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Abstrakt

Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační 

činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům

Autor: Mgr. Zdeňka Močárková  1

Konzultant rigorózní práce: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 2  

1 Lékárna Chrastava
2   Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v 

Hradci 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.

Klíčová slova:  léková pochybení,  bezpečná farmakoterapie,  účelná farmakoterapie,  Česká 

republika.   

Abstract

Analysis  of  drug  related  problems  identificated  by  pharmacist  during 

provision dispensation and the influence of  pharmacist´s  intervention on 

prescribing doctors

Author: Mgr. Zdeňka Močárková  1

Consultant: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 2  

1 Community pharmacy in Chrastava
2  Department  of  Clinical  and  Social  Pharmacy,  Charles  University  in  Prague,  Faculty  of 

Pharmacy in Hradec Králové

Introduction: Drug problems (drug related problems, DRPs) shall mean all the circumstances 

involving drug therapy that can actually or potentially interfere with the expected outcome of 

therapeutic  intervention.  The  solution  DRPs  (risk  of  pharmacotherapy)  includes  their 

detection, risk assessment and selection of the appropriate intervention and belongs to the one 

of the fundamental activities of a pharmacist.

Aim of study: The aim of this work was to analyze DRPs, their use as a tool for discussion 

with  doctors  and  subsequent  evaluation  and  estimation  of  the  limits  of  this  model  of 

cooperation between doctor and pharmacist.

Methods: A prospective observational study was conducted in the village Chrastava (1 public 



pharmacy). Record DRPs detected pharmacist during provision dispensation was conducted in 

two equally long periods (2 x 30 working days) by using electronic databases (including data 

of patient, patient used drugs, pharmacist intervention). The educational seminar focused on 

the prescribing doctors has been organized between these two periods in order to discuss 

DRPs from the first observational part. Subsequent evaluation of the data consisted in analysis 

of each case, their classification, the impact of educational seminar for prescribing doctors 

and any limits of this model.

Results: During the first phase of the project, 168 cases of DRPs by 1146 patients with a total 

number of 1780 LP have been found, in the second phase 157 cases of DRPs by 1282 patients 

with 1975 LP have been detected. The dosing has been identified as the most frequent type of  

DRPs (40 % of cases) and further was the problem with the selection of drugs (35 % of  

cases). The most appropriate interventions represents drug dose adjustment (16,3 % of cases). 

After  the  consultation  with  the  doctor,  pharmacist's  intervention  was  in  the  most  cases 

accepted  (85  %  of  cases).  The  educational  seminar  was  held  in  March  2012  with  the 

participation  of  five  doctors  and  three  pharmacists.  We  can  see  the  positive  impact  in 

connection with the prescribing doctors presented by the lower number of DRPs detected 

cases in the second phase of project related to the cases discussed at the seminar.  

Discussion  and  conclusion: The  results  of  such  analyses  showed  that  the  risks  of 

pharmacotherapy (DRPs)  can represent  the useful  bridge between pharmacist  and general 

practitioners.  The positive effect of the educational seminar in terms of reducing risk and 

enhancing safety of pharmacotherapy has been proved by monitoring the prescribing habits of 

doctors and by performance of analysis of identified DRPs. Many factors like the size of the 

village, the structure of patient and personal relationships of physicians and pharmacists have 

contributed to the positive outcome of this project. 

Keywords: drug related problems, safe pharmacotherapy, effective pharmacotherapy, Czech 

Republic.
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Seznam zkratek

ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

ACE inhibitor - inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu

ADE (adverse drug event) - nežádoucí léková událost

ADEs (adverse drug events) - nežádoucí lékové události

ADR (adverse drug reaction) - nežádoucí účinek léčiva

ADRs (adverse drug reactions) - nežádoucí účinky léčiv

AISLP - automatizovaný informační systém léčivých přípravků

atb - antibiotika

ATC klasifikace - anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace

bdz - benzodiazepiny

CNS - centrální nervová soustava

CPOE (computerized physician order entry) - „informační a kontrolní počítačový systém“     

CRP - C reaktivní protein

CYP P450 - cytochrom P450

ČR - Česká republika

ČLS JEP - Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

DRP (drug related problem) - lékový problém

DRPs (drug related problems) - lékové problémy

EBM (Evidence-Based Medicine) - medicína založená na důkazech

EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines

EMA (European Medicines Agency) - Evropská léková agentura

EU - Evropská Unie

FDA - Food and Drug Administration

FIP (International Pharmaceutical Federation) - Mezinárodní farmaceutická federace

FTO (Farmaco Therapie Overleg) - kroužek účelné farmakoterapie v Nizozemí

GIT - gastrointestinální soustava

gtt - kapky

CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc

ICHS - ischemická choroba srdeční

inj - injekce

INN (International Nonproprietary Name) - mezinárodní nechráněný název
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INR - mezinárodní normalizovaný poměr

ISMP - Institute for Safe Medication Practices

IVLP - individuálně vyráběný léčivý přípravek

JCAHO - The Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organization

LČ - léčivo 

LI - léková interakce

LDN - léčebna dlouhodobě nemocných

LP - léčivý přípravek

MERP (Medication Errors Reporting Program) - program hlášení lékových pochybení

MERS (medication errors reporting system) - systém spontánního hlášení lékových 

pochybení

MIC - minimální inhibiční koncentrace

NHS (National Health Service) - Státní zdravotní služba Velké Británie

NPSA - National Patient Safety Agency

NSA - nesteroidní antirevmatika

NYHA - New York Heart Association  

OTC (over the counter) - volně prodejné přípravky

PC (personal computer) - osobní počítač 

PCNE - Pharmaceutical Care Network Europe

PNC - penicilin

PTAM (Pharmacotherapeutic audit meeting) - komise účelné farmakoterapie v Nizozemí

SAK - Spojená akreditační komise

SPC (summary of product characteristics) - souhrn údajů o přípravku

START (Screening Tool to Alert Doctors to Right Treatment) - kritéria pro posouzení 

vhodnosti lékového režimu u seniorů

STOPP (Screening Tool of Older Person's potentially inappropriate Prescriptions) - kritéria 

pro posouzení vhodnosti lékového režimu u seniorů

SNRI (serotonin noradrenalin reuptake inhibitors) - inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu a noradrenalinu

SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) - selektivní inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu

SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv

supp - čípek

tbl - tableta
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tbl eff - effervescentní tableta

UK - Univerzita Karlova

ung - mast

USA - Spojené státy americké

USP - United States Pharmacopeia

WHO (World Health Organization) - Světová zdravotnická organizace
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1 Úvod

Současné možnosti  zdravotní  péče jsou v neustálém vývojovém sledu rozšiřovány, 

zdokonalovány a rovněž přísně hodnoceny z hlediska efektivnosti, účinnosti a dostupnosti. 

Stejně  je  tomu  i  v  oblasti  farmakoterapeutických  možností,  navíc  je  jisté,  že  právě 

farmakoterapie sehrává v systému zdravotní péče klíčovou roli a zaujímá velkou část nákladů 

na ni vynaložených.

Jako stěžejní metoda k posuzování a hodnocení každé oblasti zdravotní péče se jeví 

analýza informací o pochybeních a rizicích z nich vyplývajících. Rovněž v práci zdravotníků 

existuje celá řada vnějších faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku pochybení, resp. 

lékových problémů. Cílem zdravotnického týmu by tedy měla být snaha o co nejbezpečnější 

terapii každého jednotlivce.

Léková pochybení se vyskytují, s nimi vzrůstají léková rizika a negativně se odrážejí 

ve finanční oblasti. Je třeba si uvědomit, že každý lék je potencionálním „jedem“, a tak je 

třeba k němu přistupovat. A je to právě pacient, kdo je nucen čelit rizikům s každým užitím 

léku. Tato rizika nelze podceňovat ani je příliš přeceňovat.  

Farmaceut  zaujímá  v  boji  za  bezpečnou  farmakoterapii  jedinečné  a  nezastupitelné 

místo,  neboť  jako  profesionál  v  lékové  oblasti  se  musí  v  dnešní  nepřehledné 

farmakoterapeutické „džungli“ pohybovat a orientovat naprosto jistě a bezpečně. Neboť právě 

o bezpečnost jde.

Lékárník stojí na konci cesty putování léčiva od pera lékaře k ruce pacienta a jako 

poslední kontrolní článek v ambulantní sféře této cesty má nejen možnost, ale i povinnost 

zajistit jeho správné užití. Odpovědnost za bezpečnou farmakoterapii má ale i sám pacient. Je 

až s podivem, jak někteří lidé přistupují lehkomyslně k užívání léků. Mnohdy je paradoxem, 

že  stráví  nekonečné  hodiny  při  výběru  kvalitních  potravin,  dbají  na  kvalitu  služeb 

poskytovaných  v  jiných  oblastech  běžného  života  a  kvalitě  léku  či  informacích  o  něm 

nevěnují  téměř žádnou pozornost.  A výběr  lékárny omezí  pouze aspekt  údajně nejnižšího 

doplatku. Cílem práce farmaceuta je však poskytnutí  veškerých odborných informací o léčivu 

tak,  aby  se  k  pacientovi  dostal  kvalitní  a  bezpečný  lék.  Právě  zde  má  pacient  možnost 

spolupodílet se s pomocí lékárníka na bezpečné a účinné farmakoterapii. Jeho případná non-

compliance může zvrátit všechno předešlé úsilí.                   

Lékárník tedy může předejít lékovým problémům ve spolupráci s pacienty, ale jako 
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jediný má možnost do jisté míry ovlivnit i ruku předepisujícího lékaře. Svou profesionalitou a 

odborností, nezřídka i značnou komunikační dovedností může lékaře upozornit na potenciální 

léková rizika. Lékař a farmaceut by měli umět spolu komunikovat, ze společné diskuze se 

poučit, vždyť jejich snahy a cíle jsou společné - bezpečná a kvalitní péče o každého pacienta.
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2 Cíl práce

Cílem práce  bylo  analyzovat  případy lékových  problémů  identifikované  řešitelkou 

práce (farmaceutem) ve vymezeném období při dispenzační činnosti ve veřejné lékárně. Na 

následném setkání s předepisujícími lékaři tyto případy (intervence) společně diskutovat. Poté 

realizovat  shodné  sledování  lékových  problémů  a  jejich  analýzu,  pokusit  se  srovnat 

identifikované případy lékových problémů před a po intervenci a diskutovat možné zapojení 

veřejného lékárníka do činností souvisejících s bezpečným používáním léčiv.

Rešeršní část práce byla zaměřena na problematiku lékových problémů, jejich detekci, 

hodnocení a organizaci. Prostor byl věnován i dosavadním zkušenostem se spoluprací lékařů a 

farmaceutů.  
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3 Teoretická část

3.1 Metodika rešerše

Rešerše  byla  zpracována  systematickým vyhledáváním publikovaných  informací  o 

problematice lékových pochybení pomocí bibliografické databáze PubMed. Při rešerši byla 

použita  následující  klíčová  slova  nebo  MeSH  termíny:  medication  error,  community  

pharmacies, pharmaceutical services, safe medication, adverse drug event, reporting system.

Vedle této databáze byl použit i fulltextový vyhledávač „Google“ a tato klíčová slova: 

farmaceutická péče, léková pochybení, PCNE klasifikace, MERS reporting systém, bezpečná  

farmakoterapie, účelná farmakoterapie.

 
     

3.2 Farmaceutická péče

Farmaceutická  péče  je  souborem  všech  činností  a  úkolů  farmaceuta,  kterými  je 

zajišťována  bezpečná a účinná farmakoterapie. Jejím cílem je zajistit, aby léčiva přinášela 

pacientům prospěch a nepoškozovala je. Mezi hlavní úkoly farmaceutické péče patří podpora 

lékové compliance,  poradenská činnost pro pacienty při  samoléčbě,  pomoc maximalizovat 

účinek  u  předepsaných  léčiv  a  snaha  o  minimalizaci  potenciálních  i  reálných  rizik 

farmakoterapie. Dalším úkolem je dohled nad správným používáním specifických lékových 

forem a v neposlední řadě práce s různými typy anamnéz (osobní, rodinná, léková) (1).

Kliničtí farmaceuti, prof. Strandová a prof. Hepler, v roce 1990 publikovali v časopise 

„American Journal  of  Hospital  Pharmacy“ článek,  ve kterém se zabývali  novou formou 

filozofie v pracovním postavení lékárníka. Náplní této filozofie bylo, aby farmaceut přebral 

zodpovědnost  za lékaře v otázce léčiv.  V roce 1995 na Radě Evropy ve Štrasburku prof. 

Hepler představil  nový pojem -  farmaceutická péče a zde byl také všemi  členskými státy 

přijat  dokument  týkající  se  farmaceutické  péče.  Farmaceutická  péče  se  tak  stala  základní 

filozofií pro profesi lékárníka (2).

Ve  vědním  oboru  lékárenství  je  farmaceutická,  resp.  lékárenská  péče  chápana  a 
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definována jako soubor všech služeb prováděných ve zdravotnických zařízeních lékárenské 

péče. Služby, které poskytuje lékárna veřejnosti, jsou souhrnně nazývány lékárenskou péčí, 

analogicky tomu, že zdravotnická zařízení poskytují zdravotnickou péči. Lékárenskou péčí se 

rozumí  zejména  obstarávání,  příprava,  kontrola,  uchovávání  a  výdej  potřebných  léčivých 

přípravků,  potravin  pro  zvláštní  lékařské  účely  a  zdravotnických  prostředků,  přičemž  je 

zároveň poskytována odborná informace pacientovi, lékaři či jinému zdravotníkovi (3).   

Současné moderní pojetí farmaceutické péče je klinicky orientované a je postaveno na 

managementu rizik farmakoterapie (4, 5, 6). V mnoha zahraničních (ale čím dál častěji i v 

národních)  publikacích  je  prezentováno a  dokazováno,  že  lékárník  je  schopen při  většině 

činností  prováděných  v  rámci  své  každodenní  práce  zužitkovat  a  zúročit  své  rozsáhlé  a 

komplexní znalosti o léčivech a je schopen případná rizika identifikovat a efektivně řešit (6, 7, 

8).

Klinicky  orientovaná  farmaceutická  péče  ve  veřejné  lékárně  znamená  zhodnocení 

odborných znalostí zejména při každodenní dispenzační práci (např. rozhovor s pacientem, 

ověření  indikace,  adherence  pacienta),  při  informační  službě  poskytované  předepisujícím 

lékařům a  velmi  významně  se  uplatňuje  při  poskytování  konzultační  činnosti  v  lékárně. 

Konzultační  činností  se  rozumí  poradenství,  resp.  poskytování  veškerých  informací  o 

farmakoterapii  s  empatickým  přístupem  k  pacientovi.  Poskytování  odborných  konzultací 

pacientům (zhodnocení osobní farmakoterapie a edukace pacienta o všech jejích aspektech, 

monitoring  rizikových  faktorů,  edukace  o  správné  aplikaci  specifických  lékových  forem, 

poradenství při samoléčbě, poradenství při používání léčiv při těhotenství a v období kojení, 

edukace o vhodných režimových opatřeních, o správném uchovávání léčiv, měření tlaku krve 

atd.) má přispět k racionalizaci léčby a podílet se na zvýšení její účinnosti a bezpečnosti a na 

podpoře  adherence  pacienta  ke  zvolené  léčbě.  Klinická  farmacie  již  tak  není  oborem 

aplikovatelným  výhradně  u  lůžka  pacienta  na  nemocničních  odděleních,  ale  oborem 

nalézajícím  své  nezastupitelné  místo  rovněž  v  ambulantní  sféře.  Farmaceutická  péče  tak 

představuje úzké propojení klinické farmacie s mnohými lékárenskými činnostmi (3, 9).

 Kliničtí  farmaceuti  pracující  na oddělení nemocnic posuzují  terapeutickou hodnotu, 

účinnost a bezpečnost léčiv, hodnotí lékové režimy, pronikají podrobněji do patofyziologie 

onemocnění,  vyhodnocují  všechny  klinické  aspekty  farmakoterapie,  odhalují  nežádoucí 

události spojené s lékovou terapií (nežádoucí lékové reakce, nevhodný výběr léku, chybné 

dávkování, problémy spojené s užíváním léku, compliance, interakce léku s jiným lékem nebo 

potravou),  poskytují  konziliární  služby,  podílí  se  na  tvorbě  doporučených  postupů a  jsou 

zodpovědní  za  vypracování  protokolárních  posudků  při  řešení  mimořádných  událostí 
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souvisejících s medikací (3, 8, 10).

V současné době je farmaceutická péče chápána jako snaha o maximální benefit  z 

farmakologické  léčby,  je  zodpovědná  za  sledování  (monitoring)  farmakoterapie.  Během 

posledních několika let došlo k profesnímu přesunu z produktové orientace (výdej léku) na 

klinické  zohlednění  pacientů.  Tento  pomalý,  ale  trvalý  proces  přeměny  s  cílem  změnit 

koncepci  lékánské péče inicioval  řadu rozsáhlých diskuzí  o definici  farmaceutické péče v 

mnoha zemích. Farmaceut se tak stává konzultantem v oblasti farmakoterapie (5, 8).   

3.2.1 Bezpečnost farmakoterapie

Modernizace  farmakoterapie  posledních  let  znamená  nejen  změnu  v  přístupu  k 

farmaceutické péči jako takové, ale s novým přístupem přichází i řada nových inovativních 

postupů  ve  farmakoterapii  a  léčbě  a  zejména  obrovský  příliv  nových  účinných  léčiv  a 

moderních lékových forem. Tak vzrůstají léková rizika, která mohou nezřídka vyústit nejen ve 

vážné poškození pacienta, ale mohou často končit i jeho smrtí.  Tuto skutečnost potvrdilo v 

devadesátých letech i několik zahraničních studií. Bates a kol. přinesli důkazy o výskytu 

6,7 % závažných a potenciálně závažných lékových pochybení hospitalizovaných pacientů. 

Během jiné americké studie („Harvard Medical Practice Study“) bylo analyzováno přes 

30 000 záznamů pacientů a ukázáno na poškození u 3,7 % hospitalizovaných pacientů, 13,6 % 

z nich pak skončila smrtí. Polovině těchto událostí se dle provedené analýzy dalo vhodným 

způsobem předcházet. Rovněž se v této době objevily i první kalkulace nákladů, které musí 

dané  zdravotní  systémy  vynaložit  v  souvislosti  s  pochybeními.  Po  publikování  těchto  a 

dalších  seriozních  studií  bylo  zřejmé,  že  pouze  aktivní  přístup  všech  zainteresovaných 

subjektů (lékaři, farmaceuti, pacienti, veřejnost) může šíření tohoto jevu zabránit. Nutná je 

rovněž podpora státními autoritami a v optimálním případě i vzájemná spolupráce zakotvená 

na mezinárodní úrovni (11, 12).

         Americký zdravotnický institut  („US Institute of Medicine“) publikoval v roce 1999 

důležitý  dokument  -  volně  přeložený  jako  „Mýlit  se  je  lidské:  Budování  bezpečného 

zdravotnického  systému“  („To  Err  Is  Human:  Building  a  Safer  Health  System“).  Tento 

dokument nastartoval významnější aktivity nejen ve Spojených státech amerických, Kanadě, 

ale svou odezvu měl i v Evropě - ve Velké Británii nebo Švýcarsku. V roce 2003 podpořila 

tyto  snahy evropských států  Rada Evropy tím,  že  prostřednictvím jedné ze  svých komisí 

iniciovala zřízení odborné pracovní skupiny „Expert Group on Safe Medication Practices“. 

Náplní práce a zároveň cílem této skupiny, jejímž členem byl i odborník z České republiky 
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prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., bylo vypracovat za všeobecného konsenzu sadu doporučení, 

která budou jakýmsi návodem a základním kamenem při snahách o minimalizaci rizik, jež 

mohou souviset s nevhodným nebo nesprávným použitím léčiv. Pracovní skupina „Expert  

group on Safe medication Practices“ tedy navrhla multidisciplinární a integrovaný přístup k 

zajištění  léčebného  bezpečí  pacientů  v  Evropě,  pacientovo  bezpečí  považuje  za  základní 

princip  všech zdravotních systémů.  Práce této skupiny byla  první  mezinárodní  zprávou o 

tomto tématu v Evropě. Bezpečnost farmakoterapie se tak postupně stává jedním z klíčových 

parametrů posuzovaných při hodnocení kvality poskytované zdravotní péče (11, 13, 14, 15).

Pracovní skupina „Expert group on Safe medication Practices“ poukazuje na nutnost 

spolupráce  všech  zainteresovaných  činitelů  ve  zdravotnickém  systému,  veřejnosti  i 

spolupráce mezi  zeměmi (zavedení  standardů pro bezpečnou farmakoterapii,  sdílení  dat  a 

strategií,  systémy  evidence  lékových  pochybení).  Pacientova  bezpečnost  je  prioritou  a 

základním prvkem rovněž při výrobní technologii a vývoji nových LP (balení, označení), při 

administrativních  krocích,  dispenzaci  a  informování  pacientů  ve  sféře  ambulantní  i 

nemocniční.  Dále  zmiňuje  nutnost  léková  pochybení  klasifikovat,  analyzovat  příčiny  a 

monitorovat  jejich  incidenci.  Kultura  bezpečnosti  ve  farmakoterapii  by měla  být  součástí 

vzdělávacích  zdravotnických  systémů  a  kontinuálního  vzdělávání  zdravotnických 

profesionálů (13, 16, 17).

3.3 Lékové problémy   (Drug related problems)  

 
Léčiva  znamenají  velký přínos  pro kvalitu  života  každého z  nás  a  jsou bezesporu 

jednou z příčin rostoucí délky života ve dvacátém století. Od roku 1960 se však datují zprávy 

o problémech s bezpečností léčiv, tedy neefektivností jejich využití, což je též považováno za 

problém. Od roku 1975 je termín „lékový problém“ (Drug Related Problem - DRP) používán, 

avšak  k  více  účelům a  má  více  definic.  To  také  vedlo  k  vytvoření  řady různých  DRPs 

klasifikací (18).

3.3.1 Základní rozdělení lékových problémů, terminologie

Klasifikace  lékových  problémů  není  jednotná,  určité  rozdíly  v  terminologii  jsou 

pravděpodobně zapříčiněny absencí přesných českých ekvivalentů a mírně odlišnými přístupy 
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k dané problematice. Lékovými problémy rozumíme všechny okolnosti týkající se pacientovy 

terapie,  které mohou aktuálně nebo potenciálně zasahovat do zamýšleného a očekávaného 

výsledku  terapeutické  intervence.  Pod  DRPs  lze  zařadit  léková  pochybení  (medication 

errors), nežádoucí účinky léčiv (adverse drug reactions - ADRs, adverse effects), nežádoucí 

lékové jevy (adverse drug events - ADEs ) a nežádoucí události (adverse events) (6).

Lékové pochybení (medication error) je jakýkoliv jev, který může vést k nevhodnému 

použití  léčiva  nebo  poškození  pacienta  nebo  se  na  nich  může  spolupodílet,  ačkoliv  je 

zacházení s léčivem pod kontrolou zdravotníka nebo pacienta. Takové jevy mohou souviset s 

výkonem zdravotnické profese nebo se dotýkat zdravotnických produktů, postupů a systémů. 

Mohou vznikat při předepisování, distribuci, označování nebo přípravě léčiva, dále při jejich 

dispenzaci, podávání, užívání nebo monitorování (6, 11, 13, 19).  

Je tím např. volba nedostatečné dávky léčiva (dávka antibiotika neodpovídá hmotnosti 

či  věku pacienta),  kontraindikace z  důvodu dalších přidružených onemocnění  či  okolností 

(warfarin  v 1.  trimestru  těhotenství),  duplicitní  preskripce  (užívání  více  NSA,  dvou ACE 

inhibitorů),  záměna  léčivého  přípravku  při  dispenzační  činnosti  (záměna  na  základě 

podobnosti obalu LP), předávkování nebo poddávkování pacienta z důvodu aplikace léčiva v 

jiné zaměněné koncentraci, nevhodné dávkové schéma  (timing) nebo problém se správným 

užíváním léčiva (6).

Další příklady lékových pochybení jsou uvedeny v tabulce č. 1, která zároveň odhaluje 

příčiny a činnosti, při kterých k lékovým pochybením došlo.

Tab. 1 Vybrané příklady lékových pochybení (převzato z 11)  

Činnost, při které  
pochybení vzniklo

Příklad lékového pochybení Příčina lékového 
pochybení

Preskripce léčiva Předepsání nadměrné dávky 
haloperidolu staršímu pacientovi

Nedostatek informací o 
léčivu

Dispenzace léčiva Místo klindamycinu vydán 
ceftriaxon

Nepozornost při výdeji 
léčiv

Kontrola laboratorních 
parametrů

Nesnížení dávky heparinu při 
zvýšení parciálního 
tromboplastinového času

Nesprávný monitoring 
terapie

Uskladnění léčiva na 
oddělení

Opožděná aplikace antibiotika u 
pacienta se závažnou infekcí

Nesprávné uložení léčiva 
na oddělení

Příprava léčiva Nesprávný výpočet dávky léčiva pro 
infuzní podání

Nesprávná příprava 
léčivého přípravku

Podání léčiva Předávkování pacienta z důvodu 
použití lékovky s jinou koncentrací 
léčiva

Nedodržení standardního 
operačního postupu
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Nežádoucí účinek léčiv (adverse drug reaction - ADR, adverse effect) je nepříznivá a 

nezamýšlená odezva po podání jednoho léčivého přípravku (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, např. fototoxicita po podání lokální lékové 

formy  (po  aplikaci  ketoprofenu),  hypersenzitivní  reakce  (po  podání  PNC  antibiotik), 

hyperkalémie  v  důsledku  kombinace  několika  léčiv  (ACE  inhibitory  a  kalium  šetřící 

diuretikum) (6, 13). ADR může být známým vedlejším účinkem léčby nebo se může jednat o 

dosud  nerozpoznaný  nežádoucí  účinek.  ADRs  jsou  běžnou  komplikací  terapie,  je  na  ně 

zapotřebí pamatovat, hledat a podporovat způsoby, které povedou k detekci, analýze a hlášení 

případů ADRs. Organizované spontánní hlášení - na národní úrovni je pod záštitou Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) (6).

Rozeznáváme 6 typů ADRs (6, 20):

• Typ A (augmented) - je farmakologicky předvídatelná reakce, nežádoucí účinek je závislý 

na dávce a vlastnostech léčiva, charakterizován je vysokou morbiditou a nízkou mortalitou, 

lze jej eliminovat snížením dávek nebo přehodnocením souběžné terapie a předcházet jim lze 

přísnou individualizací terapie (např. obstipace po opioidních analgeticích).       

• Typ B (bizzare) -  je farmakologicky obtížně předvídatelná reakce,  efekt není závislý na 

dávce,  vyznačuje  se  vysokou  mortalitou.  Řešením  je  okamžité  vysazení  léčiva  a 

symptomatická léčba následků, předcházet lze maximálním omezením podávání těchto léčiv 

(např. alergická reakce - exantém po amoxicilinu).

• Typ C (chronic) - souvisí s dlouhodobým podáváním léčiva, s kumulací léčiva v organismu, 

s  adaptací  na  léčbu  (např.  reaktivní  hyperémie  po  dlouhodobé  aplikaci  lokálních 

sympatomimetik).

•  Typ D (delayed) - projeví se po delší době latence (např. teratogeneze po valproátu).  

• Typ  E (end  of  the  treatment  effect) -  syndrom  z  vysazení  -  reboud  fenomén  (např. 

tachykardie po vysazení betablokátorů).

• Typ F (failure of therapy) - selhání požadovaného léčebného účinku (např. nedostatečná 

dávka statinů při společném podávání s induktory CYP P450).  

  

Pro úplnost je třeba připomenout přechodné nežádoucí účinky léčiv - tzv.  efekt první  

dávky - ADRs, které se vlivem adaptačních mechanismů organismu s časem vytrácejí, často 

ohrožují  seniory  a  pokud  ADRs  nevymizí,  je  třeba  podávání  takového  léčiva  u  pacienta 
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přerušit (např. ortostatická hypotenze po ACE inhibitorech) (6).     

  
 V souvislosti s ADRs je třeba zmínit samostatně lékové interakce, které jsou příčinou 

toxicity  léčiv  a  s  nežádoucími  účinky léčiv  nejčastější  příčinou  úmrtí.  V  rámci testování 

elektronické databáze  Kompendium  lékových  interakcí  Vademecum  InfoPharm® bylo 

analyzováno 3,5 milionu receptů (za období téměř 3,5 roku) a zjištěno 118 tisíc závažných 

lékových interakcí. Riziko lékové interakce roste s počtem léčivých přípravků, které pacient 

užívá: do pěti LP je riziko 1-5 %, v případě šesti až deseti LP je riziko 7-15 %, při užívání 

jedenácti až patnácti LP činí riziko 15-25 % a při užití šestnácti a více LP dosahuje riziko 

lékové interakce až 60 % hranice (21, 22).                

 O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou a více léčiv 

dojde  ke  změně  účinku  některého  z  nich.  Výsledkem  může  být  účinek  synergický, 

antagonistický  nebo  kvalitativně  modifikovaný.  Podle  mechanismu  účinku  se  dělí  do  tří 

skupin:  farmaceutické (inkompatibility),  farmakodynamické a  farmakokinetické. 

