a 2,4 DRP na 10 LP předepisovaných lékařem nebo 1,7 DRP na 10 všech užívaných LP 

a doplňků stravy. 

Tabulka 25 Přehled identifikovaných DRP (N = 186). 

Typ DRP N (%) 

P1 NÚL  2 (1,1 %) 

P1.1 NÚL (nealergický) 2 (1,1 %) 

P2 Problém s výběrem LČ  92 (49,4 %) 

P2.1 Nevhodná indikace LČ 41 (22,0 %) 

P2.3 Duplicita v terapii  5 (2,7 %) 

P2.5 Nejasná (zbytná) indikace užívaného LČ 5 (2,7 %) 

P2.6 LČ chybí i přes jeho jasnou indikaci 41 (22,0 %) 

P3 Problém s dávkováním LČ 22 (11,8 %) 

P3.1 Nízká dávka LČ 1 (0,5 %) 

P3.2 Vysoká dávka LČ 16 (8,6 %) 

P3.3 Nevhodné dávkové schéma, časování LČ 2 (1,1 %) 

P3.6 Jiný problém s dávkováním LČ 3 (1,6 %) 

P4 Problém s výdejem, podáním, užitím LČ 0 (0,0 %) 

P5 LI 15 (8,1 %) 

P5.1 Potenciální LI (lék–lék) 15 (8,1 %) 

P6 Jiný problém 55 (29,6 %) 

P6.4 Selhání terapie (neznámý důvod) 52 (28,0 %) 

P6.5 Chybí monitoring parametrů (TK, laboratorní hodnoty) 2 (1,1 %) 

P6.6 Jiné 1 (0,5 %) 

DRP – lékový problém, LČ – léčivo; LI – léková interakce; N – denominátor (100 %); NÚL – nežádoucí účinek 

léčiva; P – problém. Poznámka: Do přehledu byly zahrnuty pouze takové subkategorie DRPs, které 

neobsahovaly nulovou položku. 
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4.3.4. Diskuze 

Zkušenosti s konzultační činností v lékárnách v ČR jsou velmi omezené, proto i přesto, 

že předkládaná analýza vycházela z dat, která pocházela z konzultací u menšího počtu pacientů, 

se domníváme, že přinášíme pro ČR unikátní výsledky. Za předpokladu, že budou potvrzeny 

na větším souboru pacientů, lze poměrně dobře demonstrovat benefit FP a nové role LEK, resp. 

farmaceuta v podmínkách českého zdravotnictví. 

Hlavním cílem FP, resp. konzultační činnosti, je optimalizace farmakoterapie ve smyslu identifikace, 

řešení a prevence potenciálních DRP (minimalizace rizik) a podpora správného užívání LČ včetně 

podpory adherence k léčbě (maximalizace účinku).214 Z výsledků vyplývá, že každý pacient s rizikem 

nadváhy nebo obezity, který se zúčastnil konzultací v lékárně, byl ohrožen potenciálním DRP a/nebo 

užíval LČ s potenciálem zvyšovat hmotnost.  

Jak tento problém v praxi řešit? Prvním krokem je identifikace takového LČ. Předpokladem je LEK 

dobrá znalost pacienta, jeho anamnézy a všech užívaných LČ včetně doplňků stravy. V ČR prozatím 

nemohou LEK v lékárnách využívat, resp. sdílet, zdravotnickou dokumentaci pacienta, proto se musí 

LEK spolehnout na informace od pacienta. Toto může přinášet určitý problém a znehodnocení 

případných zjištění a následných intervencí.  Předejít tomu lze dobrými znalostmi, efektivní 

spoluprací s ostatními zdravotníky nebo zaměřením se na nejpotřebnější pacienty ať hlediska 

prevence, tak léčby, standardizací konzultační služby a jejím kontinuálním poskytováním. 

Znalosti 

Už v pregraduálním studiu je každý budoucí farmaceut veden k tomu, aby dokázal dobře pracovat 

s lékovou anamnézou, která je mnohdy jeho jediným nástrojem. Tzn., aby dokázal z lékové 

anamnézy odhadnout diagnózy a případná rizika. Děje se tak zejména v rámci povinného kurzu 

Klinická farmacie a dalších dvou navazujících předmětů (Klinická farmacie – léková rizika a FP). Cílem 

je připravit takového absolventa, který bude schopen rozeznat symptomy běžných onemocnění 

a rizikového pacienta včas nasměruje k lékaři. Bude umět vyhodnotit faktory, které přispívají 

k účinné terapii, a přitom se bude opírat o EBM (cíle a strategie léčby). Dále bude schopen 

porozumět záměrům lékaře a aktivně vyhledávat a řešit potenciální nebo manifestovaná léková 

rizika jakékoli terapie. Teprve však dalším vzděláváním (např. interaktivní dispenzační semináře)213 

zakončeným získáním specializované způsobilosti, optimálně z KF, je farmaceut připraven na většinu 

činností spadajících do FP.215, 216, 217 Nové kompetence pro LEK/farmaceuty však kladou ještě větší 

důraz na jejich odbornost. Jinými slovy, chceme-li nové kompetence, je třeba zapracovat na jejich 

odborné zdatnosti. Tradiční systém kontinuálního vzdělávání postavený na sběru kreditů za účasti 

na různých typech vzdělávacích akcích (přednáška, seminář, distanční forma výuky) se zdá být 
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neefektivní.218  Proto už v roce 2002 FIP přijala koncept trvalého profesního rozvoje („continuing 

professional development“)219. Tuto koncepci si lze představit jako kruh spojující fáze reflexe, 

plánování, akce a vyhodnocení. Každý jedinec si určí své vlastní vzdělávací potřeby a vzdělávací 

plány, které směřují ke splnění těchto cílů. A nezbytnou součástí je opakované hodnocení.220 Přibývá 

přitom zemí, které mají povinný systém kontinuálního vzdělávání, pomocí něhož mohou lépe řídit 

kvalitu poskytované zdravotní péče.218 

Spolupráce 

Spoluprací se spádovými lékaři získá LEK hned několik výhod. Za prvé to může přinést snazší přístup 

k objektivním informacím z anamnézy pacienta, dále může taková spolupráce usnadnit verifikaci 

jednotlivých intervencí (výsledků konzultací), popř. to může být začátek pravidelné užší spolupráce 

zejména s PL.  Důležitost a přínos spolupráce lékař – LEK v rámci primární péče dokumentuje práce 

Wermeille a kol. u pacientů s DM.221 V této práci byly sledovány DRP, monitoring terapie a znalosti 

pacientů o terapii. U těchto pacientů došlo k signifikantnímu poklesu glykovaného hemoglobinu, TK 

a celkového cholesterolu. Za pozitivní lze však označit i skutečnost, že PL souhlasili s 97 % 

identifikovanými DRP a v 72 % případů pak souhlasili s konkrétním řešením DRP, které navrhoval 

LEK. Tuto pilotní studii uvádím záměrně. Právě diabetici by se měli stát skupinou pacientů, o kterou 

bude pečovat multidisciplinární tým zdravotníků, jehož součástí bude i farmaceut. Jeden z prvních 

kroků ke spolupráci byl učiněn, protože výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP zahrnul 

selfmonitoring glykémie v lékárně do Národního diabetologického programu s cílem zvýšit záchyt 

pacientů s DM v populaci.59 V rámci našich konzultací byl realizován selfmonitoring glykémie pouze 

u 7 pacientů a podezření na DM bylo vysloveno u 1 pacienta nediabetika. Pacient byl odeslán 

k lékaři k potvrzení, resp. vyvrácení podezření. Celkově se nám zpětná vazba od lékaře dostala 

v malém množství případů. V dalších pokračujících studiích je proto třeba zapojit do výzkumných 

projektů i lékaře a dle dobrých zkušeností tuto praxi rozšiřovat i mimo výzkum. Z výsledků, 

které jsme získali při mapování stavu konzultační činnosti českých lékáren, můžeme být, co se týče 

spolupráce, mírnými optimisty, protože určitou formu nepravidelné spolupráce se spádovými lékaři 

přiznalo 60 % lékáren z našeho šetření realizovaného v roce 2011.52 Spolupráce je rovněž o výměně 

zkušeností. Proto pokud není možný pravidelný denní kontakt, nabízí se realizovat např. model tzv. 

„kroužků racionální farmakoterapie“, který už řadu let funguje např. v Nizozemí.222 

Zaměření konzultační činnosti 

Další možností je orientovat FP na vybrané skupiny pacientů. Tato věc není neobvyklá a v Evropě se 

s ní setkáváme poměrně často.22 Na druhou stranu se ozývají hlasy, které tuto selekci pacientů 

z etického důvodu zpochybňují.223 Evropští LEK se zaměřují na astmatiky, diabetiky, hypertoniky, 
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pacienty s hyperliproteinémií, ale výjimkou nejsou ani pacienti s AIDS/HIV.22, 66 V ČR můžeme 

očekávat spíše trend směřující k větší specializaci, protože v rámci postgraduálního vzdělávání 

vznikají tzv. certifikované kurzy, jejichž cílem je získání odborné způsobilosti pro úzce vymezené 

činnosti. Ve vyhlášce č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů 

a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů je např. kurz „FP v geriatrii“.224 S tímto trendem 

souhlasíme a domníváme se, že je nutné stanovit prioritní skupiny pro FP, protože některé vysoce 

specializované problémy nepatří do rukou LEK. Navíc vzhledem k tomu, jaké postavení v systému 

zdravotní péče zaujímají LEK, je nutné využít jejich potenciálu tam, kde mohou společnosti pomoci 

nejvíce  u chronických onemocnění spojených s vysokou mortalitou nebo s rizikem dlouhodobého 

snížení kvality života, u kterých je důležitý včasný záchyt (AH, DM, onemocnění plic spojená 

s obstrukcí) nebo u nich hraje důležitou roli farmakoterapie.225 Nezanedbatelnou podmínkou je 

i ochota pacientů. Konzultace zaměřené na měření TK v lékárně by přivítalo 83 % našich pacientů, 

což je méně než ve studii z VB nebo Austrálie.226, 227 Na druhou stranu je potřeba připomenout, že 

řada českých pacientů nejeví zájem o konzultační služby v lékárně.52 Může to souviset s jejich 

nevědomostí nebo zkresleným pohledem na farmaceutickou/lékárnickou profesi58 nebo malým 

zájmem o vlastní zdraví.228 Aktivní nabídka konzultační služby může mít několik výhod, vezmeme-li 

v úvahu, že kontakt s LEK je např. u pacientů s nadváhou nebo obezitou každodenní praxí. Může to 

být cesta, jak zachytit nejrizikovější pacienty včas, tedy dříve než se rozvinou komplikace 

onemocnění.229 Lékárny mohou využít skutečnosti, že řada rizikových pacientů dochází do lékárny 

častěji než k lékaři. Tento fakt podporuje snadná dostupnost zařízení lékárenské péče a stále vyšší 

zájem o samoléčbu. Obézní pacient je identifikovatelný poměrně snadno a v rámci konzultační 

činnosti by mělo být pátráno po dalších rizikových faktorech KVO. Rebecca Prevost dala FP 

o pacienty s nadváhou nebo obezitou velkou perspektivu. Vedle již zmíněného častého kontaktu 

vyzdvihla úlohu LEK při identifikaci lékových příčin obezity a jeho podíl na návrhu včasné intervence 

směřující ke změně stravovacích a životních návyků nebo výběru vhodné samoléčby.230 ASHP 

připomíná, jak přínosná může být častá a opakovaná intervence směrem k obéznímu pacientovi.231 

Význam a přínos pravidelných kontaktů obézního pacienta s LEK potvrdili Ahrens  a kol.232 

Necelá jedna třetina našich pacientů, která absolvovala konzultaci zaměřenou na redukci hmotnosti, 

se do lékárny přibližně za tři měsíce vrátila s poklesem hmotnosti v průměru o 0,55 kg a BMI o 0,23. 

Efekt u obou parametrů souvisel s adherencí k doporučením LEK, více adherentní byly ženy. Změna 

BMI přitom byla velmi podobná studii z VB, kde se do péče o 150 obézní pacientů zapojilo 

10 lékárnen.228 
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Problematikou rizik při používání orlistatu jsme se zabývali s kolegyní Dobruckou ve studii, 

jejíž výsledky byly publikovány v roce 2012. Farmaceuti dokázali při individuálním přístupu a pomocí 

vhodných otázek odhalit pacienty, pro které nebylo užívání orlistatu v režimu „over the counter“ 

(OTC) prospěšné, resp. indikované nebo bezpečné. Rozhovor s farmaceutem probíhal za tárou 

a dále pak ve vymezeném prostoru oficíny, který zabezpečoval diskrétnost. Orlistat byl proto 

doporučen pouze 48 % pacientů, kteří o něj v lékárně požádali. U 28 % pacientů nebyl orlistat vydán 

z důvodu identifikované kontraindikace ať z důvodu rizikové konkomitantní terapie, nebo nízkého 

stupně BMI.173 Farmaceuti v souladu s platnou legislativou41 nevydali LČ a pacientovi nabídli 

alternativní řešení. Výsledky naznačily, že odborní pracovníci lékárny mohou hrát jednu z důležitých 

rolí v managementu rizik samoléčby u pacientů s rizikem nadváhy nebo obezity. Ukázali jsme 

na prostor, kde se může farmaceut pohybovat a naplňovat cíle. V tomto případě pomoci efektivně 

snižovat riziko výskytu komplikací a při tom minimalizovat rizika farmakoterapie. Současně, 

aby mohl LEK maximalizovat účinek, musí znát doklady (pokud možno na úrovni EBM) o podávaných 

LČ a mít zažitou i vlastní nosologickou jednotku a strategie léčby, jejichž naplnění umožní dosažení 

cílů. 

Vedle metabolických onemocnění je věnována velká pozornost záchytu a léčbě AH, zatím nás však 

data z klinické praxe nemohou nabádat k přílišnému optimismu.233 Efektivitu péče o hypertoniky lze 

podpořit zintenzivněním edukace pacientů nebo zapojením další zdravotníků.234 Publikována byla 

řada prací dokládajících potenciální přínos FP v péči o hypertoniky.235, 236, 237, 238 Domácí měření tlaku 

krve (DMTK) je dnes považováno již za standardní metodu měření nebo kontroly TK.239 Výhody, 

které s sebou DMTK přináší, staví do jiných rolí i LEK, kteří obvykle přístroje na měření TK nabízejí 

a zároveň si u nich chroničtí pacienti vyzvedávají svoje LČ.240 Měření TK představuje jednu z hlavních 

součástí konzultační činnosti v českých lékárnách (Obrázek 2). Při měření TK dosáhl záchyt 

pravděpodobně skryté AH u pacientů bez AH 25 %. Téměř 40% prevalenci AH u pacientů 

bez antihypertenziv zjistili lékárníci v rámci kampaně portugalských lékáren zaměřené na screening 

AH.241 Naše zjištění se více přiblížilo výsledkům studie provedené ve Španělsku, která sledovala 

pacienty, kteří byli starší 18 let a neužívali antihypertenzní terapii. Zde dosáhla prevalence AH 

22,8 %, resp. 33, 6 %, při arbitrární hodnotě TK  130/85 mm Hg. Vyšší riziko skryté AH bylo v této 

studii zjištěno u pacientů starších 65 let, u mužů a rovněž u pacientů s nadváhou nebo diabetiků 

a pacientů s předchozí diagnózou AH.242 Prevalence AH v ČR u osob ve věku 25–64 let stoupla 

na 40,5 % s nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Tento údaj se týkal všech osob ze souboru, 

kterým byla naměřena hodnota systolického TK ≥ 140 mm Hg nebo diastolického TK ≥ 90 mm Hg 

(jednalo se o průměr 2. a 3. měření).243 V našem souboru byla hodnota ≥ 140/90 mm Hg zjištěna 
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u 34,5 % osob. Demografické charakteristiky obou skupin však nebyly shodné, navíc náš soubor 

pacientů byl menší. 

Dle výsledků naší analýzy by se měli lékárnici při vyhledávání rizikových pacientů stran AH zajímat 

o pacienty s vyšším BMI a pacienty na konci produktivního věku (věk kolem 60 let). U mladších 

pacientů bez AH by měli pátrat po závislosti na tabáku. Vedle krátké intervence (tzv. „5P“)55 už 

během dispenzace se nabízí pozvat pacienta na individuální konzultaci v lékárně a věnovat se vedle 

odvykání kouření také měření TK. Odvykání kouření představuje důležitý nástroj maximalizace 

účinku terapie jak u pacientů v primární prevenci KVO (např. DM nebo dyslipidémie v anamnéze), 

tak v sekundární prevenci (pacienti s manifestovanou aterosklerózou). 

Mezi mladšími nekuřáky byli dle naší analýzy nejvíce ohroženou skupinou pacienti, kteří se 

nezajímali o svůj TK. Naše výsledky se i v těchto zjištěních blíží výše citované španělské práci.242 

V naší práci korelovala hodnota BMI s TK zejména u pacientů bez AH. Ve zmiňované španělské studii 

se vysoký TK objevoval 3x častěji u pacientů s nadváhou nebo obezitou než u neobézních.242 Klinické 

dopady obezity jsou obecně dobře známy. Se stoupajícím BMI roste riziko vzniku řady onemocnění 

mimo jiné DM 2. typu, dyslipidémie, AH nebo ischemické choroby srdeční. Přitom nejčastější 

průvodní chorobou je u obézních osob AH s prevalencí mezi 34–65 % v závislosti na stupni 

obezity.244 Důraz na intervence stran obezity nebo nadváhy je zřejmý už proto, že pacienti si rizika 

obezity dostatečně neuvědomují a odbornou pomoc vyhledají až s klinickou manifestací nadváhy 

nebo obezity jako tomu bylo v souboru našich obézních pacientů (bolesti zad nebo kloubů, 

dyspepsie aj.).  

Standardizace a kontinuita FP 

Nesystematický přístup při poskytování FP může představovat bariéru, která může souviset 

s chybějícím odměňováním konzultační činnosti v ČR. Tento fakt se pak může promítat 

do nepravidelnosti poskytování této služby. Pravidelné konzultační hodiny uvedlo pouze 10 % 

lékáren v rámci šetření v roce 2011.52 Nepravidelný režim konzultací lze označit za kompromis, 

protože jinak by musely lékárny samy konzultační činnost výrazně ekonomicky podporovat.  

Relevantní výsledky přinese taková konzultační služba, která bude realizována standardním 

způsobem. V kontextu měření TK to znamená používání validovaných a kalibrovaných tonometrů, 

vlastní měření bude prováděno v souladu s recentními doporučeními55 a doporučení pacientovi 

bude dávat erudovaný LEK, který vždy posoudí naměřené hodnoty v kontextu pacienta. 

Určitou skepsi k měření TK v lékárně připouští Sabater-Hernandéz a kol. v práci, která hodnotila 

klinický dopad měření TK ve veřejné lékárně. Diskutuje nejednotnost způsobu měření 
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nebo nedostatek srovnávacích studií.245 Rekapituluje, že mezi limity měření TK je řazen syndrom 

bílého pláště, jako rizikové je označováno i prostředí lékárny a dále již zmíněné používání 

nesprávných přístrojů. Jmenuje též špatnou interpretaci výsledků a nepravidelné až izolované 

intervaly měření. V další práci se však ukázalo měření TK v ambulanci lékaře jako signifikantně 

rizikovější stran případného syndromu bílého pláště než měření TK v lékárně.246 

Bohužel průzkum monitorující lékárny poskytující měření TK nás v tomto příliš nepotěšil. 77 % 

lékáren sice používalo tonometry validované některou z těchto společností: „Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation, British Hypertension Society nebo European Society 

of Hypertension.“ Avšak pouze 14 % lékáren tonometry pravidelně ve dvouletém intervalu 

kalibrovalo. Opakované měření TK u pacientů provádělo jen 34 % respondentů, kteří se v dané 

lékárně této aktivity účastnili. Určité rezervy byly nalezeny i v technice měření TK. Škoda, že exitující 

DP55, jako základní opora LEK, není ve farmaceutické/lékárenské praxi dostatečně využíván. 

O existenci DP nevědělo 25 % respondentů, kteří se měření TK věnovali.58 

Náš tým byl proškolen v metodice měření a získal i praktické zkušenosti. Ukazuje se to nezbytné, 

aby byly výsledky validní a riziko falešně pozitivních ale především falešně negativních výsledků bylo 

co nejmenší. Zároveň by se otupila i kritika z řad lékařů, že LEK není schopen tuto činnost provádět. 

Přitom LEK má dovednosti z různých měření v rámci praktických cvičení při studiu farmacie 

a dokonce je cvičen i ve správném měření TK. Pokud nebude prokazovat, že se zdokonaluje v této 

činnosti, tak nebude seriózním partnerem v této části zdravotnické péče. 

