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Králové  

Úvod: Lékovými problémy (drug related problems, DRPs) se rozumí všechny okolnosti týkající se 

farmakoterapie,  které  mohou  aktuálně  nebo  potenciálně  zasahovat  do  očekávaného  výsledku 

terapeutické intervence. Řešení DRPs (rizik farmakoterapie) zahrnuje jejich odhalování, posouzení 

rizika a volbu vhodné intervence a patří mezi stěžejní činnosti farmaceuta.      

Cíl práce: Cílem práce byla analýza DRPs, jejich využití jako nástroje k diskuzi s lékaři a následné 

zhodnocení a odhad limitů tohoto modelu spolupráce lékaře a lékárníka.  

Metodika:  Prospektivní observační studie byla realizována v obci Chrastava (1 veřejná lékárna). 

Záznam DRPs odhalených lékárníkem při dispenzaci léčiv byl prováděn ve dvou shodně dlouhých 

obdobích  (2  x  30  pracovních  dní)  pomocí  elektronické  databáze  (včetně  údajů  o  pacientovi, 

užívaných  léčivech,  intervenci  farmaceuta  aj).  Mezi  těmito  dvěma  obdobími  byl  uspořádán 

edukační seminář pro předepisující lékaře. Jeho náplní byla diskuze nad DRPs z první observační 

části. Následné zhodnocení dat spočívalo v analýze jednotlivých případů, jejich klasifikaci, dopadu 

edukačního semináře na předepisující lékaře a případných limitů tohoto modelu.

Výsledky:  Během první fáze projektu bylo zaznamenáno 168 případů DRPs u 1146 pacientů při 

celkovém počtu 1780 vydaných LP a v druhé fázi 157 případů DRPs u 1282 pacientů při 1975 

vydaných LP. Nejčastěji identifikovaným typem DRPs byl problém s dávkováním (40 % případů) a 

problém s výběrem léčiva (35 % případů). Nejčastěji navrženou intervencí byla úprava dávky léčiva 

(16,3 % případů). Po provedené konzultaci s lékařem byla v převážné většině případů intervence 

lékárníka akceptována (85 % případů).  Edukační seminář se uskutečnil v březnu 2012 za účasti 5 

lékařů a 3 farmaceutů. Nižší počet v druhé fázi zachycených případů DRPs, které byly diskutovány 

na semináři, byl odrazem pozitivního vlivu na předepisující lékaře.     

Diskuse a závěr: Výsledky ukázaly, že rizika farmakoterapie (DRPs) mohou být vhodným mostem 

mezi  lékárníkem a  praktickým lékařem.  Sledováním preskripčních  zvyklostí  lékařů  a  analýzou 



identifikovaných DRPs byl prokázán pozitivní vliv edukačního semináře ve smyslu snížení rizik 

farmakoterapie a posílení bezpečnosti používání léčiv. K pozitivnímu výsledku projektu přispěly 

faktory jako velikost obce, struktura pacientů a osobní vztahy lékařů a lékárníků.
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