Farmakodynamické interakce probíhají většinou na receptorových úrovních, dochází k přímé 

změně účinku jiného léčiva (např. hypokalémie navozená diuretiky zvýší toxicitu digoxinu). 

K farmakokinetickým interakcím dochází na úrovni absorpce (např. léčiva s velkou plochou 

povrchu absorbují jiné léčivo nebo působí chelatačně, resp. ovlivní gastrointestinální motilitu, 

např.  metoklopramid urychlí  vstřebávání  paracetamolu),  distribuce  (kompeticí  o  vazbu na 

plazmatické  bílkoviny  nebo  vytěsněním  z  vazebných  míst  ve  tkáních),  biotransformace 

(pomocí  indukce  či  inhibice  jaterních  mikrosomálních  enzymů)  a  exkrece  léčiv  (renální 

exkrece  změněná po podání  farmak ovlivňujících  pH moči,  kompeticí  v  oblasti  tubulární 

exkrece, stimulací P-glykoproteinové pumpy) (6, 21, 23).

Je nutné upozornit i na projevy smíšené toxicity, kdy současné použití dvou léčiv, která 

vykazují  toxicitu  vzhledem ke stejnému orgánu,  může podstatně zvýšit  riziko orgánového 

poškození. Některá léčiva mohou zvýšit orgánovou toxicitu i jiných farmak, přestože samy 

žádné  toxické  účinky  na  příslušný  orgán  nemají.  Za  zmínku  stojí  i  duplicity  (někdy 

označované  jako  tzv. nepravé  lékové interakce),  kdy  jsou  užívány  dva  různé  přípravky 

obsahující tutéž léčivou látku či látku s podobným účinkem (23).       

Nežádoucí léková událost (adverse drug event - ADE) je definována jako nepříznivá 

změna zdravotního stavu, resp. poškození pacienta, které vzniká jako následek farmakoterapie 

nebo je důsledkem nesprávně poskytnuté zdravotní péče při používání léčiva. Může být tedy 

důsledkem ADRs (vlastností léčiva - např. srdeční selhání jako důsledek kombinace vyšších 
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dávek  několika  bradykardizujících  léčiv)  nebo  odrazem lékového  pochybení  (např.  úmrtí 

pacienta jako důsledek předávkování vzniklého záměnou injekčních opioidů při jejich podání 

hospitalizovanému pacientovi) (6, 11, 13, 16, 19).

 ADEs jsou dále rozdělovány na „preventabilní ADEs“ (preventable ADEs), tzn. jev, 

událost,  kdy je  pacient  poškozen,  ale  pochybení  šlo  zabránit  (např.  nevhodná  informace 

pacientovi,  zaměnitelné  balení  LP),  dále  kontrolovatelné  ADEs,  kdy je  pacient  poškozen, 

protože  nikdo  nežádoucí  jev  nekontroloval  (např.  nesledování  určitého  parametru). 

„Nepreventabilní  ADEs“ (not preventable ADEs)  představují následky, jimž nebylo možné 

předejít, neboť přímo souvisí s vlastnostmi léčiva, s genetickou výbavou konkrétního pacienta 

atd. (13, 16).    

Termín  „potential ADEs“  označuje pochybení, které bylo odstraněno ještě před tím, 

než  se  mohlo  negativně  dotknout  pacienta.  Americkým  institutem  pro  bezpečnou 

farmakoterapii  („Institute  for  Safe Medication Practices“ -  ISMP) je  tento typ pochybení 

nazýván jako tzv. „near miss “ (13, 24).

Nežádoucí událost (adverse event) je jakkákoliv nepříznivá změna zdravotního stavu 

postihující  pacienta  nebo  subjekt  klinického  hodnocení,  který  je  příjemcem  léčivého 

přípravku, i když není známo, zda je tato nežádoucí událost v příčinném vztahu k léčivému 

přípravku (6).

   

Vzájemný vztah jednotlivých kategorií znázorňuje tabulka č. 2.            

Tab. 2 Terminologie ADEs (13)

Nežádoucí 
lékový jev 

  p o š k o z e n í   p a c i e n t a  b e z  p o š k o z e n í  p a c i e n t a   

Nežádoucí účinky 
léčiva

„preventabilní“ 
nežádoucí lékové 

jevy

Potenciální 
nežádoucí lékové 

jevy

 Triviální léková 
pochybení

Výsledky

„nepreventabilní“ „p r e v e n t a b i l n í“ Příčiny

náležející k léčivu                Léková pochybení (medication errors)
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3.3.2  Klasifikace dle Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE)
      

V roce 2004 byla v Nizozemí zpracována rešerše s cílem poskytnout přehled a kriticky 

zhodnotit  klasifikaci  DRPs pro použití  v  procesu farmaceutické péče a výzkumu v oboru 

farmacie. Rešerše byla provedena s použitím databáze MEDLINE a Yahoo (leden 2003) z 

článků v anglickém a v německém jazyce. Výsledkem bylo čtrnáct klasifikací, hierarchicky 

rozdělené do hlavních skupin a podskupin. Byly odhaleny i různé terminologie a definice, 

stejně jako pokyny pro optimální DRPs klasifikaci. Každá klasifikace byla hodnocena podle 

jasné definice. Žádná však nesplnila daná kritéria pro optimální systém s ohledem na jejich 

využitelnost ve farmaceutické praxi. Nejblíže stanoveným požadavkům však byla klasifikace 

vytvořená Pharmaceutical Care Network  Europe - Klasifikace dle PCNE, verze V4 (25).

Dle PCNE je lékový problém (DRP) událost nebo okolnost týkající se farmakoterapie, 

která aktuálně nebo potenciálně narušuje žádoucí zdravotní výsledky. Klasifikace PCNE byla 

poprvé sestavena na konferenci PCNE v lednu 1999, od té doby byla několikrát přepracována, 

je pravidelně ověřována a upravována a v současné době (rok 2011) je poslední verzí  V6.2 

vytvořená  v  roce  2010.  Základní  klasifikace  obsahuje  4  základní  skupiny  (domény)  pro 

problémy - pochybení,  8 základních skupin pro  příčiny, 5 základních domén pro  zásahy -  

intervenci  a 4 základní domény pro výsledky intervence. V další části jsou základní skupiny 

(domény)  detailněji  děleny  do  podskupin  (subdomén):  11  podskupin  pro  problémy  - 

pochybení, 35 podskupin pro příčiny, 17 podskupin pro zásahy - intervenci a 4 podskupiny 

pro výsledky intervence. Tyto podskupiny (subdomény) zpřesňují a objasňují pojmy ze skupin 

hlavních (26).  
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Tab. 3 Klasifikace dle PCNE, V6. 2, základní klasifikace (26)

    
Kód  Hlavní domény                                                                      Subdomény

Problémy 
Problems

P1  Účinnost léčby - problém s nedostatečným účinkem 
 farmakoterapie

 4 (P 1.1 - 1.4)

P2  Nežádoucí účinky  3 (P 2.1 - 2.3)

P3  Náklady na léčbu - léčba je dražší, než je nezbytné  2 (P 3.1 - 3.2)

P4  Jiné  2 (P 4.1 - 4.2)

Příčiny
Causes

C1  Výběr léčivého přípravku  9 (C 1.1 - 1.9)

C2  Léková forma  1 (C 2.1)

C3  Dávkové schéma, volba dávky  7 (C 3.1 - 3.7)

C4  Délka léčby  2 (C 4.1 - 4.2)

C5  Užívání léč. přípravku/podávání LP – příčinou pochybení je  
nesprávné užití LP pacientem navzdory správným pokynům 
na etiketě, krabičce, letáku.  

 7 (C 5.1 - 5.7)

C6  Strategie, organizace, řízení – pochybení souvisí s logistikou 
preskripce nebo výdejního procesu

 3 (C 6.1 - 6.3)

C7  Pacient – pochybení souvisí s osobností nebo chováním 
pacienta

 4 (C 7.1 - 7.4)

C8  Jiné  2 (C 8.1 - 8.2)

Intervence  
Intervention

I0  Žádná intervence, žádný zásah  0 (I 0.0)

I1  Zásah na úrovni preskripce  5 (I 1.1 - 1.5)

I2  Zásah na úrovni pacienta  4 (I 2.1 - 2.4)

I3  Zásah na úrovni léčivého přípravku  6 (I 3.1 - 3.6)

I4  Jiné  2 (I 4.1 - 4.2)

Výsledek 
intervence
Outcome of  
intervention

O0  Neznámý výsledek intervence  0 (O 0.0)

O1  Problém zcela vyřešen  0 (O 1.0)

O2  Problém částečně vyřešen  0 (O 2.0)     
O3  Problém nevyřešen  4 (O 3.1 - 3.4)

Je tedy zřejmé,  že  jedním z velkých problémů je  sama terminologie DRPs.  S tím 

spojená je pochopitelně jejich identifikace, hodnocení, systém hlášení, řešení DRPs a jejich 

prevence.  Nesoulad  v  definování  pochybení  a  metody  detekce  jsou  předmětem  zájmu 

odborníků,  neboť  použití  jednoznačných  definicí,  určujících  rozsah  i  obsah,  jednotných 

terminologií a spolehlivých metod má potenciál výrazně zlepšit kvalitu farmaceutické péče 

(27).    
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3.3.3 Incidence nežádoucích lékových jevů a lékových pochybení
      

Ačkoliv většina zdravotních problémů spojená s používáním léčiv je relativně menší 

závažnosti, každá závažnější nepříznivá léková událost může vést ke zdravotnímu postižení 

pacienta,  hospitalizaci  nebo  dokonce  smrti.  Informace  o  výskytu  a  dopadu  nežádoucích 

lékových jevů a pochybení jsou publikovány omezeně.  Aby bylo možné lékovým rizikům 

předcházet a efektivně případné problémy řešit,  je nutné výskyt těchto jevů monitorovat a 

zabývat se příčinami jejich vzniku. Je třeba určit četnost DRPs a míru závažnosti konkrétního 

pochybení.  Metodologie  dané  problematiky je  značně obtížná.  Validita  použité  metody je 

limitována  absencí  jednotné  terminologie  a  definic.  Vyskytuje  se  např.  nesoulad,  zda 

pochybení,  které  nezpůsobí  poškození  či  nezapříčiní  vznik  nežádoucí  události,  má  být 

zahrnuto do výpočtu četnosti  DRPs. Dalším problémem v metodologii  je klasifikace míry 

závažnosti dopadu v případě pochybení. Neméně důležitá je správná prezentace výsledků (13, 

28).   

 K  lékovým  pochybením  dochází  při  mnoha  činnostech  od  preskripce,  přípravy, 

objednávání,  distribuce,  dispenzace  a  podání  až  po  užití  léku  a  monitorování  účinků  na 

pacienta. Pochopitelně diametrálně odlišný je výskyt DRPs ve sféře ambulantní a nemocniční. 

Přestože zejména informace o DRPs z oblasti ambulantní a domácí péče jsou publikovány 

sporadicky, je možné konstatovat, že  léková pochybení jsou nejčastěji důsledkem nevhodně 

nastavených procesů v systému, nikoliv individuálního pochybení konkrétní zdravotní sestry 

nebo  lékaře  či  farmaceuta.  Incidence  lékových  pochybení  tak  může  být  považována  za 

indikátory kvality různých procesů zdravotnického systému (13, 29).

3.3.3.1   Rizikové faktory vzniku lékových problémů  

       

Mezi  rizikové  faktory,  které  přispívají  ke  vzniku  DRPs,  patří polymorbidita a 

vícenásobná farmakoterapie  (Lazarou a  kol.  ve  své  metaanalýze  39 prospektivních  studií 

publikované  v  roce  1998  určili,  že  téměř  7  %  hospitalizovaných  pacientů  je  postiženo 

závažnými nežádoucími účinky a incidence fatálních nežádoucích účinků činí 0,32 %, ADRs 

jsou  pak  čtvrtou  až  šestou  příčinou  úmrtí.)  (30),  dále  doba  po  propuštění  z  nemocnice  

(kanadská studie udává výskyt nežádoucích jevů u 19-23 % propuštěných pacientů, přičemž 

66-72 % z  toho byly ADEs -  tedy nežádoucí  jevy související  s  léky).  Dalším rizikovým 

faktorem je pohlaví (vyšší riziko se udává u žen) a věk (metaanalýzy provedené v roce 2001 
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odhalily, že šance na hospitalizaci v důsledku nežádoucích účinků léčiv je čtyřikrát vyšší u 

seniorů v porovnání s mladší populací: 16,6 % vs. 4,1 %) (13). Za rizikový faktor jako takový 

by se  dala  považovat  sama  hospitalizace,  v  jejímž  průběhu  je  pacient  vystaven  několika 

dílčím krokům zdravotnického systému a tudíž většímu riziku poškození některým ze špatně 

fungujících  procesů  daného  zdravotnického  prostředí.  Nevhodně  uspořádané  procesy ve 

zdravotnickém systému jsou považovány za hlavní příčinu vzniku lékových pochybení (13, 

31, 32).    

 Častými  příčinami  pochybení  navozených  prostředím  jsou  hluk,  nedostatečné 

osvětlení,  nedostatek  odpočinku  zdravotníka,  přerušování  práce,  chybějící  komunikační 

kanály, nadmíra administrativních úkolů, stres a významné pracovní přetížení. Možností jak 

eliminovat tato pochybení je přehodnocení procesů, které k nim vedou. Efektivní strategie pro 

redukci  pochybení  znamená  znemožnit  týmu,  aby  se  pochybení  dopustil,  a  současně 

podporovat odhalování a korekci pochybení před tím, než bude pacient poškozen. Pokud je 

organizace postavena na dobře fungujícím systému, má možnost zabránit  pochybením, jež 

jsou determinována právě  nevhodným prostředím a  nevhodně fungujícími  procesy v něm 

(16).

3.3.3.2   Incidence lékových problémů v nemocničním prostředí       

        

 Jen několik málo studií zkoumalo celkový dopad ADEs u hospitalizovaných pacientů. 

Studie z USA uvádějí výskyt 2,4-6,5 % ADEs, podle výsledků z evropských studií incidence 

ADEs kolísala mezi 2,1-21,5 %. Dvě retrospektivní studie provedené v USA a zaměřené na 

závažné ADEs uvádějí incidenci 0,62 % a 0,72 % závažných ADEs. Národní multicentrická 

studie provedená ve Francii  odhalila  dopad ADEs v 0,66 %, avšak pro spolehlivý  odhad 

fatálních ADEs v evropských podmínkách hospitalizace existuje příliš málo dat. Odhaduje se, 

že jejich výskyt je v evropských zemích srovnatelný s USA (13).  

Ke  vzniku  DRPs  v  nemocničním prostředí  připívá  více  rizikových  faktorů  než  v 

ambulantní sféře. Týmová práce zahrnuje řadu procesních kroků, v nichž je možné pochybit, a 

tak se na vzniku DRPs podílejí nejen lékaři, ale i zdravotní sestry, ošetřovatelský personál, 

kliničtí farmaceuti atd. Velkou roli tedy hraje lidský faktor nemocničního personálu, avšak 

mnohem větší roli zastává nedostatečná pozornost věnovaná prevenci těchto rizik ze strany 

nemocničního managementu.  Mezi nejčastější  DRPs v nemocničním prostředí patří  špatné 

dávkování,  nedůsledná  příprava  LP  anebo  nedůsledná  kontrola  jejich  podání,  nevhodný 

skladovací systém léčiv. Nejvíce případů úmrtí či vážného zhoršení zdravotního stavu souvisí 
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s  injekčním podáváním léčiv  (11,  32,  33).  Jednou  z  oblastí  velkého  výskytu  DRPs  jsou 

veškeré administrativní procesy v nemocnicích (preskripce, zdravotnická dokumentace atd.). 

K jejich hodnocení a detekci samotné existují určité metodologické postupy, jejichž potenciál 

využití  je  bohužel  zatím omezený (metody evidence  lékových pochybení  jsou  popsány v 

kapitole 3.5 Systémy evidence lékových pochybení) (11).

3.3.3.3   Incidence lékových problémů v ambulantní sféře  

   

 Jak  již  bylo  zmíněno,  DRPs  v  ambulantní  sféře  jsou  problematikou  značně 

neprozkoumanou  a  existuje  poměrně  málo  publikovaných  studií  zaměřených  na  četnost 

výskytu  těchto  pochybení.  I  zde  zůstává  velkým  problémem  absence  metodologie, 

nejednotnost  systémů evidence  lékových pochybení  a  systémů hlášení  (13).  V posledních 

letech je možné pozorovat některá opatření a jakési regulační kroky ze strany zdravotních 

pojišťoven s cílem zhodnotit kvalitu preskripce z několika úhlů pohledu. V ČR jsou činěny 

určité  kroky  a  projekty  odborníky  z  Farmaceutické  fakulty,  ve  spolupráci  s  Českou 

lékárnickou komorou (34, 35, 36).        

Bezesporu  nejčastějším  lékovým  pochybením  v  ambulantní  praxi  jsou  pochybení 

vzniklá při preskripci (13, 37). Podrobněji je tato problematika zmíněna v samostatné kapitole 

práce (kapitola 3.4 Lékové problémy v preskripci v ambulantním a nemocničním prostředí). 

Tab. 4  Incidence lékových pochybení v Evropě v nemocniční a ambulantní sféře (13) 

Činnost, při které  
DRPs  vznikly

Ambulantní sféra Nemocniční sféra         Poznámky        

Preskripce léčiva 7,5 %   0,3 – 9,1 %
Dispenzace léčiva   0,08 %   1,6 – 2,1 %

Podávání léčiva  údaje nejsou k 
dispozici

     
           49,3 %

Přímé pozorování
- výpočet i. v. dávky   

 5,1 – 47,5 % - tradiční systém uložení LP

2,4 – 8,6 % - systém uložení LP s denní 
kontrolou farmaceuta

7,2 – 9,1 % - preskripce LP je propojena s 
distribučním systémem LP

     10,5 %  - jednodávkový manuální 
distribuční systém

       2,4 – 9,7 % - jednodávkový elektronický či 
automatizovaný systém distribuce
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3.3.3.4   Možnosti prevence lékových problémů  
 

Standardy  kvality  zajišťují  v  praxi  závazné  odborné  postupy,  které  vedou  k 

optimalizaci  pochybení  při  farmakoterapii.  Bezpečné  používání  léčiv  (safe  medication 

practices) musí být postaveno na zodpovědném přístupu všech subjektů, které přicházejí do 

kontaktu s léčivy přímo (např. farmaceut) i nepřímo (např. pracovník lékového informačního 

centra nebo ministerstva zdravotnictví).  Principy bezpečného používání léčiv zahrnují řadu 

systémových opatření a činností, pomocí nichž se lze vyhnout, bránit nebo korigovat výskyt a 

následná  rizika  lékových  pochybení  (např.  automatická  kontrola  duplicit  u  elektronicky 

psaného receptu před jeho vytištěním a předáním pacientovi, změna designu obalu léčivého 

přípravku z důvodu opakovaných záměn,   zavádění automatizace a robotizace do dispenzace, 

využití  jednodávkových  systémů  při  výdeji  a  podávání  léčivých  přípravků)  (11,  38). 

Důležitým  krokem  k  bezpečnosti  při  farmakologické  léčbě  je  definovat  vysoce  riziková 

léčiva.  Mezi  ně  patří  tzv.  LASA (looks  alike  –  sounds  alike) léčivé  přípravky s  podobně 

znějícími  názvy nebo  s  podobným designem balení,  u  nichž  hrozí  vzájemná  záměna  při 

podání, vedoucí k přímému nebo nepřímému poškození (selhání terapie) pacienta (39).

Monitorováním  nežádoucích  účinků  léčiv  a  vyhodnocováním  rizik  s  nimi 

souvisejícími se zabývá farmakovigilance. Farmakovigilance je věda, jejímž cílem je detekce 

a určení, porozumění a prevence nežádoucích účinků. Farmakovigilanční aktivity probíhají 

pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo spadají do působnosti lékových 

agentur, jako jsou Evropská agentura pro léčiva (EMA) a u nás Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(SÚKL) (11, 13, 38). I když mohou nežádoucí účinky vzniknout i nevhodným zacházením s 

léčivem, není chybování subjektu hlavním cílem farmakovigilance. Tím se zabývá  kultura 

bezpečnosti.  Ta  sleduje  nežádoucí  jevy,  kterým  lze  předcházet  a  lze  je  zachytit  s  cílem 

vytvořit takové podmínky (systém), aby se redukoval počet lékových pochybení, příp. z nich 

vyvodí závěry a další sdělení. Kultura bezpečnosti a monitoring lékových pochybení nejsou v 

ČR jasně a zcela organizovány. Dílčí projekty byly realizovány pod patronací Farmaceutické 

fakulty UK, České lékárnické komory a zaznamenány jsou i  snahy některých zdravotních 

pojišťoven o optimalizaci preskripce (38, 40, 41, 42).     

Jak již  bylo řečeno,  kultura bezpečnosti  a  farmakovigilance jsou dva samostatné a 

odlišné systémy, přesto spolu úzce souvisejí a vzhledem k jejich společným cílům je nezbytná 

i jejich spolupráce (11).  Neustálý proces zlepšování kvality a komunikačních dovedností by 

měly vést  k  lepší  interakci  mezi  jednotlivými  subjekty  zdravotnického  systému a  tím ke 

snížení četnosti DRPs (16, 38).         
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3.4   Lékové problémy   v presk  ripci v ambulantním a nemocničním   
prostředí

     

Kvalita  zdravotní  péče  je  hodnotitelná  podle  různých  ukazatelů.  Těmi  může  být 

například  spokojenost  či  stížnosti  pacientů,  incidence  pooperačních  komplikací, 

nosokomiálních  nákaz  a  podobně.  Pro  zdravotní  pojišťovny  je  indikátorem  kvality  péče 

struktura  zdravotnického  zařízení  (např.  odbornost  pracovníků,  přístrojové  vybavení, 

akreditace),  dále  proces  poskytování  zdravotní  péče  (např.  struktura  a  objem  použité 

farmakoterapie,  podíl  pacientů,  u  kterých bylo  postupováno dle  doporučených postupů)  a 

výsledky zdravotní péče (výskyt komplikací, nemocnost). V posledních letech se odborníci z 

řad  praktických  lékařů  snaží  nalézt  objektivní  ukazatele  kvality  zdravotní  péče  i  pro 

ambulantní sektor, lékaři jsou vyzýváni k vyplňování různých dotazníků za účelem získání 

validních dat. Často je však přitom opomíjen jeden z nejdůležitějších ukazatelů typu kvality 

procesu, kterým je právě preskripce léčiv (37).

Metodologie  hodnocení  kvality  preskripce  je  totiž  velmi  problematická,  chybí  zde 

jednotná terminologie a definice. Aby bylo vůbec možné preskripci označit za nesprávnou, je 

třeba nejprve definovat, co je preskripce správná. „Dobrá“ (správná, optimální…) preskripce 

v  sobě  zahrnuje  tyto  pojmy: správnost  vzhledem  k  diagnóze,  bezpečnost,  účinnost  a  

ekonomickou přiměřenost. Lékaři by se měli snažit o co nejlepší plnění těchto kritérií. Při 

výběru  terapie  přisuzují  lékaři  různou  váhu  kritériím  léčiv  jako  jsou  účinnost,  závažné 

nežádoucí  účinky,  nezávažné nežádoucí  účinky,  lékové interakce,  cena,  dávkování,  osobní 

zkušenost. Obecně se udává, že lékaři předepisují příliš mnoho léčiv, příliš drahých léčiv tam, 

kde je možno požadovaný efekt docílit levnějším (generickým) přípravkem a příliš účinná 

léčiva tam, kde onemocnění nevyžaduje tak intenzivní terapii (37, 43).

Incidence  preskripčních  lékových  pochybení  se  velmi  liší  v  závislosti  na  různých 

preskripčních  programech  v  ambulantní  péči  i  v  nemocnicích.  Preskripční  pochybení  se 

mohou klasifikovat jako nepatřičná, iracionální a neefektivní předepisování, nedostatečná a 

nadměrná preskripce (underprescribing a overprescribing), používání nestandardních znaků a 

zkratek, nečitelnost písma (43).   

Preskripční  pochybení  v  nemocniční  sféře  jsou  velkou  měrou  zapříčiněny  špatně 

fungujícím systémem. Odhaduje se, že z pochybení vzniklých při preskripci léčiv je až 80 % 

„preventabilních“. Řada nemocnic v ČR nemá žádným vnitřním předpisem upraven postup, 

kdo smí léčiva předepsat, jak se LP formálně předepisuje do dokumentace pacientů, kteří jsou 
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hospitalizováni, a jakým způsobem je LP podáván pacientům. Existence takových vnitřních 

předpisů, které jasně definují administrativní náležitosti,  že např. předpis smí učinit pouze 

lékař,  léčiva  se  nesmí  ordinovat  po  telefonu,  že  sestra  musí  LP  podávat  pacientovi  z 

původního balení atd.,  je pro zajištění bezpečné terapie nutností.  Jednou z cest,  jak snížit 

počet  těchto  pochybení,  je  akreditace  nemocnic,  jíž  se  zavádějí  standardy  kvality  a 

bezpečnosti zdravotní péče. V neakreditovaných nemocnicích jsou totiž různá pochybení v 

bezpečnosti daleko častější (38, 44, 45). Zahraniční studie ukazují, že preskripční pochybení 

se  vyskytovala  u  0,3-9,1  % předpisů  vydaných  pro  hospitalizované  pacienty  a  způsobila 

poškození zdraví u 1 % hospitalizovaných pacientů (13).

Méně je známo o preskripčních pochybeních v primární péči, britská retrospektivní 

studie  udává  7,5%  četnost  pochybení  v  předpisech  vydaných  v  ambulantní  praxi  (13). 

Německá národní studie provedená v roce 2005 ve veřejných lékárnách zjistila, že 9 z 10 

lékových pochybení se týkalo právě preskripce a nejčastěji identifikovaným pochybením 

(8,6  %)  byly  lékové  interakce  (7).  Stejně  tak  ve  švýcarské  studii  z  roku  2010  tvořily 

potenciální interakce léčivo-léčivo nejčastější DRPs a to 37,6 % (46). Švédská studie z roku 

2006  naopak  uvádí,  že  lékové  interakce  nejsou  nejčastější  DRPs,  kterou  farmaceuti  v 

lékárnách řeší (4).

Nejčastější  léková  pochybení  v  České  republice  týkající  se  ambulantních  pacientů 

souvisí  právě  s  předepisováním  léčiv.  Častým  pochybením  je  překračování  maximálních 

terapeutických dávek léčiv, poddávkování, volba léčivého přípravku pro pacienta nevhodného 

např. z důvodu jeho věku, stavu eliminačních orgánů atd. Velmi často dochází k nežádoucím 

účinkům  v  důsledku  nevhodných  kombinací  a častou  příčinou  lékových  pochybení  je  i 

nevhodný  zásah  do  lékové  formy  přípravku  (např.  půlení  retardovaných  tablet).  Dalším 

příkladem je duplicitní preskripce jedním či více lékaři. Riziko záměn léčivých přípravků v 

preskripci  zvyšuje  též  nedostatečná  regulace  firemních  názvů  léčiv,  jejich  podobnost  a 

nesnadno rozlišitelná jednotlivá balení léčiv (38, 44).

3.4.1 Hodnocení kvality preskripce

Racionalitu  farmakoterapie  a  účelnou  preskripci  je  třeba  systematicky podporovat. 

Bezesporu  každý  farmaceut  i  lékař  by  dokázal  určit  oblasti,  kde  dochází  k  častým 

pochybením a  kde by bylo  potřebné situaci  změnit.  K mnoha lékovým pochybením totiž 

dochází v důsledku nejen špatného ústního sdělení a případné non-compliance pacienta, ale 

zejména v důsledku preskripce. Cesta „od pera k pacientovi“ je proces o mnoha krocích a 
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právě zde je co analyzovat (29, 37).      

K hodnocení kvality preskripce je třeba získat a následně zpracovat preskripční data, 

např. z  databází zdravotních pojišťoven, z databází nemocnic a lékáren. Hodnocení založené 

na statistickém zpracování  preskripčních dat  umožňuje u jednotlivých lékařů identifikovat 

určité farmakoterapeutické problémy (iracionální volba antibiotik, klinicky významné lékové 

interakce,  léčiva  potencionálně  nevhodná ve  stáří  a  rovněž  nevhodné preskripční  návyky, 

které nelze odborně zdůvodnit apod.). Získání podrobných informací z databází není obtížné, 

avšak  je  třeba  tyto  informace  a  poznatky  správně  analyzovat  a  zajistit  jejich  správnou 

interpretaci (11, 29, 37).

Existuje  několik  základních  metod  používaných  při  analýze  preskripce,  např. 

anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) klasifikace léčiv a systém definovaných denních 

dávek (DDD), metoda hodnocení 90% části spotřeby (DU 90 %) a třídění léčiv podle účelu 

jejich  použití.  Významnou  součástí  preskripční  analýzy  je  poté  právě  zpětná  vazba 

poskytovaná  předepisujícím  lékařům,  která  pomáhá  zlepšit  kvalitu  předepisování  léčiv  a 

odbourat  špatné  preskripční  návyky.  Zpětná  vazba  je  důležitá  právě  pro  poučení  se  z 

pochybení a hledání cest vedoucích k jejich eliminaci. Měla by též iniciovat edukační aktivity 

směrem k předepisujícím lékařům (21, 47).