Management potenciálních DRP 

Spektrum a množství odhalených DRP je přímo závislé na metodice a množství informací, o které se 

může LEK opírat, jak bylo naznačeno v předchozí části diskuze. Vraťme se zpět k LČ potenciálně 

nevhodným pro pacienty s rizikem obezity nebo nadváhy. Jako inspirace může sloužit španělský 

model konzultační činnosti postavený na tzv. Dader metodologii. Ta je primárně určená pro veřejné 

LEK a vedle toho, že je příkladem funkční spolupráce mezi pacientem a všemi zdravotníky primární 

péče, vede LEK k posouzení účinnosti, bezpečnosti a zbytnosti každého LČ. LEK by si proto měl 

u každého LČ položit tyto tři otázky: Je pro pacienta podání tohoto LČ potřebné a nutné? Je u něj 

toto LČ účinné? Je pro něj toto LČ bezpečné?247 Zkušený LEK, který se bude opírat o znalosti KF 

a některý z algoritmů (SOAP nebo českou verzi primárně určenou pro všechny farmaceuty 

označovanou jako SAZE)7, 187 byl měl identifikaci rizikových LČ nebo DRP zvládat. Je ale otázkou, 

zda je důležité a signifikantní zabývat se těmito rizikovými LČ zvyšujícími hmotnost. Leslie a kol. 

publikovali systematický přehled postavený na analýze několika desítek randomizovaných 

kontrolovaných studií týkajících se nárůstu hmotnosti v souvislosti s užíváním LČ a prokázali možný 
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nárůst hmotnosti až o 10 kg za 52 týdnů. Domnívali se, že tomuto problému je věnována 

nedostatečná pozornost jak při klinických studiích, tak v klinické praxi při předepisování LČ, 

a doporučovali sledování hmotnosti.248 Vysadit tato riziková LČ není často možné, podobně tomu 

bylo v naší studii. LEK z naší studie doplnili doporučení týkající se monitoringu hmotnosti 

o nefarmakologická opatření. U 4 pacientů byl pak při opakované konzultaci zjištěn pokles 

hmotnosti v průměru o 2,5 kg. Algotritmus SAZE jsme popsali jak teoreticky, tak i na mnoha 

praktických příkladech.186, 249  

V případě konzultací s obézními pacienty probíhala revize DRP přímo při konzultaci a zhodnocena 

byla brzy po jejím skončení. K dispozici byla pacientova farmakoterapie a proběhl rozhovor 

s pacientem. Tento model odpovídá dle PCNE spíše revizi typu 2a než 3, protože k dispozici bylo 

relativně malé množství klinických dat (např. chyběla laboratorní vyšetření) a chyběla možnost 

případné konfrontace s lékařem, při které by se daly chybějící údaje doplnit (Tabulka 4).161 Přesto se 

podařilo zaznamenat řadu případů non-adherence (kategorie P4) a podezření na NÚL a LI (kategorie 

P1 a P5). Polovinu DRP přitom vyřešil LEK během konzultace.228 Množství DRP na pacienta nebylo 

shodné, ale poměrné zastoupení jednotlivých kategorií se poměrně shodovalo např. s výsledky, 

které publikovala Granas a kol. (podíl NÚL a non-adherence).114 Non-adherence k léčbě představuje 

stále velký problém moderní medicíny a přitom na vině je často pouze nerespektování specifik 

konkrétního pacienta (jeho možnosti a dovednosti). Jedním z klíčových úkolů FP je proto opakovaná 

kontrola a její neustálá optimalizace.216, 250 Důvodem non-adherence bylo nejčastěji zapomínání 

užívání LČ, dále se jednalo o neporozumění mechanismu účinku LČ nebo obavu z NÚL. Určitým 

limitem zůstává skutečnost, že nejsme schopni monitorovat záměr lékaře. Rovněž metody 

na zjišťování non-adherence jsou málo citlivé. Citlivost odhalování DRP vždy závisí i na zkušenostech 

odborníka, který audit provádí, v našem případě se jednalo o nemocniční LEK. Na zhodnocení DRP 

po konzultaci v lékárně se podílela kolegyně se specializovanou způsobilostí z KF. Definováním 

teoretických a klinicky významných DRP pak dostává FP jiný rozměr, navíc roste šance, že ošetřující 

lékař může intervence LEK akceptovat ve větší míře. 

U konzultací zaměřených na pacienty s rizikem AH proběhla ve většině případů analýza 

potenciálních DRP retrospektivně, proto se revize dle PCNE (Tabulka 4) nachází někde na pomezí 

typů 1 a 2a. Zachyceno bylo proto méně případů NÚL. Na druhou stranu díky strukturovanému 

a dobře vedenému rozhovoru se nám podařilo zaznamenat mnoho údajů z anamnézy pacienta. 

Poměrně jisté údaje máme i z lékové anamnézy, protože si každý pacient před konzultací přinesl 

seznam užívaných LČ včetně dávkování. Přibližně u 45 % pacientů bylo možno údaje konfrontovat 

s lékovou historií v lékárenském programu, protože si LČ obvykle vyzvedávali v lékárně, ve které 
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probíhala konzultace. Díky dobrým znalostem anamnézy jsme mohli nalézt i zbytná (subkategorie 

P2.5) (např. pentoxifylin) nebo naopak indikovaná ale v anamnéze pacienta chybějící LČ 

(subkategorie P2.6) (např. statiny nebo protidestičková LČ u pacientů s manifestní formou 

ischemické choroby srdeční; inhibitory protonové pumpy u seniorů užívajících kyselinu 

acetylsalicylovou a warfarin nebo antidepresivum ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání 

serotoninu). Mezi nevhodná LČ (subkategorie P2.1) byl např. zařazen rilmenidin v monoterapii AH, 

dlouhodobě působící benzodiazepiny typu diazepamu u seniorů nebo ginkgo biloba u seniorů s LČ 

potencujícími krvácení v anamnéze. Problém s vysokou dávkou LČ (subkategorie P3.2) se týkal 

thiazidových diuretik (50 mg/den) nebo digoxinu (0,25 mg/den) u seniorů nebo metabolicky 

aktivních LČ podávaných ve vyšších dávkách u diabetiků.  

Podíl hypertoniků s nekorigovanou AH se v našem souboru blížil výsledkům z české studie post-

Monica z let 20062009 (51,4 % hypertoniků dosáhlo uspokojivé kontroly AH)243 nebo výsledkům již 

citované portugalské studie.241 Jednou z častých příčin nekompenzace TK může být i non-adherence. 

Její vliv mohl hrát roli u 28 % případů DRP, kdy jsme se domnívali, že příčina selhání terapie AH 

mohla souviset s LČ (Tabulka 25). Nižší počet DRP oproti jiným studiím může souviset právě 

s metodikou revize.251 Chua a kol. ve své práci publikované v roce 2012 ukázali důležitost 

farmaceuta jako člena týmu pečujícího o pacienty s AH, DM, dyslipidémií v rámci primární péče. 

Problém s užitím LČ (včetně non-adherence) byl identifikován u 33,3 % účastníků této 6 měsíců 

trvající studie. Akceptace intervencí farmaceutů u lékařů dosáhla 87,3 %. V závěru je zdůrazněn 

význam týmového (farmaceut – lékař) managementu DRP.252 

Přestože existuje řada studií, která kladně hodnotí dopad FP jak na některé klinické parametry, tak 

na adherenci k terapii nebo kvalitu života, pouze některé práce ukazují statisticky významné 

zlepšení TK. Kvůli nejednotnosti designu studií, omezené době jejich trvání a inkoherenci výstupů 

bylo jejich srovnání složité. Aquilar a kol. nás proto nabádají k opatrnosti v hodnocení dopadu FP 

u pacientů s AH. Dále by dle jejich mínění měly být vyčísleny náklady na FP a úspora, kterou může 

dobře vedená FP přinést. Účinnost a dopad FP u pacientů s AH je třeba dále zkoumat, přičemž 

na místě jsou změny právě zejména v designu studií.253 

Limity práce a jejich řešení 

Analýza byla provedena na malém vzorku pacientů. Proto má spíše pilotní charakter.  
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Další pokračování studie 

Ke spolupráci je třeba získat lékaře nebo se více orientovat pouze na pacienty, kteří dochází 

do lékárny pravidelně a je možno využívat buď lékové záznamy pacienta, nebo alespoň lékovou 

historii z lékárenského software.  

4.3.5. Závěr 

Lege artis prováděná konzultační činnost může být nástrojem k identifikaci a řešení DRP. Zároveň 

může pomoci odhalit pacienty s dosud skrytým onemocněním. Diskutovány byly skupiny pacientů, 

na které by mohla být FP zaměřena. Při dobré spolupráci s pacientem může LEK řešit ty DRP, 

které spadají do jeho kompetencí.  

Další rozvoj konzultační činnosti lékáren je dle našeho mínění závislý na trvalém profesním růstu 

LEK, standardizaci této odborné aktivity, posílení její kontinuity a spolupráci s ošetřujícími lékaři, 

kteří mohou podezření na diagnózu potvrdit a akceptovat, resp. odmítnout intervence LEK týkající 

se potenciálních DRP. Odměňování konzultační činnosti v lékárně z veřejných zdrojů bude 

podle našeho názoru možné, až budou výše uvedené změny implementovány a podpořeny 

dostatkem kvalitních publikací. 
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4.4. Analýza názorů, postojů a zkušeností vybraných skupin zdravotníků 

na generická léčiva a generickou substituci 

4.4.1. Cíl práce 

Cílem studie bylo analyzovat názory, vědomosti a zkušenosti LEK na generická LČ a GS v ČR. Dále pak 

porovnat tyto výsledky s názory a zkušenostmi skupiny PL. 

4.4.2. Metodika 

Respondenti 

Osloveni byli všichni členové ČLnK. Členství v ČLnK je povinné pro výkon povolání LEK v zařízeních 

lékárenské péče na území ČR. V roce 2008 dosáhl počet členů ČLnK 7 665.254 

Dále byli osloveni všichni PL, kteří se zúčastnili výroční konference Společnosti všeobecného 

lékařství ČLS JEP a všech krajských odborných konferencí Společnosti všeobecného lékařství. 

Vlastní metodika sběru dat 

Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření od listopadu 2008 do března 2009. V případě LEK 

byl dotazník otištěn spolu s informacemi o jeho vyplnění v Časopise českých LEK a doručen všem 

členům ČLnK. Zároveň bylo zřízeno webové rozhraní, na kterém bylo také možno dotazník vyplnit. 

Každý dotazník byl opatřen číslem člena ČLnK, tzn., že každý člen mohl vyplnit pouze jeden dotazník.  

Shodný dotazník byl spolu s informacemi o jeho vyplnění rozdán všem účastníkům výše zmíněných 

odborných akcí Společnosti všeobecného lékařství konaných v uvedeném období. Vyplněné 

dotazníky byly shromažďovány na vyznačených místech a poté předány řešitelům studie. 

Dotazník obsahoval celkem 28 otázek rozdělených do 5 částí: 

 První částí byly získány demografické údaje o respondentovi: pohlaví; rok narození; velikost 

obce, kde se nachází pracoviště; údaj o získání atestace (specializované způsobilosti). 

 V druhé části byla respondentům předložena tvrzení týkající se používání, nákladovosti 

a bezpečnosti originálních a generických LP a GS. Respondenti hodnotili míru souhlasu, resp. 

nesouhlasu pomocí 5stupňové Likertovy škály (naprosto souhlasím – spíše souhlasím – 

nedokážu posoudit – spíše nesouhlasím – naprosto nesouhlasím). Tato část byla přejata ze 

dvou obdobných šetření 255, 256 a upravena na podmínky ČR.  

 Ve třetí části byly zjišťovány znalosti legislativních podmínek, které musejí být splněny 

před provedením GS v ČR (dichotomické otázky).  
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 Čtvrtá část dotazníku monitorovala postoje respondentů ke GS, použita byla opět 5stupňová 

škála (pozitivní – spíše pozitivní – neutrální – spíše negativní – negativní). V této části byl 

zjišťován i postoj respondentů k zavedení generické preskripce do ambulantní sféry. Pomocí 

generické preskripce může lékař předepsat léčivou látku (mezinárodní nechráněný název 

LČ) a volba konkrétního LP (chráněný název LČ) je na vydávajícím LEK. I v tomto případě byla 

využita 5 stupňová škála (pozitivní – spíše pozitivní – neutrální – spíše negativní – negativní). 

Pomocí výčtových otázek (s možností uvést více odpovědí) byla dále zjišťována největší 

pozitiva (např. finanční úspora) a negativa (např. riziko duplicitního užívání LČ), která dle 

mínění LEK nebo PL přineslo zavedení GS. Současně mohli respondenti popsat, zda a jak 

konkrétně se za poslední měsíc setkali s problémem vázaným na GS.  

 V poslední páté části dotazníku byla testována znalost chráněných názvů originálních LP 

v klinické praxi často používaných léčivých látek (uzavřené otázky). Respondentům byly 

předloženy LP se čtyřmi léčivými látkami (atorvastatin, ramipril, metformin, omeprazol) 

a jejich úkolem bylo vybrat z nabízených názvů LP ten, který odpovídá originálnímu LP. 

Dotazník byl pilotován, průměrný čas pro vyplnění dotazníku byl 15 minut. 

Statistická analýza 

Data byla ukládána do webového formuláře, odkud byla převedena do MS Excel. Pro provedení 

statistické analýzy byl použit PASW 18.0 software. Deskriptivní statistika je u metrických položek 

uváděna ve tvaru průměr ± SD, v některých případech je připojen 95% konfidenční interval (CI). 

Pro testování závislostí postojů ke GS a věku a pohlaví LEK nebo PL nebo znalostí legislativních 

podmínek byl využit Pearson correlation test (r). Pro ověření závislostí znalostí názvů LP a věku 

respondentů byl použit test Kendall`s tau correlation (τ). Skóre PL kvantifikující jejich znalost 

legislativních podmínek GS bylo s hypotetickým skóre, které odráželo náhodné hádání, porovnáno 

pomocí one-sample t-test. Vnitřní konzistence otázek zaměřených na legislativní podmínky GS byla 

testována pomocí Cronbach`s alpha měřítka reliability. Rozdíly mezi názory a mírou znalostí u LEK 

a PL byl analyzovány pomocí Mann-Whitney U testu. Za statisticky významné byly považovány 

výsledky za předpokladu p < 0,05. 
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4.4.3. Výsledky 

4.4.3.1. Výsledky u skupiny lékárníků 

Demografická charakteristika LEK 

Dotazník vyplnilo 615 LEK. Toto číslo představovalo v roce 2008 8,0 % ze všech LEK v ČR.254 

Průměrný věk respondentů byl 37,5 let (SD = 10,4). Ve 470 (76,4 %) případech se jednalo o ženy. 

Věkový průměr žen LEK dosáhl 37,8 let (SD = 10,6) a byly v průměru starší než mužská část 

respondentů (36,4 let, SD = 9,5). 83 (13,5 %) respondentů pocházelo z menších obcí do 5 000 

obyvatel, 333 (54,2 %) z obcí s počtem obyvatel mezi 5 000 až 99 999 a 199 (32,4 %) z obcí s počtem 

obyvatel přesahujících 100 000. 429 respondentů (69,6 %) mělo složenou atestaci. Do hodnocení 

byly zařazeny všechny získané dotazníky. 

Názory LEK na originální a generické LP a GS 

Tabulka 26 shrnuje názory LEK na tvrzení týkající se generických a originálních LP. S problematikou 

originálních a generických LP byli sice seznámeni už během pregraduálního studia, ale mnohem více 

o problematice slyšeli až během jejich praxe v rámci postgraduálního vzdělávání. 61,5 % 

respondentů považovalo generické LP za bioekvivalentní s příslušným originálním LP a 74 % 

respondentů považovalo generické LP za terapeuticky ekvivalentní s příslušným originálním LP 

a mezi sebou navzájem.  

Více než 90 % LEK vnímalo generické LP ve srovnání s originálními LP za méně nákladné. A přibližně 

stejný počet respondentů se domníval, že legislativa nařizuje stejná bezpečnostní opatření 

a vyžaduje stejné garance kvality výroby (správná výrobní praxe) jako u originálních LP. Generické LP 

byly LEK považovány za srovnatelné s originálními LP co se týče kvality, bezpečnosti a výskytu NÚL. 

Tabulka 26 Názory LEK na tvrzení týkající se originálních a generických LP a GS (N = 615). 

 Naprosto 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Nedokážu 

posoudit 

Spíše 

nesouhlasím 

Naprosto 

nesouhlasím 

V rámci pregraduálního 

studia jsem byl seznámen 

s problematikou generických 

a originálních LP. 

19,0 % 37,1 % 7,5 % 23,2 % 13,2 % 

V rámci postgraduálního 

studia jsem byl seznámen 

s problematikou generických 

a originálních LP. 

35,4 % 42,2 % 8,3 % 11,2 % 2,9 % 
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Každý generický LP je ve 

srovnání s originálním LP 

terapeuticky ekvivalentní. 

18,7 % 55,3 % 6,0 % 15,6 % 4,4 % 

Každý generický LP je ve 

srovnání s ostatními 

generickými LP terapeuticky 

ekvivalentní. 

21,0 % 53,0 % 11,4 % 10,9 % 3,7 % 

Generický přípravek je 

bioekvivalentní s příslušným 

originálním LP. 

24,6 % 36,9 % 21,0 % 15,1 % 2,4 % 

Potřebuji mít více informací 

o výsledcích hodnocení 

bioekvivalence u 

generických LP. 

47,0 % 29,4 % 13,2 % 8,6 % 1,8 % 

Generický LP musí být ve 

stejné lékové formě (tablety, 

kapsle) jako jeho originální 

LP. 

56,1 % 26,0 % 2,8 % 11,0 % 4,1 % 

Generické LP jsou ve 

srovnání s originálními LP 

méně kvalitní. 

2,4 % 13,7 % 14,5 % 41,1 % 28,3 % 

Generické LP jsou ve 

srovnání s originálními LP 

méně účinné. 

0,3 % 6,7 % 14,3 % 43,4 % 35,3 % 

Generické LP mají ve 

srovnání s originálními LP 

více NÚL. 

0,6 % 10,6 % 18,7 % 41,8 % 28,3 % 

Generické LP jsou ve 

srovnání s originálními LP 

méně nákladné. 

59,2 % 35,8 % 1,9 % 2,8 % 0,3 % 

U generických LP je 

legislativou požadována 

stejná bezpečnost jako u 

78,7 % 14,6 % 3,6 % 2,8 % 0,3 % 
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originálních LP. 

Při výrobě generických LP 

jsou vyžadovány stejné 

garance kvality výroby jako u 

originálních LP. 

72,2 % 19,7 % 6,2 % 1,6 % 0,3 % 

GS redukuje náklady 

pacientů na farmakoterapii. 
56,1 % 39,5 % 1,8 % 2,0 % 0,6 % 

GS – generická substituce; LEK – lékárník; LP – léčivý přípravek; N – denominátor (100 %); NÚL – nežádoucí 

účinek léčiva. 

Znalost legislativních podmínek GS u LEK 

Za každou správnou odpověď byl respondentovi udělen jeden bod (maximum 9 bodů). Tabulka 27 

rekapituluje znalost legislativních pravidel platných pro GS. Kromě souhlasu lékaře a stejné síly LP, 

musí být dle platné české legislativy splněna všechna pravidla uvedená v Tabulka 27. Při bodovém 

ohodnocení každé správné odpovědi dosáhli respondenti průměrného bodového zisku 7,2 (SD = 

1,2), tzn., že v průměru odpověděli správně na 7,2±1,2 otázky, CI95% = 7,1–7,3. Zjištěný fakt 

dokládá Obrázek 8. Všechny legislativní podmínky, které musí být splněny před provedením GS, 

znalo 71 respondentů (11,5 %). LEK si byli jisti tím, že při GS mohou vydat jen LP obsahující stejnou 

účinnou látku při zachování shodné cesty podání. Věděli též, že ke GS potřebují vždy souhlas 

pacienta, a že není nutný souhlas lékaře, který však může provedení GS zakázat, ale musí to při 

preskripci LP vyznačit na lékařský předpis jako „nezaměňovat“. 

Tabulka 27 Znalost legislativních podmínek souvisejících s GS u LEK (N = 615). 