V  posledních  několika  letech  byly  i  v  ČR  spuštěny  pilotní  projekty  zdravotních 

pojišťoven  zaměřené  na  hodnocení  preskripčních  návyků.  Zdravotní  pojišťovny  rovněž 

iniciovaly konání  vzdělávacích seminářů pro lékaře,  kde je upozorňovaly na možné cesty 

hledání úspor tak, aby pacient nebyl postižen nepředepsáním důležitých léčiv anebo zatížen 

předepisováním  léčiv  zbytných.  Na  základě  informací  získaných  z  databází  zdravotních 

pojišťoven je poté možné např. stanovit racionální finanční limity pro lékaře (21, 37).  

Některé  nemocnice  si  udržují  databázi  předepsaných  anebo  uhrazených  léčiv.  Na 

základě toho jsou např. vytvářeny tzv. pozitivní listy či pozitivní seznamy léčivých přípravků  

pro dané zařízení. Ty zajišťují účinnou a ekonomicky přijatelnou farmakoterapii v souladu s 

doporučenými terapeutickými postupy. Jejich dodržování je však mnohdy sporadické (3, 27).

Řada lékáren i v ČR si již rovněž vede lékové záznamy svých klientů (37). Souhrn 

údajů uchovávaných o pacientovi v databázích tvořených lékárnou má za účel shromažďovat 

informace,  které  jsou  potřebné  k  provádění  kvalifikovaného  poradenství  (záznam  o  LP 

vydaných na recept  včetně množství a dávkování, někdy i o přípravcích zakoupených bez 

předpisu,  dokonalejší  systémy  obsahují  i  informace  např.  o  lékových  či  jiných  alergiích 

daného pacienta, o jeho chronických onemocněních, sociálních poměrech, např. nutný dohled 

jiné  osoby při  užívání  léčiv).  Databáze  by  měly  být  vytvářeny  se  souhlasem pacienta  a 
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předpokladem pro jejich dokonalé využití je existence sítě pro přenos dat mezi jednotlivými 

lékárnami.  Tento  způsob dokumentace  a  jeho používání  je  rozšířeno  v  některých  zemích 

Evropy (Velká Británie) a v USA (3).             

Co  vlastně  znamená  snaha  o  racionální  (účelnou)  farmakoterapii?

Racionální  farmakoterapie  je  koncepce  definující  principy,  zásady  a  pravidla  výběru, 

používání a hodnocení farmakoterapeutických intervencí s cílem zavádět účinnou (klinicky 

efektivní),  bezpečnou,  ale  i  úspornou (nákladově efektivní)  farmakoterapii.  Mezi  základní 

principy  patří  implementace  EBM,  používání  validních  informací,  efektivní  hodnocení  a 

rozhodování  v  souladu  s  národní  lékovou  politikou,  zohledňování  lokálních  specifik 

farmakoterapie a kontinuální edukace zdravotníků a pacientů  (48). Například na webových 

stránkách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně jsou dostupné české národní 

guidelines i konsenzy odborných společností.  Další návody a důležité farmakoterapeutické 

informace  je  možno  získat  na  webových  stránkách  mezinárodní  organizace  EuroDURG 

(European  Drug  Utilization  Research  Group),  která  spojuje  profesionály  zabývající  se 

rozbory  preskripce  a  podporou  racionální  farmakoterapie,  a  kteří  nejsou  závislí  na 

farmaceutickém průmyslu (37, 49, 50, 51). 

 Další  možností  ke  zvýšení  kvality  preskripce  je  vylepšování  komunikačních 

technologiíí  v  oblasti  preskripce  –  nepoužívat  zkratky,  nahradit  ruční  psaní  receptů 

počítačovým vstupem a zavést systém elektronického integrovaného doručování léčiv. V ČR 

stále mnoho lékařů nepoužívá k preskripci počítač. Ten má velký potenciál minimalizovat 

léková  pochybení  a  díky  speciálním  počítačovým  programům  upozornit  na  rizikovou 

preskripci  (lékové  interakce,  duplicity  v  preskripci  apod.)  či  preskripci  jako  takovou 

statisticky  zhodnotit.  Navíc  současná  moderní  medicína  zahrnuje  obrovské  množství 

poznatků,  které  si  není  možné  zapamatovat  a  znát.  Důležité  je  umět  je  vyhledat  a  s 

informacemi efektivně pracovat. I k tomu se jeví existence počítače v každé ambulanci jako 

nezbytná (29, 37, 49, 50).

3.4.2 Možné příčiny vzniku preskripčních pochybení  
  

Preskripce LP je ovlivněna řadou faktorů, které je možné rozdělit na faktory vnější a 

vnitřní. Každý z nich může být příčinou vzniku preskripčních pochybení a každý z nich je 

možné více či méně ovlivnit.    

Mezi  vnější  faktory patří  především prostředí,  kde předpis vzniká,  tzn.  ambulance, 

pohotovost, lékař v terénu, u lůžka pacienta atd. Rovněž vlastnosti daného prostředí se na 
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pochybení mohou nemalou mírou podílet: hluk, stres, špatné osvětlení.  Za jednu z hlavních 

příčin vzniku preskripčních pochybení patří špatně fungující zdravotnický systém a nevhodně 

uspořádané procesy v něm,  např.  neexistence  informační  sítě  mezi  předepisujícími lékaři, 

preskripce  zdravotní  sestrou,  nevhodně  nastavené  finanční  limity,  absence  funkčních 

vzdělávacích systémů atd. (16, 37).      

Vnitřní faktory ovlivňující preskripci souvisí s osobností lékaře a velkou roli zde hraje 

lidský faktor. Preskripce LP je podmíněna rozhodovacím procesem lékaře. Ten je podmíněn 

nejen racionalitou, ale také intuicí a osobní zkušeností a nezřídka emocemi - je totiž mnohdy 

snazší pokračovat v zavedené terapii a vyhnout se tak případným konfliktům s kolegou či 

pacientem.  Navíc  je  celý rozhodovací  proces  ovlivněn odbornou vybaveností  lékaře,  jeho 

informovaností. Chyba v komunikaci verbální či písemné může přispět k nedorozumění nebo 

omylu a svou úlohu zde sehrává i sám pacient, který neposkytne lékaři dostatek informací ke 

kvalifikovanému rozhodnutí (37, 52).

Pacienti přicházejí často do ordinace s jasným požadavkem na to, jaké léčivo jim má 

lékař  předepsat,  a  mnohdy žádají,  aby lékař  předepsal  cosi,  o  čem četli  v novinách či  se 

dozvěděli z internetových stránek. Mnoho lékařů se tak domnívá, že jejich pacienti vyžadují 

předpis, ale bylo zjištěno, že tuto potřebu má pouze 20 - 40 % pacientů. V Nizozemí končí 

téměř  polovina  konzultací  pacienta  s  lékařem  bez  předepsání  léčiva,  což  je  více  než  v 

ostatních evropských zemích (37).

Dalším z  faktorů  ovlivňujícím preskripční  rozhodování  je  paměť.  Lékař  zpravidla 

vybírá  pouze  z  těch  léčivých  přípravků,  jejichž  názvy si  zapamatoval.  V Nizozemí  bylo 

zjištěno, že v konkrétních případech (pro určité diagnózy) si lékař vybaví pouze 2 až 5 názvů 

LP,  které  považuje  za  vhodné  pro  léčbu  určitého  onemocnění.  To  se  označuje  jako 

„evokovaný set“  („evoked set“).  Celkové množství LP, jejichž názvy si takto vybaví, činí u 

praktických lékařů 150 až 200 a odhaduje se, že každoročně se v hlavě lékaře vymění pouze 

cca 5 % názvů LP. Zda se určitý LP stane součástí evokovaného setu, záleží na informacích, 

které lékař dostane, na edukaci či na jiných přesvědčovacích způsobech. Svou úlohu zde tedy 

pochopitelně sehrávají držitelé registrace LP a farmaceutičtí výrobci, kteří usilují o to, aby 

názvy jejich LP byly součástí evokovaných setů co největšího počtu lékařů (37). Z výzkumu, 

který u nás provedla společnost Factum Invenio vyplývá, že téměř tři čtvrtiny obyvatel (73 %) 

se domnívají, že lékaři jsou při preskripci ovlivňováni farmaceutickými společnostmi. Sedm 

lidí z deseti si dokonce myslí, že lékaři jsou finančně či jinak odměňováni farmaceutickými 

společnostmi za preskripci konkrétního LP (53).

Lékař  by  tedy  měl  vybírat  konkrétní  LP  pro  daného  pacienta  tak,  aby  byla 
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farmakoterapie účinná,  bezpečná, s jasně definovaným cílem a očekávanými výsledky a v 

neposlední  řadě  i  ekonomicky  přijatelná  pro  pacienta  i  pro  zdravotnický  systém.  Studie 

prováděné  v  Nizozemí  ukazují,  že  zhruba  3/4  všech  rozhodování  praktických  lékařů  i 

specialistů jsou zdůvodnitelná, hodnotíme-li  jak farmakologická, tak i ostatní kritéria jako 

jsou  účinnost,  nežádoucí  účinky,  cena,  osobní  zkušenost,  profesionální  akceptabilita 

(preskripce  ostatními  lékaři),  akceptovatelnost  pacienty  (dávkovací  schéma)  a  požadavky 

pacientů.  Z  toho  nepřímo  vyplývá,  že  tedy  zbývající  1/4  výsledků  rozhodování  je 

nezdůvodnitelná a neopodstatněná  (37, 54).

3.4.3. Zapojení a úloha farmaceuta

Jelikož lékaři nepředepisují LP vždy optimálním způsobem, je vhodné poskytovat jim 

zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení jejich preskripčních návyků. Postavení farmaceuta 

se zde jeví jako optimální, farmaceut je poslední kontrolující článek na cestě LP k pacientovi 

a má možnost ihned chybnou či potenciálně nevhodnou preskripci zachytit a efektivně vyřešit. 

Farmaceut  tedy  nejen  upozorňuje  na  pochybení,  ale  zároveň  tak  může  svou  intervencí 

ochránit pacienta před nežádoucími lékovými jevy, přičemž největší efektivity je dosahováno 

právě u pochybení vznikajících při preskripci (6, 11, 29). O tom, že lékař předepíše pacientovi 

optimální LP je přesvědčeno 89 % naší veřejnosti, ale i když lékařům důvěřují, často od nich 

postrádají  základní  informace  o  předepisovaných  LP.  Lékárníky  vnímá  85  %  veřejnosti 

především jako odborníky, nikoli jako pouhé prodavače (53).

Povinnost lékárníka zachytit  případy „špatné“ preskripce,  evidovat je,  analyzovat a 

řešit  je,  tak napomáhá zvyšovat kvalitu péče o pacienta.  Farmaceut zde tedy zaujímá roli 

detektoru, analyzátoru a eliminátoru (6, 29).

 Při  detekci  případů  preskripčních  pochybení  lékárník  uplatňuje  své  odborné  a 

komunikační  schopnosti  a  má  tak  možnost  během  své  každodenní  lékárenské  praxe 

mnohokrát zasahovat do farmakoterapie pacienta. V nemocničních zařízeních lze celý systém 

detekce  obohatit  o  tzv.  Computerized  Physician  (Prescriber)  Order  Entry  (CPOE),  který 

dovoluje, aby všechny skutečnosti požadované lékařem byly dostupné pro navazující činnosti 

(pro laboratorní vyšetření, dispenzaci léčiva, podání léčiva pacientovi). CPOE tak současně 

umožňuje  provádět  kontroly  všech  kroků,  které  byly  provedeny  v  souvislosti  s  léčbou 

konkrétního pacienta (11, 13, 55). Díky počítačové technice je možno celý proces identifikace 

dále optimalizovat. Farmaceut provádějící kontrolu je upozorněn na skutečnosti, které mohou 

ukazovat na určité potenciální pochybení (výsledky laboratorního testu, nasazení rizikového 
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léčiva)  nebo  je  možné,  aby  farmaceut  sledoval  pouze  specifické  ukazatele  potřebné  pro 

optimalizaci terapie (např. rizikový symptom) (11).     

Zásadním úkolem při analýze zachyceného pochybení je vyhodnocení potencionálních 

rizik ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi. Tento proces by měl probíhat v souladu s principy 

EBM a za pomoci širokého spektra informačních zdrojů. Hledání odpovědí na klinické otázky 

dle EBM znamená jasně definovat problém - stanovit otázku, hledat fakta, kriticky zhodnotit 

získané  informace,  rozhodnout  na  základě  poměru risk/benefit  při  posouzení  objektivních 

informací,  klinických zkušeností  a  zdravotního stavu pacienta.  Výsledkem je vyhodnocení 

zvoleného postupu (6, 29, 38).  

Intervence lékárníka by měly směřovat k maximalizaci účinku, minimalizaci rizika a 

podpoře compliance pacienta (6, 29, 56).

3.4.3.1   Algoritmy pro identifikaci, vyhodnocení a intervenci u   DRPs  

   

•  Algoritmus SOAP (subjective - objective - analysis - plan) je obecný metodický návod 

určený nejen farmaceutům, ale všem zdravotníkům pro řešení rizik farmakoterapie, založený 

na  analýze  subjektivních  potíží  pacienta  doplněných  o  objektivní  informace.  Tato 

shromážděná data jsou následně vyhodnocena a podle výsledku je stanoven individuální plán, 

resp. zvolena odpovídající intervence. Předpokladem je aktivní používání dokumentace, která 

umožňuje kontinuální vedení zdravotní péče (6, 20, 57).

•  Dader metodologie  představuje funkční model spolupráce lékař - lékárník - pacient na 

úrovni  primární  péče  ve  Španělsku.  Při  analýze  farmakoterapie  postupuje  lékárník  dle 

základních  algoritmů.  Svůj  pohled  zaměřuje  na  tři  oblasti:  na  posouzení  zbytnosti  léčiv, 

zvýšení  bezpečnosti  a  podporu účinnosti  farmakoterapie.  Při  analýze si  klade tři  základní 

otázky vzhledem k danému pacientovi: Je pro něj toto léčivo potřebné a nutné? Je u něj toto 

léčivo účinné? Je pro něj toto léčivo bezpečné? Španělské studie dokazují, že touto metodou 

lze prokazatelně zvýšit bezpečnost farmakoterapie odhalením rizik a přispět tak ke zkvalitnění 

péče o pacienta (6, 20, 58, 59).

•  Algoritmus  SAZE (signál  -  analýza  -  změření  -  eliminace) je  model  adaptovaný  na 

podmínky českých lékáren a primárně byl vytvořen jako pomůcka pro management DRPs při 

dispenzační činnosti lékárníka. Algoritmus se skládá ze čtyř základních kroků.

První krok -  signál  představuje posouzení populačního rizika a znamená identifikaci 
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problému (špatné dávkové schéma, kontraindikace, léčivo nevhodné pro pacienta z důvodu 

klinického stavu atd.).

Druhý krok -  analýza -  tu farmaceut udělá, pokud má podezření na DRP a pátrá po 

dalších rizikových faktorech. Během této analýzy zvažuje vliv řady okolností: věk a tělesná 

konstituce  pacienta,  stav  eliminačních  orgánů,  další  užívaná  léčiva,  osobní  a  rodinná 

anamnéza, užívání nového léčiva.

V dalším kroku - změření pak následuje vyhodnocení signálu - jeho „síly“ - posouzení 

klinické významnosti DRP u daného pacienta. Lékárníkovi nyní napovídají např. subjektivní 

příznaky, změny biochemických a jiných vyšetření, případná změna či ztráta účinku léčiva. 

Při analýze nelze opomenout ani přístup pacienta k léčbě (compliance) nebo záměr lékaře, 

pokud jej  farmaceut zná,  a zvážit  je třeba i  eventuální  možnosti  průběžné kontroly rizika 

(sledování compliance, monitoring ovlivňovaného parametru, resp. nežádoucího účinku).

Celý algoritmus poté zakončí poslední krok -  eliminace, resp. intervence a konkrétní 

kroky,  které  povedou  k  minimalizaci  rizika  či  k  jeho  odstranění.  V některých  případech 

postačí k vyřešení kontakt lékárníka s pacientem (poskytnutí informačního servisu pacientovi 

za účelem zvýšení compliance, doporučení režimových opatření, edukace pacienta o správné 

technice  aplikace  léčiva,  doporučení  neužívat  některá  OTC,  neužívat  léčivo  z  důvodu 

duplicity, změna dávkového schématu apod.). Pokud není navržená intervence v kompetenci 

lékárníka nebo pokud nemá od pacienta dostatek informací a jedná se o závažný DRP, musí 

kontaktovat předepisujícího lékaře, informovat jej o výsledcích provedené analýzy ve vztahu 

k danému DRP a případně doporučit alternativní řešení. Kontakt s lékařem se může uskutečnit 

nejrychleji  telefonicky,  také  e-mailem,  v  případě  konzultace  poskytnuté  pacientovi 

prostřednictvím  písemné  zprávy.  Oslovení  ošetřujícího  lékaře  by  mělo  rozvíjet  nejen 

vzájemnou spolupráci mezi lékařem a lékárníkem, ale lékárníkovi navíc poskytnout i zpětnou 

vazbu, kdy může ověřit, do jaké míry byla jeho intervence akceptována (6, 20, 60).

3.5 Systémy evidence lékových pochyb  ení  

Boj proti lékovým pochybením by měla být týmová práce. Aby bylo možno zjistit, jak 

často se léková pochybení vyskytují, aby bylo možno analyzovat důvody jejich vzniku, hledat 

metody prevence,  event.  způsoby jejich  řešení,  k  tomu všemu je  nutno vytvořit  databázi 

lékových pochybení (38). K tomu lze využít tři různé metody evidence:  přímé pozorování,  
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revizi zdravotnické dokumentace a spontánní hlášení (11, 13, 28).

Přímé pozorování (původně vyvinuto v USA s cílem zajistit funkci jednodávkového - 

„unit  dose“ systému) je nejefektivnější  a  nejpřesnější  metoda k detekci  a  kvantitativnímu 

určení lékových pochybení související s dispenzací nebo podáváním léčiv. Vzhledem ke své 

dobré reprodukovatelnosti je zdrojem cenných informací, které mohou být základem dalšího 

pokroku při  podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních (11, 13, 28).

 Další  metodou  je  kontrola,  resp.  revize  zdravotnické  dokumentace.  Provádí  ji 

vyškolený personál (např. klinický farmaceut). Pomocí této metody mohou být identifikovány 

pochybení a ADEs vznikající při všech činnostech, nejefektivněji u preskripčních pochybení. 

Kontrola dokumentace prováděná prospektivně je jediným validním nástrojem ke stanovení 

skutečné incidence nežádoucích událostí nebo lékových pochybení (11, 28).

Hlavní nevýhodou těchto popisovaných metod je značná náročnost na čas a na lidské a 

finanční  zdroje.  Další  nevýhodou je  fakt,  že  přináší  doklady jen o pochybeních,  která  se 

objeví  v  době  sledování.  Úspěšnost  obou  metod  je  závislá  na  schopnostech  každého 

pozorovatele, potenciál těchto metod lze využít především při výzkumných projektech (11, 

34, 36, 41).  

Systém spontánního hlášení, nazývaný „Medication error reporting system“ (MERS) 

významným způsobem zvyšuje bezpečnost poskytované zdravotní péče a úroveň MERS je 

považována za indikátor kvality zdravotnického systému (11, 16).        

Vlastní proces hlášení lékových pochybení se skládá z několika nezbytných dílčích 

kroků  (vztah  s  algoritmem  SAZE). Celý  algoritmus  monitorování  začíná  odhalením 

rizikového chování a jeho evidencí, druhým navazujícím krokem je analýza odhalující příčiny 

a vyjádření klinické významnosti pochybení. Konečný krok je zcela zásadní pro dosažení cíle 

monitoringu a  hlášení,  kterým jsou závěry pro praxi  a  doporučení  preventivních  opatření 

(např. uchovávat dva LP odděleně, pokud došlo opakovaně k jejich záměně). Zpětná vazba je 

určena nejen chybujícím subjektům, ale všem, kteří by se mohli ze závěrů poučit (zdravotníci, 

farmaceutický průmysl,  lékové agentury,  státní autority,  zdravotnické organizace i samotní 

pacienti). Tato edukace výrazně prohlubuje úspěšnost celého procesu (11, 16, 60).

3.5.1 Základní charakteristika MERS a jeho cíle
    

MERS je obvykle založen na dobrovolném a spontánním hlášení. Z toho vyplývají 

určité  limitující  faktory  (např.  ochota  podávat  hlášení,  neúplnost  údajů  atd).  Povinné 
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reportování je vyhrazeno pro velmi závažné případy. Hlášení podléhají všechna pochybení 

bez ohledu na to, zda vedou k poškození pacienta,  v rámci interního MERS bývají proto 

hlášeny všechny události, které se vymykají běžným situacím při konkrétní zdravotnické péči, 

neboť každé takové pochybení může být cenným ve smyslu následného poučení. Subjektu, 

který hlášení  provádí,  by neměl hrozit  postih  ani  jiná restriktivní  opatření  v souvislosti  s 

reportovaným případem, a to jak ze strany nadřazené autority, tak ze strany zdravotnického 

zařízení nebo spolupracovníků (11, 13, 24). Ve studii provedené FIP v roce 2007, jejímž cílem 

bylo popsat  existující  světová MERS, byly jako překážky pro hlášení pochybení  uváděny 

nejčastěji obavy z vyvozených důsledků  (81 %) (61).    

Analýza  jednotlivých  případů  je  doménou  kvalifikovaných  odborníků,  kteří  umějí 

zhodnotit klinické otázky a determinovat podstatu pochybení v souvislostech. Při své práci se 

snaží  nalézt  odpovědi  na  otázky  ve  vztahu  k  vlastní  příčině  pochybení,  zabývají  se 

okolnostmi,  které  mohly  přispět  ke  vzniku  pochybení,  hledají  „mezery“  v  zavedeném 

(ne)funkčním systému.  Velkou pozornost  věnují  odhalení  skutečné  příčiny  (např.  neznalý 

zdravotník vs. nedostatečné pracovní podmínky vs. porušení vnitřní směrnice). Toto vše je 

nutno  provést  nejen  za  přísného  dodržování  důvěrnosti  informací,  ale  také  velmi  rychle. 

Faktor času je zde totiž mnohdy rozhodující pro minimalizaci rizika, zabránění opakování 

případu, a to zejména u velmi závažných pochybení (11).

Vytvořené  závěry  odborníků  by  měly  být  zaměřeny  na  praxi  a  k  implementaci 

vydaných doporučení by měly vynaložit patřičné úsilí všechny zúčastněné subjekty. Dalším 

výsledkem  by  měla  být  odpověď  na  otázku,  jakým  způsobem  je  možné  pochybením 

předcházet, zda např. změnou nebo úpravou dílčích kroků, zlepšením pracovních podmínek 

atd. Výsledky MERS by měly být následně promítnuty do systémových změn nebo úprav 

procesních  kroků.  Závěry  z  MERS  jsou  zveřejňovány  formou  pravidelných  reportů 

(bulletinů),  v  případě  závažných  pochybení  existuje  systém  rychlého  varování  (obdoba 

farmakovigilančních aktivit) (11, 13, 62).

3.5.2 Vliv MERS aktivit do praxe  

Výstupy z MERS jsou ceněné zejména pro svůj edukační potenciál, informace jsou 

určené  nejen chybujícímu jednotlivci, ale zejména celému systému a všem zainteresovaným, 

kteří se na pochybení mohli podílet. Zkušenosti pocházející nejen z organizací, zabývajících 

se  kulturou  bezpečnosti,  ukazují,  jaký  významný  dopad  mohou  mít  aktivity  MERS  do 

každodenní praxe:
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−     systém včasného „varování“ (elektronickou cestou, publikační činností atd.),

−     podpora vytváření standardů a guidelines (např. seznam rizikových zkratek a symbolů),

−     prosazování změn v označení, obalech, názvech léčiv nebo léčivých přípravků,

−  podíl  na  změnách  v  metodice  předepisování  (elektronicky  psaný  recept),  výdeje 

(automatizace v nemocnicích a na odděleních) nebo uložení léčiv,

−    důraz na lepší informovanost pacientů (srozumitelnost příbalových letáků),

−    změny veřejného mínění v otázkách bezpečného používání léčiv,

−   příprava podkladů pro implementaci zásad bezpečného zacházení s léčivy do legislativy 

(11, 13, 15, 55, 62).

3.5.3 Instituty pro bezpečnou farmakoterapii

Pro  zajištění  bezpečné  farmakoterapie  je  doporučeno  zřídit  nezávislou  národní 

koordinační instituci, která by měla jakýsi dohled nad „kulturou bezpečnosti“ -  Institut pro 

bezpečnou farmakoterapii (Institute for safe medication practices). Tato organizace mimo 

jiné zaštiťuje právě celou agendu MERS, sdružuje případné jednotlivé místní systémy (vázané 

na regiony, zdravotnické organizace nebo zařízení) a podílí se na sjednocení metodiky hlášení. 

Aktivně spolupracuje na předávání důležitých informací ke všem zainteresovaným subjektům, 

komunikuje s dalšími podobnými institucemi národními i zahraničními (11, 62).

Instituty pro bezpečnou farmakoterapii by měly zajišťovat dohled nad dodržováním a 

implementací bezpečnostních pravidel a doporučení do zdravotnických systémů (a to již v 

pre-marketingové fázi LP) a nabízet odborné poradenství ve všech fázích jejich zavádění. 

Dále  by  měly  ustanovit  adekvátní  procesy  k  identifikaci  a  hlášení  lékových  problémů, 

výsledky vhodně zanalyzovat a ve spolupráci s dalšími regulačními agenturami, pacientskými 

organizacemi a farmaceutickými výrobci vyvodit a zrealizovat vhodné změny k odstranění 

lékových  pochybení.  Úkolem  je  z  identifikovaných  problémů  vyvodit  efektivní  řešení, 

podporovat strategie proti těmto lékovým pochybením a vyhnout se jejich opakováním (11, 

13, 15, 24, 62).  

Vytvoření  celonárodního  systému  hlášení  lékových  pochybení  může  být  výhodné 

především u menších států, protože např. jedině tak je možno zajistit dostatečnou frekvenci 

jednotlivých hlášení, zvláště u méně často se vyskytujících pochybení. Přesto existuje řada 

evropských  zemí,  ve  kterých  bychom  nenašli  ani  lokální  systémy  evidence  lékových 

pochybení, natož koordinační centrum (11, 13, 61).  
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Koordinace mezi  lékovými regulačními agenturami  a  jednotlivými MERS by měla 

fungovat  v nadnárodní  úrovni.  Rostoucí  globalizace farmaceutického průmyslu si  žádá za 

účelem zvyšování lékové bezpečnosti existenci mezinárodní efektivní komunikace o lékových 

pochybeních. K tomu je však nutné vytvoření jednotné terminologie a metodiky (13).  

3.5.3.1   Evropské MERS a jejich koordinace  

Činnost  evropských  MERS  je  realizována  v  kooperaci  s  dalšími  evropskými  a 

světovými organizacemi a institucemi.

Značnou úlohu v koordinačních a spolupracovních MERS aktivitách zaujímá Světová 

zdravotnická organizace (WHO), která vytváří doporučené postupy pro hlášení a sledování 

mimořádných událostí („Guidelines for Adverse Event Reporting and Learning Systems“).  

World Alliance  for  Patient  Safety při  WHO má  za  cíl  rozšiřovat  znalosti  o  bezpečnosti 

pacientů mezi zdravotnickými profesionály a vzájemně si předávat zkušenosti při vytváření 

kultury bezpečnosti. Poskytuje pomoc členským státům a institucím při rozvoji systémů pro 

hlášení  mimořádných  událostí,  jejich  vyhodnocování  a  především  při  sdílení  výsledných 

závěrů a doporučení  („Reporting and Learning Alliance“)  (6, 63). Dále WHO svým INN 

programem přispívá  k  redukci  pochybení  vzniklých  tvorbou  nevhodných  názvů  léčivých 

přípravků (13, 64).

V centru regulační soustavy pro léčiva v Evropě stojí Evropský direktorát pro jakost  

léčiv  a péči  o  zdraví  (EDQM) při  Radě  Evropy  jako  garant  kvality  a  bezpečnosti 

farmaceutických přípravků obchodovaných a distribuovaných v Evropě. Komunikovat by měl 

s národními institucemi a informace by se díky propojení s lékovými agenturami měly dostat 

až k držitelům registrace daného LP. Od roku 2008 je EDQM zodpovědný za aktivity Rady 

Evropy přispívající k potírání podvržených léčiv (11, 13, 65).

Evropská  léková  agentura (EMA) a její  pracovní  skupiny  usilují  o  lepší 

informovanost  pacientů a profesionálů v oblasti správného použití léčiv, rozhodují o změnách 

v marketingových oprávněních daných LP (registrovaných dle marketingových autorizačních 

procedur). Tato vydaná opatření se dotýkají všech zemí EU, v nichž je daný LP na trhu. Dále 

vytvářejí doporučení a pravidla využívaná při posuzování názvů léčivých přípravků, která by 

měla být vzata v úvahu i při  jeho tvorbě. Dalším z úkolů EMA je podpora MERS aktivit a 

jejich zhodnocení (11, 13, 66).  

Evropská komise ECDQ – Enterprice (European Commission Directorate – General  

Enterprice) má za úkol udržovat, aktualizovat a vést evropskou farmaceutickou legislativu, 
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navrhovat koncept nové legislativy a zabezpečovat vhodné standardy k ochraně spotřebitelů 

léčiv. Vývojem nových legislativních směrnic pak doplňovat či upravovat existující směrnice 

Evropské  lékové  agentury  (EMA se  sídlem v  Londýně).  Aktuální  legislativní  požadavky 

mohou  být  opraveny,  zlepšeny  či  modifikovány  Evropskou  komisí nebo  příslušnými 

národními úřady (13).

Vztahy mezi jednotlivými institucemi názorně představuje následující schéma (13):

Obr. 1 Safe Medication Practices in Europe, MERS Co-ordination at European

     

• Velká Británie

„NHS National Patient Safety Agency“ (NPSA) je speciální zdravotní úřad, který byl 

založen v roce 2001, s cílem zajistit  bezpečnost pacientů a s  úkolem koordinovat  hlášení 

nežádoucích událostí ze všech NHS organizací Anglie a Walesu.  „National Reporting and 

Learning system“ (NRLS) je jediný národní systém pro hlášení lékových pochybení, který 

pokrývá všechny sféry zdravotnického systému. Hlášení jsou anonymní a jsou odesílána do 

NPSA k dalšímu řešení. Také pacienti mají možnost telefonického hlášení. NPSA zajišťuje i 

činnost publikační a vzdělávací (včetně e-learningu) ve spolupráci s dalšími organizacemi: 

„BMJ Publishing Group“,  „Institute  for  Healthcare Improvement“ (IHI).  Rovněž webový 

informační zdroj „safer health care“ funguje jako komunikační kanál k předávání zkušeností 

(13, 32).   
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• Španělsko

        „Instituto par el Uso Seguro de los Medicamentos“ (ISMP Spain) byl založen v roce 

1999.  Tato organizace sbírá pozorování a zkušenosti vztahující se k potencionálním nebo 

aktuálním  pochybením, která zdravotníci dobrovolně oznámí. ISMP tyto skutečnosti důvěrně 

ošetří, pečlivě recenzuje a analyzuje. Kopii hlášení zasílá lékové agentuře „Spanish Medicine 

Agency“ (AEM) a farmaceutickým společnostem. Informace jsou rovněž sdíleny s americkým 

„Institute for Safe Medication Practice“ (ISMP - US) (13).             

• Švédsko

Ve Švédsku existuje  od roku 1936 „Swedish patient  safety  reporting system“.  Ve 

Švédsku je  aktivních asi  40 národních registrů kvality,  které  tvoří  důležitou základnu pro 

nepřetržité  zlepšování  bezpečnosti  pacientů.  Ve  švédském zdravotnictví  je  na  bezpečnost 

pacientů kladen velký důraz. Jestliže během zdravotní péče pacient utrpěl vážné poškození 

zdraví nebo je vystaven vážnému riziku, veškerý zdravotní pečovatelský personál je povinen 

oznámit  tuto skutečnost  národnímu zdravotnímu ústavu  („National  Board of Health and  

Welfare“). Pokud je pochybení způsobené zdravotníkem velmi závažné, zdravotní ústav předá 

tyto  informace  do  „National  Disciplinary  Board“,  který  rozhodne  o  případných  kárných 

opatřeních.  Také pacient  nebo jeho příbuzný,  který  zvažuje  pochybení  ve  zdravotní  péči, 

může podat oznámení do „National Disciplionary Board“ (13).   

V roce  1990  vydává  „National  Board  of  Health  and  Welfare“ soubor  předpisů  k 

vytvoření  systému  pro  nepřetržité  zlepšování  kvality  a  bezpečnosti  zdravotní  péče. 

Upozorňuje v něm, že většina vážných pochybení  vzniká jako důsledek chyby v systému 

zdravotní péče a  hlavním cílem je těmto pochybením předcházet. Hlášení přes management 

MERS je povinné, není anonymní, poskytuje možnost posoudit příčinu pochybení a poskytuje 

zpětnou vazbu vydáváním doporučení a pokynů ke zvýšení bezpečnosti (13, 61).

Ve Švédsku je tento MERS hojně diskutován odborníky, zejména pro jeho represivní 

přístup. Mnoho zdravotnických profesionálů by totiž neoznámilo závažné lékové pochybení 

kvůli případnému trestu (13, 61).    

  

• Francie

„French  Epidemiologic  network  for  reporting  medication  errors“  („Réseau 

Épidémiogique de l'Erreur Médicamenteuse“ - REEM) je jediný francouzský systém pro 

hlášení lékových pochybení navržený v roce 1998. Program je rovněž dobrovolný a nezávislý. 
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S poskytnutnými informacemi je nakládáno přísně důvěrně. Informace ke zpětné vazbě jsou 

poskytovány  ve  francouzských  zdravotnických  časopisech  (např.  „Revue  Prescrire“,  „Le  

pharmacien hospitalier“). V rámci francouzské neziskové organizace pro zajištění jakosti a 

vyhodnocení lékařské terapie („AAQTE“) působí MERS program menšího rozsahu se stejnou 

zkratkou REEM („Réseau pour Éviter l' Évitable en Médecine“) zaměřený na preventabilní 

pochybení (13).                 

• Dánsko

   Dánský  právní  dokument  „Danish  Act  on  Patient  safety“  přijatý  v  červnu  2003 

parlamentem  zavazuje  praktické  lékaře  oznámit  všechny  nepříznivé  léčebné  události 

národnímu systému  „Dansk Patient Sikkerheds database“. Cílem reportujícího systému je 

učit  se  z  chyb,  ne  trestat,  proto  právní  akt  zajišťuje  rovněž  ochranu  zdravotnických 

profesionálů před represivními výstupy.  Zpětná vazba je poskytována na webových stránkách 

„Dansk Patient Sikkerheds Database“ a v bulletinu „Nyhedsbrev“.

     „Danish  Society  for  Patient  Safety“ má  za  úkol  redukovat  léková  pochybení  v 

primární péči ve spolupráci s  „Danish Pharmaceutical Association“ a  „Danish College of  

Pharmacy Practice“ (Pharmakon) (13).

• Nizozemí

V Nizozemí neexistují celonárodní systémy pro hlášení DRPs. Na lokální úrovni zde 

však  fungují  dobrovolné  a  beztrestné  reportující  systémy  pro  nepříznivé  události,  jsou 

užívané  ve  většině  nemocnic  a  zdravotních  organizacích.  Lékárníci  se  aktivně  zapojují 

zejména do farmakovigilančních aktivit. Signifikantní roli v hlášení ADRs zde hrají veřejní 

lékárníci,  kteří  považují  reportování  za  součást  své  profesionální  povinnosti.  Pro  vážné 

nepříznivé  události  je  hlášení  povinné  holandskému  inspektorátu  „Dutch  Health  Care  

Inspectorate“ (8, 13).           

• Česká republika

V České republice dosud národní MERS neexistuje. Otázka kultury bezpečnosti tak 

zůstává diskutována pouze v rámci managementu nemocnic a zdravotnických zařízení, kde 

významnou  úlohu  sehrává  Spojená  akreditační  komise  (SAK).  Jejím  posláním  je  trvalé 

zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotnické péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických 

zařízení,  poradenské  činnosti,  edukačních  a  publikačních  aktivit  a  spoluprací  s  ostatními 
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národními a zahraničními organizacemi. SAK vydává národní akreditační standardy včetně 

podrobné  metodiky.  Jedním  ze  standardů  řízení  kvality  a  bezpečí  je  zavedení  účinného 

procesu sledování mimořádných/nežádoucích událostí. Tento systém musí být přístupný všem 

zdravotnickým pracovníkům, hlášení musí být důvěrná bez rizika postihu, závažné nežádoucí 

události musí být  intenzivně analyzovány a zpětná vazba využita k zajištění co nejvyššího 

stupně  bezpečnosti  poskytovaných  služeb.  Nemocniční  zařízení  využívají  tuto  metodiku 

SAK,  oproti  tomu  zdravotnické  zařízení  ambulantní  péče  si  samo  stanovuje  konkrétní 

indikátory kvality ke sledování  (které události se považují za nežádoucí/mimořádné) a poté 

musí demonstrovat, jaká rozhodnutí a opatření byla konána na základě sledování těchto dat 

(45).

Dílčí projekty zaměřené na kulturu bezpečnosti používání léčiv byly diskutovány též 

na ademické  půdě  -  první  projekt  v  ČR  zaměřený  na  dokumentaci  lékových  pochybení 

lékárníkem vznikl za spolupráce ČLnK na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové v roce 

2006 (autoři Mgr. J. Malý, Mgr. M. Hojný, Prof. RNDr. J. Vlček, CSc.) (34, 35, 67).

V České republice je organizované pouze spontánní hlášení nežádoucích účinků léčiv 

(ADRs), tuto aktivitu zaštiťuje na národní úrovni  Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

Součástí  farmakovigilanční  aktivity  SÚKL  je  detekce,  hodnocení,  stanovení  rizik  a 

předcházení  nežádoucím účinkům léčiv  nebo  problémům s  nimi  souvisejícími.  Povinnost 

hlásit  podezření  na závažný nebo  neočekávaný nežádoucí  účinek mají  v  ČR každý lékař, 

zubní lékař, lékárník i ostatní zdravotničtí pracovníci. Informace z hlášení jsou vloženy do 

centrální databáze nežádoucích účinků  SÚKL a všechna hlášení jsou odesílána do databází 

nežádoucích účinků Evropské Unie („EudraVigilance“) a do databází WHO (6, 68, 69).  

Též držitelé rozhodnutí o registraci LP mají zodpovědnost za farmakovigilanci. Musí 

zaznamenávat a hlásit SÚKL veškerá podezření na závažný nežádoucí účinek a předkládat v 

pravidelných  časových  intervalech  souhrnnou  zprávu  doplněnou  o  kvalifikovaný  rozbor 

(„Periodic Safety Update Report“ - PSUR) (68, 69).

Farmokovigilanční  oddělení  SÚKL  vydává  regulační  opatření  (změna  textů  v 

příbalových  letácích,  změny  v  dávkování,  změny  způsobu  výdeje,  stažení  z  trhu  atd.), 

pravidelně  publikuje  informační  zpravodaj  „Nežádoucí  účinky  léčiv“,  kde  informuje  o 

nežádoucích účincích LP registrovaných nejen v ČR, ale v celé Evropské Unii. Na webových 

stránkách  SÚKL jsou  zveřejňovány aktuální  výstrahy týkající  se  bezpečnosti  léčiv  (např. 

stahování vadných šarží z trhu atd.). SÚKL také elektronicky rozesílá tzv. „rychlou výstrahu“, 

ve které informuje zdravotníky o výskytu závažného nežádoucího účinku.  SÚKL v rámci 

farmakovigilance  úzce  spolupracuje  s  lékovými  agenturami  ostatních  členských  států 
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Evropské unie (68, 69).

3.5.3.2   Mimoevropské MERS a jejich koordinace  

 

• USA

Ve Spojených státech amerických je bezpečnost farmakoterapie organizována pomocí 

několika spolupracujících organizací („Institute for Safe Medication Practices“ - ISMP & 

„United  States  Pharmacopeia“  -  USP,  „National  Quality  Forum“,  „Food and  Drug 

Administration“  -  FDA),  farmaceutického  průmyslu,  akreditačních  agentur („Joint  

Commission  on  the  Accreditation  of  Healthcare  Organization“  -  JCAHO).  Pod  jejich 

záštitou funguje v USA několik programů pro hlášení lékových pochybení. Povinné programy 

(Colorado, Kansas, Massachusetts, New York) jsou oproti dobrovolným méně efektivní ve 

směru zlepšování lékové bezpečnosti, i když existují výjimky (Pensylvanie) (13, 62).      

Pennsylvania Patient Safety Reporting system (PA - PSRS) je úspěšný program, který 

kombinuje  atributy  systému  dobrovolného  a  povinného.  Vývojem  tohoto  programu  byl 

pověřen „Emergency Care Research Institute“ (ECRI, WHO Collaborating Center) a ISMP. 

PA - PSRS požaduje po všech nemocnicích, porodních centrech a ambulantních chirurgických 

zařízeních  předkládat  zprávy jak  o  vážných  událostech,  tak  o  pochybeních  potenciálních 

(„near misses“).  Zpětná  vazba  je  poskytnuta  uvedením  ve  výroční  datové  zprávě  a  v 

novinách „Patient Safety Advisory“. Celý systém je přísně chráněný a důvěrný. Jeho základní 

principy byly vydané na federální úrovni jako „The Patient Safety and Quality Improvement  

Act“ a v roce 2005 podepsané prezidentem USA (13, 62).

„Institute for Safe Medication Practices“ (ISMP) je národní nezisková zdravotnická 

organizace,  založená  v roce  1994,  sdružující  farmaceuty,  zdravotní  sestry a  lékaře.  ISMP 

zajišťuje program MERP  („Medication Errors Reporting Program“), který je v USA aktivní 

od roku 1975. Program je dobrovolný, zcela důvěrný, nezávislý a beztrestný. ISMP analyzuje 

léková  pochybení  a  výsledky  doručuje  lékařům,  lékárníkům,  zdravotním  sestrám, 

spotřebitelům, farmaceutickým společnostem a úřadům. Informace pro zpětnou vazbu jsou 

uveřejněny ve sloupku „Hospital pharmacy“ a také v mnoha dalších lékařských časopisech a 

na  webových  stránkách.  ISMP  zajišťuje  i  vlastní  publikační  činnost  (časopis  „ISMP 

Medication Safety Alerts!“,  list „ISMP Action Agenda“).  ISMP dále poskytuje vzdělávací a 

poradenské  služby,  podílí  se  ve  spolupráci  s  dalšími  organizacemi  na  provádění  změn 

směřujících ke zvýšení bezpečnosti a vytváření standardů (8, 24, 62).

Jedním z kooperujících subjektů ISMP je „US Pharmacopeia“ (USP). Od roku 1998 
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pracuje  US  Pharmacopeia  s  „MEDMARX“ programem,  což  je  národní,  dobrovolná, 

anonymní, elektronická databáze, kterou využívají zdravotničtí profesionálové k identifikaci 

DRPs.  Účastníci  mají  volný  přístup  k  informacím z  databáze,  což  umožňuje  srovnání  s 

dalšími  daty z jiných regionů.  V roce 1991 byl  tento program sloučen s MERP. Výroční 

zpráva a informace jsou připraveny na základě rozborů a publikovány společně s odhadem 

globálních  trendů  v  několika  časopisech  (např.  „Drug Topics“,  „US Pharmacist“,  „USP 

Quality Review“, „Practitioner's Reporting News“) a na webových stránkách (13, 62).

V roce  1992 se přidává  ke sběru  případů také  „Food and Drug Administration“  

(FDA). FDA shromažďuje signály o pochybeních prostřednictvím „FDA's MedWatch“, který 

přijímá  hlášení  od  zdravotníků  i  pacientů.  FDA  úzce  spolupracuje  s  farmaceutickým 

průmyslem při  monitoringu LP a DRPs s  nimi  spojenými.  FDA poté rozhoduje o změně 

balení, označení a o změnách v názvu LP, které mohou svým designem provokovat chyby. 

Informace ISMP (MERP) jsou vzájemně sdíleny s FDA, veškerá MERP data jsou anonymně 

předkládána FDA k dalšímu zpracování  (11, 13, 62).   

   Joint  Commission on the  Accreditation  of  Healthcare  Organization  (JCAHO) je 

americká  akreditační  komise,  která  přijímá  hlášení  o  vážných  nepříznivých  léčebných 

událostech vedoucích ke smrti či vážnému poškození. Hlášení jsou podávána prostřednictvím 

„Sentinel Events Reporting Program“. Program je sice dobrovolný, ale nemocnicím hrozí za 

neohlášení  takové  události  (o  níž  se  JCAHO  dozví  z  jiného  zdroje)  postih  nebo  ztráta 

akreditace. JCAHO požaduje, aby jí akreditovaná pracoviště měla vypracovaný a používaný 

systém hlášení „hlídaných událostí“ („sentinel events“) a prováděla analýzu zdrojové příčiny 

u  všech  hlášených  případů,  na  jejímž  základě  poté  přijala  opatření  a  změny  vedoucí  k 

prevenci jejich opakování. Zpětná vazba z JCAHO se objevuje v časopise  „Sentinel Event  

Alerts“ a  doporučená  opatření  na  webových  stránkách  „National  Patient  Safety  Goals“ 

(NPSGs) (8, 13, 62, 63).

 

• Kanada

„Institute  for  Safe  Medication Practices  Canada“ (ISMP -  Canada)  je nezávislá 

národní nezisková organizace,  která  se  zavázala  k  rozvíjení  bezpečnosti  farmakoterapie  v 

Kanadě.  Spolupracuje  se  zdravotnickými  subjekty  a  organizacemi,  s  regulačními  úřady, 

politickými činiteli,  farmaceutickým průmyslem, národními a mezinárodními organizacemi 

zabývajícími se otázkami lékové bezpečnosti a v neposlední řadě i s veřejností (55, 70).     

Od  roku  2000  shromažďuje  tento  institut  informace  o  lékových  pochybeních  a 

nežádoucích  událostech  prostřednictvím  „Canadien  Medication  Incident  Reporting  and  
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Prevention System“ (CMIRPS). Kanadští lékárníci se podílí na hlášení lékových pochybení 

přes „Community  Pharmacy  Incident  Reporting  Program“  (CphIR).  Tento  program je 

dobrovolný a anonymní, informace o zpětné vazbě jsou poskytnuty prostřednictvím bulletinu 

(„ISMP Canada Safety Bulletin“), webových stránek a dalších medicínských periodik (13, 

70).

ISMP  -  Canada  se  účastní  spolupráce  v  programech  mnoha  dalších  profesních 

organizací  a  univerzit  (např.  „Canadian  Society  of  Hospital  Pharmacists“,  „Canadian 

Institute for Health Information“,  „Canadian Pharmacists Association“).  Práce, aktivity a 

cíle ISMP - Canada jsou  jsou v souladu s požadavky kanadského institutu pro bezpečnost 

pacientů „Canadian Patient Safety Institute“ (CPSI) a jsou jím podporovány (13, 55, 70).

•           Austrálie

 „Australian Incident Monitoring System“ (AIMS)  je součástí  „Australian Patient  

Safety Foundation“ (APSF) od  roku 1993.  Tento  MERS byl  vytvořen  k  zajištění  kvality 

zdravotní  péče  podle  zákona  o  zdravotním pojištění  a  podepsán  ministrem v  roce  2001. 

Zprávy  do  systému  jsou  přijímány  od  všech  subjektů  zdravotnického  systému,  včetně 

pacientů (13, 71).    

 „Adverse  Medicine  Events  Line“  (AME  Line)  funguje  jako  lékové  informační 

centrum při  „Australian Council for Safety and Quality in Health Care“ v Jižní Brisbane. 

AME Line je interaktivní služba, prostřednictvím které mohou spotřebitelé a pacienti hledat 

informace nebo oznámit jakýkoliv lékový problém (13, 72).

3.6. Příklady spolupráce lékaře a lékárníka v oblasti lékové 
problematiky

Smysluplný a účelný boj proti lékovým pochybením musí být kolektivní práce. Role 

farmaceuta coby konzultanta ve vztahu k farmakoterapii je nezastupitelná, rovněž tak jako 

identifikátora potencionálních nebo aktuálních lékových pochybení a ADEs. Dlouhodobým 

cílem je analýza faktorů,  které mohou pochybení způsobovat, nalézat možnosti  kontroly a 

metody prevence, event. způsoby jejich řešení. Cílem kultury bezpečného používání léčiv je 

tvorba prostředí a podmínek, které umožní pochybení nejen identifikovat a zaznamenat je, ale 

především se z  nich  poučit  v  rámci  diskuze,  a  tak  jejich  výskyt  minimalizovat.  A k této 
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diskuzi je nutná nejen spolupráce lékaře a lékárníka (16, 38).

 Důležitost  meziooborové spolupráce v primární  péči  byla zdůrazněna na výročním 

sympoziu  Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) v Berlíně v červnu 2011. 

Sympozium  neslo  název:  „Nové  příležitosti  v  primární péči:  maximalizace  potenciálu  

lékárníků v interdisciplinárním týmu.“ Na sympoziu byly představeny různé způsoby inovace 

ve  farmaceutické  péči,  např.  sdílení  elektronických  lékových  záznamů,  systematická 

spolupráce s praktickými lékaři, možnost farmaceutů předepisovat léčiva a další. Sympozium 

dokazovalo,  že systematická spolupráce mezi činiteli  zdravotnického systému jednoznačně 

zvyšuje kvalitu péče o pacienta a znamená nemalé finanční úspory pro zdravotnický systém 

(73).

3.6.1 Historický vývoj spolupráce lékárník - lékař v ČR     

Dnešní tržní konkurenční klima v lékárenském prostředí jakoby nenacházelo prostor a 

čas  pro  rozvoj  účelné  spolupráce  lékárníka  s  ošetřujícím  či  předepisujícím  lékařem. 

Identifikace lékových pochybení však nutí  farmaceuta ke komunikaci s lékařem, ale tento 

kontakt  je  často  založen na osobních  vztazích a  ve velkých městech  často chybí  úplně a 

postrádá motivaci obou stran. Konkurence mezi profesemi pramení z nepodložených obav, 

často  diskutované  odlišné  názory  např.  na  generickou  substituci,  generickou  preskripci, 

neochota přijmout lékárníkův poněkud jiný pohled na léčivo atd. staví obě strany na protipóly. 

Farmakoterapie  samotná  je  navíc  po  odborné  stránce  ovlivňována  dvěma fenomény,  a  to 

lékovou a informační explozí. Dalším významným faktorem je faktor ekonomický. Dalo by se 

říci,  že  organizační  propojení  či  kooperace  obou  profesí  dnes  neexistuje,  kontinuální 

vzdělávání probíhá též až na výjimky odděleně (67, 74).

Obecně lze konstatovat, že Česká republika je zemí, kde spolupráce lékaře a lékárníka 

zatím příliš  nefunguje.  Systém zdravotní  péče  nevede  ke  spolupráci,  ale  spíše  k  výrazné 

konkurenci, což  přináší i nezdravé důsledky. Lékárníci v každodenní praxi často na své snahy 

rezignují, když  opakovaně nenaleznou společnou řeč s lékařem. V praxi většina lékařů nerada 

a  neochotně  přistupuje  k  diskuzi  o  bezpečnosti  farmakoterapie.  Identifikace  problému 

lékárníkem většinou vyvolá asertivní, negativně excitovanou reakci předepisujícího lékaře s 

tvrzením, že takto to mají léty prověřené a vyzkoušené, a snaží se rozhovor co nejrychleji 

ukončit. O něco příznivější se zdá být situace v menších městech, kde se často lékař i lékárník 

znají osobně a oba navíc dobře znají i pacienta. Přístup k řešení problému tak bývá vstřícnější 
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(16, 67).

Jako  pozitivnější  v  tomto  směru  se  jeví  doba  tehdejšího  Československa,  kdy 

zdravotnická správa byla zcela v rukou státu a lékaři a farmaceuti nebyli nuceni zabývat se 

otázkami tržního hospodářství a konkurence a „měli čas“ podílet se na provádění rozborů a 

školení odborníků.  Tehdy existovaly v rámci  Ústavů národního zdraví (ÚNZ) a nemocnic 

komise  pro  účelnou  farmakoterapii.  Československo  v  tomto  směru  tehdy  patřilo  k 

nejvyspělejším státům světa (67).

Faktor  ekonomický inicioval  v roce 1995 v ČR zavedení tzv.  pozitivních listů  pro 

předepisování  LP  pro  lůžková  oddělení  nemocnic.  Vznik  pozitivních  listů  vycházel  ze 

zahraničních  zkušeností  a  z  farmakoekonomického  pohledu  bylo  toto  opatření  bezesporu 

přínosem. Např. v roce 2007 byl zaveden i ambulantní pozitivní list - tento projekt zrealizoval 

např.  pražský  IKEM,  ale  ani  toto  opatření  nemělo  velkou  podporu  lékařů.  Odborná 

komunikace  lékařů  a  klinických  farmaceutů  (s  konzultacemi  farmakoterapie  u  lůžka  a 

kontrolou lékových karet pacientů) se rozvíjí pomalu. Problémem může být i ochota lékařů 

přijímat na svá oddělení klinické farmaceuty oprávněné nahlížet do jimi stanovené terapie 

(74).

V  roce  2005  byly  zaznamenány  snahy  lékárníků  o  vznik  tzv.  „kroužků  účelné 

farmakoterapie“ po  vzoru  z  Nizozemí,  kdy cílenou spoluprací  se  Sdružením praktických 

lékařů  usilovali  po  holandském  vzoru  o  vytvoření  kooperujících  vazeb  mezi  lékaři  a 

lékárníky. Projekt neměl velkou úspěšnost, výsledkem byly pouze ojedinělé případy funkční 

spolupráce obou profesí (37, 67, 74).

Jakýmsi  ideovým mottem této problematiky vztahů lékař a lékárník je výrok prof. 

RNDr. PhMr. Jana Solicha, CSc.: „Mezi dobrým lékařem a dobrým lékárníkem (myšleno na 

odborné úrovni) budou vztahy vždy v pořádku. Úkoly a poslání jsou jasně rozděleny a oba 

vědí,  že se právě v odborné oblasti  navzájem potřebují.  Lékárník je často tím,  kdo může 

zachytit či odstranit zaváhání lékaře. Lékař je tím, kdo pomůže pacientovi, na jehož potíže 

lékárník upozorní.  Farmacie je sestrou medicíny,  a proto je vzájemná spolupráce vždy ku 

prospěchu nemocného.“ (67).

3.6.2 Zkušenosti z Evropy

 3.6.2.1   Nizozemí  

Vzájemný  partnerský  vztah  a  kolegialita  holandských  lékařů  a  lékárníků  je  velmi 
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inspirativní  pro  odborníky  ostatních  zemí.  Existence  a  funkčnost  tamních 

farmakoterapeutických  komisí  dokazuje,  že  ze  vzájemné  spolupráce  profitují  nejen  sami 

zdravotníci,  ale  především  pacienti  a  rovněž  zdravotnický  systém.  Díky  práci  v  těchto 

komisích mají lékárníci v Holandsku image odborníků na léčiva na slovo vzatých (37).

Vznik těchto farmakoterapeutických kroužků se datuje do 70. let minulého století jako 

iniciativa mladých lékárníků, kteří  usilovali  o uplatnění své odbornosti  v denní lékárenské 

praxi.  Cílem  byla  kontrola  správnosti  preskripce  a  kvality  léčby  (systémem  „lékových 

průkazek pacientů“), poradenství a edukace pacientů. Poznatky z těchto šetření začali sdělovat 

předepisujícím lékařům, což iniciovalo vznik zpočátku nepravidelných setkání. Tak vznikly 

první  kroužky „Farmaco  Therapie  Overleg“  (FTO). Účast  byla  vždy  dobrovolná  a  bez 

jakékoliv  odměny.  Již  v  80.  letech  vláda zareagovala a  odhadla výhodný potenciál  těchto 

komisí (zvýšení kvality zdravotnické péče a zejména ekonomické úspory pro systém). Práci 

začala odměňovat, podílet se na jejím řízení a poskytovat pomoc. V roce 1986 začal fungovat 

projekt „Spolupráce mezi rodinným lékařem a lékárníkem“, v roce 1991 přeměnila vláda tyto 

dobrovolné FTO spolky v profesionální organizace s pravidelnými aktivitami a řádnými členy. 

Účast praktických lékařů je finančně ohodnocena (37, 75).          

FTO neboli  také  PTAM („Pharmacotherapeutic  audit  meeting“)  sestává  z  6  -  10 

lékařů a 6 - 10 farmaceutů setkávajících se v rámci určitého regionu, a to zpravidla jednou 

měsíčně. Práce v této komisi je považována za nedílnou součást profesní činnosti, jejímž cílem 

je  zlepšení  kvality  preskripce.  Lékaři  získávají  nové  poznatky  o  léčivech  a  měli  by  být 

přístupni a ochotni změnit případně své preskripční návyky či přijmout určitou standardizaci 

preskripce navrženou lékárníky. K dosažení takového cíle je nezbytná objektivita informací, 

efektivní komunikace a diskuze, využití zpětné vazby a mnohé další předpoklady. Na základě 

preskripčních  statistik  (získaných  od  zdravotních  pojišťoven)  jsou  vytvářeny  pozitivní 

seznamy léčiv a doporučené postupy - guidelines, jejichž dodržování je výhodné pro lékaře, 

lékárníka i pacienta. Obecně jsou tato guidelines dodržována ze 70 %, náplní práce PTAM je i 

hodnocení racionálních důvodů, kdy je výhodné odchýlit se od standardů (37, 75, 76, 77).

Indikátorem správné preskripce není pouze hodnocení dodržování pozitivních seznamů 

a guidelines, ale zahrnuty jsou i faktory ekonomické, například objem předepsaných generik, 

celkové náklady a počty balení, procento předepsaných léčiv s neprokázaným účinkem dle 

EBM. Ačkoliv trend zvyšování zdravotnických i farmaceutických nákladů se nevyhýbá ani 

Nizozemí,  farmaceutický  podíl  na  celkových  zdravotnických  výdajích  je  v  Nizozemsku 

mnohem nižší v porovnání s ostatními evropskými zeměmi jako jsou Německo, Velká Británie 

a Francie. Holandská vláda výrazně stimulovala používání generické substituce lékárníkem (i 
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prostřednictvím FTO), dnes patří Nizozemí do skupiny zemí s nejvyšším podílem používání 

generických LP (37, 78).        