Legislativní podmínka 
Správná odpověď  

N (%) 

Souhlas lékaře 605 (98,4 %) 

Stejná léčivá látka LP 603 (98,0 %) 

Souhlas pacienta 601 (97,7 %) 

Stejná cesta podání LP 560 (91,1 %) 

Na receptu není „nezaměňovat“ 557 (90,6 %) 

Stejná léková forma LP 495 (80,5 %) 

Stejná celková dávka LP 411 (66,8 %) 

Stejná síla LP 334 (54,3 %) 

Nižší spoluúčast pacienta 276 (44,9 %) 

GS – generická substituce; LEK – lékárník; LP – léčivý přípravek; N – denominátor (100 %). 
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Obrázek 8 Znalost legislativních podmínek GS u LEK. 

Legenda: Každá správná odpověď byla ohodnocena jedním bodem (maximum 9 bodů). 

 

Postoj LEK ke GS 

Pozitivní pohled na GS mělo 254 (41,3 %) respondentů a spíše pozitivní pak 222 (36,1 %) LEK. 

Neutrálně se na ni dívalo 107 (17,4 %) LEK a 32 (5,2 %) LEK ji považovalo za spíše negativní. 

Vysloveně negativní názor na GS neměl ani jeden LEK.  

Statistická analýza ukázala, že existovala signifikantní závislost mezi znalostmi legislativních 

podmínek GS a postojem ke GS (r = -0,084, p = 0,039). Čím více znalostí těchto podmínek 

respondenti měli, tím více souhlasili, resp. měli pozitivnější vztah ke GS (Obrázek 9). Rovněž byla 

nalezena signifikantní závislost mezi znalostmi legislativních podmínek GS, postojem ke GS a věkem 

respondentů. Mladší LEK měli lepší znalosti o GS (r = -0,163, p < 0,001) a zároveň ji vnímali 

pozitivněji (r = 0,200, p < 0,001). Pohlaví respondentů nebylo statisticky významným parametrem. 
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Obrázek 9 Závislost postojů LEK ke GS a jejich znalostí legislativních podmínek GS.  

Legenda: Osa y: postoj ke GS (1-pozitivní, 2-spíše pozitivní, 3-neutrální, 4-spíše negativní, 5-negativní); osa x: znalost 
legislativních podmínek GS (každá správná odpověď byla ohodnocena jedním bodem, maximum 9 bodů); závislost byla 
proložena regresní křivkou a loess curve (křivka lokální regrese). 

 

Postoj LEK ke generické preskripci 

Pozitivní pohled na generickou preskripci zastávalo 175 (28,5 %) a spíše pozitivní pak 216 (35,1 %) 

respondentů. Neutrálně se na tento nástroj lékové politiky dívalo 63 (10,2 %) LEK a 132 (20,0 %) LEK 

ji považovalo za spíše negativní. Vysloveně negativní postoj k zavedení generické preskripce byl 

zjištěn u 38 (6,2 %) LEK.  

Pozitiva a negativa GS pohledem LEK 

Za největší pozitiva generické substituce považovali LEK úsporu finančních prostředků za LP 

pro pacienty a zdravotní pojišťovny. LEK vnímali za jednu z výhod GS i možnost vzrůstu jejich 

odborné prestiže. Dále dle jejich mínění nemusí lékař sledovat aktuální doplatky pacientů u LP. 

Největší negativa naopak spatřovali v možnosti zdvojování dávek LP se stejnou léčivou látkou nebo 

v možnosti vzniku jiných chyb v užívání LP pacientem. Všechna pozitiva a negativa ukazuje Tabulka 

28. 

Tabulka 28 Pozitiva a negativa GS z pohledu LEK (N = 615). 

 N (%) 

Pozitiva 
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Úspora finančních prostředků pro pacienty. 574 (93,3 %) 

Vzrůst odborné prestiže LEK.  414 (67,3 %) 

Možná úspora finančních nákladů za LP pro zdravotní 

pojišťovny. 
402 (65,4 %) 

Lékař nemusí sledovat doplatky (spoluúčast pacienta) na LP. 319 (51,9 %) 

Možnost omezit sortiment LP v lékárně. 179 (29,1 %) 

Tlak farmaceutických firem je rozložen na více poskytovatelů 

zdravotní péče. 
173 (28,1 %) 

Jiná možnost. 27 (4,4 %) 

Negativa 

Riziko zdvojení dávek LP se stejnou léčivou látkou nebo jiné 

chyby v užívání LP ze strany pacienta. 
447 (72,7 %) 

Nevyjasněnost právní odpovědnosti při vzniku NÚL. 305 (49,6 %) 

Možné odmítnutí léčby pacientem z důvodu eventuálně vyššího 

rizika NÚL. 
266 (43,2 %) 

Lékař neví, který konkrétní LP pacient užívá. 262 (42,6 %) 

Možnost vzniku jednobarevných lékáren. 167 (27,1 %) 

Lékař nemůže převzít všechny záruky za pacientovu léčbu. 98 (15,9 %) 

Jiná možnost. 73 (11,9 %) 

Větší časová náročnost pro LEK. 72 (11,7 %) 

GS – generická substituce; LEK – lékárník; LP – léčivý přípravek; N – denominátor (100 %); NÚL – nežádoucí 

účinek léčiva. 

Zkušenosti s problémy spojenými s GS u LEK 

128 (21,5 %) LEK se za poslední měsíc od vyplnění dotazníku setkalo alespoň s jedním problémem 

v souvislosti s GS. Celkem LEK zaznamenali 164 problémů. Negativní postoj pacienta ke GS byl 

nahlášen ve 14 (8,5 %) případech. Nižší účinnost LP ve 41 (25,0 %) případech, duplicita v 7 (4,3 %) 

případech; problém s lékovou formou LP ve 2 (1,2 %) případech a jiný problém v 9 (5,5 %) 

případech. V 91 (55,5 %) případech se jednalo o podezření na výskyt NÚL. Tabulka 29 demonstruje 

stratifikaci NÚL podle orgánových systémů, které byly postiženy. 
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Tabulka 29 Přehled NÚL rozdělených dle orgánových systémů, se kterými se za poslední měsíc své praxe setkali LEK 
v souvislosti s GS (N = 91). 

Orgánový systém N (%) 

Gastrointestinální poruchy 30 (33,0 %) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 13 (14,3 %) 

Postižení více orgánových systémů 12 (13,1 %) 

Poruchy imunitního systému 6 (6,6 %) 

Poruchy nervového systému 5 (5,5 %) 

Poruchy kůže a podkoží 4 (4,4 %)  

Psychiatrické poruchy 3 (3,3 %) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 (2,2 %) 

Srdeční poruchy 2 (2,2 %) 

Respirační poruchy 1 (1,1 %) 

Bez konkrétního popisu NÚL 13 (14,3 %) 

GS – generická substituce; LEK – lékárník; N – denominátor (100 %); NÚL – nežádoucí účinek léčiva. 

Pokud se týká konkrétních LČ napříč uvedenými problémy, nejčastěji LEK zmínili pentoxifylin 

(10 případů), tramadol (9 případů), resp. amlodipin, bisoprolol, citalopram, ibuprofen, omeprazol 

a zolpidem (vždy po 3 případech). 

Znalost názvů originálních LP u LEK 

Alespoň 50 % respondentů odpovědělo správně na všechny čtyři otázky zaměřené na výběr názvu 

originálního LP. Celkovou úspěšnost LEK ukazuje Tabulka 30. Míra znalostí názvů originálních LP 

opět souvisela s věkem, tentokrát byli úspěšnější starší respondenti. Popisovaný vztah věku 

a znalostí byl statisticky významný (τ = 0,136, p < 0,001). 

Tabulka 30 Znalost názvů originálních LP u LEK (N = 615). 

LČ 
Správná odpověď 

N (%) 

Nevím 

N (%) 

Atorvastatin 563 (91,5 %) 29 (4,7 %) 

Ramipril 539 (87,6 %) 39 (6,3 %) 
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Metformin 431 (70,1 %) 63 (10,2 %) 

Omeprazol 311 (50,6 %) 48 (7,8 %) 

LČ – léčivo; LEK – lékárník; LP – léčivý přípravek; N – denominátor (100 %). 

4.4.3.2. Porovnání lékárníků a praktických lékařů 

Demografická charakteristika PL 

Dotazník vyplnilo 263 PL (což tvořilo 14,3 % oslovených PL). Tento počet představoval 5,0 % ze všech 

PL v ČR.257 Do hodnocení byly zařazeny všechny získané dotazníky. Průměrný věk respondentů byl 

52,2 let (SD = 13,7). Ženy PL tvořily většinu respondentů (177; 67,3 %). Věkový průměr žen PL dosáhl 

49,1 let (SD = 13,6) a byly tudíž v průměru mladší než mužská část respondentů (52,6 let, SD = 13,6). 

49 (18,6 %) respondentů pocházelo z menších obcí do 5 000 obyvatel, 141 (53,6 %) z obcí s počtem 

obyvatel mezi 5 000 až 99 999 a 73 (27,7 %) z obcí s počtem obyvatel přesahujících 100 000. 

248 respondentů (94,3 %) mělo složenou atestaci. 

Porovnání názorů LEK a PL na originální a generické LP a GS 

Tabulka 31 dokládá rozdíly mezi názory LEK a PL na generická LP a GS. Z odpovědí byla vyloučena 

možnost „nedokážu posoudit“, zbývající počty odpovědí byly označeny jako „N“. Při statistické 

analýze byla zohledněna síla (míra) souhlasu, resp. nesouhlasu s předloženým tvrzením (1 – 

naprosto souhlasím; 2 – spíše souhlasím; 4 – spíše nesouhlasím; 5 – naprosto nesouhlasím). U všech 

tvrzení byl rozdíl v odpovědích u obou skupin respondentů statisticky významný. 

Z výsledků lze vyčíst pozitivnější postoj LEK ke generickým LP. LEK vnímali generické LP terapeuticky 

i z pohledu bioekvivalence za srovnatelné s příslušnými originálními LP daleko silněji než PL. 

Z odpovědí PL byla zřejmá nedůvěra v generické LP, která vycházela z jejich přesvědčení, 

že generické LP jsou méně účinné a méně kvalitní a mají více NÚL než originální LP. LEK se 

domnívali, že z pohledu bezpečnosti a kvality při výrobě jsou generické a originální LP totožné. Obě 

skupiny se shodly v tom, že GS přináší úsporu pro pacienty, LEK o tom však byli přesvědčeni 

statisticky významněji více než PL. 
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Tabulka 31 Porovnání názorů LEK a PL na originální a generické LP a GS 

Otázka LEK PL Rozdíl 

 N Medián Průměr N Medián Průměr p 

1. 569 2,00 2,72 224 4,00 3,21 p < 0,001 

2. 564 2,00 1,95 244 2,00 1,82 p = 0,035 

3. 578 2,00 2,27 219 2,00 3,07 p < 0,001 

4. 545 2,00 2,14 196 2,00 2,87 p < 0,001 

5. 534 1,00 1,72 221 2,00 1,88 p = 0,003 

6. 486 2,00 2,16 174 2,00 2,90 p < 0,001 

7. 598 1,00 1,78 219 2,00 2,66 p < 0,001 

8. 526 4,00 3,93 196 2,00 2,75 p < 0,001 

9. 527 4,00 4,24 205 2,00 3,08 p < 0,001 

10. 500 4,00 4,06 193 2,00 3,05 p < 0,001 

11. 603 1,00 1,46 244 2,00 1,78 p < 0,001 

12. 593 1,00 1,25 230 2,00 1,82 p < 0,001 

13. 577 1,00 1,28 202 2,00 2,11 p < 0,001 

14. 604 1,00 1,49 228 2,00 1,80 p < 0,001 

GS – generická substituce; LEK – lékárník; LP – léčivý přípravek; N – počet souhlasných nebo nesouhlasných 

odpovědí na předložená tvrzení;  NÚL – nežádoucí účinek léčiva; PL – praktický lékař. 

Legenda:  

1. V rámci pregraduálního studia jsem byl seznámen s problematikou generických a originálních LP. 

2. V rámci postgraduálního studia jsem byl seznámen s problematikou generických a originálních LP. 

3. Každý generický LP je ve srovnání s originálním LP terapeuticky ekvivalentní. 

4. Každý generický LP je ve srovnání s ostatními generickými LP terapeuticky ekvivalentní. 

5. Generický přípravek je bioekvivalentní s příslušným originálním LP. 

6. Potřebuji mít více informací o výsledcích hodnocení bioekvivalence u generických LP. 

7. Generický LP musí být ve stejné lékové formě (tablety, kapsle) jako jeho originální LP. 

8. Generické LP jsou ve srovnání s originálními LP méně kvalitní. 

9. Generické LP jsou ve srovnání s originálními LP méně účinné. 

10. Generické LP mají ve srovnání s originálními LP více NÚL. 
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11. Generické LP jsou ve srovnání s originálními LP méně nákladné. 

12. U generických LP je legislativou požadována stejná bezpečnost jako u originálních LP. 

13. Při výrobě generických LP jsou vyžadovány stejné garance kvality výroby jako u originálních LP. 

14. GS redukuje náklady pacientů na farmakoterapii. 

 

Vztah znalostí legislativních podmínek a postojů LEK a PL ke GS 

LEK znali legislativní podmínky GS statisticky (Tabulka 27) významněji lépe než PL (p < 0,001). 

Rozdílnou úspěšnost LEK a PL při určování legislativních podmínek demonstruje Tabulka 32. 

Tabulka 32 Procentuální vyjádření počtu správně zodpovězených legislativních podmínek GS. 

Počet 

podmínek 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LEK (%) 0,0 0,2 1,0 1,6 5,7 15,6 28,6 35,8 11,5 

PL (%) 8,0 4,9 18,2 16,0 15,6 14,1 17,9 5,3 0,0 

LEK – lékárník; PL – praktický lékař. 

 

Vztah LEK ke GS byl pozitivnější než u skupiny PL (p < 0,001). V obou skupinách respondentů byl 

nalezen pozitivní vztah mezi znalostmi legislativních podmínek provedení GS a kladným postojem 

ke GS (p < 0,05). Tuto skutečnost dokresluje Obrázek 10. Stejně jako u LEK i mladší PL měli lepší 

znalosti legislativních podmínek a tedy pozitivnější vztah ke GS (p < 0,05). 

 

Obrázek 10 Závislost postojů LEK a PL ke GS a jejich znalostí legislativních podmínek GS.  

Legenda: Osa y: postoj ke GS (1-pozitivní, 2-spíše pozitivní, 3-neutrální, 4-spíše negativní, 5-negativní); osa x: znalost 
legislativních podmínek GS (každá správná odpověď byla ohodnocena jedním bodem, maximum 9 bodů); závislost byla 
proložena regresní křivkou a loess curve (křivka lokální regrese). 
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Vztah postojů LEK a PL ke generické preskripci a jejich znalostí legislativních podmínek 

Stejně jako v případě GS i na generickou preskripci se pohlíželi pozitivněji LEK (p < 0,001). Korelaci 

mezi postojem ke generické preskripci a znalostmi legislativních podmínek GS dokládá Obrázek 11.  

 

Obrázek 11 Závislost postojů LEK a PL ke generické preskripci a jejich znalostí legislativních podmínek GS. 

Legenda: Osa y: postoj ke generické preskripci (1-pozitivní, 2-spíše pozitivní, 3-neutrální, 4-spíše negativní, 5-negativní); 
osa x: znalost legislativních podmínek GS (každá správná odpověď byla ohodnocena jedním bodem, maximum 9 bodů); 
závislost byla proložena regresní křivkou a loess curve (křivka lokální regrese). 

 

Porovnání znalostí názvů originální LP u LEK a PL 

Srovnání znalostí názvů originálních LP obou skupin respondentů přináší Tabulka 33.  Skupina LEK 

znala signifikantně lépe všechny názvy originálních LP oproti skupině PL (p < 0,001). Tuto skutečnost 

ukazuje Obrázek 12. 

Tabulka 33 Porovnání znalostí názvů originální LP u LEK (N = 615) a PL (N = 263). 

LČ 
Správná odpověď 

LEK / PL (%) 

Nevím 

LEK / PL (%) 

Atorvastatin 91,5 % / 74,5 % 4,7 % / 15,2 % 

Ramipril 87,6 % / 78,3 % 6,3 %/ 15,2 % 

Metformin 70,1 % / 30,8 % 10,2 % / 28,9 % 

Omeprazol 50,6 % / 23,2 % 7,8 % / 19,0 % 

LEK – lékárník; LP – léčivý přípravek; N – denominátor (100 %); PL – praktický lékař. 
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Obrázek 12 Porovnání znalostí názvů originální LP u LEK a PL.  

Legenda: Za každou správnou odpověď byl přidělen LEK nebo PL 1 bod (max. 4 body). 

 

4.4.4. Diskuze 

Jedním z důležitých úkolů FP je optimalizace nákladů na farmakoterapii. Toho lze docílit nejen 

prevencí a identifikací DRP, protože DRP mohou zvyšovat náklady na zdravotní péči, ale též např. 

větším podílem generických LČ a implementací GS. Jejich zapojení však nesmí být na úkor 

bezpečnosti. Tzn., že musí být používány velmi uvážlivě. Proto jsme se zaměřili na problematiku 

generických LČ a GS. 

Na zkreslení výsledků naší studie se mohli podílet dva selekční bias. A to nízká návratnost dotazníků 

a v případě PL i výběr respondentů. Celková návratnost dotazníků byla nižší, než jsme původně 

očekávali, a než by naznačovaly studie zaměřené na obdobné téma.255, 256 Snaha o komplexní pohled 

na problematiku si vyžádala poměrně velký rozsah dotazníku, který nakonec čítal 28 otázek. 

Domníváme se, že se právě rozsah dotazníku mohl některé potenciální respondenty z řad LEK a PL 

od vyplnění dotazníku odradit. V žádné práci nebyl použit tak obsáhlý dotazník.  Dalším limitem 

studie mohl být selekční bias související s výběrem respondentů, protože v případě PL byli osloveni 

pouze účastníci vzdělávacích akcí. Rozsah vlivu tohoto zkreslení však nelze posoudit. Z charakteru 

odborných akcí lze však předpokládat, že mezi respondenty se nacházeli zejména PL se zájmem 

o obor a vlastní vzdělávání. 
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Demografické údaje LEK byly porovnatelné s daty o LEK uvedených ve výroční zprávě ČLnK nebo 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.254, 257 Demografické údaje (pohlaví, věk) PL byly 

téměř shodné s daty o PL uvedenými ve zprávě Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, 

kde byl poměr PL ženy/muži 0,636 a rozdělení PL dle věku následující: do 44 let (18,8 %), mezi 45–

54 let (38,2 %), mezi 55–64 (31,3 %) a starší 65 let (11,7 %).257 

Téměř 62 % LEK považovalo generické LP za bioekvivalentní s příslušným originálním LP. Avšak skoro 

tři čtvrtiny LEK vnímaly generické LP jako terapeuticky ekvivalentní s příslušným originálním LP. 

Důvěra českých LEK v terapeutickou ekvivalenci generických LP byla přibližně o 25 % vyšší než 

ve studii provedené v Malajsii.102 Na jednu stranu se může zdát, že čeští LEK porozuměli principům 

bioekvivalenčních studií, které jsou založeny na průkazu podobnosti testovaného a referenčního 

přípravku. Primárně se hodnotí Cmax (maximální koncentrace LČ v plazmě) a AUC (plocha 

pod křivkou plazmatické koncentrace LČ v čase), jejichž střední hodnoty se musí nacházet v rozmezí  

80–125 % referenčního přípravku při 90% intervalu spolehlivosti. Na základě shody těchto 

parametrů je předpokládána terapeutická ekvivalence. Potvrzují to i vyjádření LEK k další otázce, 

kdy podobný podíl respondentů (79 %) považoval generické LP za stejně účinné jako originální LP. 

Na místě je třeba doplnit, že s ohledem na bezpečnost, je u některých LČ např. LČ s úzkým 

terapeutickým indexem, výše uvedený interval snížen na 90–111,11 %.83, 258, 259, 260, 261  

Vhodné je však zdůraznit, že v praxi je obvykle variabilita zmíněných farmakokinetických parametrů 

menší než 10 %, což musí zákonitě ovlivnit i rozdíly mezi generickými LP.262 LEK pravděpodobně 

důvěřovali i lékových agenturám, které tuto činnost dozorují, a to např. i s ohledem na další tvrzení 

týkající se garancí kvality. Rozpor týkající bioekvivalence a terapeutické ekvivalence v naší práci 

může svědčit o nepochopení otázky nebo neporozumění termínu bioekvivalence. Dokládat by to 

mohl vysoký počet LEK (21 %), kteří se nedokázali k tomuto tvrzení vyjádřit. Poněkud překvapivé 

však bylo, že shodný počet LEK (74 %) považoval za terapeuticky ekvivalentní generické LP mezi 

sebou. Přitom sledované parametry (Cmax a AUC) se mohou mezi dvěma generickými LP teoreticky 

lišit až o 55 %.83  

Důvěra LEK i PL v generické LP by patrně posílila, jestliže by měli k dispozici výsledky 

bioekvivalenčních studií, protože jak LEK, tak i PL by chtěli mít k dispozici výsledky bioekvivalenčních 

studií. Kvalitu bioekvivalenčních studií posuzoval v přehledovém článku van der Meersch et al.263 

Ukázalo se, že publikované studie nebyly transparentní a chyběla v nich celá řada důležitých 

informací (referenční LP, kritéria bioekvivalence – farmakokinetické parametry, testovaná populace, 

metodika testování a hodnocení atp.) nutných pro pečlivé posouzení výsledků konkrétního testu. 

Mají-li být vyvráceny mýty spojené s generickými LP, je v zájmu společnosti i výrobců generických 
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LČ, aby byly tyto nedostatky odstraněny.263 K tomu by mohly přispět lékové agentury („U.S. Food 

and Drug Administration“, EMA a další národní agentury) tím, že by zveřejňovaly kompletní výsledky 

bioekvivalenčních studií.  

95 % LEK vnímalo generické LP jako méně nákladná LČ a GS jako nástroj k redukci nákladů pro 

pacienty. Druhé tvrzení korespondovalo s legislativní podmínkou GS platnou v ČR.91 Velmi malé 

procento (1,9 %) LEK se domnívalo, že při výrobě generických LP nejsou uplatňovány principy 

správné výrobní praxe, resp. 3,1 % LEK připouštělo, že legislativa nepožaduje shodnou bezpečnost 

jako u originálních LP. Přesto si asi 15 % LEK myslelo, že generické LP mohou být méně kvalitní. V již 

zmiňované studii z Malajsie102 byla nedůvěra v kvalitu generických LP ještě výraznější (32,4 %). 

Generický LP je někdy nazýván jako kopie originálního LP. Z toho může vyplývat možná asociace 

„kopie = horší kvalita“. Přestože se jedná o mýtus, kritický pohled respondentů potvrzuje práce 

Gomez et al., která naznačuje nesrovnalosti mezi originálním LP s obsahem klopidogrelu a jeho 

generickými LP, které obsahovaly vyšší podíl nečistot, nižší obsah účinné látky apod.264  

11 % LEK se domnívalo, že generické LP mají více NÚL. Toto může souviset i s osobní zkušeností 

našich respondentů. Přibližně 15 % LEK reportovalo zkušenost s NÚL u svých pacientů v rámci GS. Je 

však zarážející, že se tyto skutečnosti neprojevují na intenzitě spontánního hlášení NÚL v ČR. Data 

o hlášení NÚL spojených s používáním generických LČ v ČR chyběla, důvodem však mohl být obecně 

nízký stupeň hlášení.265 Buď je to tedy doklad o podhlásivosti, nebo se jednalo o nerelevantní 

případy. Případy NÚL související s generickými LP však již byly publikovány jinými autory.266, 267 

Z podstaty generických LP bychom měli očekávat zejména vyšší riziko NÚL vázaných 

na farmaceutické pomocné látky, např. alergické reakce.268, 269, 270 S ohledem na principy 

bioekvivalence bychom mohli předpokládat problémy např. u pacientů citlivých na změny 

plazmatických koncentrací LČ. Systematický přehledový článek monitorující riziko záchvatů 

u epileptiků užívajících generická i originální LP však tuto úvahu nepotvrdil.271  

Přesto jsou známy situace, kdy nemusí být průkaz bioekvivalence dostatečný a jsou pro generické LP 

stanovena přísnější pravidla. O LČ s úzkým terapeutickým indexem již bylo hovořeno, dále je třeba 

zmínit LČ s nepredikovatelnou (nelineární) farmakokinetikou nebo LČ těžko rozpustná ve vodě.83, 90, 

272 

Nedostatečná informovanost stran legislativních podmínek představuje dle našeho názoru jednu 

z možných bariér GS v ČR. Tento fakt se může projevit buď nižším počtem uskutečněných GS, nebo 

nesprávně provedenými případy GS. Důsledky mohou být nejen finanční, ale zároveň mohou 

negativně ovlivnit i zdraví pacientů. Systém GS platný v ČR staví do klíčové role pacienta, který má 

rozhodující slovo při uskutečnění/neuskutečnění GS. Předepisující lékař může GS zakázat, musí tak 
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však učinit již při předepsání LP. Legislativa ČR zná vedle GS ještě tzv. „náhradu“ a „záměnu“, které 

umožňují LEK při nedostupnosti předepsaného LP a nebezpeční z prodlení (tzn., že existují okolnosti, 

které nedovolují odložení výdeje LP) nahradit, resp. zaměnit původně předepsaný LP za jiný. V obou 

případech není podmínkou nižší spoluúčast pacienta a v případě „záměny“ ani shodná léčivá látka. 

Záměnu LP musí vždy odsouhlasit předepisující lékař. Tato poměrně složitá legislativní úprava se 

mohla podepsat na nepřesném určení legislativních podmínek GS. Situaci komplikuje i fakt, 

že podmínky výdeje LP a tedy i GS upravuje několik zákonných norem. Roli mohla sehrát i prozatím 

jednoroční zkušenost s GS. Tímto může být vysvětlena méně než 50% znalost jedné z legislativních 

podmínek (nižší spoluúčast pacienta, Tabulka 27). Pouze o málo lepší znalosti prokázali LEK 

v případě další podmínky GS („stejná síla“ LP). Pokud není k dispozici alternativní LP ve shodné síle, 

není dle platné legislativy tato situace překážkou k uskutečnění GS. LEK musí pouze upravit 

dávkování vydaného LP tak, aby byla zachována shodná celková dávka, kterou původně předepsal 

lékař.91, 273 

Znalost legislativních podmínek prokázali statisticky významně mladší LEK. Proč měli právě mladší 

LEK lepší znalosti legislativy? Kontinuální vzdělávání je sice nezbytnou součástí lékárnické profese, 

ale mladší kolegové usilují po ukončení pregraduálního studia farmacie o atestaci (další odborná 

specializace v oboru). Předpokladem je i aktivní znalost legislativy. 

GS posiluje významným způsobem rozhodovací pravomoci LEK. Větší odvaha a aktivita mohou být 

na straně mladších LEK, kteří tím mohou vyvážit i méně pracovních zkušeností dominujících 

u starších kolegů. Znalost legislativních podmínek podle našich výsledků statisticky významně 

predikovala vřelejší vztah LEK ke GS. Proto již není překvapením, že právě mladší LEK vnímali GS 

pozitivněji než jejich starší kolegové. Mladší LEK mohou mít lepší teoretické znalosti, ale je možné, 

že si naopak méně uvědomovali rizika farmakoterapie a svého chování v souvislosti s GS. Soudobým 

problém FP je nedostatečná dokumentace, a proto zůstává nejasné, zda má LEK vždy k dispozici 

zpětnou vazbu. I když více než pětina našich LEK zaznamenala za poslední měsíc alespoň jeden 

problém v souvislosti s GS. 

Do jaké míry mohou být lepší znalosti legislativních podmínek u mladších PL a LEK současně 

odrazem změn v pregraduálním vzdělávání jak lékařských, tak farmaceutických fakult, by mohlo být 

předmětem dalšího studia. 

Největší devizou GS měla být dle názorů LEK i PL úspora finančních prostředků. Úspora veřejných 

prostředků je závislá na systému stanovování cen a úhrad LP (referenční systém). A protože v ČR 

zatím nejsou plně využívány všechny možnosti tohoto systému, je úspora zejména na straně 
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pacienta. Skutečná úspora vázaná na GS je těsně spojená s konkrétní cenovou regulací LČ, proto 

pouhá existence GS ještě nemusí přinášet výrazné snížení cen LČ.274, 79 

Výsledky ukázaly, že pozitivní vztah LEK ke GS je patrně poměrně úzce svázán s faktem, že tento 

nástroj lékové politiky staví LEK do jiné pozice v celém zdravotním systému. LEK si však 

uvědomovali, že větší vliv a posílení jejich rozhodovacích pravomocí s sebou může přinášet 

i nesnáze a úskalí spojená např. s právní odpovědností při výskytu NÚL nebo větší časovou 

náročností dispenzace LČ apod. Míra souhlasu s GS v naší studii nedosáhla takové výše jako 

v případě práce provedené ve Francii.275 Allenet et al. však ukázali, jak velká může být propast mezi 

pozitivním postojem ke GS a rutinním používáním GS v denní praxi. Má-li být GS v lékárně 

prováděna v souladu s etickými, zdravotními a právními aspekty, je třeba vždy uplatit individuální 

přístup. Jedině tak je možno eliminovat případná negativa, která může GS přinášet všem subjektům 

v systému zdravotní péče. Téměř tři čtvrtiny LEK se obávaly DRP spojených s GS. Vedle NÚL, kterých 

jsme se již dotkli, je třeba jmenovat riziko duplicitního užívání LČ (tzn. zdvojení dávek dvou LP 

s jiným názvem, ale se stejnou účinnou látkou). Duplicitní užívání LČ není racionální a může přispívat 

k poškození zdraví pacienta. Obavy LEK mohou podporovat i zkušenosti z každodenní praxe, kdy se 

nezřídka setkávají s duplicitní preskripcí. Její odhalení je v ČR díky neexistenci lékových záznamů 

pacienta nebo sdílení zdravotnické dokumentace s lékaři spíše otázkou náhody. Zahraniční studie 

duplicitní preskripci v ambulantní sféře dokumentují.177 V ČR byly publikovány dílčí práce, 

které naznačují riziko duplicit a možné riziko záměn LČ. 182, 216 Obsáhleji o této problematice referuje 

kapitola 4.1. Neuvážené střídání LČ např. dle tlaku farmaceutického průmyslu nebo majitele, 

resp. provozovatele zdravotnického zařízení může vést nejen k duplicitám, ale i záměnám LČ 

a dochází tak ke zbytečnému zvyšování počtu DRP. Při minimalizaci rizik GS je třeba uvažovat 

vlastnosti léčivé látky (léčivé látky s úzkým terapeutickým indexem), lékovou formu (inhalační 

přípravky, lékové formy s řízeným nebo jinak modifikovaným uvolňováním léčivé látky nebo jiná 

velikost tablet u substituovaného LP), osobu pacienta (pacient s chronickou medikací, senior nebo 

dítě) a míru adherence k doporučením souvisejícím s GS (nespolupracující pacient).83, 90, 276 Jednou 

z prevencí takových pochybení v souvislosti s GS je důsledná a stále opakovaná edukace pacienta. 

Jakýkoli náznak pochybnosti o nesprávném použití substituovaného LP by měl být důvodem 

k neuskutečnění GS.276, 277  SÚKL se pokusil definovat situace, za kterých není GS u pacientů 

vhodná.261, 276 V řadě zemí nacházíme seznamy LČ (ne)vhodných ke GS nebo jiná podobná 

doporučení.278, 279  Všechny tyto nástroje jsou pouze prostředky, které musí odborník správně 

použít. Na místě je proto nejen edukace pacientů, ale i samotných zdravotníků, která by neměla být 
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zaměřena pouze na trénink legislativních podmínek.277 Rezervy nacházíme např. 

i u farmakovigilančních aktivit českých zdravotníků a u znalostí principů testování generických LP. 

Některé bariéry při realizaci GS mohly být i důsledkem nepochopení rolí jednotlivých zdravotníků 

a nedostatečné komunikace a spolupráce mezi lékaři a LEK. Přitom pevné vazby mezi jednotlivými 

zdravotníky (např. lékař – LEK) je vhodné vytvářet již během pregraduálního studia a dále je 

upevňovat v každodenní klinické praxi. Řešením by mohlo být využívání elektronických záznamů 

pacienta sdílených zdravotníky i pacienty, do kterých by LEK při realizaci GS doplnil aktuálně vydaný 

generický LP. Podobný systém lze nalézt např. ve Švédsku.70, 71 Ke zvýšení důvěry PL ke GS by mohlo 

přispět vytvoření seznamu zaměnitelných LP, který by vydávala národní léková agentura, obdobně 

jako je tomu ve Finsku, kde tento seznam vydává „Finnish Medicines Agency.“280 Ze strany LEK je 

na místě individuální přístup, a to jak směrem k pacientovi, tak i ke konkrétnímu LP, který má být 

potenciálně substituován. Nespolupracující pacient není vhodný kandidát na uskutečnění GS.  

GS v ČR neznamená pouze substituci originálního LP generickým LP, ale i výměnu generických LP 

mezi sebou. Dobrá znalost názvů originálních LP může pomoci při rozhodování LEK, zda GS 

realizovat nebo nikoliv. LEK prokázali relativně dobrou znalost názvů originálních LP u atorvastatinu 

a ramiprilu. V případě omeprazolu a metforminu si již tak jisti nebyli. PL na tom byli podobně, 

avšak měli signifikantně horší znalosti. Připomenout je třeba fakt, že ve všech čtyřech případech se 

jednalo o velmi známá LČ. Větší úspěšnost starších respondentů odpovídala předpokladům, protože 

měli větší šanci se s daným originálním LP setkat v době trvání jeho patentové ochrany (exkluzivity) 

LP. Nízká znalost originálních názvů LP velmi známých léčivých látek u PL nás může vést k úvaze, 

zda PL u svých pacientů nezřídka zcela nevědomky neindikovali generická LČ na místo originálních 

LČ. A některé jejich názory, resp. zkušenosti tak vznikly na základě nesprávných úvah. 

4.4.5. Závěr 

Uplatňování GS v praxi velmi úzce souviselo s důvěrou LEK a PL v generické LP a GS.  Tato důvěra 

však byla přímo závislá na znalostech legislativních podmínek GS a dalších aspektů problematiky 

generických LČ, např. na principech bioekvivalence. I námi oslovení zdravotníci by uvítali, pokud by 

měli k dispozici podrobnější informace o výsledcích bioekvivalenčních studií.  

Mladší LEK i PL měli lepší znalosti i postoj ke GS, proto se můžeme domnívat, že svoji roli sehrála 

jejich lepší informovanost v průběhu studia. Nedůvěru a mýty mezi zdravotníky je třeba rozptýlit 

informační kampaní, která se může opírat o naše zjištění a zkušenosti ze zahraničí. K větší vzájemné 

důvěře LEK a PL, potažmo i většímu používání generických LP a GS, by mohla přispět větší integrace 

PL a LEK už v rámci jejich vysokoškolského studia.  
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Případný finanční benefit spojený s GS však nesmí být realizován na úkor bezpečnosti. Tu by měl 

garantovat LEK individuálním posouzením každého případu postaveného na principech KF. Méně 

zkušeným kolegům by pak mohl pomoci seznam volně zaměnitelných LČ. Elektronické sdílení 

zdravotnické dokumentace všemi zdravotníky by mohlo pomoci odstranit problémy spojené se 

přenosem informací od LEK směrem k PL, tento nástroj však prozatím v ČR k dispozici není. 
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5. Závěr 

Předkládaná disertační práce je jednou z prvních publikací tohoto typu v ČR, která na modelech 

revize farmakoterapie za tárou v lékárně, v lůžkovém zdravotnickém zařízení, při konzultační 

činnosti v lékárně a při provádění GS diskutuje jak na počátku 21. století umí FP využívat poznatky 

z KF. 

Na KF je postavena činnost vysoce specializovaných pracovníků, kteří by měli působit jako odborní 

konzultanti v oblasti LČ a přispívat k vyšší racionalitě terapie s komplexním zhodnocením všech 

podmínek, které mohou měnit terapeutickou hodnotu LČ. KF sleduje zákonitosti a faktory, které 

ovlivňují racionální výběr a užití LČ, doplňků stravy a zdravotnických prostředků používaných 

k ochraně zdraví a k prevenci i léčbě nemocí. KF je základním kamenem pro FP a klinicko-

farmaceutický servis. 

FP má široké pojetí a může být prováděna na mnoha úrovních systému zdravotní péče. My jsme se 

zaměřili na možnosti FP při dispenzaci LČ a konzultační činnosti v lékárně a dále při farmaceutem 

realizovaném lékovém auditu ve vybraném lůžkovém zdravotnickém zařízení. 

Úlohou farmaceuta při poskytování FP je maximalizovat účinek a minimalizovat rizika jak 

farmakoterapie zvolené lékařem, tak při samoléčbě s cílem vyhledávat a řešit potenciální 

i manifestované DRP. 

Aplikace KF do FP se zdá být jednou z klíčových bariér rozvoje FP. Souvisí to však i s ostatními 

bariérami rozvoje FP, jako jsou:  

 nevyhovující pracovní podmínky včetně nedostatku času a diskrétního prostředí 

pro rozhovor s pacientem, 

 nedostatek informací o pacientovi a záměrech lékaře, 

 nedostatečný stupeň znalostí a dovedností farmaceuta včetně znalostí a dovedností z KF, 

jejich aktivního využívání a nácviku na modelových i vlastních klinických případech, 

 chybějící zpětná vazba od pacienta a lékaře, 

 chybějící kontinuita FP, 

 nefunkční nebo omezeně prováděná dokumentace všech činností v rámci FP. 
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Aplikace KF je sice vyučována, i když systematicky pouze na jedné národní farmaceutické fakultě, 

ale již není kladen důraz na její procvičování v průběhu farmaceutické praxe. Důvodem mohou být 

právě zmiňované bariéry.  

Dispenzace LČ je spojená i s GS. Využívání tohoto nástroje při maximalizaci účinku může být 

vhodným prostředkem pro redukci nákladů u některých populací pacientů a zvýšení jejich 

adherence k terapii. GS však může přinášet i rizika. Správná interpretace vlastností generických LČ 

proto může zvýšit efektivitu GS, což však vyžaduje dobrou znalost klinické farmakokinetiky 

a zvládnutí vztahů mezi klinickou účinností a změnou farmakokinetických parametrů LČ. 

KF se zdá být nezbytná i u samoléčby, která je dosud spíše doménou farmaceutických asistentů. 

Na modelu maximalizace účinku samoléčby obezity jsme ukázali na současný stav možností 

farmaceuta/LEK a význam výcviku v KF. Také monitorování vybraných objektivních parametrů (např. 

TK), které nepatří k hlavním činnostem farmaceuta/LEK, jde zakomponovat jako jeden z nástrojů FP 

jak při maximalizaci účinku, tak minimalizaci rizik v případě, že daný odborník zná klinické aspekty 

monitorovaného problému a je schopen vnímat limity dané metody. Farmaceut je však cvičen 

v analytických metodách a tudíž není riziko, pokud bude vnímat klinické aspekty měření, aby tato 

komplementární činnost poškodila pacienta. 

Na základě předložených výsledků jsme získali následující závěry. 

KF je potřebná pro: 

 racionální identifikaci a řešení DRP v praxi LEK, 

 rozvoj klinicky orientované konzultační činnosti v lékárně, 

 minimalizaci rizik generických LČ a GS (NÚL, duplicity), 

 aktivní zapojení LEK/farmaceuta do kultury bezpečí v ČR, 

 celkový rozvoj FP, přičemž proces implementace KF je úměrný schopnostem a možnostem 

každého vykonavatele FP a nastavení celého systému. 

Principy KF byly využívány: 

 při identifikaci a řešení DRPs v lékárně, 

 při konzultační činnosti zaměřené na pacienty s rizikem nadváhy a obezity nebo AH, 

 při revizi farmakoterapie ve vybraném lůžkovém zdravotnickém zařízení. 

Pro doplnění výsledků navrhujeme provést: 
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 další studie, které by předložené výsledky potvrdily; předpokladem je metodická 

a terminologická jednota, přičemž základem může být námi prezentovaná metodika včetně 

modifikované PCNE klasifikace. 