Ukazatelem správné  preskripce  a  náplní  práce  FTO  je  v  neposlední  řadě  pacient, 

hodnotí  se  počet  LP,  lékové  interakce,  duplicity,  compliance,  délka  léčby,  léková  historie 

pacienta (37).     

 Nizozemský institut „The Dutch Institute for the Proper Use of Medicine“ podporuje a 

iniciuje  místní  a  regionální  realizace  projektů  na  zlepšování  kvality  používání  léčiv  a 

podporuje  místní  PTAM.  Komisím  poskytuje  metodické  zázemí,  dodává  informační  a 

osvětové  materiály  a  nabízí  ucelené  programy  pro  určité  oblasti  farmakoterapie  (např. 

preskripce  u  seniorů).  Institut  ročně  hodnotí  na  základě  stanovených  indikátorů  úrovně 

jednotlivých PTAM. Účast na zasedáních PTAM je považována nizozemskými akreditačními 

za standard kvality a je podmínkou pro získání příslušné akreditace zdravotnického zařízení 

(75).

3.6.2.2   Švédsko          

V posledních přibližně deseti  letech byl  ve Švédsku zřejmý stále rostoucí důraz na 

identifikaci, rozlišení a dokumentaci DRPs. V roce 1995 byl vyvinut klasifikační systém pro 

dokumentování DRPs. V roce 2001 se stává tento klasifikační systém DRPs součástí softwaru 

všech lékáren. V roce 2004 vzniká národní databáze DRPs („SWE-DRP“) pro sběr, analýzu a 

intervenci DRPs na celostátní úrovni. Ve 160 lékárnách dochází k zavedení lékových profilů 

pacienta  a  nový  národní  registr  lékových  profilů  pacientů  se  stal  dostupný  v  roce  2006. 

Národní databáze „SWE-DRP“, lékové pacientské profily a národní lékový registr poskytují 

příležitost k růstu lékárenské péče v praxi i výzkumu (4).  

V této době jsou publikovány výsledky studií zaměřené na zhodnocení klinických a 

ekonomických výsledků intervencí v souvislosti s DRPs, dále jsou testovány klíčové otázky 

pro lékové poradenství a konzultační činnost s cílem usnadnit odhalení lékových pochybení. 

Studie provedená v roce 2009 ve Švédsku dokazuje, že 68 % intervencí lékárníka podpořilo 

farmakoterapeutický  efekt  a  32  %  znamenalo  předejití  či  zabránění  vzniku  nežádoucích 

účinků. Extrapolací do celonárodního švédského systému byly odhadnuty potenciální roční 

úspory  finančních  nákladů  společnosti  na  358  miliónů  euro.  Studie  tak  dokazují,  že 

farmaceutické intervence a tudíž i kontakty s předepisujícím lékařem jsou klíčové pro odhalení 

DRPs.  Přesvědčivé poměry nákladů a výnosů těchto činností  by měly být  prezentovány a 

podporovány a farmaceuti i lékaři přiměřeně za tyto služby odměňováni (79, 80, 81).

51



 Švédský lékárenský systém byl až do nedávné doby unikátní v tom, že byl organizován 

do jednoho vládou vlastněného řetězce Apoteket AB (v roce 2006 byl tvořen 800 lékárnami 

veřejnými  a  80  nemocničními).  V  roce  2009  však  dochází  ve  Švédsku  k  liberalizaci 

lékárenského trhu a deregulace znamená vznik nových lékáren. Nabízí se otázka, zda v tržním 

a marketingovém prostředí  zůstane nadále odhalování a řešení DRPs jedním z nejdůležitých 

úkolů  lékárenské  péče.  Současné  problémy,  které  Švédsko  řeší,  jsou  podpora  malých  a 

středních lékáren po deregulaci a pokles spokojenosti veřejnosti s lékárenskou péčí a službami 

(4).

3.6.2.3   Velká Británie  

Lékárenská péče ve Velké Británii je v mnoha směrech unikátní a inspirativní pro svůj 

široký  rozsah  možností,  aktivit  a  služeb  poskytovaných  v  rámci  farmaceutické  péče. 

Farmaceuti ve Velké Británii postupně od 90. let přebírají nové role a zodpovědnost v primární 

zdravotnické  péči.  V roce  2003  je  zveřejněním dokumentu  „Vize  pro  farmacii“  uvedeno 

několik nových rolí  lékárníka a požadavků na rozšíření služeb poskytovaných lékárnami a 

jejich zapojení do NHS (82, 83).    

Rozšířené  služby lékáren  jsou soustředěny na  pacienta  a  jsou  podmíněny efektivní 

spoluprací s lékaři. Mezi tyto služby patří konzultační činnost, poradenské služby v oblasti 

OTC a  samoléčby,  monitoring  onemocnění  (diabetes  mellitus,  hypertenze).  Farmaceutické 

konzultace jsou poskytovány i v ošetřovatelských a pečovatelských domech. Realizován byl 

pilotní projekt „walk-in klinik“, kde se lékárníci podíleli přímo na léčbě lehčích onemocnění. 

V lékárnách se provádí měření krevního tlaku, testování alergií, mnohé z těchto činností jsou 

dotované státem nebo  přímo hrazené  NHS.  Běžnou  praxí  je  doručování  LP až  do  domu. 

Samozřejmostí je používání elektronických lékových karet pacienta (83, 84).

V roce 2003 byla ve Velké Británii  představena tzv.  doplňková preskripce,  tzn.  že 

léčivo  může  za  určitých  okolností  předepsat  lékárník  vyškolený  jako  předepisující 

(„prescribing pharmacist“). Aby se lékárník stal „prescribing pharmacist“ musí mít patřičné 

vzdělání s akreditací, absolvovat následný školící program a musí se zaregistrovat u Královské 

farmaceutické  společnosti.  Tento  projekt  byl  představen  v  roce  2003.  Jedná  se  vlastně  o 

partnerský  kooperativní  vztah  mezi  praktickým  lékařem  a  lékárníkem,  kdy  lékař  stanoví 

diagnózu a určí léčbu a lékárník pacienta monitoruje a předepíše následně léčiva. Pacient musí 

souhlasit s úmluvou o doplňkové preskripci, ta musí být v souladu s klinickým plánem léčby 

pacienta a je povinností o ní udržovat přesné a úplné záznamy. Samozřejmostí je i efektivní 
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komunikace s dalšími lékaři zapojenými do péče o pacienta (85, 86).

Dále  zde  od  roku  2006  existuje  tzv.  nezávislá  preskripce,  tzn.  že  kvalifikovaní 

předepisující  lékárníci  mohou předepsat  jakékoliv vhodné registrované léčivo (s  výjimkou 

léčiv  omamných  a  psychotropních)  pro  zdravotní  obtíže,  které  mají  ve  své  kompetenci. 

Pacienti  jsou  s  touto  službou  velmi  spokojeni,  chválí  si  přístup  a  dostatek  soukromí  na 

rozhovor  a  věří  v  schopnosti  lékárníka  předepsat  účinné  a  bezpečné  léčivo.  Nezávislá 

preskripce se integruje do služeb NHS (předepisující lékárník může předepsat léčivo na recept 

hrazený NHS) a uvažuje se o jejím rozšíření (83, 85, 86).

„Medicine Use Review“ (MUR) znamená provádění lékových auditů, zaměřených na 

dodržování  léčby ze strany pacientů s  dlouhodobou polyfarmakoterapií.  Proces  „Medicine 

Use Servise“ je  zhodnocení  užívání  léčiv.  Tato  služba  byla  první  finančně  ohodnocenou 

službou v rámci NHS a provádí ji pouze certifikovaný lékárník. Podmínkou pro pacienta je 

minimálně tříměsíční vyzvedávání LP v určité lékárně a pacient má poté na bezplatné MUR 

nárok jednou ročně. MUR zpracovává přehled o tom, jak pacient užívá předepsané LP i další 

OTC. Stěžejními principy jsou identifikace případných DRPs, nabídnutí  možných řešení  a 

podpora adherence k léčbě. Tato analýza a doporučení jsou pak poskytnuty pacientovi a jeho 

praktickému lékaři, kteří podle ní stanoví další postup (84, 87, 88).

„New Medicine Service“ je nová nadstandardní služba britských lékáren nabízená od 

října 2011. Podstatou služby je podpora lékové adherence u chronických pacientů, kterým je 

předepsán  nový  přípravek.  Znamená  to  aktivní  zapojení  pacienta  do  léčby,  instrukce  k 

selfmanagementu a zvýšení hlášení o případných ADEs. Pilotní projekt nyní zahrnuje čtyři 

terapeutické  oblasti  (respirační  onemocnění  a  CHOPN,  diabetes  melitus  II.  typu, 

antikoagulační léčbu a hypertenzi). Služba je honorována v rámci NHS. Již šest měsíců po 

zavedení byla tato služba vyhodnocena jako velmi úspěšná, zaznamenala tisíce intervencí a 

službu v současnosti poskytuje 70 % lékáren (89).

3.6.2.4   Německo                                        

Moderní  pojetí  farmaceutické  péče  je  v  Německu  rozvíjeno  od  počátku  90.  let. 

Hlavním  iniciátorem  různých  inovací  farmaceutických  služeb  bylo  Spolkové  sdružení 

německých  lékárenských  svazů  („Bundesvereinigung  Deutscher  Apothekerverbände“- 

ABDA). V jednotlivých spolkových zemích bylo realizováno několik projektů zaměřených na 

optimalizaci farmakoterapie a aktivní řešení DRPs (pod záštitou ABDA a univerzit v Berlíně a 

Bonnu) (90, 91, 92).
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Německé  lékárny  poskytují  řadu  nadstandardních  služeb  (především  konzultační 

činnost) a jsou začleněny do specializovaných programů (poradenství pro diabetiky, „lipidový 

management“, péče o pacienty s hypertenzí a astmatem), rozvíjí se projekt „domácí lékárna“ 

(registrace pacienta v jedné lékárně) (92, 93, 94, 95). Další rozšířenou službou německých 

lékáren  je  zásobování  pečovatelských  domů  (domů  pro  seniory)  léčivými  přípravky 

(„heimversorgung“). Jedná se o právní vztah mezi lékárnou a domem podle vlastní smlouvy. 

Lékárník dohlíží nad uložením léčiv v pečovatelském době, pořádá přednášky o léčivech pro 

personál, řeší DRPs s pacienty, předepisujícím lékařem a zaměstnanci domova (96).

Každá  lékárna  je  povinna  poskytovat  informace  o  léčivech  nejen  pacientům,  ale  i 

lékařům, vyhláškou je stanoveno, jaké informační zdroje musí být v lékárně k tomuto účelu k 

dispozici. Tato kooperace lékař – lékárník však existuje v praxi pouze na regionální úrovni, též 

kontinuální vzdělávání probíhá až na výjimky odděleně (projekty společného setkávání při 

řešení DRPs se objevily např. v Bavorsku). V Německu nechybí lékařům zpětná vazba v jejich 

preskripci, tu však poskytují zdravotní pojišťovny. Pravidelně dostává každá ordinace rozbory 

a  doporučené  postupy,  z  nichž  lékař  může  posoudit  správnost  svého  rozhodování  ve 

farmakoterapii s ohledem na pacienta i na ekonomickou stránku (92, 97).   

Od  roku  2006  se  v  Německu  plánuje  zavedení  čipové  elektronické  e-karty,  která 

znamená další rozšíření spolupráce s lékaři. V říjnu 2011 se rozeběhla další fáze testování e-

karty, zatím však bez hmatatelného úspěchu (92). 
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4 Experimentální část

4.1 Metodika

Základem projektu bylo sledování a analýza lékových problémů s ohledem na význam 

intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům.

Charakteristika farmaceuta (řešitele), který pozorování prováděl: žena, 36 let, atestace 1. 

stupně v oboru lékárenství, 8 let praxe ve veřejné lékárně.   

Charakteristika lékárny a obce, v níž bylo pozorování prováděno: veřejná lékárna s dvěma 

farmaceuty  a  jednou  farmaceutickou  asistentkou,  lékárna  je  v  obci  jediná.  Malá  obec  se 

nachází v Libereckém kraji o počtu 6 000 obyvatel, se spádovou oblastí cca 2 000 obyvatel. V 

obci zajišťují zdravotní péči čtyři praktičtí lékaři, dva pediatři, tři stomatologové a 2x týdně 

gynekolog. Žádný odborný lékař v obci nepůsobí.  

Řešitelka zaznamenávala v průběhu 2 x 30 pracovních dní  (první fáze:  září  -  říjen 

2011, druhá fáze: březen - duben 2012) lékové problémy odhalené při dispenzaci v lékárně. 

Každý zaznamenaný DRP byl zanesen do vytvořené elektronické databáze. Webový formulář 

obsahoval  údaje  o  pacientovi  (věk,  pohlaví,  další  užívaná  léčiva,  příp.  onemocnění  a 

diagnózy),  údaje  o  konkrétním  DRP (popis  odhalení,  možná  příčina,  závažnost),  údaj  o 

pravděpodobném chybujícím subjektu  (kód  lékaře),  popis  navržené  intervence  a  výsledek 

případu  (formulář  podrobněji  viz  příloha  č.1). Pochybení  administrativního  charakteru 

(chybějící razítko lékaře, jeho podpis atd.) nebyla do studie zahrnuta. Zaznamenávány byly 

všechny  ostatní  DRPs  znamenající  případné  riziko  pro  pacienta  (např.  léková  interakce, 

poddávkování, podrobněji viz kapitola 4.1.1. Metodika observační části).    

Mezi dvěma pozorovacími fázemi byl uspořádán edukační seminář pro předepisující 

lékaře.  Náplní  a  cílem  tohoto  setkání  byla  společná  diskuze  nad  lékovými  problémy 

popsanými v kazuistikách ze zaznamenaných případů lékových pochybení v první observační 

fázi projektu.     

Poté následovala druhá fáze pozorování, při níž byly opět DRPs zaznamenávány výše 

popsaným způsobem.

Všechny  zaznamenané  DRPs  byly  posouzeny  řešitelkou,  zhodnoceny  jiným 
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farmaceutem (některé případy popř. překlasifikovány) a řešitelkou analyticky zpracovány. Při 

zpracování DRPs  byl u každého případu hodnocen pouze jeden lékový problém, který byl 

lékárníkem (řešitelkou práce) prvotně zachycen bezprostředně při dispenzaci.

4.1.1 Metodika observační části

Každý recept s pochybením identifikovaným farmaceutem při dispenzační činnosti v 

lékárně byl označen spolu s poznámkou o době věnované případu a kdykoliv poté zanesen do 

elektronické databáze. Každý den byl zaznamenán celkový počet receptů a počet LP vydaných 

řešitelkou provádějící pozorování.     

    

DRPs, které byly v rámci studie sledovány:

•  Špatná indikace léčiva pro daný zdravotní problém

•  Léčivo nevhodné pro pacienta z důvodu jeho věku, klinického stavu,

             stavu eliminačních orgánů

•  Zbytné léčivo

•  Léčivo předepsáno pro jiného pacienta

•  Záměna nebo předepsání jiného LP (omyl)

•  Kontraindikace

•  Preskripce léčiva přes známou idiosynkrasii, alergický projev u pacienta  

•  Duplicitní preskripce

•  Lékové interakce

•  Překročení maximální doporučené dávky

•  Poddávkování

•  Nevhodný timing léčiva

•  Chybějící údaj v signatuře

•  Nevhodná doba podávání léčiva, nevhodné množství předepsaného léčiva

•  Jiná chyba v dávkování

•  Nevhodná léková forma

•  Zaměněná nebo chybějící síla LP

•  Zaměněná nebo nevhodná léková forma LP

•  Nevhodný zásah do lékové formy LP
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•  Ohrožení stability a účinku léčiva

•  Inkompatibility, nevhodné pomocné látky u IVLP

•  Jiná pochybení v preskripci 

Položky formuláře:

•  Rok narození

•  Pohlaví

•  Bližší popis pacienta

•  Typ receptu (tištěný, psaný rukou)

•  Název léčivého přípravku (vč. síly, balení)

•  Místo, kde pochybení pravděpodobně vzniklo

•  Kód lékaře

•  Chybující subjekt

•  Jak byl DRP odhalen?

•  Typ DRP

•  Kdo na DRP upozornil?

•  Podrobný popis DRP

•  Doba věnovaná DRP

•  Pravděpodobná příčina

•  Intervence navržená farmaceutem

•  Konzultace s předepisujícím lékařem (jeho názor na intervenci, její akceptace)

•  Další konzultace (kolega, Mikro-verze AISLP, literatura atd.)

•  Doporučení, jak případu preventivně bránit

•  Ostatní farmakoterapie

4.1.2. Metodika edukačního semináře

Seminář byl koncipován jako společné setkání lékařů a farmaceutů s cílem společně 

diskutovat a řešit odhalená léková pochybení a konfrontovat pohled lékárníka a pohled lékaře 

na danou problematiku. Vybrané případy byly prezentovány formou kazuistik (viz příloha 

č. 2).
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 4.1.3 Metodika analytické části

Data  získaná  za  obě  období  byla  klasifikována  a  následně  vyhodnocena  pomocí 

frekvenční analýzy dle následující osnovy:

1. Základní údaje (celkový počet DRPs a jejich zhodnocení, počet vydaných receptů)

2. Charakteristika předepisujících lékařů (věk, délka praxe, počet identifikovaných 

DRPs)

      3.   Charakteristika identifikovaných DRPs

a. místo, kde a kdo chyboval, způsob odhalení, doba věnovaná DRP,

b. charakteristika pacientů (věk, pohlaví),

c. charakteristika lékařských předpisů (způsob preskripce),

d. charakteristika DRP (kdo upozornil, typ pochybení, klasifikace dle ATC, 

pravděpodobná příčina),

e. intervence navržená farmaceutem,

f. konzultace s lékařem (akceptace intervence),

g. nezávislé zhodnocení intervence farmaceuta

       4.   Zhodnocení dopadu edukačního semináře 

U případů DRPs diskutovaných na setkání s lékaři byla vyjádřena jejich četnost v první 

a druhé fázi studie. Hodnocen byl i vliv na eliminaci dalších potenciálních lékových rizik a 

nevhodných  preskripčních  návyků,  kterých  se  seminář  dotkl.  Zmíněny  byly  i  subjektivní 

pohledy zúčastněných.    

4.1.4  Metodika komentářů k případům

Vybrané  případy  DRPs  byly  řešitelkou  práce  diskutovány  a  posouzovány  dle 

dostupných  informačních  zdrojů  zaměřených  na  farmacii  a  medicínu.  Pozornost  byla 

zaměřena  na  prvotní  lékový problém, který byl  identifikován při  dispenzaci.  Další  lékové 

problémy, které z kazuistiky vyšly najevo, nebyly detailněji diskutovány, byly příp. pouze v 

komentáři  zmíněny.  Komentář  obsahoval  navržené řešení zpracované v souladu s principy 

algoritmu SAZE (viz kapitola 3.4.3.1 Algoritmy pro identifikaci, vyhodnocení a intervenci u 

DRPs),  jeho  zdůvodnění  (včetně  použitých  informačních  zdrojů),  pohled  předepisujícího 

lékaře (pokud byl znám) a konečný výsledek případu.
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4.2 Výsledky

4.2.1 Základní údaje        

 Během první fáze projektu bylo zaznamenáno 171 DRPs, během druhé fáze 160 

DRPs. Všechny identifikované případy byly předloženy farmaceutovi, který prováděl 

kontrolu, ke zhodnocení:    

Tab. 5 Frekvenční analýza: Zhodnocení DRPs

Analýza pochybení Počet v 1. fázi % Počet v 2. fázi %

Pochybení ANO 160 93,6 142 88,8

Pochybení NE 3 1,8 3 1,8

Nebylo možno posoudit 8 4,6 15 9,4

Celkem 171  100 160  100
 

Jako DRPs pro další analýzu byly uvažovány pouze případy zhodnocené jako pochybení 

a případy, které nebylo možné zcela jednoznačně vyhodnotit (celkem 325 DRPs).   

 

Tab. 6 Frekvenční analýza: Celkový počet identifikovaných DRPs

Počet  
DRPs

Počet  
receptů 

Počet LP Počet  
pacientů

Počet  
DRPs/10 

LP

Počet  
DRPs/10 
pacientů 

Počet  
DRPs/1 

den

1. fáze
projektu 168 1368 1780 1146 1 1,5 5,6

2. fáze 
projektu      157 1496 1975 1282 0,8 1,2 5,2

Celkem 325 2864 3755 2428 0,9 1,3 5,4

  
Výskyt DRPs identifikovaných farmaceutem činil 8,7 % (vztaženo k vydaným LP).
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4.2.2 Charakteristika předepisujících lékařů

Tabulka č.7 charakterizuje lékaře, pro které byl určen edukační seminář. Jednalo se o 

lékaře provozující v obci lékařskou praxi. Těmto lékařům byl v projektu přiřazen identifikační 

kód, pod nímž byly DRPs zaznamenávány. V tabulce nejsou zahrnuty identifikované případy 

DRPs  způsobené  jinými  lékaři  (34  případů),  kteří  nebyli  přizváni  k  účasti  na  edukačním 

semináři.   

Tab. 7 Charakteristika předepisujících lékařů a počet jimi způsobených DRPs

Kód lékaře 1 (Praktický 
lékař)

2 (Praktický 
lékař)

3 (Praktický 
lékař)

4 (Praktický 
lékař)

5 (Dětský 
lékař)

6 (Dětský 
lékař)

 

  CelkemVěk (v letech)      61      51      49      58      45      66

Délka praxe 
(v letech)      34      19      20      29      18      39

Celkový počet 
předepsaných 
receptů

1. fáze 195 334 243 137 144 178 1 231

2. fáze 184 328 263 135 198 189 1 297

Celkem 379 662 506 272 342 367 2 528
 Celkový počet
zachycených
DRPs

1. fáze 29 33 17 26 27 18 150

2. fáze 29 31 16 22 19 24 141

Celkem 58 64 33 48 46 42 291 
Četnost pochybení 
vzhledem k počtu 

předepsaných receptů     
   15,3 % 9,7 % 6,5 % 17,6 % 13,5 % 11,4 % 11,5 %

            Průměrný věk lékařů = 55 let; průměrná délka praxe = 26 let.

Počet  DRPs způsobených lékaři  zahrnutými  do projektu činil  89,5 % z  celkového 

počtu identifikovaných DRPs. Počet jimi předepsaných receptů činil  88,3 % (N = 2864). 

4.2.3 Charakteristika identifikovaných lékových problémů

4.2.3.1   Místo vzniku lékového problému, způsob odhalení, doba věnovaná problému, kdo   

chyboval

K pochybení nejčastěji došlo na pracovišti praktického lékaře (214 případů) a dětského 
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lékaře  (88  případů).  Z  ambulancí  odborných  lékařů  (kardiologie,  interna,  gynekologie, 

alergologie,  ortopedie,  psychiatrie)  pocházelo  11  případů  DRPs.  Z  ordinace  praktického 

zubního lékaře bylo zachyceno 6 případů DRPs. Z ambulancí nemocnice (neurologie, LDN) 

pocházelo 6 případů pochybení.     

 

Obr. 2 Grafické znázornění místa vzniku DRPs (celkem z obou fází, N = 325) 

 

Tab. 8 Frekvenční analýza: Chybující subjekt

Chybující subjekt 1. fáze projektu 2. fáze projektu

Počet DRPs             % Počet DRPs %

Lékař 161 95,8 % 152 96,8 %

Zdravotní sestra 7 4,2 % 5 3,2 %

Celkem 168 100 % 157 100 %
 

Všechny případy DRPs byly identifikovány řešitelkou práce při dispenzační činnosti 

v lékárně.  Doba věnovaná DRP činila nejčastěji  do 5 minut (265 případů, 81,5 %),  v 46 

případech do 10 min (14,2 %), v 11 případech se lékárník věnoval DRPs 10 - 15 minut 

(3,4 %), ve 2 případech do 20 minut (0,6 %), v 1 případě nad 20 minut (0,3 %).  
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4.2.3.2   Charakteristika pacientů  

Obr. 3 Grafické znázornění pacientů dle pohlaví (celkem z obou fází, N = 325) 

Obr. 4 Grafické znázornění pacientů dle věku (celkem z obou fází, N = 325)

Průměrný věk = 50 let

Medián věku = 60

4.2.3.3   Charakteristika lékařských předpisů  

        
Tab. 9 Frekvenční analýza: Rozdělení lékařských předpisů dle způsobu preskripce 

(celkem z obou fází, N = 325)  

Lékařský 
předpis

Na PC a 
vytištěný

Psaný rukou Kombinace Jiné způsoby

Počet DRPs 173 144 6 2

% 53,2 % 44,3 % 1,9 % 0,6 %
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4.2.3.4   Charakteristika lékového problému  

4.2.3.4.1 Typ lékového problému

Tab. 10 Frekvenční analýza: Typ lékového problému   

Č. Typ lékového problému Počet  v  
1. fázi    

Počet v 2.  
fázi

Celkem v
%

1 Špatná indikace léčiva pro daný zdravotní problém 17 19 11,1 %
2 Léčivo nevhodné pro pacienta z důvodu jeho věku, 

klinického stavu, stavu eliminačních orgánů 15 16 9,6 %

3 Zbytné léčivo 7 3 3,1 %
4 Léčivo předepsáno pro jiného pacienta 3 4 2,2 %
5 Záměna nebo předepsání jiného LP (omyl) 0 2 0,6 %
6 Kontraindikace 2 3 1,5 %
7 Preskripce léčiva přes známou idiosynkrasii, 

alergický projev u pacienta 1 1 0,6 % 

8 Duplicitní preskripce 8 16 7,4 %

9 Léková interakce 19 10 8,9 %
10 Překročení maximální doporučené dávky 12 21 10,2 %
11 Poddávkování 9 11 6,2 %
12 Nevhodný timing léčiv 6 12 5,5 %
13 Chybějící údaj v signatuře 11 5 4,9 %
14 Nevhodná doba podávání léčiva, nevhodné 

množství předepsaného léčiva 23 11 10,5 %

15 Jiné pochybení v dávkování 18 6 7,4 %
16 Nevhodný, špatný způsob podání 0 2 0,6 %
17 Zaměněná nebo chybějící síla LP 3 0 0,9 %
18 Zaměněná nebo nevhodná léková forma 1 3 1,2 %
19 Nevhodný zásah do lékové formy 1 3 1,2 %
20 Ohrožení stability a účinku léčiva 1 2 0,9 %
21 Inkompatibility, nevhodné pomocné látky u IVLP 1 0 0,3 %
22 Jiná pochybení v preskripci 10 7 5,2 %

Celkem 168 157  100 %
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Též graficky znázorněno:        

 

Obr. 5 Grafické znázornění typu lékového problému I
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Obr. 6  Grafické znázornění typu lékového problému II 

(celkem z obou fází, N = 325)      

4.2.3.4.2 Klasifikace lékového problému dle ATC skupin  

V případech typu „léková interakce“ a „duplicity“ byla klasifikována dle ATC vždy 

obě (příp. více) LČ, jichž se pochybení týkala. 
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Tab. 11 Klasifikace DRPs dle ATC skupin    

ATC skupiny Označení  
ATC 

skupiny

Počet v 1.  
fázi

Počet v 2.  
fázi

Celkem v 
%

Trávicí ústrojí a metabolismus A 11 13 6,3 %
Krev a krvetvorné systémy B 3 1 1,1 %
Kardiovaskulární systém C 62 53 30,3 %
Dermatologika D 17 13 7,9 %
Urogenitální systém a pohlavní hormony G 2 0 0,5 %
Systémová hormonální léčiva s výjimkou 
pohlavních hormonů a inzulinů H 1 0 0,3 %

Antiinfektiva pro systémovou aplikaci J 41 33 19,4 %
Muskuloskeletální systém M 19 20 10,3 %
Nervový systém N 20 20 10,5 %
Antiparazitika, insekticidy a repelenty P 1 1 0,5 %
Respirační systém R 16 29 11,8 %
Smyslové orgány S 3 1 1,1 %
Ostatní (cytostatika+imunomodulační LČ, různé přípravky) L,V 0 0 0 %

Celkem   196 184 100 %

Též graficky znázorněno:

Obr. 7 Grafické rozdělení DRPs dle ATC klasifikace (celkem z obou fází, N = 380)
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4.2.3.4.3 Kdo na lékový problém upozornil

Obr. 8 Grafické znázornění subjektu, který na DRP upozornil 

            (celkem z obou fází, N = 325)

Do kategorie  „někdo jiný“  byl řazen pacient  (rodič  dítěte  mladšího  než  15 let  byl 

chápán jako pacient)  a příp. jiná osoba, která LP v lékárně vyzvedávala (manželka, soused, 

ošetřovatelka atd). 