Ze předložených výsledků vyplynula tato doporučení: 

 podporovat evidenci DRP v rutinní praxi, 

 do praxe LEK je třeba dále implementovat základní postupy KF k řešení rizik farmakoterapie 

(algoritmus SAZE), 

 některé bariéry dispenzační činnosti (čas, diskrétní prostředí, nedostatek informací 

o pacientovi) mohou být překonány při lege artis vedené konzultační činnosti, 

 konzultační činnost postavená na KF může vedle identifikace dalších typů DRP pomoci 

odhalit, resp. upozornit na pacienty s dosud skrytým onemocněním, 

 revizi farmakoterapie lze považovat za účinný nástroj k odhalení rizik farmakoterapie 

na různých úrovních; její úspěšnost je odvislá od zkušeností auditora a množství dostupných 

objektivních informací o pacientovi, 

 racionální optimalizaci nákladů na LČ pomocí GS je třeba podpořit edukací LEK i PL, která by 

byla zaměřená na principy generických LČ a GS a jejich limity, 

 podporovat hlášení DRP v souvislosti s GS, 

 podporovat získání specializované způsobilosti z KF a kontinuální vzdělávání postavené 

na diskuzi o kazuistikách z praxe spolu s ostatními zdravotníky, které by připravovalo 

odborníky realizující FP kvalitně a odpovědně, 

 podporovat komunikaci LEK/farmaceutů s ostatními zdravotníky, která může všechny 

zúčastněné obohacovat o jiný pohled na farmakoterapii a zvyšovat jejich pohotovost 

předcházet a řešit DRP, 

 další rozvoj FP je závislý na odstranění diskutovaných bariér, 

 LEK nebo klinický farmaceut se mohou aktivně zapojit do rozvoje SMP, a to zejména 

identifikací, řešením a prevencí DRP. 
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6. Seznam zkratek 

ACE inhibitor inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu 

ADE adverse drug event (nežádoucí lékový jev, polékové poškození pacienta) 

AE adverse event (nežádoucí jev, událost) 

AH arteriální hypertenze 

ASHP American Society of Health-System Pharmacists 

ATC klasifikace LČ anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv 

AUC plocha pod křivkou plazmatické koncentrace léčiva v čase  

BMI body mass index 

Cmax  maximální koncentrace léčiva v plazmě  

ČLnK Česká lékárnická komora 

ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

ČR Česká republika 

DM diabetes mellitus 

DMTK domácí měření tlaku krve 

DP doporučený postup 

DRP drug-related problem (lékový problém) 

EBM evidence-based medicine (medicína založená na důkazech) 

EMA European Medicines Agency (Evropská léková agentura) 

FIP International Pharmaceutical Federation (Mezinárodní farmaceutická federace) 

FP farmaceutická péče 

GI trakt gastrointestinální trakt 

INR international normalized ratio 

KF klinická farmacie 

KVO kardiovaskulární onemocnění  
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LEK lékárník 

LČ léčivo 

LI léková interakce 

LP léčivý přípravek 

ME medication error (lékové pochybení) 

MERS medication errors reporting system (systém hlášení lékových pochybení) 

N denominátor 

MV-AISLP Mikroverze-automatizovaného informačního systému léčivých přípravků 

MUR  Medication use review 

NHS National health service (Národní zdravotní služba) 

NSA nesteroidní antirevmatikum 

NÚL adverse drug effect, adverse drug reaction (nežádoucí účinek léčiva) 

OTC over-the-counter 

PCNE Pharmaceutical care network Europe 

PL praktický lékař 

SAK Spojená akreditační komise 

SD standard deviation (směrodatná odchylka) 

SMP safe medication practices (bezpečné používání léčiv) 

SSRI inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

TK tlak krve  

USA Spojené státy americké 

VB Velká Británie 

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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10. Abstrakt práce v českém jazyce 

Úvod a cíl 

Klinická farmacie (KF) je moderní, vědecký a multidisciplinárně zaměřený zdravotnický obor, 

který se nachází na pomezí farmacie a medicíny. KF sleduje zákonitosti a faktory, které ovlivňují 

racionální výběr a užití léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků používaných k ochraně 

zdraví a k prevenci i léčbě nemocí. Využívá přitom metod a vědeckých výstupů jiných oborů (např. 

farmakologie, farmakoepidemiologie, farmakoinformatiky, farmakoekonomiky, sociální farmacie 

a lékařských disciplín). O principy KF se mohou opírat všichni farmaceuti působící v různých typech 

zdravotnických zařízení. Na myšlenky KF navazuje a v praxi je dále rozvíjí farmaceutická péče (FP).  

Cílem FP je podporovat dosažení optimální terapeutické hodnoty léčiv předepsaných lékařem a OTC 

(over-the-counter), tj. zmenšovat vliv tzv. lékových problémů (DRP) ve smyslu maximalizace účinku 

a minimalizace rizik při optimálních nákladech. DRP je definován jako událost nebo okolnost spojená 

s farmakoterapií, která skutečně nebo potenciálně brání v dosažení zamýšlených zdravotních 

výsledků. Mezi DRP jsou řazeny případy jako preskripce nevhodných léčiv z důvodu věku, klinického 

stavu nebo přidružených onemocnění pacienta nebo naopak chybějící léčivo s výrazným dopadem 

na mortalitu nebo základní onemocnění pacienta; klinicky relevantní lékové interakce; riziko non-

adherence nebo nežádoucích účinků léčiv. Revize farmakoterapie realizovaná farmaceuty nebo 

klinickými farmaceuty u hospitalizovaných pacientů, v lékárně nebo v rámci domácí péče 

představuje metodu vhodnou k managementu rizik farmakoterapie a optimalizaci zamýšlených 

výsledků terapie detekcí, řešením a prevencí DRP. Cílem disertační práce bylo analyzovat možnosti, 

jak aplikovat KF do FP. Práce se skládá z těchto čtyř dílčích částí: 

1) analýza role lékárníka při identifikaci a řešení DRP, 

2) analýza revize zdravotnické dokumentace jako nástroje k identifikaci DRP, 

3) analýza konzultační činnosti poskytované pacientům v lékárně,  

4) analýza názorů, postojů a zkušeností vybraných skupin zdravotníků na generická léčiva 

a generickou substituci. 

Metodika 

1) Lékárníci z veřejných i nemocničních lékáren zaznamenávali v průběhu 40 dnů všechny 

potenciální DRP, které identifikovali při dispenzaci léčiv, popř. navazujících činnostech 

u pacientů, kteří si vyzvedávali léčiva předepsaná lékařem. Data byla sbírána pomocí tištěného 

nebo webového formuláře, který mj. obsahoval popis DRP, léčiva, u kterých došlo k DRP, 
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intervenci navrženou lékárníkem, charakteristiku chybujícího subjektu, použité informační zdroje 

k řešení DRP nebo další údaje o pacientovi (věk, pohlaví, prodělaná onemocnění, další užívaná 

léčiva apod.). Získané DRP byly následně klasifikovány. Analyzovány byly klinická významnost 

DRP a intervence navržené lékárníkem. 

2) Dvoučlenné týmy farmaceutů provedly v listopadu 2011 pilotní revizi zdravotnické dokumentace 

náhodně vybraných pacientů hospitalizovaných v rehabilitačním ústavu v České republice. 

Pomocí formulářů byly sbírány tyto údaje: identifikační číslo chorobopisu, charakteristika 

pacienta (věk, pohlaví, diagnózy nebo onemocnění z anamnézy a medikace užívaná v den sběru 

včetně síly a dávkování) a popis DRP. Všechny DRP byly tříděny dle modifikované Pharmaceutical 

care network Europe klasifikace V5.01. Klinická závažnost identifikovaných lékových interakcí 

byla hodnocena pomocí dvou lékových databází. Data byla popsána frekvenční analýzou. 

3) Data pochází z individuálních konzultací poskytovaných pacientům ve veřejných lékárnách 

v Poděbradech a Moravské Třebové a nemocniční lékárně v Praze. Sběr dat probíhal v období 

červen 2006 až prosinec 2012. Konzultace poskytovali proškolení farmaceuti a studenti farmacie 

na šestiměsíční praxi. Konzultace probíhaly v konzultační místnosti. Z každé konzultace byl 

vytvořen písemný záznam. Při rozhovoru s pacientem byly získávány důležité informace z jeho 

anamnézy: demografické údaje (pohlaví, věk aj.), životní styl, osobní a rodinná anamnéza, 

přítomné rizikové faktory a všechna užívaná léčiva včetně doplňků stravy. Vybrané parametry 

jako výška, hmotnost, krevní tlak, glykémie, celkový cholesterol byly buď získány od pacienta, 

nebo přímo změřeny v lékárně. Přímo při konzultaci nebo poté v rámci analýzy byla provedena 

revize farmakoterapie a užívaných doplňků stravy a identifikace potenciálních DRP. Získaná data 

byla analyzována, klasifikována a hodnocena pomocí frekvenční analýzy. Identifikované DRP byly 

tříděny podle modifikované Pharmaceutical care network Europe klasifikace V5.01. Vztahy 

a závislosti byly testovány pomocí chí-kvadrát testu, generalizovaného lineárního modelu (GLMz) 

a metody regresních stromů (CHAID analýza), vždy s hladinou významnosti p < 0,05.  

4) Dotazníkovým šetřením byli osloveni všichni členové České lékárnické komory a všichni praktičtí 

lékaři, kteří se zúčastnili výroční konference a krajských odborných konferencí Společnosti 

všeobecného lékařství ČLS JEP. Sběr dat probíhal od listopadu 2008 do března 2009. Dotazník 

obsahoval 28 otázek rozdělených do 5 částí a zaměřených na problematiku generických léčiv, 

generické substituce a preskripce. Získaná data byla popsána deskriptivní statistikou a vztahy 

závislosti testovány pomocí vybraných parametrických a neparametrických testů. Za statisticky 

významné byly považovány výsledky za předpokladu p < 0,05. 
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Výsledky 

1) Celkem 66 lékárníků (21,2 % mužů; medián věku 30 let; atestace u 63,6 %; medián doby praxe 

6 let; 51,5 % z veřejné lékárny) identifikovalo při dispenzaci nebo retaxaci léčiv 2280 DRP. Z toho 

téměř 50 % se týkalo problémů s dávkováním, 8,9 % lékových interakcí a 8,4 % duplicit v terapii. 

Nesprávná nebo nevhodná intervence lékárníka byla zjištěna u 1,7 % případů. U 7,5 % případů se 

DRP přímo dotkl pacienta, žádný pacient však nemusel být hospitalizován, resp. nebyl ohrožen 

na životě. 38,9 % případů se týkalo pacientů starších 65 let. DRP se v 93,7 % dopustil 

předepisující lékař a řešení 74 % případů si vyžádalo maximálně 5 minut času lékárníka. 

Dispenzace léčiv v lékárně představovala činnost, při které lékárník dokázal splnit kontrolní 

funkci a mohl by tak být považován za pojistku v systému zdravotní péče. 

2) Revidováno bylo 70 chorobopisů (42 mužů, medián věku 59 let) a identifikováno 141 

potenciálních DRP. Téměř 80 % pacientů mělo alespoň jeden DRP. Nejvíce DRP bylo klasifikováno 

jako „Problém s výběrem léčiva“ (47,5 %), z toho se téměř polovina případů týkala nepředepsání 

léčiva s jasnou indikací, a „Problém s dávkováním“ (34,0 %), kde více jak polovina případů 

souvisela s podáním příliš nízké dávky léčiva. Nalezeno bylo dále 10,6 % lékových interakcí. 

Šetření poukázalo na to, že revize zdravotnické dokumentace je nástrojem, pomocí něhož je 

farmaceut schopen identifikovat a hodnotit relevantní DRP. 

3) Konzultací zaměřených na nadváhu a obezitu se zúčastnilo 41 pacientů (32 žen; medián věku 54 

let; 32 pacientů s BMI ≥ 28), z toho 12 opakovaně. Identifikováno bylo 44 potenciálních DRP, 

nejčastěji se jednalo o případy non-adherence, problémy s dávkováním nebo lékové interakce. 

V terapii 56 % pacientů bylo nalezeno celkem 44 léčiv potenciálně nevhodných stran 

metabolického syndromu. Konzultací zaměřených na pacienty s rizikem hypertenze se zúčastnilo 

323 pacientů (102 mužů; medián věku 60 let; 64,8 % pacientů mělo BMI > 25; 50,5 % tvořili 

hypertonici). Podezření na skrytou hypertenzi bylo vysloveno u 25 % pacientů. Identifikováno 

bylo 186 DRP, tj. 0,57 DRP na pacienta. Nejčastěji se jednalo o problém s výběrem léčiva 

(nevhodná indikace léčiva nebo chybějící léčivo).  

4) Celkem bylo od lékárníků získáno 615 vyplněných dotazníků (návratnost 8,0 %). Demografická 

charakteristika lékárníků byla: 76,4 % žen; průměrný věk 37,5 let (SD = 10,4); 69,6 % složilo 

atestaci. Od praktických lékařů bylo získáno 263 dotazníků (14,3 % oslovených). Jejich 

demografická charakteristika byla následující: 177 žen; průměrný věk 52,2 let (SD = 13,7); 94,3 % 

mělo atestaci. 61,5 % lékárníků považovalo generická léčiva s příslušným originálním léčivem 

za bioekvivalentní. Dle názoru 16,1 % (11,2 %) lékárníků byla generická léčiva méně kvalitní (měla 

více nežádoucích účinků) než léčiva originální. Generickou substituci (preskripci) vnímalo jako 
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pozitivní nástroj 77,4 % (63,6 %) lékárníků. Naše výsledky doložily, že důvěra v generická léčiva 

a substituci souvisela s věkem, stupněm znalostí a povědomím jak o generických léčivech, tak 

generické substituci (p < 0,05). Porovnáním názorů a postojů LEK a PL na generická léčiva, 

substituci a preskripci se ukázalo, že rozdíl mezi oběma skupinami byl statisticky významný. 

Závěr 

Předkládaná práce je jednou z prvních publikací tohoto typu v České republice, která na modelech 

revize farmakoterapie za tárou v lékárně, v lůžkovém zdravotnickém zařízení, při konzultační 

činnosti v lékárně a při provádění GS, resp. generické preskripce diskutuje, jak lze na počátku 

21. století při poskytování FP využívat poznatky z KF. Lékárník nebo klinický farmaceut se může 

aktivně zapojit do rozvoje kultury bezpečnosti, a to zejména identifikací, řešením a prevencí 

problémů spojených s léčivy. 
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11. Abstrakt práce v anglickém jazyce 

Introduction and Aim 

Clinical Pharmacy (CP) is a modern, scientific, and multidisciplinary oriented medical field located on 

the border between pharmacy and medicine. CP follows the patterns and factors affecting the 

rational selection and use of drugs, dietary supplements, and medical devices used to health 

protection and the disease prevention and treatment. CP utilizes the methods and research outputs 

of other disciplines (e.g. pharmacology, pharmacoepidemiology, pharmacoinformatics, 

pharmacoeconomics, social pharmacy, or medical disciplines). The principles of CP may involve all 

pharmacists working in various types of health facilities. Furthermore, in practice the ideas of PC are 

developed by pharmaceutical care (PC). The aim of PC is to promote the optimal therapeutic value 

of prescribed drugs and OTC (over-the-counter), i.e. to reduce drug related problems (DRP) in the 

sense of maximization effect and minimization risk of therapy at optimal health care costs. DRP is 

defined as an event or circumstance associated with drug therapy that actually or potentially 

impedes the achievement of the intended health outcomes. As DRP are classified inappropriate 

prescription due to patient´s age, clinical condition, or his/her comorbidities or conversely, lack of 

drug with a significant impact on mortality or underlying disease, then clinically relevant drug-drug 

interactions, risk of non-adherence, or adverse drug reactions. Medication review realized by 

pharmacists or clinical pharmacists in inpatients, pharmacy, or home care represents the 

appropriate method for drug risk management and optimization of intended results by way of 

detection, prevention, and solution of DRP. The aim of the dissertation project was to analyse the 

possibilities how to apply CP in PC. The project consists of the following four sections: 

1) analysis of the role of pharmacist in identifying and solving DRP, 

2) analysis of medication record review as a tool to identify DRP, 

3) analysis of counselling providing to patients in pharmacy, 

4) analysis of the opinions, attitudes and experiences of selected groups of health professionals 

with generic drugs and generic substitution. 

Methods 

1) Community and hospital pharmacists recorded during 40 days all potential DRP which were 

identified during drug dispensation or other follow-up activities when patients collected their 

prescribed drugs. Data were collected using printed or web form included among others 

description of DRP, drugs for which DRP occurred, proposed interventions of pharmacist, 
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characteristic of faulting entity, information sources used for solving DRP, or other data about 

the patient (age, gender, medical history, other drugs, etc.). Subsequently, obtained DRP were 

classified and their clinical significance and the accuracy of proposed interventions of pharmacist 

were evaluated. 

2) Two pairs of pharmacists conducted in November 2011 a pilot medication record review of 

randomly selected inpatients from the rehabilitation centre in the Czech Republic. Using forms 

the following data were collected: identification number of medication record, patient´s 

characteristics (age, gender, diagnoses or morbidities in patient´s anamnesis, drugs used in the 

day of data collection including dose and dosage regime), and description of DRP. All DRP were 

classified according to the modified Pharmaceutical Care Network Europe Classification V5.01. 

Clinical relevance of the identified drug interactions was evaluated using two drug databases. 

Data were processed by frequency analysis. 

3) Data were collected from individual counselling provided to patients in community pharmacies 

in Poděbrady and Moravská Třebová and hospital pharmacy in Prague. Data collection was 

conducted in the period from June 2006 to December 2012. Counselling was provided by trained 

pharmacists and pharmacy students on their six-month practice. It was carried out in the 

separated consultation room. Each counselling was recorded in writing. In an interview with the 

patient important information from the patient history were obtained: demographic data 

(gender, age, etc.), data from patient and family history, life style, risk factors of patient´s 

diseases, all drugs and dietary supplements. Selected parameters such as height, weight, blood 

pressure, blood glucose, or total cholesterol were obtained from the patient or were measured 

directly in the pharmacy. Medication and dietary supplements review and identification of 

potential DRP were held directly during counselling or after that. The data were analysed, 

classified, and evaluated using frequency analysis. Identified DRP were classified according to the 

modified Pharmaceutical Care Network Europe Classification V5.01. Relationships and 

correlations were tested by the chi-square test, generalized linear model (GLMz), method of 

regression trees (CHAID analysis), always with a significance level of p <0.05. 

4) All members of the Czech Chamber of Pharmacists and all general practitioners who took part in 

the annual and regional professional conferences of the Society of General Practice ČLS JEP were 

asked to participate in a questionnaire survey. Data collection was conducted in period from 

November 2008 to March 2009. The questionnaire was divided into 5 sections and consisted of 

28 questions concerning the issue of generic drugs, generic substitution and prescribing. 

Obtained data were analysed using descriptive statistics and correlations were tested by 
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selected parametric and non-parametric tests. Statistically significant results were considered 

those assuming p <0.05. 

Results 

1) A total of 66 pharmacists (21.2% males, median age of 30 years; 63.6% having a specialization, 

median 6 years of practice, 51.5% community pharmacists) identified 2,280 DRP during the drug 

dispensation or prescription checking. Out of those, nearly 50% were problems with dosing, 

8.9% were drug interactions, and 8.4% duplications in therapy. Incorrect or inappropriate 

intervention of pharmacist was found in 1.7% of cases. In 7.5% of cases DRP was directly 

touched the patient but no patient had to be hospitalized or life-threatened, respectively. 38.9% 

of cases involved patients older than 65 years. 93.7% DRP did a prescriber (physician) and 

solution of 74% of cases required five minutes of pharmacist´s time at maximum. Drug 

dispensation in the pharmacy represented an activity in which pharmacist was able to fulfil the 

control function and hence was able to be considered as a fuse in the health care system. 

2) 70 medical records were revised (42 males, median age of 59 years) and 141 potential DRP were 

identified. Almost 80% of patients had at least one DRP. Most DRP were classified as a "Drug 

choice problem" (47.5%), of which almost one half of the cases involved non-prescription of drug 

even if there was a clear indication, and "Dosing problem" (34.0%) where more than one half of 

the cases were related to too low dose. 10.6% of drug interactions were also found. The 

investigation pointed out that the medication record review is an instrument by which the 

pharmacist is able to identify and evaluate relevant DRP. 

3) Counselling focusing on overweight and obesity was attended by 41 patients (32 females, 

median age of 54 years, 32 patients with BMI ≥ 28), of which 12 came repeatedly. 44 potential 

DRP were identified and mostly involved non-adherence, dosing problems or drug interactions. 

44 drugs potentially inappropriate in respect of metabolic syndrome were found in therapy of 

56% patients. Counselling focusing on patients with the risk of hypertension was attended by 

323 patients (102 males, median age of 60 years, 64.8% of patients with BMI > 25, 50.5% of 

patients with hypertension). Suspected hidden hypertension was expressed in 25% of patients. 

186 DRP were identified, i.e. 0.57 DRP per patient. Most DRP involved drug choice problem 

(indication of inappropriate drug or lack of drug). 

4) A total of 615 completed questionnaires were returned from pharmacists (return rate of 8.0%). 

The demographic characteristics of pharmacists were: 76.4% females, mean age of 37.5 years 

(SD = 10.4), 69.6% having a specialization. General practitioners returned 263 questionnaires 
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(14.3% of respondents). Their demographic characteristics were as follows: 177 females, mean 

age of 52.2 years (SD = 13.7), 94.3% having a specialization. 61.5% of pharmacists considered 

generic drugs as bioequivalent to the respective brand name drugs. In the opinion of 16.1% 

(11.2%) pharmacists generic drugs were of lower quality (had more adverse drug reactions) than 

the brand name drugs. Generic substitution (prescription) was perceived as a positive tool by 

77.4% (63.6%) pharmacists. Our results demonstrated that confidence in generic drugs and 

substitution were related to the age, level of knowledge and awareness of generic drugs as well 

as generic substitution (p <0,05). Comparing the opinions and attitudes of pharmacists and 

general practitioners on generic drugs, substitution and prescribing the difference between 

these groups was statistically significant. 

Conclusion 

The present project is one of the first publications of this type in the Czech Republic discussing on 

the models of the revision of pharmacotherapy at the counter in the pharmacy, in the hospital, in 

counselling in the pharmacy, and in the implementation of GS or generic prescribing, respectively, 

how is able to utilize the knowledge of CP by providing FC in the early 21st. The pharmacist or 

clinical pharmacist can actively participate in the development of safe medication practice, 

particularly by identifying, solving and preventing DRP. 

 



131 

 

12. Literatura 

                                                           

1
 International Pharmaceutical Federation. Joint FIP/WHO Guidelines on Good Pharmacy Practice - Standards 

for Quality Services [Internet]. [Hague (The Netherlands)]: fip.org; [cited 2013 May 29]. Available from:  

http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=331&table_id. 

2
 Berwick DM, Leape LL. Reducing errors in medicine. BMJ. 1999;319(7203):136–137. 

3
 Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: 

National Academy Press; 1999. 

4
 Pintor-Mármol A, Baena MI, Fajardo PC, Sabater-Hernández D, Sáez-Benito L, García-Cárdenas MV, et al. 

Terms used in patient safety related to medication: a literature review. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 

Aug;21(8):799-809. 

5
 World Health Organization. World Alliance for Patient Safety. WHO Draft guidelines for adverse event 

reporting and learning systems: from information to action. [Internet]. [Geneva (Switzerland)]: 

www.who.int/patientsafety/en/; c2005 [cited 2013 May 29]. Available from: 

http://www.who.int/patientsafety/events/05/Reporting_Guidelines.pdf. 

6
 International Pharmaceutical Federation. FIP Statement of Professional Standards Pharmaceutical Care 

[Internet]. [Hague (The Netherlands)]: fip.org; c1998 [cited 2013 May 29]. Available from:  

http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=269&table_id. 

7
 Vlček J, Fialová D. Klinická farmacie I. 1st ed. Praha: Grada Publishing a. s.; 2010. 268 p.  

8
 American College of Clinical Pharmacy. The Definition of Clinical Pharmacy [Internet]. [Lenexa (KS)]: 

accp.com; c2005 [cited 2013 May 15]. Available from: 

http://www.accp.com/docs/about/ClinicalPharmacyDefined.pdf. 

9
 European Society of Clinical Pharmacy. What is Clinical Pharmacy? [Internet]. [place unknown]: 

escpweb.org; c2010 [cited 2013 May 15]. Available from: http://www.escpweb.org/cms/Clinical_pharmacy. 

10
 Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm. 1990 

Mar;47(3):533-43. 

11
 Strand LM, Cipolle RJ, Morley PC, Perrier DG. Levels of pharmaceutical care: a needs-based approach. Am J 

Hosp Pharm. 1991 Mar;48(3):547-50. 

12
 Herrera Carranza J. Objectives of pharmaceutical care. Aten Primaria. 2002 Jul-Aug;30(3):183-7. 

13
 van Mil JWF. Pharmaceutical Care in community pharmacy in Europe, challenges and barriers. Pharm Care 

Esp 2000;2:42-56. 



132 

 

                                                                                                                                                                                   

14
 Mikeal RL, Brown TR, Lazarus HL, Vinson MC. Quality of pharmaceutical care in hospitals. Am J Hosp Pharm. 

1975 Jun;32(6):567-74. 

15
 Brodie DC, Parish PA, Poston JW. Societal needs for drugs and drug-related services. Am J Pharm Educ. 1980 

Aug;44(3):276-8. 

16
 Hepler CD. Clinical pharmacy, pharmaceutical care, and the quality of drug therapy. Pharmacotherapy. 2004 

Nov;24(11):1491-8. 

17
 Berenguer B, La Casa C, de la Matta MJ, Martín-Calero MJ. Pharmaceutical care: past, present and future. 

Curr Pharm Des. 2004;10(31):3931-46. 

18
 Strand LM, Morley PC, Cipolle RJ, Ramsey R, Lamsam GD. Drug-related problems: their structure and 

function. DICP. 1990 Nov;24(11):1093-7. 

19
 van Mil JW, Schulz M, Tromp TF. Pharmaceutical care, European developments in concepts, 

implementation, teaching, and research: a review. Pharm World Sci. 2004 Dec;26(6):303-11. 

20
 Pharmaceutical Care Network Europe. About Us. [Internet]. [place unknown]: pcne.org; c2010, 2013 [cited 

2013 May 29]. Available from: http://pcne.org/about-us.php. 

21
 Franklin BD, van Mil JW. Defining clinical pharmacy and pharmaceutical care. Pharm World Sci. 2005 

Jun;27(3):137. 

22
 van Mil JWF, Schulz M. A review of Pharmaceutical Care in Community Pharmacy in Europe. Harvard Health 

Policy Review 2006;7 (1):155-168. 

23
 Martín-Calero MJ, Machuca M, Murillo MD, Cansino J, Gastelurrutia MA, Faus MJ. Structural process and 

implementation programs of pharmaceutical care in different countries. Curr Pharm Des. 2004;10(31):3969-

85. 

24
 van Mil JW, Fernandez-Llimos F. What is 'pharmaceutical care' in 2013? Int J Clin Pharm. 2013 Feb;35(1):1-2 

25
 Farris KB, Fernandez-Llimos F, Benrimoj SI. Pharmaceutical care in community pharmacies: practice and 

research from around the world. Ann Pharmacother. 2005 Sep;39(9):1539-41. 

26
 Kolář J, Macešková B, Zachovalová J, Lopaur F, Svatková M. Lékárenství. Lékárenská činnost výdejní II. – 

Vybranné kapitoly. 1st. ed. Brno: Professional Publishing; 2001. 96 p. 

27
 Kolář J, Smečka V. Lékárenství. Lékárenská činnost výdejní I. 1st. ed. Brno: Professional Publishing; 2000. 96 

p. 

28
 Burgess LH, Cohen MR, Denham CR. A new leadership role for pharmacists: a prescription for change. J 

Patient Saf. 2010 Mar;6(1):31-7. 



133 

 

                                                                                                                                                                                   

29
Babica J. Rozvojové lékárenské středisko (1955–1992). In: Ambrus T, Lisá M, editors. Sborník přednášek 

z dějin farmacie přednesených na odborných sympoziích v roce 2009 a 2010. Praha: 2011. p. 30-32. 

30
 Portych J. Rozvojové lékárenské středisko, jeho vznik, vývoj a význam. Solutio 2004/2005 [Internet]. 2005 

[cited 2013 Jun 25]. Dostupné z http://www.medon-solutio.cz/online2006/index.php?linkID=txt11&lang=1. 

31
 Smecka V. Pharmacy and the present time. Cesk Farm. 1993 Feb;42(1):4-6. 

32
 Práznovcová L, Solich J. Pharmaceutical services in theory and practice in the Czech Republic. Ceska Slov 

Farm. 1995 Jun;44(3):172-3. 

33
 Macesková B. Pharmaceutical care abroad and in the Czech Republic. Ceska Slov Farm. 1996 Feb;45(1):4-7. 

34
 Vlcek J. The Czech clinical pharmacy section. ESCP News. 2007; 134. 

35
 Macešková B, Fridrichová D. Monitorování terapie astmatických pacientů v lékárně. Klin Farmakol Farm 

2005; 19. 

36
 Macesková B. Knowledge of patients about OTC drugs as a result of pharmacist-patients consultations. 

Ceska Slov Farm. 2002 Nov;51(6):292-6. 

37
 Macesková B, Plevacová H. Dispensing care at the dispensing counter in the conditions of a Czech 

pharmacy. Ceska Slov Farm. 2005 Mar;54(2):70-4. 

38
 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové. Studijní program Farmacie [Internet]. [Hradec Králové (Czech 

Republic)]: faf.cuni.cz; c2013 [cited 2013 May 29]. Available from: 

http://www.faf.cuni.cz/Studium/Magisterske/Farmacie/.Czech. 

39
 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Magisterský studijní program [Internet]. [Brno (Czech 

Republic]: vfu.cz; c2006 [cited 2013 May 29]. Available from: 

http://faf.vfu.cz/studium/magisterske_studium.html. Czech. 

40
 ASHP guidelines on the provision of medication information by pharmacists. Am J Health Syst Pharm. 1996 

Aug 1;53(15):1843-5. 

41
 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů [Internet]. [place unknown]: 

portal.gov.cz; c2013 [cited 2013 May 29]. Available from: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=378~2F2007&rpp=15#seznam. Czech. 

42
 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování [Internet]. [place unknown]: 

portal.gov.cz; c2013 [cited 2013 May 29]. Available from: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=372~2F2011~20Sb.&part=&name=&rpp=15

#seznam. Czech. 

http://faf.vfu.cz/studium/magisterske_studium.html


134 

 

                                                                                                                                                                                   

43
 Vlček J, Dalecká R. Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky. 2nd ed. Praha: 

Remedia, s. r. o.; 2005. 88 p. 

44
 Chandra A, Malcolm N 2nd, Fetters M. Practicing health promotion through pharmacy counseling activities. 

Health Promot Pract. 2003 Jan;4(1):64-71. 

45
 Puspitasari HP, Aslani P, Krass I. A review of counseling practices on prescription medicines in community 

pharmacies. Res Social Adm Pharm. 2009 Sep;5(3):197-210. 

46
 Puspitasari HP, Aslani P, Krass I. Pharmacists' and consumers' viewpoints on counselling on prescription 

medicines in Australian community pharmacies. Int J Pharm Pract. 2010 Aug;18(4):202-8. 

47
 Werremeyer AB. Editorial: Patient Education by Pharmacists. Ment Health Clin. 2012;2(4):11. 

48
 Hughes CM, Hawwa AF, Scullin C, Anderson C, Bernsten CB, Björnsdóttir I, et al. Provision of pharmaceutical 

care by community pharmacists: a comparison across Europe. Pharm World Sci. 2010 Aug;32(4):472-87. 

49
 ASHP guidelines on pharmacist-conducted patient education and counseling. Am J Health Syst Pharm. 1997 

Feb 15;54(4):431-4. 

50
 Brown D, Portlock J, Rutter P. Review of services provided by pharmacies that promote healthy living. Int J 

Clin Pharm. 2012 Jun;34(3):399-409. 

51
 Tully MP, Hassell K, Noyce PR. Advice-giving in community pharmacies in the UK. J Health Serv Res Policy. 

1997 Jan;2(1):38-50. 

52
 Malý J, Opavová T, Vlček J. Bariéry a možnosti dalšího rozvoje konzultační činnosti v lékárnách v České 

republice. Prakt. lékáren. 2012;8(1):31-33. 

53
 International Pharmaceutical Federation. FIP Pharmacy Information Section. Requirements for Drug 

Information Centres. [Internet]. [place unknown]: fip.org; [cited 2013 Jun 14]. Available from:  

http://www.fip.org/files/fip/PI/RequirementsforDrugInformationCentres.pdf. 

54
 Barnett MJ, Frank J, Wehring H, Newland B, VonMuenster S, Kumbera P, et al. Analysis of Pharmacist-

Provided Medication Therapy Management (MTM) Services in Community Pharmacies Over 7 Years. J Manag 

Care Pharm 2009; 15(1): 18−31. 

55
 Seberová D, editor. Doporučené postupy České lékárnické komory pro konzultační činnost v lékárnách 

2010. Olomouc: Solen; 2010. 168 p. 

56
 Opavová T. Analýza konzultační činnosti v lékárně [master thesis]. Hradec Králové: Univerzita Karlova v 

Praze, Farmaceutická fakulta; 2011. 78 p. Czech. 

57
 Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče [Internet]. [place unknown]: portal.gov.cz; c2013 [cited 2013 

http://www.fip.org/files/fip/PI/RequirementsforDrugInformationCentres.pdf


135 

 

                                                                                                                                                                                   

May 29]. Available from: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=92~2F2012&part=&name=&rpp=15#sezna

m. Czech. 

58
 Malý J, Doseděl M. Měření krevního tlaku v lékárnách v České republice – analýza pilotního šetření. Prakt. 

lékáren. 2012;8(3):126-129. 

59
 Mikušová K, Hojný M. Selfmonitoring v lékárně. Doporučené postupy. Projekt České lékárnické komory. 

[Internet]. [place unknown]: diab.cz; c2011 [cited 2013 Jun 14]. Available from:  

http://www.diab.cz/dokumenty/standard_DP_selfmonitoring.pdf. Czech. 

60
 Cook DM, Mburia-Mwalili A. Medication therapy management favors large pharmacy chains and creates 

potential conflicts of interest. J Manag Care Pharm. 2009 Jul-Aug;15(6):495-500. 

61
 Christensen DB, Farris KB. Pharmaceutical care in community pharmacies: practice and research in the US. 

Ann Pharmacother. 2006 Jul-Aug;40(7-8):1400-6. 

62
 Jones EJ, Mackinnon NJ, Tsuyuki RT. Pharmaceutical care in community pharmacies: practice and research 

in Canada. Ann Pharmacother. 2005 Sep;39(9):1527-33. 

63
 Benrimoj SI, Roberts AS. Providing patient care in community pharmacies in Australia. Ann Pharmacother. 

2005 Nov;39(11):1911-7. 

64
 Noyce PR. Providing patient care through community pharmacies in the UK: policy, practice, and research. 

Ann Pharmacother. 2007 May;41(5):861-8. 

65
 American Society of Health-System Pharmacists. Medication Therapy and Patient Care [Internet]. [Bethesda 

(MD)]: ashp.org; c2013 [cited 2012 Apr 1]. Available from: 

http://www.ashp.org/Import/PRACTICEANDPOLICY/PolicyPositionsGuidelinesBestPractices/BrowsebyTopic/

MedicationTherapyandPatientCare.aspx. 

66
 EuroPharm Forum. Mission & Vision. [Internet]. [Hillerød (Denmark)]: europharmforum.org; [cited 2013 Jun 

15]. Available from: http://www.europharmforum.org/page/24149. 

67
 Hassell K, Noyce PR, Rogers A, Harris J, Wilkinson J. A pathway to the GP: the pharmaceutical 'consultation' 

as a first port of call in primary health care. Fam Pract. 1997 Dec;14(6):498-502. 

68
 The Department of Health. A Vision for Pharmacy in the New NHS. [Internet]. [London (UK)]: c2003 [cited 

2013 Jan 26]. Available from: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/Publi

cationsPolicyAndGuidance/DH_4070097. 

69
 Pharmaceutical Services Negotiating Committee. Advanced Services [Internet]. [place unknown]: c2013 

[cited 2013 Jan 26]. Available from: http://www.psnc.org.uk/pages/advanced_services.html. 



136 

 

                                                                                                                                                                                   

70
 Westerlund LT, Björk HT. Pharmaceutical care in community pharmacies: practice and research in Sweden. 

Ann Pharmacother. 2006;40(6):1162-9. 

71
 Montgomery AT, Sporrong SK, Tully MP, Lindblad AK. Follow-up of patients receiving a pharmaceutical care 

service in Sweden. J Clin Pharm Ther. 2008;33(6):653-62. 

72
 Montgomery AT, Kettis Lindblad A, Eddby P, Söderlund E, Tully MP, Kälvemark Sporrong S. Counselling 

behaviour and content in a pharmaceutical care service in Swedish community pharmacies. Pharm World Sci. 

2010;32(4):455-63. 

73
 Pharmaceutical Care Research Group, University of Granada (Spain). Pharmacotherapy follow-up: The 

Dader method (3rd revision: 2005). Pharmacy Practice 2006;4(1):44-53. 

74
 Amariles P, Sabater-Hernández D, García-Jiménez E, Rodríguez-Chamorro MÁ, Prats-Más R, Marín-Magán F, 

et al. Effectiveness of Dader Method for pharmaceutical care on control of blood pressure and total 

cholesterol in outpatients with cardiovascular disease or cardiovascular risk: EMDADER-CV randomized 

controlled trial. J Manag Care Pharm. 2012 May;18(4):311-23. 

75
 Shrank WH, Choudhry NK, Liberman JN, Brennan TA. The use of generic drugs in prevention of chronic 

disease is far more cost-effective than thought, and may save money. Health Aff (Millwood). 2011 

Jul;30(7):1351-7. 

76
 Pechlivanoglou P, van der Veen WJ, Bos JH, Postma MJ. Analyzing generic and branded substitution 

patterns in the Netherlands using prescription data. BMC Health Serv Res. 2011 Apr 27;11:89. 

77
 Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. Economic information on health care 

[Internet]. [Prague (Czech Republic)]: uzis.cz; c2010-2012 [cited 2012 May 25]. Available from: 

http://www.uzis.cz/en/publications/economic-information-health-care-2010. 

78
 Kreling, DH, Mott DA, Wiederholt, JB, Lundy J, Levitt L. Prescription Drug Trends: A Chartbook Update. 

Henry J. Kaiser Family Foundation; 2001 [cited 2012 May 25]. Available from: 

http://www.kff.org/rxdrugs/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&pageid=13796. 

79
 Aalto-Setälä V. The impact of generic substitution on price competition in Finland. Eur J Health Econ. 

2008;9:185-91. 

80
 Posner J, Griffin JP. Generic substitution. Br J Clin Pharmacol. 2011;72:731-2. 

81
 Dylst P, Simoens S. Generic Medicine Pricing Policies in Europe: Current Status 

and Impact. Pharmaceuticals. 2010;3:471-81. 

82
 The European Parliament and the Council of the European Union. Directive 2004/27/EC of the European 

Parliament and the Council of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code 



137 

 

                                                                                                                                                                                   

relating to medicinal products for human use. Official Journal of the European Union L 136/34 [Internet]. 

[Strasbourg (France)]: ec.europa.eu; c2004 [cited 2012 May 25]. Available from: 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2004_27/dir_2004_27_en.pdf. 

83
 European Medicines Agency. Guideline on the investigation of bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98 

Rev. 1/ Corr ** [Internet]. [London (UK)]: emea.europa.eu; c2010 [cited 2012 May 25]. Available from: 

http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500070039.pd

f.  

84
 Simoens S. Generic and therapeutic substitution: ethics meets health economics. Int J Clin Pharm. 

2011;33:469-70. 

85
 Pharmaceutical Group of the European Union. PGEU Statement on Medicine shortages in European 

Community [Internet]. [place unknown]: pgeu.eu; c2013 [cited 2013 Jul 1]. Available from:  

http://www.pgeu.eu/en/library/2-position-papers/154-pgeu-statement-on-medicine-shortages-in-european-

community-pharmacies.html. 

86
 Jak moc je reálné ještě snížit ceny léků? Medical Tribune 2013;9(6). 

87
 National Institute for Health Care Management Foundation. A Primer. Generic Drugs, Patents and the 

Pharmaceutical Marketplace. [Internet]. [place unknown]: c2002 [cited 2012 Jun 25]. Available from: 

http://www.nihcm.org/pdf/GenericsPrimer.pdf. 

88
 Kjoenniksen I, Lindbaek M, Granas AG. Patients' attitudes towards and experiences of generic drug 

substitution in Norway. Pharm World Sci. 2006 Oct;28(5):284-9. 

89
 Paraponaris A, Verger P, Desquins B, Villani P, Bouvenot G, Rochaix L, et al. Delivering generics without 

regulatory incentives? Empirical evidence from French general practitioners about willingness to prescribe 

international non-proprietary names. Health Policy. 2004 Oct;70(1):23-32. 

90
 Meredith P. Bioequivalence and other unresolved issues in generic drug substitution. Clin Ther 

2003;25(11):2875–90. 

91
 Fínek J. Kdy kopie přestává být kopií. Lékařské listy 2009; 58(3):34. 

92
 Banahan BF, III, Kolassa EM. A physician survey on generic drugs and substitution of critical dose 

medications. Arch Intern Med 1997;157(18):2080–88. 

93
 Andersson K, Sonesson C, Petzold M, Carlsten A, Lönnroth K. What are the obstacles to generic 

substitution? An assessment of the behaviour of prescribers, patients and pharmacies during the first year of 

generic substitution in Sweden. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2005 May;14(5):341-8. 

94
 Mott DA, Cline RR. Exploring generic drug use behavior: the role of prescribers and pharmacists in the 

opportunity for generic drug use and generic substitution. Med Care. 2002 Aug;40(8):662-74. 