4.2.3.4.4 Pravděpodobná příčina lékového problému
 
Tab. 12 Frekvenční analýza: Pravděpodobná příčina DRP

Pravděpodobná příčina DRP    Počet v  

1. fázi

Počet v 

2. fázi
Celkem v %

Lidský faktor (neznalost, omyl, stres, únava) 111 96 63,7 %

Chyba v komunikaci (verbální či písemná) 22 18 12,3 %

Pochybení v procesu preskripce (např. preskripce  

sestrou, omyl při přepisování z dokumentace)
21 18 12,0 % 

Jiná (např. zavedená osvědčená praxe, rezignace) 11 20 9,5 %

Záměna, nedorozumění (např. podobný obal, název,  

design LP)
3 5 2,5 %

Celkem 168 157  100 %
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4.2.3.5   Intervence navržená farmaceutem  

Tab. 13 Frekvenční analýza: Intervence navržená farmaceutem

Č. Popis intervence Počet v
1. fázi

Počet v 
2. fázi

Celkem v 
%

1 Úprava dávky 30 23 16,3 %
2 Doporučeno neužívat léčivo 13 9 6,8 %
3 Léčivo nevydáno (hrozí zneužití, nesprávné  

podání) 1 5 1,8 %

4 Odeslání k lékaři (lékárník není schopen pomoci) 7 9 4,9 %
5 Odložení problému 5 10 4,6 %
6 Poskytnutí více informací (o nemoci a její léčbě,  

správném užívání LP, uchovávání LP) 26 21 14,5 %

7 Provedeno doplnění preskripce 17 3 6,2 %
8 Výdej jiného léčiva po konzultaci s lékařem 11 15 8,0 %
9 Výdej léčiva beze změn bez konzultace s lékařem 

(např. pacient potvrdil neobvyklý způsob 
dávkování a užívání)

20 26 14,2 %

10 Výdej léčiva beze změn po konzultaci s lékařem 
(lékař informován o riziku) 17 11 8,6 %

11 Změna dávkového schématu 6 10 4,9 %
12 Změna nebo úprava  způsobu (cesty) podání 1 2 0,9 %
13 Změna nebo úprava doby užívání, množství  

užívaných léčiv
10 3 4,0 %

14 Změna nebo úprava lékové formy 0 1 0,3 %
15 Výdej jiného léčiva v kompetenci lékárníka (výdej  

OTC, generika) 2 4 1,8 %

16 Jiná (např. odeslání do jiné lékárny) 2 5 2,2 %
Celkem 168 157  100 %
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Též graficky znázorněno:  

Obr. 9 Grafické znázornění intervence navržené farmaceutem

4.2.3.6   Konzultace s lékařem  

 Tab.14 Frekvenční analýza: Konzultace s lékařem a její výsledek

Akceptace intervence Počet v 1. fázi % Počet v 2.  
fázi

%

Lékař intervenci akceptuje 54  32,1 % 47 29,9 %

Lékař intervenci akceptuje s výhradou 18 10,7 % 13 8,3 %

Lékař intervenci neakceptuje 11 6,6 % 12 7,6 %

Lékař nezastižen 71 42,3 % 71 45,2 %

Lékař nekontaktován 14 8,3 % 14 8,9 %

Celkem 168  100 % 157  100 %
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Též graficky znázorněno:  

 Obr. 10 Grafické znázornění konzultace s lékařem a jejího výsledku 

              (celkem z obou fází, N = 325)

Z tabulky č.14 a obrázku č.10 je patrné, že konzultaci s lékařem se podařilo zajistit ve 

155 případech lékových pochybení. Správnost a vhodnost farmaceutické intervence v těchto 

případech  dokládá  85% úspěšnost  jejího  přijetí  (případy,  kdy  byla  intervence  lékařem 

akceptována) (viz obr. 11).   

Obr. 11 Grafické znázornění akceptace intervence (celkem z obou fází, N = 155)
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4.2.3.7   Nezávislé zhodnocení intervence farmaceuta  

 Tab. 15 Frekvenční analýza: Zhodnocení intervence

Analýza intervence Počet v  
1. fázi % Počet v  

2.fázi % Celkem %

Intervence SPRÁVNÁ 158 94,0 136 86,6 294 90,5 %

Intervence NESPRÁVNÁ 0 0 2 1,3 2 0,6 %

Nebylo možno posoudit 10 6,0 19 12,1 29 8,9 %

Celkem 168  100 157  100 325 100 %

4.2.4 Popis průběhu edukačního semináře

Edukační seminář pro předepisující lékaře se konal 15. března 2012 a trval 3 hodiny. 

Lékařům byly předloženy kazuistiky zachycených DRPs v první fázi (viz příloha č. 2).   

Semináře  se  zúčastnili  tři  praktiční  lékaři  a  jedna  lékařka  z  oboru  pediatrie,  dále 

farmaceut,  který pozorování prováděl, jeden farmaceut pracující v téže lékárně,  v níž byla 

studie  prováděna,  a  jeden  klinický  farmaceut,  posledním  zúčastněným  byl  klinický 

farmakolog.

V průběhu semináře byla diskutována problematika kombinační léčby antihypertenziv, 

indikacím diuretik a jejich dávkám, EBM strategie podávání antibiotik praktických lékařů a 

pediatrů  (konkrétně  klarithromycin),  zmíněny  byly  četné  lékové  interakce  na  úrovni 

cytochromu P450, konfrontoval se názor na fenomén měření tlaku krve v lékárnách. Dále se 

seminář zabýval otázkou spojenou s abúzem benzodiazepinových anxiolytik, léčbou CHOPN, 

non-compliance pacientů, duplicitami v preskripci NSA či nadměrnou a nevhodnou preskripcí 

NSA (konkrétně nimesulidu). Prostor byl rovněž věnován léčivům potenciálně nevhodným ve 

stáří. 

U každé předložené kazuistiky bylo usilováno o objasnění příčiny vzniku pochybení, 

bylo zhodnoceno potenciální riziko (závažnost) případu a navržena možná řešení. Komentáře 

lékařů  k  jednotlivým kazuistikám byly  popsány v  následující  kapitole  4.2.6  Komentáře  k 

případům.       
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4.2.5 Zhodnocení dopadu edukačního semináře

1/ Preskripce klarithromycinu

Na  semináři  byl  diskutován  problém  nadměrné  spotřeby  klarithromycinu  (častěji 

předepisován  pediatry). Během  první  fáze  sběru  bylo  zaznamenáno  10  případů  použití 

klarithromycinu v nevhodné indikaci, pět případů této preskripce bylo zachyceno v jeden den. 

Řešitelka práce připravila pro seminář přehled o počtu vydaných balení Klacid 125 a 250 mg 

sirupů v lékárně během tří měsíců (jejich počet byl čtyřnásobně vyšší oproti vydaným Ospen 

400 a 750 sirupům). Ve srovnání s lékárnou o podobné velikosti v podobné obci se stejným 

počtem předepisujících pediatrů byl tento počet 23x vyšší.

Během  druhé  fáze  sběru  byly  zaznamenány  již  pouze  tři  případy  preskripce  

klarithromycinu na tonsilofaryngitidu předepsané dětským lékařem. Zaznamenán byl mírný  

nárůst preskripce azithromycinu zhruba o 30 % (zejména praktickými lékaři) a mírné zvýšení  

preskripce amoxicilinu (pediatry). Příčinou mohly být rovněž snahy lékařů eliminovat vysoký  

interakční potenciál klarithromycinu zmiňovaný na semináři.

2/ Nadužívání, resp. opakovaná preskripce benzodiazepinů

Dalším tématem na  semináři  byla  anxiolytika.  Řešitelka  zmínila  moderní  trendy v 

léčbě úzkosti a upozornila na opakovanou a nadměrnou preskripci bdz anxiolytik zejména u 

seniorů.  Diskutována  byla  problematika  rizik  dlouhodobé  léčby  bdz  a  náročnost  léčby 

pacientů trpících anxietou či depresí. Během první fáze sledování bylo zaznamenáno celkem 

11 případů nevhodné preskripce bdz u seniorů nad 65 let.

Ve druhé fázi  sledování bylo identifikováno těchto případů 7.  Lékárník zaznamenal  

zvýšenou preskripci  SSRI  (citalopram, escitalopram) praktickými  lékaři  a  snahy o  převod  

pacientů na tato léčiva.   

 3/ Neracionální předepisování nasycovacích dávek PNC atb pediatrem

Na semináři byla diskutována otázka nevhodných preskričních návyků, jedním z nich 

bylo  neopodstatněné  používání  nasycovacích  dávek  PNC u  pediatrických  pacientů.  Tento 

lékový  problém  byl  během  první  fáze  sběru  zaznamenán  celkem  pětkrát.  Lékařka 

argumentovala  dobrou  praktickou  zkušeností  s  tímto  postupem  a  špatnou  zkušeností  s 

compliance pacientů při léčbě antibiotiky (pacienti často atb nedoužívají, jsou tedy „pokryti“ 

alespoň  pár  dnů  vyšší  dávkou  atb).  Pokud  prý  lékařka  nepředepíše  v  prvních  dnech 

farmakoterapie dávku vyšší, pacienti se jí do ordinace po několika dnech vracejí.      
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Po diskuzi  na edukačním semináři  nezaznamenal  lékárník  žádný případ preskripce  

nasycovací dávky u PNC atb.

4/ Riziko potenciálních lékových interakcí blokátorů kalciových kanálů non-

dihydropyridinového typu

Dalším tématem byla kombinační léčba hypertenze. Zmíněny byly závažné potenciální 

lékové interakce kalciových blokátorů non-dihydropyridinového typu (konkrétně diltiazem) s 

betablokátory.  Během první fáze sběru bylo zaznamenáno 6 případů této lékové interakce. 

Farmaceut  upozornil  na  nutnost  pravidelných  revizí  léčby  u  pacientů  s  dlouholetou 

farmakoterapií.  

Lékárník zaznamenal po semináři pokles preskripce diltiazemu o 65 % a výměnu za  

kalciový blokátor dihydropyridinového typu (amlodipin, nitrendipin). Lékař prováděl revize  

farmakoterapie u všech pacientů užívající tyto rizikové kombinace léčiv.

5/ Nevhodná preskripce nimesulidu

Diskutována byla zejména nevhodnost dlouhodobé léčby nimesulidem a rizika léčby, 

v nedávné době provedené přehodnocení jeho indikací a možnost represivních postupů ze 

stran pojišťoven při nedodržování těchto schválených omezení.  

 Lékárník po semináři zaznamenal zvýšenou pozornost lékařů věnovanou předepisování  

nimesulidu  (snížení  počtu  a  velikosti  balení;  pokles  o  25  %).  Rovněž  došlo  k  téměř  

dvojnásobnému  nárůstu  preskripce  alternativních  analgetik  (kombinace  tramadol  +  

paracetamol, paracetamol + kodein, metamizol) na úkor NSA.         

   

4.2.6 Komentáře k případům

Komentáře  byly  zpracovány  dle  algoritmu  SAZE  (6,  20,  60). V signálu  (S)  je  

záměrně ponechán přepis dávkování u jednotlivých LP dle skutečné preskripce – přepsáno z  

receptu.  Pokud  byly  během  analýzy  odhaleny  další  DRPs,  nebyly  již  tyto  podrobněji  

diskutovány.    

Kazuistika č. 1

S Muž,  narozen  1947,  trpící  hypertenzí,  otoky  dolních  končetin.  Vyšší  krevní  tlak 

73



přetrvával i přes pravidelné užívání léků. Renální funkce byly dle slov pacienta v pořádku, 

diabetes mellitus II. typu neguje. Pacient přišel do lékárny s receptem od praktického lékaře na 

LP, který měl vyzkoušet na přetrvávající otoky nohou:  Detralex tbl (diosmin, hesperidin). 

Žádá radu, zda má tuto léčbu  podstoupit. Pacientovi byl před dvěma měsíci vysazen blokátor 

kalciových  kanálů  jako  možná  příčina  těchto  potíží.  Nasazeno  bylo  diuretikum,  otoky se 

zmenšily,  přesto  se  však  mírný otok  stále  vyskytoval.  Současná  farmakoterapie:  Sangona 

combi 50/12,5 mg tbl (valsartan, hydrochlorothiazid), 1-0-0; Ramil 10 mg tbl (ramipril), 

1-0-0; Betaloc ZOK 50 mg tbl (metoprolol), 1-0-0; Milurit 300 mg tbl (alopurinol) 1-0-0.

Lékárník upozornil na duplicitní kombinaci ACE inhibitor + sartan (AT1 blokátor).

A Společné podávání ACE inhibitorů a sartanů je dnes ve většině případů považováno za 

nevhodné. Teoretické aditivní účinky této kombinace (kompletní zablokování systému renin-

angiotensin včetně alternativních cest) se v klinické praxi nepotvrdily a nezřídka byly naopak 

pozorovány nežádoucí účinky. Při hodnocení vhodnosti této kombinace musí lékárník mimo 

jiné  uvažovat  diagnózu  pacienta  (arteriální  hypertenze,  chronické  srdeční  selhání  apod.), 

pacientova přidružená onemocnění (diabetes mellitus nebo onemocnění ledvin), záměr lékaře 

nebo odbornost  předepisujícího lékaře (praktický lékař nebo odborný lékař např. kardiolog 

nebo internista). V případě hypertenze lze tuto kombinaci podat u pacientů, u nichž se nedaří 

dosáhnout  cílových  hodnot  při  kombinaci  ostatních  antihypertenziv  a  zároveň  je  u  nich 

klinicky  prokázaná  proteinurie.  Za  jiných  podmínek  nenacházíme  v  literatuře  pro  tuto 

kombinaci dostatek důkazů. Současně je nezbytné sledovat renální funkce, stav kalémie a dále 

nežádoucí účinky jako hypotenze nebo synkopy. Dostatek relevantních dokladů kombinace 

ACE inhibitor  a sartan není  k dispozici  rovněž u pacientů v sekundární  prevenci  infarktu 

myokardu anebo ischemické choroby srdeční. Tato  kombinace však může být alternativou u 

pacientů s chronickým srdečním selháním.

Z Bude-li  lékárník  vycházet  z  informací,  které  má  k  dispozici,  nelze  souhlasit  s 

nasazením této kombinace u diskutovaného pacienta. Obě léčiva indikoval praktický lékař a z 

výše uvedeného je zřejmé, že pacient tuto kombinaci užíval, aniž by u něj byly vyčerpány jiné 

terapeutické  možnosti  (alfa-1  blokátory,  centrální  antihypertenziva  nebo  jiný  zástupce 

blokátorů kalciových kanálů). Na druhou stranu lékárník nemá k dispozici např. laboratorní 

hodnoty  pacienta  a  z  předložené  lékové  anamnézy  nelze  u  pacienta  zcela  vyloučit  další 

diagnózy (např. chronické srdeční selhání nebo stav po infarktu myokardu).
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E Lékař i přes upozornění trval na užívání rizikové kombinace ACE inhibitor a sartan. 

Dále žádal, aby pacient předepsaný Detralex tbl vyzkoušel. Jako optimální řešení situace se 

proto jeví vyšetření u odborného lékaře, který by provedl celkovou revizi léčby. Do té doby 

bylo na místě upozornit pacienta na případné nežádoucí účinky, doporučit vyrovnaný příjem 

potravy bohaté  na  draslík,  popř.  pravidelnou  kontrolu  renální  funkcí  a  kalémie  (kontroly 

prováděné lékařem).      

Vybrané informační zdroje:

1. Hegarová M. Arteriální hypertenze a chronické srdeční selhání. Interní Med. 2011; 13(3): 

106 – 8.

2. Souček M. Blokátory renin-angiotenzinové osy v kombinační léčbě hypertenze. Vnitř Lék, 

2011; 57(11).

3. Špinar J, Vítovec J. Je kombinace inhibitorů ACE a blokátorů receptorů pro angiotenzin II v 

léčbě kardiovaskulárních onemocnění indikovaná? Remedia 2009; 19: 149 – 52.

4. Vítovec J, Špinar J. Současný pohled na indikace podání kombinace inhibitorů ACE a 

sartanů. Interní Med. 2010; 12(10): 487 - 9.

Kazuistika č. 2

S Žena, narozena 1962, silnější postavy, trpící hypertenzí. Pacientce byla na pravidelné 

kontrole u lékaře naměřena zvýšená glykémie. Praktický lékař předepsal:  Siofor 500 mg tbl 

(metformin),  1-0-0  a  žádal  kontrolu  za  3  měsíce.  Další  farmakoterapie:  Valzap  combi 

160/12,5 mg tbl (valsartan, hydrochlorothiazid), 1-0-0;  Agen 10 mg tbl  (amlodipin), 1-0-0; 

Zyrtec 50 tbl (cetirizin), 1-0-0; Atarax tbl (hydroxyzin), 1-0-1.

Lékárník  zvažoval  vhodnost  dřívější  kontroly  glykémie  než  po  třech  měsících  za 

účelem úpravy počáteční dávky metforminu a dále upozornil na nevhodnou kombinaci dvou 

LP s  antihistaminovým účinkem (cetirizin + anxiolytikum hydroxyzin).

A Při  zahájení  terapie  metforminem  lékárník  považuje  nasazení  počáteční  dávky 

metforminu  500  mg  za  vhodné  při  současném  dodržování  režimových  opatření  (dieta, 

pohybová aktivita, redukce hmotnosti), které jsou základem léčby diabetika II. typu. Dle SPC 

by počáteční dávka měla být upravena po 10 - 15 dnech po zahájení léčby metforminem, aby 

se zabránilo případným akutním komplikacím (hyper- či hypoglykémie), dle diabetologického 

konsensu by dávka metforminu měla být titrována v průběhu 1- 2 měsíců od zahájení terapie.  
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Duplicitní  podávání  dvou  látek  s  antihistaminovým  účinkem  představuje  riziko 

předávkování  a  zvýšeného  výskytu  nežádoucích  účinků.  Při  kombinaci  hydroxyzinu  a 

cetirizinu (hydroxyzin je  intenzivně  metabolizován na hlavní  metabolit  cetirizin)  uvažoval 

lékárník  zejména  zvýrazněné  nežádoucí  účinky:  únavu,  ospalost  a  příznaky  předávkování 

spojené zejména s nadměrným anticholinergním účinkem, útlumem nebo paradoxní stimulací 

CNS. Pacientce byl do terapie přidán metformin, u nějž byl rovněž pozorován vliv na snížení 

schopnosti řízení a obsluhy strojů, čímž je aditivita nežádoucích reakcí ještě výraznější.

Z Metformin byl indikován praktickým lékařem a je nutné myslet na současné užívání 

diuretika (hydrochlorothiazid), jehož nežádoucím účinkem může být zvýšení glykémie. Proto 

je vhodné, zvláště při zahájení léčby metforminem, provádět častější monitorování glykémie.

 Při  hodnocení  farmakoterapie  musel  lékárník  uvažovat  indikaci  pro  nasazení  obou 

antihistaminik.  Pokud  pacientka  trpí  nespavostí  či  anxietou,  je  možné  léčivo  hydroxyzin 

nahradit  jiným  anxiolytikem  či  hypnotikem  nebo  jej  v  terapii  ponechat  a  využít  jeho 

antihistaminové účinky na potlačení příznaků alergie, v jejíž indikaci byl nasazen cetirizin. Pro 

potlačení  příznaků sezonní  alergie  je  možné využít  též  lokální  LP.  Pokud byl  hydroxyzin 

nasazen pro zmírnění anxiety spojené s pruritem, není důvod k dlouhodobému užívání dalšího 

antihistaminika cetirizinu. Další terapeutickou možností by byl oddělený timing léčiv: Zyrtec 

tbl,  1-0-0  a  Atarax  tbl,  0-0-1.  Pro  vhodnost  této  varianty  však  lékárníkovi  chyběly  další 

informace (např. jak často trpí pacientka úzkostí, zda trpí nespavostí).

E Lékař  nebyl  zastižen.  Lékárník  dále  informoval  pacientku  o  dalších  možných 

nežádoucích  účincích  metforminu  (nauzea,  GIT  potíže),  nutnosti  a  efektivitě 

nefarmakologických opatření diabetu (pohybový režim, dieta, snížení hmotnosti) a nutnosti 

monitorování glykémie (kontrola u lékaře)

Lékárník pacientce vysvětlil nevhodnost kombinace Atarax + Zyrtec, upozornil ji na 

zvýšené  riziko nežádoucích účinků (ospalost,  únava atd.),  které  mohou být  prohloubeny i 

zahájením  užívání  metforminu.  Doporučil  nepožívat  alkohol.  Navrhl  pacientce  dočasně 

používat na alergické potíže lokální LP (oční, nosní kapky).  

.   

Vybrané informační zdroje:

1. Bystroň J. Léčba alergických onemocnění. Prakt Lékáren. 2011; 7(2): 63 - 7.
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2. Ládová K, Malý J. Pacient s alergickými příznaky v lékárně a možnosti samoléčení. Prakt 

Lékáren. 2012; 8(3): 134 – 40.  

3. Šmahelová A, Lášticová M. Diabetologie pro farmaceuty. Praha: Mladá fronta a.s.; 2011. 

s 57 - 66.   

4. Mikro-verze AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM], 

Ver. ČR 2012.1 pro MS Windows platná k 1.1.2012. Praha, 2012.   

5. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. r. o.; 2009. 

s 262 – 8. 471 – 2.      

6. Piťhová P. Racionální léčba perorálními antidiabetiky. Interní Med. 2008; 10(11): 494 - 7.

Kazuistika č. 3 

S Sedmnáctiletá žena (narozena 1993), s hmotností 60 kg, trpící bolestí v krku, horečku 

měla druhý den. Dětský lékař vykonávající zástup za ošetřujícího pediatra předepsal:  Cefzil 

250 mg tbl (cefprozil), 2 balení, 2x1 á 12 hod.

Lékárník  považoval  předepsanou  dávku  léčiva  za  velmi  nízkou  pro  pacientku, 

poukazoval i nutnost správné volby antibiotika.

A Cefprozil je cefalosporinové antibiotikum 2. generace se širokým spektrem účinku. Pro 

určení  správné  dávky  je  třeba  vycházet  z  farmakokinetických  vlastností  léčiva,  zohlednit 

klinický stav pacienta a indikaci s cílem dosáhnout co nejrychleji koncentrace atb vyšších než 

MIC vyvolávajícího agens a hladinu v plazmě a v tkáních udržovat potřebně dlouhou dobu 

(60 % času nad MIC). Při nedodržení takového postupu vzniká riziko rezistence atb. Lékárník 

posoudil  velikost  dávky z  několika  informačních  zdrojů  (pro  diagnózy infekce  horních  a 

dolních cest  dýchacích,  sinusitidy a laryngitidy a věkovou kategorii  dětí  nad 12 let).  Byla 

nalezena doporučená terapeutická dávka 500 mg každých 12 hodin, v indikaci sinusitidy 250 - 

500 mg každých 12 hodin.  Při  stanovení  dávky je třeba zohlednit  pacientův klinický stav 

(renální funkce) a uvažovat možnost rychlejšího metabolismu mladé pacientky.      

Z Poddávkováním antibiotik  tedy může dojít  nejen k selhání  terapie,  ale  zejména ke 

vzniku bakteriální rezistence. Při podcenění diagnózy nemusí být rezistence odhalena, neboť 

většina nebakteriálních infekcí se upravuje spontánně. Infekce horních dýchacích cest jsou v 

ambulantní  praxi  nejčastější  příčinou  antibiotické  preskripce,  přestože  mnohé  studie 

prokázaly, že virová etiologie je právě u onemocnění horních cest dýchacích mnohem častější 

77



(až  80  % onemocnění).  Proto  je  vhodné  k  upřesnění  diagnózy provést  stanovení  CRP či 

kultivační  vyšetření.  K  posouzení  vhodnosti  volby  cefalosporinového  atb  neměl  lékárník 

dostatek informací (přesná diagnóza, výsledky kultivace, případné alergie pacientky k jiným 

atb - PNC). Při volbě atb je vhodné využít a zohlednit národní doporučené postupy a v souladu 

s nimi postupovat. Dále je třeba brát v úvahu i fakt, že děti opakovaně (a nevhodně) léčené atb 

se stávají nosiči rezistentních bakterií (Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae). 

E Lékárník kontaktoval předepisujícího lékaře a navrhl zvýšit dávku na 2x500 mg. Lékař 

intervenci  akceptoval  s  výhradou,  že jako zastupující  lékař  neměl u sebe kartu pacienta  a 

domníval se, že by 250 mg cefprozilu stačilo. Přesto souhlasil s navrženou změnou a lékárník 

vydal Cefzil 500 mg, 2x1 á 12 hod.

Pozn.: Během sběru pochybení byl zaznamenán ještě jeden podobný případ (tříleté dítě, 

18 kg, sinusitida, Cefzil 250 mg sirup, 2x2,5 ml/12 hod – dávkování po konzultaci s lékařem  

zvýšeno na 2x5 ml/12 hod).

Vybrané informační zdroje:

1. Kolektiv autorů. Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních 

infekcí v primární péči. Léčebné standardy. Další odborné projekty [Internet]. ČLS JEP [cited 

2012 – 7 – 10]. Dostupné z: http://www.cls.cz/dalsi-odborne-projekty.

2. Lochmann O. Zásady léčby antibiotiky I. Léčebné standardy. Seznam doporučených 

postupů [Internet]. ČLS JEP [cited 2012 – 7 – 10]. Dostupné z: http://www.cls.cz/seznam-

doporucenych-postupu.

3. Mikro-verze AISLP - Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM], 

Ver. ČR 2012.1 pro MS Windows platná k 1.1.2012. Praha, 2012.  

4. Marešová V. Použití antibiotik v primární pediatrické praxi. Pediatr pro Praxi. 2007; 8(5): 

292 – 8.

5. Anonymus. Dopad nadužívání antibiotik na stav bakteriální rezistence a potřeba vývoje 

antibiotik nových. Farmakoterapeutické informace. In: bulletin SÚKL. 2011; 5: 1 – 3.

6. Marešová V. Současný pohled na léčbu komunitních bakteriálních infekcí – úspěchy a 

rizika. In: Sborník abstrakt XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha, 25. - 26. 11. 

2011. s 23. Mikulov 2011.

7. Micromedex® Healthcare Series. [Internet database]. Grenwood Village, Colo: Thomson 

Reuters (Healthcare) Inc.Updated periodically.  
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 Kazuistika č. 4     (Edukační seminář)

 S Muž, narozen 1955, kuřák, pravděpodobně i alkoholik, s chronickým abúzem analgetik 

(dříve Alnagon tbl). Nyní přišel do lékárny s akutními trávicími obtížemi (průjem, zvracení). 

Praktický lékař předepsal: Tramal gtt 96 ml (tramadol), 2 balení, 3x10 kapek; Ibalgin 

600 mg tbl (ibuprofen), 1x1;  Lexaurin 3 mg tbl  (bromazepam), 5 balení, 1-0-1. Na akutní 

potíže  trávicího  traktu:  Lacidofil  cps (směs  lactobacilů),  1x  denně;  Ercefuryl  tbl 

(nifuroxazid),  3x1.  V  lékové  historii  pacienta  dále  nalezeno:  Algifen  tbl  (metamizol, 

pitofenon),  2x1;  Lexaurin  1,5  mg  tbl (bromazepam),  1-0-1;  Acidum  folicum  tbl,  1x1; 

Vasocardin 50 mg tbl (metoprolol), 2x1; Dithiaden tbl (bisulepin), 0-0-1.

Z lékové historie (která však nebyla zdaleka kompletní, neboť si pacient vyzvedává 

léky  i  v  jiné  lékárně)  je  zřejmé,  že  pacient  si  každý  měsíc  vyzvedává  LP  (analgetika, 

anxiolytika) v nadměrném množství.

 

A Lékárník  je  při  provádění  lékové  analýzy  omezen  malým  množstvím  informací  z 

pacientovy  anamnézy. Dle užívaných LP usuzoval lékárník na pacienta s vážnou poruchou 

chování způsobenou užíváním psychoaktivních látek (alkohol, bdz, opiáty). Podle slov lékaře 

je  diskutovaný  pacient  „vážně  nemocný  člověk  a  daná  situace  trvá  dlouho“.  Abúzus 

psychoaktivních látek způsobuje závažné somatické poškození s ohrožením vitálních funkcí 

(pacient ke kompenzaci užívá kyselinu listovou, obvykle chybí thiamin, B12). Pravděpodobně 

jako součást detoxifikace (tlumení abstinenčních příznaků jako je úzkost, napětí, neklid atd.) 

užívá pacient bdz (bromazepam). Jeho chronickým abúzem však dochází ke vzniku lékové 

závislosti  a  spolu  se  současným nadužíváním tramadolu  může  být  příčinou  dalších  obtíží 

pacienta. K nim patří možné palpitace (pacient proto užívá metoprolol), svědění (pacient proto 

užívá bisulepin - ten může dále prohlubovat sedaci a ospalost).

Pro  diagnostiku  bolesti  a  stanovení  jejího  optimálního  terapeutického  postupu  je 

potřeba  znát  podrobnou  anamnézu  a  základní  charakteristiky  bolesti  (počátek  bolesti,  její 

trvání, intenzitu, lokalizaci atd.). I zde se lékárník potýká s nedostatkem informací, rovněž 

další  klinické parametry (stav hepatálních a renálních funkcí)  nemá k dispozici.  Současná 

kombinace  opioidního  analgetika  (tramadolu)  a  neselektivního  NSA (ibuprofenu)  se  však 

lékárníkovi nejeví jako optimální vzhledem k nežádoucím účinkům.

Při zjišťování anamnézy současných akutních GIT potíží pacienta (průjem, zvracení) 

musel mít lékárník na paměti, že etiologie může souviset s užíváním ostatních LP. Jelikož však 

pacient  přišel  s  těmito potížemi poprvé (a ostatní  LP užívá již chronicky),  obtíže nejspíše 
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nesouvisely s jejich užíváním. Příčina těchto potíží byla pravděpodobně virového původu či 

byly navozeny dietní chybou.           