138 

 

                                                                                                                                                                                   

95
 Suh DC. Trends of generic substitution in community pharmacies. Pharm World Sci. 1999 Dec;21(6):260-5. 

96
 Shrank WH, Stedman M, Ettner SL, DeLapp D, Dirstine J, Brookhart MA, et al. Patient, physician, pharmacy, 

and pharmacy benefit design factors related to generic medication use. J Gen Intern Med. 2007 

Sep;22(9):1298-304. 

97
 Andersson K, Jörgensen T, Carlsten A. Physicians' opinions and experiences of the Pharmaceutical Benefits 

Reform. Scand J Public Health. Scand J Public Health. 2006;34(6):654-9. 

98
 Heikkilä R, Mäntyselkä P, Hartikainen-Herranen K, Ahonen R. Customers' and physicians' opinions of and 

experiences with generic substitution during the first year in Finland. Health Policy. 2007 Aug;82(3):366-74. 

99
 Lagarce L, Lusson-Brisset C, Bruhat C, Diquet B, Lainé-Cessac P. How practitioners view generic drugs: an 

opinion study from general practitioners in Maine-et-Loire (France). Therapie. 2005 Jan-Feb;60(1):67-74. 

100
 Himmel W, Simmenroth-Nayda A, Niebling W, Ledig T, Jansen RD, Kochen MM, et al. What do primary care 

patients think about generic drugs?  Int J Clin Pharmacol Ther. 2005 Oct;43(10):472-9. 

101
 Kersnik J, Peklar J. Attitudes of Slovene general practitioners towards generic drug prescribing and 

comparison with international studies. J Clin Pharm Ther. 2006 Dec;31(6):577-83. 

102
 Chong CP, Hassali MA, Bahari MB, Shafie AA. Exploring community pharmacists' views on generic 

medicines: a nationwide study from Malaysia. Int J Clin Pharm. 2011 Feb;33(1):124-31. 

103
 Lassetter JH, Warnick ML. Medical errors, drug-related problems, and medication errors: a literature 

review on quality of care and cost issues. J Nurs Care Qual. 2003 Jul-Sep;18(3):175-81. 

104
 Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Small SD, Servi D, et al. Incidence of adverse drug events and 

potential adverse drug events. Implications for prevention. ADE Prevention Study Group. JAMA. 1995 Jul 

5;274(1):29-34. 

105
 Vitillo JA, Lesar TS Preventing medication prescribing errors. DICP. 1991 Dec;25(12):1388-94. 

106
 Expert Group on Safe Medication Practices (P-SP-PH/SAFE). Creation of a better medication safety culture 

in Europe: Building up safe medication practices [Internet]. [place unknown]: c2006 [cited 2012 Jul 1]. 

Available from: http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-

sp/medication%20safety%20culture%20report%20e.pdf 

107
 David U. Medication errors reporting systems: problems and solutions. New Medicine [Internet]. 2001 Nov 

[cited 2012 Jul 1];1(2):61-65.  Available from: https://www.ismp-

canada.org/download/Medication%20Error%20Reporting%20Systems%20-

%20Problems%20and%20Solutions.pdf. 



139 

 

                                                                                                                                                                                   

108
 Burgess LH, Cohen MR, Denham CR. A new leadership role for pharmacists: a prescription for change. J 

Patient Saf. 2010 Mar;6(1):31-7. 

109
 van Mil JW, Westerlund LO, Hersberger KE, Schaefer MA. Drug-related problem classification systems. Ann 

Pharmacother. 2004 May;38(5):859-67. 

110
 Krähenbühl-Melcher A, Schlienger R, Lampert M, Haschke M, Drewe J, Krähenbühl S. Drug-related 

problems in hospitals: a review of the recent literature. Drug Saf. 2007;30(5):379-407. 

111
 Hämmerlein A, Griese N, Schulz M. Survey of drug-related problems identified by community pharmacies. 

Ann Pharmacother. 2007 Nov;41(11):1825-32. 

112
 Viktil KK, Blix HS. The impact of clinical pharmacists on drug-related problems and clinical outcomes. Basic 

Clin Pharmacol Toxicol. 2008 Mar;102(3):275-80. 

113
 Westerlund T, Gelin U, Pettersson E, Skärlund F, Wågström K, Ringbom C. A retrospective analysis of drug-

related problems documented in a national database. Int J Clin Pharm. 2013 Apr;35(2):202-9. 

114
 Granas AG, Berg C, Hjellvik V, Haukereid C, Kronstad A, Blix HS, et al. Evaluating categorisation and clinical 

relevance of drug-related problems in medication reviews. Pharm World Sci. 2010 Jun;32(3):394-403. 

115
 Bondesson A, Eriksson T, Kragh A, Holmdahl L, Midlöv P, Höglund P. In-hospital medication reviews reduce 

unidentified drug-related problems. Eur J Clin Pharmacol. 2013 Mar;69(3):647-55. 

116
 Willoch K, Blix HS, Pedersen-Bjergaard AM, Eek AK, Reikvam A. Handling drug-related problems in 

rehabilitation patients: a randomized study. Int J Clin Pharm. 2012 Apr;34(2):382-8. 

117
 Chan DC, Chen JH, Kuo HK, We CJ, Lu IS, Chiu LS, Wu SC. Drug-related problems (DRPs) identified from 

geriatric medication safety review clinics. Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):168-74. 

118
 Bates DW, Boyle DL, Vander Vliet MB, Schneider J, Leape L. Relationship between medication errors and 

adverse drug events. J Gen Intern Med. 1995 Apr;10(4):199-205. 

119
 Gandhi TK, Seger DL, Bates DW. Identifying drug safety issues: from research to practice. Int J Qual Health 

Care. 2000 Feb;12(1):69-76. 

120
 Malý J, Hojný M, Vlček J. Léková pochybení a zkušenosti s jejich monitorováním I. Prakt. Lékáren. 

2009;5(6):290-293. 

121
 Otero MJ, Schmitt E. Clarifying terminology for adverse drug events. Ann Intern Med. 2005 Jan 4;142(1):77; 

author reply 77-8. 

122
 Miguel A, Azevedo LF, Araújo M, Pereira AC. Frequency of adverse drug reactions in hospitalized patients: a 

systematic review and meta-analysis. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Nov;21(11):1139-54. 



140 

 

                                                                                                                                                                                   

123
 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Co jsou nežádoucí účinky léčiv [Internet]. [Prague (Czech Republic)]: sukl.cz; 

c2010 [cited 2013 Jun 25]. Available from:  http://www.sukl.cz/leciva/co-jsou-nezadouci-ucinky-leciv. Czech 

124
 Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-

analysis of prospective studies. JAMA. 1998 Apr 15;279(15):1200-5. 

125
 Pirmohamed M, Breckenridge AM, Kitteringham NR, Park BK. Adverse drug reactions. BMJ. 1998 Apr 25; 

316(7140):1295-8. 

126
 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku [Internet]. 

[Prague (Czech Republic)]: sukl.cz; c2010 [cited 2013 Jun 25]. Available from: http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek. Czech 

127
 ASHP guidelines on adverse drug reaction monitoring and reporting. American Society of Hospital 

Pharmacy. Am J Health-Syst Pharm. 1995;52:417–9. 

128
 Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. Lancet. 2000 Oct 

7; 356(9237):1255-9. 

129
 Aronson JK, Ferner RE. Joining the DoTS: new approach to classifying adverse drug reactions. BMJ. 2003 

Nov 22; 327(7425):1222-5. 

130
 Alušík Š, editor. Klinické projevy nežádoucích účinků léků. 1st ed. Praha: Triton; 2001. 176 p. 

131
 Lee A, Thomas SHL. Adverse Drug Reactions. In: Walker R, Whittlessea, editors. Clinical Pharmacy and 

Therapeutics 4th ed. Edinburgh: Churchill LIvingstone Elsevier; 2007. p. 51-63. 

132
 Barber N, Rawlins M, Dean Franklin B. Reducing prescribing error: competence, control, and culture. Qual 

Saf Health Care. 2003 Dec;12 Suppl 1:i29-32. 

133
 Lesar TS, Lomaestro BM, Pohl H. Medication-prescribing errors in a teaching hospital. A 9-year experience. 

Arch Intern Med. 1997 Jul 28;157(14):1569-76. 

134
 Lisby M, Nielsen LP, Mainz J. Errors in the medication process: frequency, type, and potential clinical 

consequences. Int J Qual Health Care. 2005 Feb;17(1):15-22. 

135
 Sandars J, Esmail A. The frequency and nature of medical error in primary care: understanding the diversity 

across studies. Fam Pract. 2003 Jun;20(3):231-6. 

136
 Taxis K, Dean B, Barber N. Hospital drug distribution systems in the UK and Germany--a study of 

medication errors. Pharm World Sci. 1999 Feb;21(1):25-31. 

137
 Tam VC, Knowles SR, Cornish PL, Fine N, Marchesano R, Etchells EE. Frequency, type and clinical 

importance of medication history errors at admission to hospital: a systematic review. CMAJ. 2005 Aug 

30;173(5):510-5. 



141 

 

                                                                                                                                                                                   

138
 Knudsen P, Herborg H, Mortensen AR, Knudsen M, Hellebek A. Preventing medication errors in community 

pharmacy: frequency and seriousness of medication errors. Qual Saf Health Care. 2007 Aug;16(4):291-6. 

139
 Dean B, Schachter M, Vincent C, Barber N. Causes of prescribing errors in hospital inpatients: a prospective 

study.  Lancet. 2002 Apr 20;359(9315):1373-8. 

140
 Sandars J, Esmail A. The frequency and nature of medical error in primary care: understanding the diversity 

across studies. Fam Pract. 2003 Jun;20(3):231-6. 

141
 Tully MP, Ashcroft DM, Dornan T, Lewis PJ, Taylor D, Wass V. The causes of and factors associated with 

prescribing errors in hospital inpatients: a systematic review. Drug Saf. 2009;32(10):819-36. 

142
 Dean B, Schachter M, Vincent C, Barber N. Prescribing errors in hospital inpatients: their incidence and 

clinical significance.Qual Saf Health Care. 2002 Dec;11(4):340-4.   

143
 Dean Franklin B, Vincent C, Schachter M, Barber N. The incidence of prescribing errors in hospital 

inpatients: an overview of the research methods. Drug Saf. 2005;28(10):891-900. 

144
 Graabaek T, Kjeldsen LJ. Medication reviews by clinical pharmacists at hospitals lead to improved patient 

outcomes: a systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2013 Jun;112(6):359-73. 

145
 Leape LL. Reporting of adverse events. N Engl J Med 2002;347(20):1633-1638. 

146
 Institute for Safe Medication Practices [Internet]. [Horsham, (PA)]: ismp.org; c2013 [cited 2013 Jun 25]. 

Available from: http://www.ismp.org/. 

147
 Institute for Safe Medication Practices Canada. [Internet]. [Horsham, (PA)]: ismp.org; c2013 [cited 2013 Jun 

25]. Available from: http://www.ismp-canada.org/index.htm. 

148
 Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos. [Internet]. [Salamanca, (Spain)]: ismp-espana.org; 

c2013 [cited 2013 Jun 25]. Available from: http://www.ismp-espana.org/ 

149
 National Patient Safety Agency. [Internet]. [place unknown]: npsa.nhs.uk; c2010 [cited 2013 Jun 25]. 

Available from: http://www.npsa.nhs.uk/. 

150
 Spojená akreditační komise, o.p.s. [Internet]. [place unknown]: sakcr.cz; c2010 [cited 2013 Jun 25]. 

Available from: http://www.sakcr.cz/cz-top/o-nas/. 

151
 Marx D, Vlček F. Národní akreditační standardy pro nemocnice, 2nd ed. Praha: Tigis, spol. s.r.o.; 2009. 127 

p. 

152
 Barker KN, Flynn EA, Pepper GA. Observation method of detecting medication errors. Am J Health Syst 

Pharm 2002;59(23):2314-2316. 

153
 Flynn EA, Barker KN, Carnahan BJ. National observational study of prescription dispensing accuracy and 

safety in 50 pharmacies. J Am Pharm Assoc (Wash ) 2003;43(2):191-200. 



142 

 

                                                                                                                                                                                   

154
 Allan EL, Barker KN. Fundamentals of medication error research. Am J Hosp Pharm 1990;47(3):555-571. 

155
 Cohen MR. Why error reporting systems should be voluntary. BMJ 2000;320:728-9. 

156
 Cohen MR, editor. Medication Errors. 2nd ed. Washington, DC: The American Pharmacists Association, 

2007. 

157
 van Mil JW. PCNE Guidelines for Retrospective Medication Review in Pharmacy V0 [Internet]. [place 

unknown]: pcne.org; c2011 [cited 2013 Jun 25]. Available from: 

http://www.pcne.org/sig/MedRev/documents/PCNE%20Guidelines%20MR%20V0.pdf. 

158
 Clyne W, Blenkinsopp A, Seal R. National Prescribing Centre. A guide to medication review 2008 [Internet]. 

[place unknown]: npc.co.uk; c2008 [cited 2013 Jun 25]. Available from: 

http://www.npc.co.uk/review_medicines/intro/resources/agtmr_web1.pdf 

159
 Royal S, Smeaton L, Avery AJ, Hurwitz B, Sheikh A. Interventions in primary care to reduce medication 

related adverse events and hospital admissions: systematic review and meta-analysis. Qual Saf Health Care. 

2006 Feb;15(1):23-31. 

160
 Christensen M, Lundh A. Medication review in hospitalised patients to reduce morbidity and mortality. 

Cochrane Database Syst Rev. 2013 Feb 28;2:CD008986. doi: 10.1002/14651858.CD008986.pub2. 

161
 PCNE Medication review types and problems that can be detected [Internet]. [place unknown]: pcne.org; 

[cited 2013 Jun 25]. Available from: 

http://www.pcne.org/conferences/wc2013/Workshops/WS%201%20PCNE%20Types%20and%20Problems.pd

f. 

162
 Kavříková L. Analýza zásahů farmaceuta veřejné lékárny při dispenzaci léčiv [rigorous thesis]. Hradec 

Králové: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta; 2007. 127 p. Czech. 

163
 Kloc M. Podíl lékových pochybení na práci lékárníka [master thesis]. Hradec Králové: Univerzita Karlova v 

Praze, Farmaceutická fakulta; 2009. 106 p. Czech. 

164
 Kotalová P. Analýza lékových pochybení v preskripci identifikovaná farmaceutem při poskytování 

lékárenské péče [rigorous thesis]. Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta; 2013. 

144 p. Czech. 

165
 Močárková Z. Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv 

intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům [rigorous thesis]. Hradec Králové: Univerzita Karlova 

v Praze, Farmaceutická fakulta; 2013. 147 p. Czech. 

166
 Česká lékárnická komora. Výroční zpráva České lékárnické komory za rok 2005 [Internet]. [place unknown]: 

lekarnici.cz; [cited 2013 Jun 25].  Available from: http://www.lekarnici.cz/getattachment/O-CLnK/Vyrocni-

zpravy/Vyrocni-zprava-za-rok-2005/Vyrocni_zprava_2005_text.pdf. Czech. 



143 

 

                                                                                                                                                                                   

167
 Česká lékárnická komora. Výroční zpráva České lékárnické komory za rok 2006 [Internet]. [place unknown]: 

lekarnici.cz; [cited 2013 Jun 25].  Available from: http://www.lekarnici.cz/getattachment/O-CLnK/Vyrocni-

zpravy/Vyrocni-zprava-za-rok-2006/Vyrocni_zprava_2006_text.pdf. Czech. 

168
 National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. NCC MERP Taxonomy of 

medication errors. [Internet]. [place unknown]: nccmerp.org; [cited 2008 Oct 18].  Available from: 

http://www.nccmerp.org/pdf/taxo2001-07-31.pdf. 

169
 Otero MJ, Codina C, Tamés MJ, Pérez M. Errores de medicación: estandarización de la terminología y 

clasificación. Resultados de la Beca Ruiz-Jarabo 2000. Farmacia Hospitalaria 2003;27(3):137-149. 

170
 National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. NCC MERP Index for 

Categorizing Medication Errors [Internet]. [place unknown]: nccmerp.org; [cited 2013 Jun 25].  Available from: 

http://www.nccmerp.org/pdf/indexColor2001-06-12.pdf. 

171
 Micromedex® Healthcare Series [Internet database]. Greenwood Village, Colo: Thomson Reuters 

(Healthcare) Inc. Updated periodically. 

172
 Česká lékárnická komora. Výroční zpráva České lékárnické komory za rok 2011 [Internet]: c2012 [place 

unknown]: lekarnici.cz [cited 2013 Jun 25]. Available from: http://www.lekarnici.cz/O-CLnK/Vyrocni-

zpravy/Vyrocni-zprava-za-rok-2011.aspx. Czech. 

173
 Dobrucká K, Malý J, Vlček J. Analysis of pharmaceutical care in dispensing of over-the-counter orlistat. 

Ceska Slov Farm. 2012 Dec;61(6):276-81. 

174
 Hawksworth GM, Corlett AJ, Wright DJ, Chrystyn H. Clinical pharmacy interventions by community 

pharmacists during the dispensing process. Br J Clin Pharmacol. 1999 Jun;47(6):695-700. 

175
 Shah SNH, Aslam M, Avery AJ. A survey of prescription errors in general practice. Pharmaceutical J 2001; 

267:860-862. 

176
Haavik S, Soeviknes S, Erdal H, Kjonniksen I, Guttormsen AB, Granas AG. Prescriptions from general 

practitioners and in hospital physicians requiring pharmacists' interventions. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 

2011 Jan;20(1):50-6. 

177
 Krähenbühl JM, Kremer B, Guignard B, Bugnon O. Practical evaluation of the drug-related problem 

management process in Swiss community pharmacies. Pharm World Sci. 2008 Dec;30(6):777-86 

178
 Muijrers PE, Knottnerus JA, Sijbrandij J, Janknegt R, Grol RP.Pharmacists in primary care. Determinants of 

the care-providing function of Dutch community pharmacists in primary care. Pharm World Sci. 2004 

Oct;26(5):256-62. 

179
 Carroll NV. Do community pharmacists influence prescribing? J Am Pharm Assoc (2003). 2003 Sep-

Oct;43(5):612-21. 



144 

 

                                                                                                                                                                                   

180
 Nicolas A, Eickhoff C, Griese N, Schulz M. Drug-related problems in prescribed medicines in Germany at the 

time of dispensing. Int J Clin Pharm. 2013 Jun;35(3):476-82. 

181
 Paulino EI, Bouvy ML, Gastelurrutia MA, Guerreiro M, Buurma H; ESCP-SIR Rejkjavik Community Pharmacy 

Research Group. Drug related problems identified by European community pharmacists in patients discharged 

from hospital. Pharm World Sci. 2004 Dec;26(6):353-60. 

182
 Vlček J, Malý J. Jsou lékárníci součástí kultury bezpečnosti léčiv? Solutio 2005/2006 [Internet]. 2006 [cited 

2007 Apr 15].  Available from: http://www.medon-solutio.cz/online2006/index.php?linkID=txt5&lang=1. 

Czech. 

183
 Schneider PJ. Opportunities for pharmacy. Am J Health Syst Pharm. 2007 Jul 15;64(14 Suppl 9):S10-6; quiz 

S24-6. 

184
 Vlček J, Malý J. Patient safety in curricula of Charles University in Praha (Faculty of Pharmacy). 

Rheumatologia, 2010;24(3):81-83. 

185
 Buurma H, De Smet PA, Leufkens HG, Egberts AC. Evaluation of the clinical value of pharmacists' 

modifications of prescription errors. Br J Clin Pharmacol. 2004 Nov;58(5):503-11. 

186
 Malý J, Rudolf K, Vlček J. Úloha farmaceuta při bezpečném podávání nesteroidních antirevmatik. Prakt. 

Lékáren. 2008;4(2):82-85. 

187
 Malý J. Řešení lékových problémů a nežádoucí účinky léčiv. In: Seberová D, editor. Doporučené postupy 

České lékárnické komory pro konzultační činnost v lékárnách 2010. Olomouc: Solen; 2010. p. 41-54. 

188
 Vlček J. Řešení lékových interakcí metodou SAZE. Solutio 2003/2004 [Internet]. 2004 [cited 2013 Jun 25]. 

Dostupné z http://www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt2&page=1. 

189
 Malý J, Rudolf K, Vlček J. Pacienti s migrenózními bolestmi hlavy v lékárně. Prakt. Lékáren.  2007;3(4):173–

174. 

190
 Rudolf K, Malý J, Vlček J. Pacient užívající cinnarizin v lékárně. Prakt. Lékáren. 2008;4(4):177–179. 

191
 Fialová D, Topinková E, Gambassi G, Finne-Soveri H, Jónsson PV, Carpenter I, et al. Potentially 

inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe. JAMA. 2005 Mar 16;293(11):1348-

58. 

192
 Spinewine A, Fialová D, Byrne S. The role of the pharmacist in optimizing pharmacotherapy in older people. 

Drugs Aging. 2012 Jun 1;29(6):495-510. 

193
 Fialová D, Onder G. Medication errors in elderly people: contributing factors and future perspectives. Br J 

Clin Pharmacol. 2009 Jun;67(6):641-5. 



145 

 

                                                                                                                                                                                   

194
 Rupp MT, DeYoung M, Schondelmeyer SW. Prescribing problems and pharmacist interventions in 

community practice. Med Care. 1992 Oct;30(10):926-40. 

195
 Pharmaceutical Care Network Europe Foundation. The PCNE Classification V 5.01. [Internet]. [place 

unknown]: pcne.org; c2006 [cited 2012 Oct 23].  Available from: 

http://www.pcne.org/sig/drp/documents/PCNE%20classification%20V5.01.pdf. 

196
 Kontrolní modul lékových interakcí. Infopharm pro PC. 1. 10. 2012. 

197
 Eichenberger PM, Lampert ML, Kahmann IV, van Mil JW, Hersberger KE. Classification of drug-related 

problems with new prescriptions using a modified PCNE classification system. Pharm World Sci. 2010 

Jun;32(3):362-72. 

198
 Viktil KK, Blix HS, Reikvam A, Moger TA, Hjemaas BJ, Walseth EK, et al.  Comparison of drug-related 

problems in different patient groups. Ann Pharmacother. 2004 Jun;38(6):942-8. 

199
 Blix HS, Viktil KK, Moger TA, Reikvam A. Characteristics of drug-related problems discussed by hospital 

pharmacists in multidisciplinary teams. Pharm World Sci. 2006 Jun;28(3):152-8. 

200
 Mannheimer B, Ulfvarson J, Eklöf S, Bergqvist M, Andersén-Karlsson E, Pettersson H, von Bahr C. Drug-

related problems and pharmacotherapeutic advisory intervention at a medicine clinic. Eur J Clin Pharmacol. 

2006 Dec;62(12):1075-81. 

201
 Magro L, Moretti U, Leone R. Epidemiology and characteristics of adverse drug reactions caused by drug-

drug interactions. Expert Opin Drug Saf. 2012 Jan;11(1):83-94. 

202
 Zargarzadeh AH, Emami MH, Hosseini F. Drug-related hospital admissions in a generic pharmaceutical 

system. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007 May-Jun;34(5-6):494-8. 

203
 Pirmohamed M, James S, Meakin S, Green C, Scott AK, Walley TJ, et al. Adverse drug reactions as cause of 

admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients. BMJ. 2004 Jul 3;329(7456):15-9. 

204
 Tuppin P, Neumann A, Danchin N, Weill A, Ricordeau P, de Peretti C, Allemand H. Combined secondary 

prevention after hospitalization for myocardial infarction in France: analysis from a large administrative 

database. Arch Cardiovasc Dis. 2009 Apr;102(4):279-92. 

205
 Winkelmayer WC, Bucsics AE, Schautzer A, Wieninger P, Pogantsch M, Pharmacoeconomics Advisory 

Council of the Austrian Sickness Funds. Use of recommended medications after myocardial infarction in 

Austria. Eur J Epidemiol. 2008;23(2):153-62. 

206
 Dosedel M, Hendrychova T, Maly J, Kubena A, Byma S, Vlček J. Prescription of evidence-based medicine 

drugs by general practitioners to patients after myocardial infarction: outcomes from the Czech Republic. Acta 

Pol Pharm. 2014;71(1): in press. 



146 

 

                                                                                                                                                                                   

207
 Kaushal R, Shojania KG, Bates DW. Effects of computerized physician order entry and clinical decision 

support systems on medication safety: a systematic review. Arch Intern Med. 2003 Jun 23;163(12):1409-16. 

208
 Radley DC, Wasserman MR, Olsho LE, Shoemaker SJ, Spranca MD, Bradshaw B. Reduction in medication 

errors in hospitals due to adoption of computerized provider order entry systems. J Am Med Inform Assoc. 

2013 May 1;20(3):470-6. 

209
 Garg A. Review: ordering medications by computer can reduce medication errors. ACP J Club. 2004 Mar-

Apr;140(2):52. 

210
 Viktil KK, Blix HS, Moger TA, Reikvam A. Interview of patients by pharmacists contributes significantly to 

the identification of drug-related problems (DRPs). Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2006 Sep;15(9):667-74. 

211
 Kwint HF, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. The contribution of patient interviews to the identification of 

drug-related problems in home medication review. J Clin Pharm Ther. 2012 Dec;37(6):674-80. 

212
 Galvin M, Jago-Byrne MC, Fitzsimons M, Grimes T. Clinical pharmacist's contribution to medication 

reconciliation on admission to hospital in Ireland. Int J Clin Pharm. 2013 Feb;35(1):14-21. 

213
 Linhartová A, Malý J. O projektu „Interaktivní dispenzační semináře. Prakt. lékáren. 2012;8(5):227-228. 

214
 Doseděl M, Malý J, Rudolf K. OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy. Interní Med. 2011;13(3):127-133. 

215
 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové. Klinická farmacie. [Internet]. [Hradec Králové (Czech Republic)]: 

faf.cuni.cz; c2013 [cited 2013 Jun 15]. Available from: 

http://www.faf.cuni.cz/Studium/Magisterske/Farmacie/Studijni-plany/Studijni-plan-4-usek/Klinicka-farmacie. 

Czech. 

216
 Vlcek J, Malý J, Dosedel M. Pharmaceutical care of patients with diabetes mellitus and its relationship to 

clinical pharmacy. Vnitr Lek. 2009 Apr;55(4):384-8. 

217
 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Vzdělávací programy pro farmaceuty [Internet]. 

[Prague (Czech Republic)]: ipvz.cz; c2008–2013 [cited 2013 Jun 15]. Available from: 

http://www.ipvz.cz/farmaceuti/vzdelavaci-programy.aspx?skupina=3. Czech. 

218
 Driesen A, Verbeke K, Simoens S, Laekeman G. International trends in lifelong learning for pharmacists. Am 

J Pharm Educ. 2007 Jun 15;71(3):52. 

219
 International Pharmaceutical Federation. Statement of professional standards. Continuing professional 

development [Internet]. [Hague (The Netherlands)]: fip.org; c2002 [cited 2013 Jun 15]. Available from: 

http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=221&table_id=. 

220
 Rouse MJ. Continuing professional development in pharmacy. Am J Health Syst Pharm. 2004 Oct 

1;61(19):2069-76. 



147 

 

                                                                                                                                                                                   

221
 Wermeille J, Bennie M, Brown I, McKnight J.  Pharmaceutical care model for patients with type 2 diabetes: 

integration of the community pharmacist into the diabetes team--a pilot study. Pharm World Sci. 2004 

Feb;26(1):18-25. 

222
 van Mil JW. Pharmaceutical care in community pharmacy: practice and research in the Netherlands. Ann 

Pharmacother. 2005 Oct;39(10):1720-5. 

223
 Dessing RP. Ethics applied to pharmacy practice. Pharm World Sci. 2000 Feb;22(1):10-6. 

224
 Vyhláška MZ č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a 

oborech certifikovaných kurzů. [Internet]. [place unknown]: portal.gov.cz; c2013 [cited 2013 May 29]. 

Available from: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=185~2F2009&part=&name=&rpp=15#sezna

m. Czech. 

225
 International Pharmaceutical Federation. FIP Statement of Policy the role of the pharmacist in the 

prevention and treatment of chronic disease [Internet]. [Hague (The Netherlands)]: fip.org; c2006 [cited 2012 

Sep 25]. Available from: https://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=274&table_id=. 

226
 Edwards C. Blood pressure measurement by pharmacists. J R Coll Gen Pract. 1981 Nov;31(232):674-6. 

227
 Hourihan F, Krass I, Chen T. Rural community pharmacy: a feasible site for a health promotion and 

screening service for cardiovascular risk factors. Aust J Rural Health. 2003 Jan;11(1):28-35. 

228
 Dobrucká K, Malý J, Vlček J. Analýza role farmaceuta při poskytování konzultací pacientům s rizikem 

nadváhy nebo obezity v lékárně. Klin Farmakol Farm 2012; 26(3): 117-120. 

229
 Caveney E, Caveney BJ, Somaratne R, Turner JR, Gourgiotis L. Pharmaceutical interventions for obesity: a 

public health perspective. Diabetes Obes Metab. 2011 Jun;13(6):490-7. 

230
 Prevost RR. Pharmacy review: Lifestyle management of obesity: consideration for pharmacists. Am. J. 

Lifestyle Med. 2007;1:451–453. 

231
  ASHP therapeutic position statement on the safe use of pharmacotherapy for obesity management in 

adults. Developed by the ASHP Commission on Therapeutics and approved by the ASHP Board of Directors on 

April 23, 2001. Am J Health Syst Pharm. 2001 Sep 1;58(17):1645-55. 

232
 Ahrens RA, Hower M, Best AM. Effects of weight reduction interventions by community pharmacists. J Am 

Pharm Assoc (2003). 2003 Sep-Oct;43(5):583-9. 

233
 Wang TJ, Vasan RS. Epidemiology of uncontrolled hypertension in the United States. Circulation. 2005 Sep 

13;112(11):1651-62. 



148 

 

                                                                                                                                                                                   

234
 Walsh JM, Sundaram V, McDonald K, Owens DK, Goldstein MK. Implementing effective hypertension 

quality improvement strategies: barriers and potential solutions. J Clin Hypertens (Greenwich). 2008 

Apr;10(4):311-6. 

235
 Von Muenster SJ, Carter BL, Weber CA, Ernst ME, Milchak JL, Steffensmeier JJ, Xu Y. Description of 

pharmacist interventions during physician-pharmacist co-management of hypertension. Pharm World Sci. 

2008 Jan;30(1):128-35. 

236
 de Castro MS, Fuchs FD, Santos MC, Maximiliano P, Gus M, Moreira LB, Ferreira MB. Pharmaceutical care 

program for patients with uncontrolled hypertension. Report of a double-blind clinical trial with ambulatory 

blood pressure monitoring. Am J Hypertens. 2006 May;19(5):528-33. 

237
 Zillich AJ, Sutherland JM, Kumbera PA, Carter BL. Hypertension outcomes through blood pressure 

monitoring and evaluation by pharmacists (HOME study). J Gen Intern Med. 2005 Dec;20(12):1091-6. 

238
 Morgado M, Rolo S, Castelo-Branco M. Pharmacist intervention program to enhance hypertension control: 

a randomised controlled trial. Int J Clin Pharm. 2011 Feb;33(1):132-40. 

239
 Widimský J jr, Cífková R, Špinar J. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – 

verze 2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008; 50(1): K5–K22. 

240
 Zillich AJ, Sutherland JM, Kumbera PA, Carter BL. Hypertension outcomes through blood pressure 

monitoring and evaluation by pharmacists (HOME study). J Gen Intern Med. 2005 Dec;20(12):1091-6. 

241
 Santos R, Mendes Z, Santos C, et al. Know your heart values: A health campaign in Portuguese pharmacies. 

J Hypertension 2012; 30 (e-Supplement A):e433. 

242
 Martínez Pérez SR, Armando PD, Molina Guerra AC, Martí Pallarés M, Martínez Martínez F. Relationship 

between cardiovascular risk factors and high blood pressure by community pharmacists in Spain. Pharm 

World Sci. 2009 Jun;31(3):406-12. 

243
 Jozífová M, Cífková R, Škodová Z, Adámková V, Bruthans J, Procházka J. Léčba a kontrola hypertenze v 

České republice v období 1997/1998–2006/2009. Interní Med. 2010;12(4):212-217. 

244
 Souček M. Léčba hypertenze u obezity. Kardiol rev 2011;13(1):9–13. 

245
 Sabater-Hernández D, Azpilicueta I, Sánchez-Villegas P, Amariles P, Baena MI, Faus MJ. Clinical value of 

blood pressure measurement in the community pharmacy. Pharm World Sci. 2010 Oct;32(5):552-8. 

246
 Sendra-Lillo J, Sabater-Hernández D, Sendra-Ortolá A, Martínez-Martínez F. Comparison of the white-coat 

effect in community pharmacy versus the physician's office: the Palmera study. Blood Press Monit. 2011 

Apr;16(2):62-6. 



149 

 

                                                                                                                                                                                   

247
 Fornos JA, Andrés NF, Andrés JC, Guerra MM, Egea B. A pharmacotherapy follow-up program in patients 

with type-2 diabetes in community pharmacies in Spain. Pharm World Sci. 2006 Apr;28(2):65-72. 

248
 Leslie WS, Hankey CR, Lean ME.Weight gain as an adverse effect of some commonly prescribed drugs: a 

systematic review. Monit. 2011 Apr;16(2):62-6 QJM. 2007 Jul;100(7):395-404. 

249
 Rudolf K, Malý J, Vlček J. Problematika potenciálních lékových interakcí v kardiologii očima farmaceuta při 

výdeji léčiv. Prakt. Lékáren. 2008;4(1):21-23. 

250
 Nichols-English G, Poirier S. Optimizing adherence to pharmaceutical care plans. J Am Pharm Assoc (Wash). 

2000 Jul-Aug;40(4):475-85. 

251
 Lewinski D, Wind S, Belgardt C, Plate V, Behles C, Schweim HG. Prevalence and safety-relevance of drug-

related problems in German community pharmacies. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2010 Feb;19(2):141-9. 

252
 Chua SS, Kok LC, Yusof FA, Tang GH, Lee SW, Efendie B, Paraidathathu T. Pharmaceutical care issues 

identified by pharmacists in patients with diabetes, hypertension or hyperlipidaemia in primary care 

settings.BMC Health Serv Res. 2012 Nov 12;12:388. 

253
 Aguiar PM, Balisa-Rocha BJ, Brito Gde C, da Silva WB, Machado M, Lyra DP Jr. Pharmaceutical care in 

hypertensive patients: a systematic literature review. Res Social Adm Pharm. 2012 Sep-Oct;8(5):383-96. 

254
 Česká lékárnická komora. Výroční zpráva České lékárnické komory za rok 2008 [Internet]. [place unknown]: 

lekarnici.cz; c2009 [cited 2012 Jun 25]. Available from: http://lekarnici.cz/getattachment/O-CLnK/Vyrocni-

zpravy/Vyrocni-zprava-za-rok-2008/Vyrocni_zprava_2008.pdf.aspx. Czech. 

255
 García AJ, Martos F, Leiva F, Sánchez de la Cuesta F. Generic drugs: good or bad? Physician's knowledge of 

generic drugs and prescribing habits. Gac Sanit. 2003 Mar-Apr;17(2):144-9. 

256
 Hassali MA, Stewart K, Kong DC. A national survey on knowledge and perceptions of senior medical 

students in Australia about generic medicines. Med J Aust. 2008 Jan 21;188(2):123-4. 

257
 Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. Physicians, Dentists and Pharmacists 

2008 [Internet]. [Prague (Czech Republic)]: uzis.cz; c2010–2012 [cited 2012 Jun 25]. Available from: 

www.uzis.cz/system/files/lekfar2008.pdf. 

258
 Pearce GA, McLachlan AJ, Ramzan I. Bioequivalence: how, why, and what does it really mean? J Pharm 

Pract Res. 2004;34(3):195–200. 

259
 Nightingale SL, Morrison JC. Generic drugs and the prescribing physician. JAMA. 1987;258(9):1200-1204. 

260
 Vetchý D, Frýbortová K, Rabisková M, Danecková H. Bioequivalence studies of pharmaceutical 

preparations. Cas Lek Cesk. 2007;146(5):431-3.  



150 

 

                                                                                                                                                                                   

261
 Generické léčivé přípravky. Farmakoterapeutické informace 1/2012. Měsíčník pro lékaře a farmaceuty. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv. 2012;(1):3-4. 

262
 Davit BM, Nwakama PE, Buehler GJ, Conner DP, Haidar SH, Patel DT, et al. Comparing generic and 

innovator drugs: a review of 12 years of bioequivalence data from the United States Food and Drug 

Administration. Ann Pharmacother. 2009 Oct;43(10):1583-97. 

263
 van der Meersch A, Dechartres A, Ravaud P. Quality of reporting of bioequivalence trials comparing generic 

to brand name drugs: a methodological systematic review. PLoS One. 2011;6(8):e23611. 

264
 Gomez Y, Adams E, Hoogmartens J. Analysis of purity in 19 drug product tablets containing clopidogrel: 18 

copies versus the original brand. J Pharm Biomed Anal. 2004 Feb 4;34(2):341-8. 

265
 Kopečná E, Deščíková V, Vlček J, Mladá J. Adverse drug reaction reporting in the Czech Republic 2005-2009. 

Int J Clin Pharm. 2011 Aug;33(4):683-9. 

266
 Reppe LA, Stenberg-Nilsen H, Harg P, Hegge AB, Lillefloth AK, Buajordet I.  Adverse events related to 

substitution of generic products in Norway 2005. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Dec 4;128(23):2696-700. 

267
 Thorn F, Celius H, Odegård T, Mandla R, Hexeberg E. Assessment of efficacy and impact on work 

productivity and attendance after a mandatory switch to generic second-generation antihistamines: results of 

a patient survey in Norway. Clin Mol Allergy. 2011 Feb 28;9:5. 

268
 Mumoli N, Cei M, Luschi R, Carmignani G, Camaiti A. Allergic reaction to Croscarmellose sodium used as 

excipient of a generic drug. QJM. 2011 Aug;104(8):709-10. 

269
 Dueñas-Laita A, Pineda F, Armentia A.  Hypersensitivity to generic drugs with soybean oil. N Engl J Med. 

2009 Sep 24;361(13):1317-8. 

270
 Chandeclerc ML, Tréchot P, Martin S, Weber-Muller F, Schmutz JL, Barbaud A. Cutaneous adverse drug 

reaction induced by a generic substitute of Zyloric with a residual sensitization to allopurinol. Allergy. 2006 

Dec;61(12):1492-3. 

271
 Kesselheim AS, Stedman MR, Bubrick EJ, Gagne JJ, Misono AS, Lee JL, Brookhart MA, Avorn J, Shrank WH. 

Seizure outcomes following the use of generic versus brand-name antiepileptic drugs: a systematic review and 

meta-analysis. Drugs. 2010 Mar 26;70(5):605-21. 

272
 Borgheini G. The bioequivalence and therapeutic efficacy of generic versus brand-name psychoactive 

drugs. Clin Ther. 2003 Jun;25(6):1578-92. 

273
 Vyhláška MZ č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 

zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky [Internet]. [place 

unknown]: portal.gov.cz; c2013 [cited 2013 May 29]. Available from: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=84~2F2008&rpp=15#seznam. Czech. 



151 

 

                                                                                                                                                                                   

274
 Puig-Junoy J. Impact of European pharmaceutical price regulation on generic price competition: a review. 

Pharmacoeconomics. 2010;28(8):649-63. 

275
 Allenet B, Barry H. Opinion and behaviour of pharmacists towards the substitution of branded drugs by 

generic drugs: survey of 1,000 French community pharmacists. Pharm World Sci. 2003 Oct;25(5):197-202. 

276
 Úloha lékaře a lékárníka vyplývající z nového zákona o léčivech. Farmakoterapeutické informace 2/2008. 

Měsíčník pro lékaře a farmaceuty. SÚKL 2008;(2): 1-3. 

277
 Johnston A, Asmar R, Dahlöf B, Hill K, Jones DA, Jordan J, Livingston M, Macgregor G, Sobanja M, Stafylas P, 

Rosei EA, Zamorano J. Generic and therapeutic substitution: a viewpoint on achieving best practice in Europe. 

Br J Clin Pharmacol. 2011 Nov;72(5):727-30. 

278
 Duerden MG, Hughes DA. Generic and therapeutic substitutions in the UK: are they a good thing? Br J Clin 

Pharmacol. 2010 Sep;70(3):335-41. 

279
 Danish Health and Medicines Authority. Bioequivalence and labelling of medicines with regard to generic 

substitution [Internet]. [Copenhagen (Denmark)]: [cited 2012 Jun 25]. Available from: 

http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/topics/authorisation-and-supervision/licensing-of-medicines/marketing-

authorisation/application-for-marketing-authorisation/bioequivalence-and-labelling-of-medicine--

bstitution.aspx. 

280
 Timonen J, Bengtström M, Karttunen P, Ahonen R. The impact of generic substitution on the activities of 

pharmaceutical companies - a survey from the companies' perspective one year and five years after the 

introduction of generic substitution in finland. BMC Clin Pharmacol. 2010 Oct 22;10:15. 