Z Pokud tedy lékárník vycházel z informací, které měl k dispozici od pacienta, lékaře a z 

lékové historie, jevilo se jako optimální řešení provedení revize farmakoterapie. Pokud má 

terapie úzkostné poruchy dlouhodobý charakter, mělo by být zvoleno moderní antidepresivum 

(SSRI či alternativy) a vyhnout se tak terapii bromazepamem, která má za následek vznik 

lékové  závislosti  a  závažné  nežádoucí  účinky  (poruchy  kognitivních  funkcí,  sedace, 

zmatenost). Odvykání závislosti na bdz by mělo být pod přísným dohledem, terapii bdz je 

nutno ukončovat postupně – jejich denní dávka se každý týden snižuje o 10 - 20 %, aby se 

předešlo  syndromu  z  vysazení  (deliriózní  stavy,  epileptické  paroxysmy).  Na  místě  je  i 

psychoterapie a psychoedukace rodinných příslušníků.

Též kombinační terapie bolesti zde není ideální. Lékárník navrhoval do kombinace s 

tramadolem zvolit pacetamol nebo zcela tramadol vynechat (pacient užívá ještě i metamizol). 

Pro  vhodnost  užívání  jiných  léčiv  však  neznal  stav  hepatálních  funkcí  pacienta  a  další 

laboratorní  hodnoty.  Bisulepin  se  jevil  jako  nevhodné  léčivo  pro  potenciaci  sedativních 

účinků.   

E Lékař  výše popsaná doporučení akceptoval s výhradou, že problém je dlouhodobý, 

nicméně  přislíbil,  že  potíže  s  pacientem  prokonzultuje.  Prozatím  navrhl  snížení  dávky 

Lexaurinu na 1,5 mg 2x denně, s dovětkem „pokud to bude pacientovi stačit“. Lékárník se 

domníval,  že  pro  pacienta  by  byla  vhodná  konzultace  s  odborným  lékařem  a  návštěva 

ambulance bolesti za účelem optimalizace terapie.

Pozn.: Pacient přišel do lékárny po delší době s receptem od praktického lékaře. Předepsáno  

bylo: Trittico 75 mg tbl (trazodon), 1 na noc; Atarax tbl (hydroxyzin), 2x1.     

 Vybrané informační zdroje:

1. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. r. o.; 2009. 

s 262 - 4. 320 – 30.

2. Grambal A, Bulíková B, Praško J. Farmakoterapie a psychoterapie generalizované úzkostné 

poruchy. Remedia online [Internet]. 2009/5 [cited 2012 – 7 - 10]. Dostupné z: 

http://www.remedia.cz/Clanky/Farmakoterapie/Farmakoterapie-a-psychoterapie-

generalizovane-uzkostne-poruchy/6-L-L9.magarticle.aspx.
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3. Mikro-verze AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM], 

Ver. ČR 2012.1 pro MS Windows platná k 1.1.2012. Praha, 2012.  

4. Dlouhá J, Havlíková J, Marek O. Léčba chronické bolesti. Interní Med. 2002; 12: 578 – 80.

5. Přikrylová D. Poruchy chování v interní praxi. Interní Med. 2001; 11: 9 -14. 

6. Ambrožová H. Průjmová onemocnění a jejich léčba. Prakt Lékáren. 2011; 7(3): 116 – 20.

Kazuistika č. 5

S „Nedonošený“ kojenec (žena, narozena ve 28. týdnu těhotenství),  nyní šestiměsíční. 

Dítě  trpělo  gastroezofageálním  refluxem,  nekojeno,  živeno  Nutrilon  AR  1,  s  přídavkem 

Nutritonu. Pediatrem předepisován: Helicid 10 mg tbl (omeprazol), 1 cps 1x denně. Lékárník 

se matky ptal,  jak LP dítěti  aplikuje (léčba trvá dva měsíce):  prý tobolku nejprve vysype, 

obsah rozdělí na půl a "rozpustí" v trošce mléka. Pak lžičkou trochu vpraví kojenci do úst. LP 

dítěti údajně pomáhá. Popsaný způsob aplikace léčiva považoval lékárník za nepříliš vhodný.

A Nezralé  nedonošené  děti mají  predispozici  k  některým  patologickým  projevům. 

Gastroezofageální reflux může být u nich příčinou velmi vážných až fatálních komplikací (od 

neprospívání po opakované respirační  infekce,  aspirace).  V literatuře se setkáváme spíše s 

klasickými  antirefluxovými  opatřeními,  farmakologická  léčba  omeprazolem  je  z  různých 

důvodů sporná, jedním z důvodů je, že nemá schválenou pediatrickou indikaci a používá se v 

praxi jako „off label“ terapie. Omeprazol je léčivo acidolabilní, proto je k dispozici ve formě 

enterosolventních kapslí. Aplikace dítěti může být optimalizována přípravou IVLP suspenze v 

lékárně.  Lékárník respektuje fakt udaný matkou dítěte,  že léčivo je efektivní a zohledňuje 

faktor psychologický, kdy pohoda a klid matky znamenají pro dítě velký terapeutický přínos. 

Z Lékárník  upozornil  na  možný  rozklad  omeprazolu  v  kyselém  prostředí,  dále  na 

nepřesnost  dávkování  a  možnost  druhotné  kontaminace  při  manipulaci  s  léčivem,  rovněž 

aplikace  kojenci  se  jeví  jako  nepohodlná.  Proto  bylo  na  místě  navrhnout  přípravu  IVLP 

vhodného pro podání kojenci. Bude-li lékárník připravovat suspenzi z mikropelet omeprazolu, 

hydrolýze v kyselém prostředí  lze zabránit  úpravou pH roztoku na alkalické.  Pokud bude 

lékárník  drtit  peletku,  lze  připravit  suspenzi  omeprazolu  v  nasyceném  roztoku 

hydrogenuhličitanu sodného, ve kterém je léčivá látka stabilní 28 dní. Při přípravě IVLP je 

třeba zohlednit nejen fyzikálně-chemické vlastnosti léčivých a pomocných látek v původním 

originálním HVLP, ale při přípravě a stabilizaci IVLP rovněž použít  pouze pomocné látky 
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vhodné pro pediatrické lékové formy.

E Lékárník tedy navrhl přípravu suspenze omeprazolu v lékárně (IVLP) s dávkováním 

1mg/  kg/den.  Lékař  o této možnosti  nevěděl,  tento  postup navrhne matce dítěte  při  příští 

návštěvě.  Prozatím bylo  na  místě  edukovat  matku  o  dodržování  základních  hygienických 

pravidel  při  manipulaci  s  léčivem  a  o  vhodnosti  klasických  antirefluxních  režimových 

opatřeních (zvýšená poloha dítěte, častější krmení menšími dávkami jídla, vertikální poloha po 

jídle).   
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Kazuistika č. 6

S Dítě  (žena,  narozena  2009),  u  nějž  byla  diagnostikována  akutní  tonsilitida.  Dle 

informací matky pacientka antibiotika dosud ve svém životě neužívala (což bylo potvrzeno 

lékovou historií  dané pacientky v lékárně).  Dětský lékař  předepsal:  Klacid sirup 125 mg 

(klarithromycin), 3,5 ml-0-3,5 ml.

Lékárník  nepovažoval  za  správné  použití  širospektrého  atb  u  předpokládané  běžné 

streptokokové tonsilitidy.  

A Klinické využití klarithromycinu v pediatrii spočívá v léčbě jak nezávažných a středně 
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těžkých,  tak  i  těžkých  infekcí  vyvolaných  zejména  streptokoky,  stafylokoky,  legionelami, 

mykoplazmaty, ricketsiemi a chlamydiemi. Jedná se především o infekce horních a dolních 

cest  dýchacích,  včetně  atypických  pneumonií.  V  posledních  15  letech  byl  celosvětově 

zaznamenán prudký vzestup spotřeby novějších makrolidů. Makrolidy dokonce v některých 

lokalitách  vytlačily  penicilin  z  pozice  „zlatého  standardu“,  léku  volby  pro  léčbu 

streptokokových a pneumokokových infekcí. Klarithromycin by měl být v indikaci tonsilitidy 

či  tonsilofaryngitidy (vyvolané  nejčastěji  betahemolytickým Streptococcus pyogenes)  vždy 

pouze  alternativou  a  lékem  první  volby  by  měl  být  penicilin  V  (jeho  podání  je  však 

kontraindikováno  při  prokázané  alergii  na  PNC).  Je  nutné  dále  upozornit,  že  právě 

tonsilofaryngitida  je  na  prvním  místě  v  předepisování  atb,  neboť  je  mnohdy  mylně 

považována za bakteriální infekci. Studie však prokázaly, že virová etiologie je v 60 – 80 % 

případů (již diskutováno v kazuistice č. 3) a pouze u 15 – 20 % onemocnění je původcem 

Streptococcus pyogenes. Dále je nutno u pacientky zohlednit fakt, že streptokoková angina se 

vyskytuje u kojenců a batolat jen výjimečně, ve většině těchto případů je příčinou styk se 

starším sourozencem.

Z Lékárník považoval klarithromycin za nesprávně zvolené léčivo pro danou indikaci. 

Jako  vhodnější  by  pro  použití  v  daném případě  v  pediatrické  praxi  označil  penicilinové 

(benzathin  phenoxymethylpenicilin  -  Ospen  sirup),  příp.  širokospektré  potencované 

aminopenicilinové atb (co-amoxicilin  -  Augmentin Duo sirup)  v lékových formách (sirup) 

určených dětem. Ačkoliv klarithromycin patří k málo toxickým atb, je nutné myslet na možné 

nežádoucí účinky. Mezi ně patří zejména GIT potíže (průjem, zvracení), jejichž průběh může 

být u dětí velmi vážný (dehydratace, rozvrat minerálního metabolismu atd). Na druhou stranu 

lékárník neměl informace o provedených kultivačních vyšetřeních a jejich výsledcích.

Dalším rizikem této  volby je  nárůst  bakteriální  rezistence  k atb.  Existují  důkazy o 

korelaci spotřeby antibiotik a následném vzestupu rezistence některých bakteriálních druhů 

(např. rezistence Streptococcus pyogenes k makrolidům vzrostla v období 1996 – 2000 více 

než čtyřnásobně).  

E Jelikož lékař nebyl k zastižení, LP byl pacientce vydán. Lékárník dále upozornil rodiče 

dítěte na možné nežádoucí účinky a doporučil zakoupení probiotik. Řešení lékového problému 

bylo diskutováno na edukačním semináři.

Pozn.: Během první fáze sběru bylo zaznamenáno devět podobných případů neopodstatněného  
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použití klarithromycinu, většinou předepsaných pediatrem, pět případů této preskripce bylo  

zaznamenáno v jeden den.
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Kazuistika č. 7 (Edukační seminář)

S Muž,  rok  narození  1953,  pacient  je  velmi  obézní,  silný  kuřák,  alkoholik, 

pravděpodobně trpící CHOPN, chronicky užívající laxativa (Fructolax). Pečuje o invalidní 

manželku.  Stěžoval  si  na  časté  zadýchávání,  dušnost,  dle  jeho  vyjádření  bez  inhalačních 

aerosolů  prý  již  „neudělá  ani  krok“.  Velmi  častý  návštěvník  lékárny a  lékaře,  recepty  si 

nechává  u  praktického  lékaře  předepisovat  každý  týden  (i  telefonicky).  Dochází  též  do 

psychiatrické poradny, neboť mu praktický lékař odmítl předepisovat diazepam. Preskripce: 

Atrovent  N inh  sol (ipratropium),  2  balení,  2-0-2;  Berotec  N  inh  sol (fenoterol),  chybí 

dávkování. Další farmakoterapie dle lékové historie:  Simepar tbl (silymarin);  Faktu supp 

(polikresulen,  cinchokain);  Helicid  20  mg  tbl  (omeprazol);  Degan  tbl (metoklopramid); 

Bisocard  5  mg tbl (bisoprolol);  Agen  10  mg tbl  (amlodipin);  Euphyllin  300  mg  tbl 

(theofylin);  Purinol  100  mg tbl  (alopurinol);  Anavenol  tbl (dihydroergokristin,  eskulin, 

rutosid); Diazepam 10 mg tbl (diazepam); Tiapridal tbl (tiaprid). V lékové historii pacienta 

nalezeny  údaje  o  nadměrné  spotřebě  tlakových  inhalačních  roztoků  Atrovent  a  Berotec 

(pacient spotřebuje Atrovent během 6 dní, což i při maximálním dávkování 12 vdechů denně 
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musí stačit na 10 dní). Pacient argumentoval, že v inhalátorech není tolik dávek, kolik výrobce 

udává.

A Jako první  signál  identifikoval  lékárník  nedostatečně  kompenzovanou  CHOPN.  Při 

podrobnější  analýze  však  zjistil,  že  exacerbace  potíží  je  způsobena  hlavně  neukázněností 

pacienta.  Lékárník  má  před  sebou  pacienta  polymorbidního,  s  poruchami  chování 

způsobenými  intoxikacemi  alkoholem.  Silné  kuřáctví  je  hlavní  příčinou  jeho  respirační 

nedostatečnosti a CHOPN. U pacienta je třeba předpokládat agresivitu, hádavost a zhoršený 

úsudek.  Kombinační  terapií  anticholinergika  (ipratropium)  a  betamimetika  (fenoterol)  je 

potencován  bronchodilatační  efekt  léčiv.  Příčinou  nutnosti  časté  opakované  aplikace 

inhalačního  aerosolu  může  být  špatná  aplikační  technika.  Nutné  je  též  zohlednit  užívání 

betablokátoru  (bisoprolol)  –  jeho  kardioselektivitu  a  vnitřní  sympatomimetickou  aktivitu. 

Ačkoliv  ve  většině  případů  profitují  pacienti  s  CHOPN  z  nasazení  retardovaných 

metylxantinových  bronchodilatancií  (theofylin),  užívání  theofylinu  je  spojeno  s  častými 

nežádoucími  účinky  a  nevýhodou  je  i  jeho  úzké  terapeutické  rozmezí  (možné  změny 

plazmatických hladin léčiva způsobené interakcemi s dalšími léčivy – alopurinol, diazepam). 

Užívání  theofylinu  je  kontraindikováno  u  kuřáků,  k  jeho  nežádoucím  účinkům  patří 

gastroezofageální reflux, kterým pacient zřejmě trpí (užívá metoklopramid), a zažívací obtíže 

(pacient užívá omeprazol, jehož indikací však rovněž mohla být alkoholová gastritida).

Jako  další  nevhodné  léčivo  shledává  lékárník  diazepam,  který  je  předepisován 

psychiatrem  spolu  s  tiapridem  pravděpodobně  jako  součást  detoxifikačního  programu. 

Diazepam je léčivo s velmi dlouhým biologickým poločasem, čímž dochází k jeho kumulaci v 

organismu, jeho hladina je dále zvýšena interakcí s theofylinem a zpomaleným vstřebáváním 

způsobeným metoklopramidem. Diazepam tlumí centrální i periferní složku respirace a jeho 

předepisování u pacientů s respirační nedostatečnosti by mělo být obezřetné. Při jeho užívání 

je nutné uvážit možné poruchy jaterních funkcí (pacient užívá silymarin, je alkoholik).      

Dále lékárník zaznamenal chronický abúzus laxativ. Příčinou zácpy může být nejen 

nedostatek pohybu pacienta a nevhodná strava (pacient je silně obézní), ale nutné je uvažovat, 

že etiologie zácpy může souviset s nadměrnou dávkou ipratropia (anticholinergní nežádoucí 

účinek).  

Z K jednoznačnému a  objektivnímu posouzení  vhodnosti  jednotlivých  léčiv  v  terapii 

chybí lékárníkovi podrobnější informace o klinickém stavu pacienta (jaterní a renální funkce, 
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hodnota kalémie atd). Domnívá se, že hlavní příčinou potíží (a tedy selhávání CHOPN terapie) 

je non-compliance pacienta (kouření). Při užívání theofylinu spolu s dalšími léčivy je vhodné 

monitorovat  jeho  hladinu,  kombinace  s  beta2-sympatomimetiky  (fenoterol)  zvyšuje  riziko 

vzniku hypokalémie. Při aplikaci bronchodilatačních aerosolů je nutné zaměřit se na správnou 

aplikační techniku (případně doporučit použití spaceru či aerochamberu) a v případě selhání 

vyzkoušet jiné terapeutické možnosti (např. tiotropium – preskripčně omezeno).

Pokud lékárník vychází z informací, které má k dispozici, nelze souhlasit s užíváním 

diazepamu, který pro pacienta znamená zvýšené riziko nežádoucích reakcí (navíc kombinován 

s alkoholem), kumulace v organismu a vznik lékové závislosti.

     Rovněž  chronický  abúzus  laxativ  znamená  riziko  střevní  atrofie,  obstrukce, 

neprůchodnost, poruchy motorické a sekreční funkce tlustého střeva, ztráta defekace a vznik 

zácpy  refrakterní  na  jakoukoli  farmakoterapii.  Dlouhodobé  podávání  vyšších  dávek  může 

znamenat poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy.    

E Praktický  lékař  byl  kontaktován  farmaceutem,  diskutovaná  kazuistika  byla  rovněž 

tématem  edukačního  semináře.  Lékař  označil  pacienta  za  velmi  problematického,  který 

absolutně nerespektuje režimová opatření (zákaz kouření, alkoholu, dietu). Lékař si byl vědom 

situace, s pacientem je však obtížná komunikace. Lékař přislíbil být přísnější a důslednější, 

dokonce uvažoval o možnosti odmítnout pacienta léčit z důvodu úmyslné non–compliance.

V tomto případě  byla  nejvhodnějším řešením neustálá  edukace  pacienta  o  nutnosti 

odvykání kouření. Jedná se o relativně levnou, účinnou, ale velmi nepopulární metodu, která 

je  jako  jediná  z  léčebných  intervencí  schopna  ovlivnit  progresi  CHOPN.  Dále  lékárník 

opakovaně  připomínal  zákaz  užívání  alkoholu  Pacient  byl  opakovaně  poučen  o  správné 

aplikační  technice  aerosolů,  nutnosti  aplikovat  je  odděleně  (nejprve  fenoterol,  po  5  –  10 

minutách ipratropium). Lékárník navrhl jako „terapeutický test“ nechat pacienta nadbytečná 

balení předepsaných léčiv hradit v plné výši, kde by se ověřilo, zda pacient s LP nevhodně 

plýtvá.  Vhodný  je  monitoring  hepatálních  funkcí,  kalémie  a  plicních  parametrů  (kontroly 

lékařem).                

Pozn.: Lékárník však v dalších měsících po své intervenci nezaznamenal radikální změnu v  

preskripci pro daného pacienta (tlakové inhalační aerosoly byly  poté předepisovány pouze po  

jednom balení, ale o to častěji). Dosud situace trvá beze změny. Pacient byl během první fáze  

sledování takto zachycen v lékárně celkem 4x, během druhé fáze 5x.

86



Vybrané informační zdroje:

1. Antušová Z, Koblížek V, Paráková Z. Časná stadia CHOPN – cesta ke spolehlivé 

diagnostice a efektivní terapii (souhrn pro praxi). Remedia online [Internet]. 2010/1 [cited 

2012 – 7 – 11]. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2010/1-

2010/Casna-stadia-CHOPN-cesta-ke-spolehlive-diagnostice-a-efektivni-terapii-souhrn-pro-

praxi/e-Oa-Q0-Q4.magarticle.aspx.

2. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. r. o.; 2009. 

s 169 – 70.

3. Přikrylová D. Poruchy chování v interní praxi. Interní Med. 2001; 11: 9 – 14.

4. Katzung BG. Základní a klinická farmakologie. Brno: Nakladatelství a vydavatelství H&H; 

1994. s 331 – 6.

5. Suchopár J. et al. Kompendium lékových interakcí InfoPharm® 2005. Praha: Infopharm, 

a.s.; 2004.

6. Turčáni P. Chronická obstrukční plicní nemoc dnes. Interní Med. 2008; 11: 502 – 7.

Kazuistika č. 8

S Muž,  narozen  1960,  s  bolestivou  frakturou  horní  končetiny,  žádné  léky pravidelně 

neužívá. Bolest nebyla dle slov manželky pacienty trvalá, nebyla nesnesitelná. S receptem do 

lékárny přišla manželka, z traumatologické ambulance předepsáno:  Flamexin 30x20 mg tbl 

(piroxikam), 1-0-1.

Lékárník  zvažoval  vhodnost  použití  piroxikamu  u  pacienta  a  velikost  předepsané 

dávky.

A V roce  2006  byla  lékovými  agenturami  přijata  opatření,  přehodnocující  používání 

piroxikamu v klinické praxi.  Lékárník musí  při  hodnocení  vhodnosti  použití  tohoto léčiva 

zohlednit nejen diagnózu pacienta a odbornost lékaře (traumatolog, revmatolog, ortoped), ale 

zejména zvážit poměr risk/benefit s přihlédnutím k obecným rizikovým faktorům při užívání 

NSA  (věk,  pacient  s  peptickým  vředem  v  anamnéze,  užívání  alkoholu,  kouření,  další 

přidružená  onemocnění  a  jejich  farmakoterapie).  Vyhodnocení  studií  o  bezpečnosti 

piroxikamu ukázalo, že kromě zvýšeného rizika gastrotoxicity se jeho užívání pojí i s vyšším 

rizikem kožních nežádoucích účinků včetně bulózních reakcí. Dle doporučení EMA a SÚKL 

patří terapie piroxikamem do rukou odborníků – revmatologů a ortopedů. Indikací piroxikamu 

je především tlumení chronické bolesti, kontinuální a noční bolesti doprovázející revmatická 
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onemocnění.  Podávaná  dávka  piroxikamu  by  měla  být  omezena  na  minimum  (při 

dlouhodobějším podávání max. 20 mg denně, v případě akutní nutnosti lze výjimečně dávku 

krátkodobě zvýšit až na 2x20 mg) a stejně tak délka terapie by měla být co nejkratší.

Z Při  zvážení  všech  výše  uvedených  rizik  spojených  s  terapií  piroxikamem  nelze 

souhlasit  s  jeho nasazením u diskutovaného pacienta.  Pacient  je sice relativně mladý,  bez 

chronických onemocnění, ale právě proto je u něj možné nahradit piroxikam jiným léčivem ze 

skupina NSA s nižšími riziky a stejným účinkem (např. diklofenak, ibuprofen). Piroxikam je v 

tomto případě nevhodně předepsán jako analgetikum ke tlumení akutní bolesti poúrazového 

stavu. Indikace piroxikamu jsou revmatoidní artritida, spondyloartritida, artróza, mimokloubní 

revmatismus.

      

E Lékař  nebyl  v  tomto případě zastižen,  proto  byla intervence  lékárníka omezena na 

poskytnutí  více informací manželce pacienta o rizicích terapie, doporučeno bylo užívat léčivo 

po jídle a snížit dávkování na 1x denně 20 mg pouze při bolesti.    

         

Vybrané informační zdroje:

1. Malý J, Rudolf K, Vlček J. Úloha farmaceuta při bezpečném podávání nesteroidních 

antirevmatik. Prakt Lékáren. 2008; 4(2): 82 – 5.

2. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. r. o.; 2009. 

s 690.

3. Informace SÚKL o změnách v používání přípravků obsahujících piroxikam a ketoprofen k 

celkovému podávání. Farmakoterapeutické informace. In: bulletin SÚKL. 2006; 6.

4. Otázky a odpovedě týkajúce sa prehodnotenia piroxikamu. Štatny ústav pre kontrolu liečiv. 

[Internet]. 2007 [cited 2012 – 7 – 10]. Dostupné z:

http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/bezpecnostne-opatrenia-a-upozornenia/otazky-a-

odpovede-tykajuce-sa-prehodnotenia-piroxikamu?page_id=1322. In Slov.

5. Micromedex® Healthcare Series. [Internet database]. Grenwood Village, Colo: Thomson 

Reuters (Healthcare) Inc.Updated periodically.

Kazuistika č. 9

S Muž, narozen 1948, vysoké postavy, vážící 100 kg, trpící akutní infekcí dýchacích cest, 

štěkavým kašlem, horečkou. Žádné LP pravidelně neužíval. Praktickým lékařem předepsáno: 
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Afonilum SR 125 mg tbl (theofylin),  3x1;  Ospamox 14x1000 mg tbl  (amoxicilin),  2x1; 

Codein 30 mg tbl  (kodein), 2x1. Pacient nebyl od lékaře poučen o účincích léčiv, které mu 

předepsal. Dušnost neguje.

Lékárník  identifikoval  Afonilum SR 125  mg  jako  léčivo  v  nevhodné  indikaci  pro 

pacienta.

A Lékárník při analýze vychází z informací, které má od pacienta k dispozici: pacient trpí 

akutním  bakteriálním  infektem,  jinak  je  zcela  zdráv,  nekouří.  Neudává  ani  žádné  velmi 

závažné potíže spojené s respirační tísní, pouze jej budí noční záchvaty kašle. Lékárník tedy 

nezná  záměr  lékaře,  který  vedl  k  preskripci  retardovaného  theofylinu.  Retardované formy 

xantinů nejsou určeny pro léčbu akutního bronchospasmu či respirační tísně. Jejich indikací je 

dlouhodobá terapie CHOPN nebo perzistujícího bronchiálního astmatu.

Z Za daných okolností považuje lékárník Afonilum SR 125 mg za léčivo nevhodné pro 

danou indikaci. Léčba theofylinem je u pacientů nad 60 let spojena s vyšším rizikem toxicity, 

vylučování theofylinu může být zpomaleno. Lékárník neznal záměr lékaře, zda pacientovi byl 

z těchto důvodů theofylin předepsán v relativně nedostatečné dávce 3x125 mg - denní dávka je 

11-13 mg/kg den, pacient má hmotnost 100 kg. Při léčbě theofylinem je pacient dále zatížen 

četnými  nežádoucími  účinky  léčiva  (bolest  hlavy,  palpitace,  třes,  gastroezofageální  reflux 

atd.).  Jestliže  předpokládáme,  že  theofylin  měl  být  použit  jako  úlevové  léčivo  při 

bronchokonstrikci,  jako vhodnější  by se  jevilo  použití  beta2-sympatomimetik  (salbutamol, 

příp. fenoterol). Pacient však v lékárně neudává potíže směřující k nutnosti použít úlevové 

léčivo.

E Jelikož lékaře nebylo možné zastihnout ke konzultaci, problém byl odložen (navíc LP 

neměl lékárník k dispozici a musel jej objednat). Pacient byl poučen o správném užití atb, 

případných nežádoucích účincích léčby a ke zvládnutí nočních záchvatů kašle doporučeno užít 

Codein 30 mg 1x1 tbl před spaním. Do lékárny se druhý den pacient již nevrátil, Afonilum SR 

125 mg tedy nebylo  vydáno (lékař nebyl v ordinaci několik dní k zastižení).         
            

Vybrané informační zdroje:

1. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. s r. o.; 2009. 

s 157 – 71.
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2. Mikro-verze AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM], 

Ver. ČR 2012.1 pro MS Windows platná k 1.1.2012. Praha, 2012.  

3. Hrnčiarik K. Poradenství při farmakoterapii u seniorů. In: Doporučené postupy České

lékárnické komory pro konzultační činnost v lékárnách. Olomouc: SOLEN s r. o.; 2010. 

s 55 – 69.

4. Zajícová M. Návody pro dispenzační práci v lékárně. Doporučené postupy České lékárnické 

komory. Česká lékárnická komora; 2006.

Kazuistika č. 10

S Žena,  narozena  1945,  s  dlouholetou  farmakoterapií  dušnosti.  Občas  trpí  úzkostí. 

Preskripce  praktického  lékaře:  Diazepam  5  mg  tbl,  1x1;  Afonilum  SR  375  mg  tbl 

(theofylin), 3 balení, 2x1. Z lékové historie bylo zjištěno, že pacientka užívá Diazepam 5 mg 

tbl (cca ½ tbl denně). nepřetržitě minimálně dva roky.

Lékárník  označil  diazepam  za  léčivo  nevhodné  pro  pacientku,  nevhodné  v  dané 

anxiolytické indikaci.

A Benzodiazepiny byly  dříve  pokládány za  léčiva  volby v  terapii  úzkostné  poruchy. 

Jejich  účinek  nastupuje  relativně  rychle,  zpočátku  bývají  dobře  tolerovány,  spolehlivě 

odstraňují spíše tělesné příznaky úzkosti (třes, tachykardie atd.) než psychickou komponentu 

poruchy (zde jsou účinnější antidepresiva). Bdz narušují kognitivní funkce, a to zejména u 

starších pacientů,  mají  četné nežádoucí účinky (ospalost,  závratě,  sucho v ústech,  poruchy 

koordinace). Bdz tlumí centrální i periferní složku respirace, jejich preskripce pacientům s 

dušností je vhodné se raději vyvarovat (pacientka trpí dušností,  užívá theofylin). Při  jejich 

dlouhodobém  podávání  dochází  ke  kumulaci  v  organismu  a  vzniku  lékové  závislosti. 

Diazepam má velmi dlouhý biologický poločas (20 – 80 hodin), který se ve stáří prodlužuje až 

o 60 %, čímž dochází k jeho kumulaci. Proto je diazepam řazen mezi léčiva nevhodná ve stáří, 

rovněž  vzhledem k  vysoké  klinické  závažnosti  nežádoucích  účinků  (protrahovaná  sedace, 

riziko pádů a zlomenin, zmatenost, synkopy atd.). Pokud je tedy nutné podat léčivo ze skupiny 

bdz, lékem volby u seniorů jsou středně a krátkodobě působící alternativy diazepamu (např. 

oxazepam,  alprazolam,  midazolam),  rovněž  v  indikaci  jako  hypnotikum.  V  indikaci 

generalizované úzkostné poruchy je možné bdz použít pouze tehdy, je-li příčina přechodná a 

je-li zřejmé, že terapie nebude delší než 4-5 týdnů. Benzodiazepiny v anxiolytické indikaci 

jsou zcela nevhodná pro dlouhodobou terapii.
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Z Pokud lékárník vychází z informací, které má k dispozici, nelze souhlasit s užíváním 

diazepamu u dané pacientky po dobu několika let. Diazepam je kontraindikován u pacientů 

starších  65  let.  Dalším rizikovým faktorem je  pacientčino  respirační  onemocnění,  ačkoliv 

lékárník zohledňuje i interakci mezi theofylinem a diazepamem (kdy theofylin snižuje účinek i 

plazmatickou hladinu diazepamu). Přesto riziko kumulace bdz v organismu je pravděpodobná 

a u pacientky již došlo chronickým užíváním ke vzniku lékové závislosti. Přestože od 90. let 

minulého století jsou za léčiva první volby úzkostných poruch považovány SSRI a SNRI, tato 

alternativa nebyla u dané pacientky vyzkoušena.

E K optimálnímu zvládnutí  této  situace  je  nutná  odborná  léčba  vedoucí  k  odstranění 

lékové  závislosti,  s  postupným  vysazováním  diazepamu  (snižování  dávek)  a  zavedení 

moderních  antidepresiv  do  terapie  (inhibitory  SSRI,  SNRI).  Do  té  doby  bylo  na  místě 

informovat  pacientku  o  nežádoucích  účincích  terapie,  nutnosti  vyvarovat  se  konzumaci 

alkoholu a mít na mysli negativní vliv léčiva na schopnost řízení motorových vozidel.    

Pozn.: Během první fáze sledování bylo zaznamenáno celkem 11 případů benzodiazepinové  

závislosti (diazepam, chlordiazepoxid aj.) u pacientů převážně starších 65 let. Tyto DRPs byly  

tématem edukačního semináře.

Vybrané informační zdroje:

1. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. r. o.; 2009. 

s 169 – 170. 262 - 5.

2. Mikro-verze AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM], 

Ver. ČR 2012.1 pro MS Windows platná k 1.1.2012. Praha, 2012.  

3. Hrnčiarik K. Poradenství při farmakoterapii u seniorů. In: Doporučené postupy České 

lékárnické komory pro konzultační činnost v lékárnách. Olomouc: SOLEN s r. o.; 2010. 

s 55 – 69.

4. Grambal A, Bulíková B, Praško J. Farmakoterapie a psychoterapie generalizované úzkostné 

poruchy. Remedia online [Internet]. 2009/5 [cited 2012 – 7 - 10]. Dostupné z: 

http://www.remedia.cz/Clanky/Farmakoterapie/Farmakoterapie-a-psychoterapie-

generalizovane-uzkostne-poruchy/6-L-L9.magarticle.aspx.

5. Fialová D, Topinková E. Koncept léčiv nevhodných ve stáří – farmakologické a 

farmakoepidemiologické aspekty. Remedia online [Internet]. 2005/4-5 [cited 2012 – 7 - 10]. 
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Dostupné z: http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Farmako-epidemiologie/Koncept-leciv-

nevhodnych-ve-stari-farmakologicke-a-farmakoepidemiologicke-aspekty/8-Y-

b1.magarticle.aspx.

Kazuistika č. 11 (Edukační seminář)

S Štíhlý muž, narozen 1935, s polyfarmakoterapií  (městnavé srdeční selhání,  diabetes 

mellitus  II.  typu,  hyperlipoproteinémie,  vředová  choroba,  hyperurikémie),  trápí  ho  téměř 

nepřetržitá dušnost, která trvá několik měsíců. Pacient je po implantaci kardiodefibrilátoru bez 

epizod, po infarktu myokardu nastala dysfunkce levé komory,  NYHA III, patrná je výrazná 

reverzní  remodelace  levé  komory.  Pacient  přišel  do  lékárny  vrátit  léky,  které  mu  byly 

vysazeny:  Cordarone  200  mg  tbl (amiodaron),  1-0-0  a  Anopyrin  100  mg tbl  (kyselina 

acetylsalicylová),  0-1-0.  Dovolil  lékárníkovi nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, 

kterou  měl u  sebe. Farmakoterapie:  Warfarin  3  mg  tbl,  0-1-0;  Controloc  40  mg  tbl 

(pantoprazol), 1-0-0; Tritace 10 mg tbl (ramipril), 1-0-0; Sortis 20 mg tbl (atorvastatin),

0-0-1;  Furon 40 mg  tbl (furosemid), 1-0-0;  Verospiron 25 mg tbl  (spironolakton), 1-0-0; 

Concor  COR  2,5  mg tbl  (bisoprolol),  ½-0-0;  Milurit  100  mg  tbl (alopurinol),  0-1-0; 

Euphyllin 300 mg tbl (theofylin), 1-0-0; Insulin inj.

Doporučení  odborného  lékaře:  v  medikaci  vysadit  Cordarone  jako  možnou příčinu  

dušnosti  a Anopyrin.  Pokud se nezlepší do 2 měsíců dušnost,  zkusit  vysadit  Concor COR.  

Kontrola za 3 měsíce.

Lékárník nesouhlasil s doporučením odborného lékaře.

A Polyfarmakoterapie znamená vždy pro pacienta vyšší zátěž ve smyslu zvýrazněných 

symptomů onemocnění, vyšší riziko vzniku lékových interakcí a projevu nežádoucích účinků 

léčiv. Chronické srdeční selhání je klinický syndrom, který se manifestuje symptomy jako je 

dušnost (v  klidu či  při  zátěži),  únava,  nevýkonnost,  periferní  otoky,  tachykardie  a  šelesty. 

Základním cílem léčby je snížit mortalitu nemocných, zlepšit symptomy, oddálit komplikace 

(remodelace levé komory, infakt myokardu atd), a tak zvýšit kvalitu života nemocných. Léčiva 

v terapii srdečního selhání je tedy možné rozdělit do dvou skupin: léčiva snižující mortalitu a 

úlevová (sympromatická) léčiva. Důkazy pocházející z několika relevantních studií o zlepšení 

prognózy těchto  pacientů  jsou  pro  ACE inhibitory (pacient  užívá  10  mg ramiprilu),  příp. 

sartany, kardioselektivní betablokátory (karvediol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol – pacient 

užívá)  a  inhibitory  aldosteronových  receptorů  (pacient  užívá  25  mg  spironolaktonu).  Při 

92



hodnocení vhodnosti konkrétních LP je třeba mít na paměti přidružená onemocnění (diabetes 

mellitus – např. betablokátor může „maskovat“ příznaky hypoglykemie atd.) a diagnózy (stav 

po infarktu myokardu). Jako úlevové léčivo je v terapii pacienta použito kličkové diuretikum 

furosemid  (těžší  stupeň  selhávání),  kde  je  třeba  pacienta  monitorovat  (kalémie),  předejít 

dehydrataci (kontrola krevního tlaku, kreatininu) a opět zohlednit komorbidity.

Sekundární prevence po infarktu myokardu opět zahrnuje léčiva, u nichž byl prokázán 

vliv  na  snížení  mortality  nemocných:  ACE  inhibitory  či  sartany,  betablokátory, 

hypolipidemika – statiny (pacient užívá 20 mg atorvastatinu), antiagregační léčiva (pacient 

užíval 100 mg kyseliny acetylsalicylové) a příp. dle komorbidit i antitrombotika (warfarin).

Amiodaron  je  antiarytmikum  s  vysokou  účinností  v  léčbě  komorových  i 

supraventrikulárních  arytmií,  má  antianginózní  ůčinky.  Znalost  jeho  farmakokinetických 

vlastností je třeba uplatnit při rozhodování o přerušení terapie amiodaronem. Léčivo je z 99 % 

vázáno na bílkoviny krevní plazmy, je lipofilní a tvoří klinicky významné depo v tukové tkáni. 

Vykazuje multifázický biologický poločas vylučování, počáteční biologický poločas eliminace 

je 3 - 20 hodin,  ale chronická fáze vylučování trvá 20 - 120 dní (v některých zdrojích je 

uváděn  průměrný  biologický  poločas  50  dní).  Při  analýze  musíme  tedy  přihlédnout  i  k 

případné obezitě pacienta. Amiodaron opět patří v kardiologii mezi léčiva, která prokazatelně 

snižují úmrtnost na kardiovaskulární choroby. Kombinace amiodaronu s betablokátorem vede 

k  ještě  výraznějšímu  snížení  rizika  náhlé  smrti  (ovšem  za  podmínek  sledování  srdeční 

frekvence).  Zvýšenou  opatrnost  je  třeba  věnovat  kombinaci  amiodaronu  s  diuretikem 

(furosemid)  pro  riziko  hypokalémie.  Amiodaron  vykazuje  četné  nežádoucí  účinky,  které 

závisejí  na  dávce  a  na  délce  podávání.  Mezi  nejčastější  patří  poruchy štítné  žlázy,  kožní 

reakce,  neurologické  komplikace  (tremor,  vertigo,  periferní  neuropatie),  poškození  jater, 

sítnice a plicního intersticia. V klinické praxi je třeba na tato postižení myslet již při indikaci  

léčiva  a  pacienta  pravidelně vyšetřovat  (štítná  žláza,  plicní  funkce,  rentgen plic,  hepatální 

funkce, oční pozadí atd).  

Pacientova  dušnost  byla  pravděpodobně  indikací  theofylinu,  který  znamenal  pro 

pacienta  další  zátěž  ve  smyslu  závažných  nežádoucích  účinků  a  lékových  interakcí 

(alopurinol) a nebyl příliš efektivní. Při pátrání po příčinách dušnosti je třeba brát v úvahu, že 

etiologie  může  souviset  s  farmakoterapií,  ale  také  je  nutné  myslet  na  případné  nelékové 

příčiny.  Z  lékových  příčin  je  třeba  jmenovat  již  diskutovaný  amiodaron,  bisoprolol  jako 

vysoce  kardioselektivní  betablokátor  by  neměl  způsobovat  významnou  bronchokonstrikci, 

přesto i tuto možnost není možné jednoznačně vyloučit. Z nelékových příčin je třeba zmínit 

alergii a případná další onemocnění (karcinom, anémie, onemocnění štítné žlázy). Na paměti 
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je třeba mít diagnózu pacienta, kdy dušnost je symptomem srdečního selhávání.             

Z Při rozhodování o vysazení léčiva je třeba zvážit poměr risk/benefit. Plicní komplikace 

mohou  být  závažným  nežádoucím  účinkem  amiodaronu  (alveolitidy,  plicní  infiltráty, 

pneumonie).  Při  užívání  amiodaronu  se  doporučuje  provádět  1x  ročně  rentgen  plic  a 

spirometrie.  Po  včasném vysazení  amiodaronu  by se  subjektivní  příznaky měly upravit  a 

případné rentgenologické  změny vymizet.  To však  může  být  vzhledem k farmakokinetice 

zřejmé nejdříve po 3-4 měsících i déle. Není tedy správné posuzovat efekt již dva měsíce po 

vysazení a souhlasit s vysazením dalších „život zachraňujících léků“, kterým betablokátor pro 

pacienta bezesporu je (s přihlédnutím k dalším diagnózám). Lékárník nenachází objektivní 

důvody k vysazení kyseliny acetylsalicylové (exacerbace aspirinového astmatu?).

E Polymorbidita a polyfarmakoterapie pacienta jsou predispozicí k závažným léčebným 

komplikacím,  kterým  lze  předcházet  pouze  pravidelnými  kontrolami  a  pečlivým 

monitorováním pacienta.  Nezbytná  je  i  mezioborová  spolupráce  mezi  lékaři  (pneumolog, 

kardiolog, internista, endokrinolog, diabetolog). Lékárník spolu s lékaři dbá na compliance v 

léčbě,  dodržování  životosprávy  a  všech  režimových  opatření,  které  mohou  významně 

redukovat incidenci zmíněných komplikací a zvýšit tak kvalitu života pacienta.      

Pozn.: Pacient přichází do lékárny s odstupem několika měsíců a lékárník se dotazuje na jeho  

zdravotní stav. Situace se prý vůbec nezlepšila, dušnost je stále významná. V současné době  

byl pacientovi vysazen už i Concor COR. Pacient je celou situací značně rozmrzelý.
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Kazuistika č. 12

S Manželka pacienta (muž, narozen 1929) nechala telefonicky předepsat manželovi LP a 

recept  zaslat  do  lékárny.  Již  třetí  den  se  v  lékárně  marně  sháněla  po  receptu.  Lékárník 

kontaktoval lékaře, v ordinaci byla zastižena pouze zdravotní sestra. Ta požádala o vydání 

Vasocardin SR 30x200 mg tbl (metoprolol) s příslibem, že recept obratem posílá do lékárny. 

Při  dispenzaci  manželka  pacienta  uvedla,  že  tento  LP  manžel  neužívá  (bylo  zjištěno 

pacientovo  rodné  číslo  a  tvrzení  doloženo  lékovou  historií).  Lékárník  znovu  kontaktoval 

lékaře.  Ten  přiznal  pochybení  zdravotní  sestry a  předepisuje  Warfarin  3  mg tbl, ½-0-0; 

Warfarin 5 mg tbl, ½-0-0.        

 

A Preskripce zdravotní sestrou patří bezesporu mezi „non-lege artis“ postup a je velmi 

rizikovým faktorem vzniku DRPs. Systém, kdy navíc zdravotní sestra předepisuje léčiva na 

základě  telefonické  „objednávky“  pacientem,  bez  přítomnosti  a  souhlasu  lékaře,  je  třeba 

označit  za  nefunkční  ve  smyslu  bezpečné farmakoterapie.  Pacient  je  tímto  způsobem sice 

ušetřen  cesty  k  lékaři,  ovšem vyhýbá  se  tak  pravidelným kontrolám,  nepodstupuje  nutná 

vyšetření  atd.  (povolená  tříměsíční  preskripce  by  měla  pomoci  zajistit  lepší  monitoring 

pacientů).  Zdravotní sestra není oprávněna indikovat léčiva, v diskutovaném případě navíc 

požadavek pacienta ani nezkontrolovala s údaji v dokumentaci.

      

Z Uváží-li lékárník rizika, která vyplývají z možné lékové záměny, musí konstatovat, že 

v  diskutovaném  případě  by  důsledky  pochybení  mohly  být  závažné  až  fatální.  Léčba 

warfarinem je  indikována u  nemocných s  vysokým rizikem tromboembolických příhod (s 

fibrilací síní, chlopenními náhradami aj.), pacient je velmi starý, předpokládáme přidružená 

onemocnění  (diabetes  mellitus,  poruchy  renálních  funkcí  atd).  Užitím  betablokátoru 

(zaměněné  léčivo)  by  mohlo  dojít  k  četným  lékovým  interakcím  a  v  jejich  důsledku  k 

navození závažného klinického stavu.

E Jediným efektivním řešením se v tomto případě jevilo upozornit lékaře na četná rizika, 

která  přináší  tato  zavedená „praxe“  (lékař  věděl,  že  v jeho nepřítomnosti  zdravotní  sestra 

předepisuje léčiva na žádost pacientů a vydal svolení k tomuto počínání). V diskutovaném 

případě  bylo  pochybení  díky duchapřítomnosti  a  bdělosti  pacientovy manželky zabráněno 

ještě předtím, než se mohlo klinicky projevit.  Pacient dostal LP, které potřeboval, a i jeho 

lékárník poučil, že pravidelná procházka k lékaři může být celkem prospěšná.        

95



Vybrané informační zdroje:

1. Kloc M. Malý J. Vlček J. Analýza faktorů přispívajících k záměnám léčiv v lékárně. In: 

Sborník abstrakt XI. Symposium klinické farmacie René Macha, 2009. s 39. Mikulov 2009.

2. Vlček J. Budování kultury bezpečnosti při používání léčiv. Solutio 2004/2005 [Internet]. 

2006 [cited 2012 - 7 - 15]. Dostupné z: http://www.medon-solutio.cz/online2005/index.php?

linkID=txt6&lang=1.

3. Vlček J, Malý J. Jsou lékárníci součástí kultury bezpečnosti léčiv? Solutio 2005/2006 

[Internet]. [cited 2012 - 7 - 15]. Dostupné z:

 http://www.medon-solutio.cz/online2006/index.php?linkID=txt5&lang=1.

.

Kazuistika č. 13

S Muž, narozen 1925, polymorbidní (hypertenze, srdeční arytmie, CHOPN či chronická 

bronchitis), soběstačný, významné potíže neudával, léky si připravuje k užívání sám, 10 let již 

nekouří.  Předepsáno:  Atrovent  N  inh  sol (ipratropium),  3-3-3-3;  Euphyllin  300  mg  tbl 

(theofylin), 1-0-1; Cynt 0,2 mg tbl (moxonidin), 1-0-0; Sedacoron 200 mg tbl (amiodaron), 

1-0-0;  Anopyrin  100  mg  tbl (kyselina  acetylsalicylová),  0-1-0;  Rhefluin  tbl (amilorid, 

hydrochlorothiazid),  ½-0-0;  Milurit  100 mg tbl  (alopurinol),  1-0-0;  Micardis  80  mg  tbl 

(telmisartan), 1-0-1.

Lékárník shledal ve farmakoterapii několik potenciálních nedostatků: používání léčiv 

nevhodných ve stáří (Beers 2003) a nevhodných dávek LČ u seniorů, nevhodné dávkování 

telmisartanu.

A Při  analýze  preskripce  daného pacienta  si  musí  lékárník  uvědomit  všechny obecné 

aspekty  geriatrické  farmakoterapie.  Pacient  je  polymorbidní,  zatížen  zvýšeným  rizikem 

nežádoucích  účinků  a  lékových  interakcí.  Při  zohlednění  STOPP  a  START  kritérií  pro 

preskripci geriatrických pacientů shledává lékárník v diskutovaném lékovém režimu několik 

léčiv nevhodných pro farmakoterapii seniorů (Beers 2003): theofylin, ipratropium, moxonidin. 

Theofylin, který má velký interakční potenciál (alopurinol), úzké terapeutické rozmezí (jeho 

biotransformace je ve stáří snížena) a četné nežádoucí účinky (bolesti hlavy, neklid, palpitace, 

GIT potíže) je užíván v relativně vysoké dávce, vhodný je proto monitoring jeho plazmatické 

hladiny. Theofylin a ipratropium jsou léčiva s vysokým anticholinergním potenciálem. Ve stáří 

je pozorována zvýšená citlivost k těmto léčivům, ta mohou prohlubovat cholinergní deficit a 

vést tak centrálním i periferním anticholinergním nežádoucím účinkům (retence moči, zácpa, 
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zvýšení  nitroočního  tlaku,  kognitivní  poruchy  a  demence).  Ipratropium  užívá  pacient  v 

maximální dávce (12 vdechů denně), což může vypovídat o špatné aplikační technice (vhodné 

použití  spaceru,  aerochamberu).  Místo  ipratropia  by  bylo  možné  jako  úlevové 

bronchodilatační  léčivo  zvolit  beta2-sympatomimetikum,  farmaceut  však  nemá  dostatek 

informací k posouzení případné kontraindikace u diskutovaného pacienta. Jako další léčivo 

nevhodné v terapii seniorů shledává lékárník centrální antihypertenzivum moxonidin, který 

vyvolává u seniorů častěji  nežádoucí  CNS účinky (sedace,  závratě,  poruchy koncentrace), 

může  znamenat  zvýšený  sklon  k  ortostatické  hypotenzi  a  posturální  nestabilitu  (vlivem 

snížené  citlivosti  baroreceptorů  a  beta-receptorů  myokardu).  K  jeho  častým  nežádoucím 

účinkům patří též útlum a sucho v ústech, čímž se zvýrazňují anticholinergní účinky již výše 

zmíněných léčiv.     

Dalším  diskutovaným  aspektem  jsou  dávka  léčiv  a  využití  tzv.  nízkodávkových 

režimů.  Jak  již  bylo  zmíněno,  v  relativně  vysokých  dávkách  pacient  užívá  theofylin, 

ipratropium a 25 mg hydrochlorothiazidu je dle literárních zdrojů rovněž dávka vysoká pro 

terapii  seniorů.  Hydrochlorothiazid  je  léčivo,  u  nějž  je  s  úspěchem používána  geriatrická 

dávka  12,5  mg  při  zachování  účinnosti.  Vyšší  dávky  diuretik  mohou  být  pro  geriatrické 

pacienty  zátěží,  znamenající  riziko  hypokalémie,  hypovolémie,  hyperglykémie, 

hyperlipidémie,  ortostatické  hypotenze.  Telmisartan  je  vzhledem  ke  své  farmakokinetice 

nevhodně předepsán 2x denně (nevhodný timing a vysoká dávka).  Obecně doporučovanou 

terapeutickou dávkou je 40 - 80 mg denně, ojediněle se udává dávka až 160 mg (v terapii po 

infarktu  myokardu).  U  diskutovaného  pacienta  je  však  třeba  opět  zohlednit  věk  a 

pravděpodobnost věkem podmíněného snížení renálních funkcí.  

      

Z Vychází-li  lékárník  z  informací,  které  má  k  dispozici,  nelze  souhlasit  s  užíváním 

vysokých dávek hydrochlorothiazidu,  telmisartanu a  theofylinu.  Lékárník  se  zde  potýká  s 

nedostatkem informací o všech provedených režimech v léčbě pacienta, neví, zda byly využity 

bezpečnější alternativy terapie (např. posouzení vhodnosti blokátoru kalciových kanálů), které 

by případně umožnily snížení dávkování diskutovaných léčiv. Lékárník nezná diagnózy, stav 

eliminačních orgánů a nemá k dispozici potřebné laboratorní hodnoty.    

E Praktický lékař by měl nejméně každých šest měsíců provést revizi veškeré medikace 

užívané  geriatrickým pacientem a  zhodnotit  přínos/riziko  léčby a  trvání  indikace  k  léčbě. 

Lékárník tedy navrhoval přehodnotit farmakoterapii seniora, zjednodušit ji za účelem zvýšení 
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compliance (pacientovi bylo doporučeno prozatím zakoupit dávkovač na léky a zkontrolovat 

aplikační  techniku  inhalačního  aeroslu).  Lékař  intervenci  lékárníka  neakceptoval  s 

odůvodněním,  že  dávkování  léčiv  je  takto  nastaveno kardiologem.  Poté  zbývalo  edukovat 

pacienta o nutných režimových opatřeních (životospráva, zákaz kouření, pitný režim), nutnosti 

pravidelných lékařských kontrol  a  laboratorního monitoringu (dále  amiodaron –  sledování 

funkcí  štítné  žlázy,  plicních  funkcí,  oční  kontroly,  hepatální  a  jaterní  funkce).  Vhodné  je 

sledování možných nežádoucích projevů spojených s užíváním theofylinu a k dispozici je i 

stanovení plazmatických hladin lékařem.         
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Kazuistika č. 14

S Žena, narozena 1934, po operaci chlopně, do kardiologické poradny dochází 1x za šest 

měsíců,  krevní  tlak  dle  jejího  vyjádření  v  normě,  cítila  se  „střídavě“.  Farmakoterapie: 

Torvacard 10 mg tbl (atorvastatin), 0-0-0-1; Diroton 10 mg tbl (lisinopril), 1-0-0; Egilok 

25 mg tbl (metoprolol), 1-0-1; Verospiron 25 mg tbl (spironolakton), 1-0-0; Cordarone 

200 mg tbl  (amiodaron)  1x1;  Furon 40 mg tbl  (furosemid),  1-0-0;  Warfarin 3 mg tbl; 

Warfarin 5 mg tbl.  

Při dispenzaci pacientka upozornila na chybnou sílu Diroton 10 mg. Užívá prý Diroton 

5 mg, což bylo potvrzeno lékovou historií (následně i lékařem). Podobné pochybení u stejné 

pacientky bylo zachyceno po několika měsících ve druhé fázi sběru: Při dispenzaci pacientka 

upozornila, že užívá Torvacard 20 mg, 0-0-1,  zatímco jí lékař předepsal Torvacard 10 mg.

A Preskripční  pochybení  lékaře bylo pravděpodobně zapříčiněno chybnou komunikací 

mezi zdravotníky a pacientem a nedokonalým vedením zdravotnické dokumentace. Lékárník 

se zaměřil při analýze případu zejména na hodnocení užívání lisinoprilu a atorvastatinu, jichž 

se pochybení týkalo.

Dávkování lisinoprilu je závislé na individuální klinické odpovědi pacienta na podání 

léčiva,  na indikaci a stavu renálních funkcí (eliminační orgán pro lisinopril).  Dávkování u 

případného  renálního  poškození  je  sníženo  na  2,5  -  5  mg,  též  je  třeba  uvažovat  věkem 

podmíněný  pokles  renálních  funkcí  (pacientce  je  77  let).  Rovněž  riziko  symptomatické 

hypotenze je pravděpodobnější u pacientů léčených diuretiky, vzhledem k věku pacientky je 

nutné  myslet  na  objemovou  a  solnou  depleci.  S  tou  je  dále  spojeno  riziko  vzniku 

hyperkalémie. Nutný je tedy monitoring renálních funkcí a kalémie. Při současném užívaní 

lisinoprilu a atorvastatinu byla popsána jejich léková interakce znamenající možnost vzniku 

závažné pankreatitidy.

Lékárník  upozornil  na  potenciálně  nebezpečnou  lékovou  interakci  amiodaron  + 

atorvastatin spojenou se zvýšeným rizikem myopatií až rabdomyolýzy a jaterního poškození 

(v  důsledku  zpomalené  biotransformace  atorvastatinu  inhibicí  CYP3A4  a  zpomalení 
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membránového transportu  atorvastatinu inhibicí P-glykoproteinu amiodaronem). Atorvastatin 

je léčivo, u nějž byla v terapii seniorů potvrzena účinnost při sníženém dávkování (5 - 10 mg). 

Z Pokud by pacientka na pochybení neupozornila a užívala by 10 mg lisinoprilu, nedošlo 

by sice zdaleka k překročení maximální denní dávky (80 mg), ale mohlo by dojít k navození 

symptomatické hypotenze, která může mít zvláště ve vyšším věku závažné důsledky.

Užívání  neadekvátně  vysoké  dávky  atorvastatinu  znamená  zvýšenou  zátěž  pro 

pacientku ve smyslu zvýšených nežádoucích účinků léčiva (hepatotoxicita, svalová myopatie) 

a  potenciaci  interakcí.  Pokud  nebyl  úspěšný  nízkodávkový  režim  atorvastatinu,  možnou 

alternativou  je  nejen  zvýšení  dávky,  ale  i  změna  statinu  za  léčivo  s  nižším  interakčním 

potenciálem vzhledem k užívaným léčivům (např. rosuvastatin).

      

E Lékárník  v  obou  případech  kontaktoval  lékaře  za  účelem ověřit  správnost  tvrzení 

pacientky  a  vydat  správnou  sílu  LP.  Lékař  přiznal  pochybení,  pacientka  měla  dávkování 

upraveno v doporučeních  z  odborné  poradny.  Lékárník  zároveň upozornil  lékaře  na četné 

lékové  interakce,  k  nimž  u  pacientky  dochází  (amiodaron  +  atorvastatin,  amiodaron  + 

betablokátor, interakční potenciál warfarinu), a vzhledem k polypragmázii doporučil pečlivý 

monitoring  pacientky  (plicní  funkce,  hepatální  a  renální  funkce,  tlak  krve,  kalémie,  oční 

pozadí, štítná žláza atd.).   
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Kazuistika č. 15

S Dítě s údajně streptokokovou tonsilitidou (muž, ročník 2001). S receptem od dětského 

lékaře do lékárny přišel otec dítěte: Ospen 1500 tbl (phenoxymethylpenicilin), 2 balení, 1. - 3. 

den 4x1/á 6 hod, dál 3x1/10 dní. Otec neznal váhu dítěte.

Na receptu chyběl údaj o velikosti  balení,  dále lékárník zpochybňoval sílu léčiva a 

vhodnost nasycovací dávky.

A Phenoxymethylpenicilin  patří  mezi  acidostabilní  peniciliny  s  úzkým  bakteriálním 

spektrem,  který  u  streptokokové  tonsilitidy  (v  90  % případů  je  původcem Streptococcus 

pyogenes) představuje optimální terapeutickou intervenci. Při antibiotické intervenci je velmi 

důležitá nejen volba správného atb (při správné diagnóze), nýbrž i dostatečně účinná velikost 

dávky  po  dostatečně  dlouhou  dobu.  K  tomu  je  třeba  znát  farmakokinetické  a 

farmakodynamické vlastnosti atb. Dávkovací schémata se vzhledem k velmi nízké toxicitě a 

dobré  snášenlivosti  phenoxymethylpenicilinu  v  jednotlivých  literárních  zdrojích  liší,  SPC 

léčivého přípravku Ospen 1500 však udává pro mladistvé přes 40 kg a dospělé do 60 kg jako 

vhodnou dávku při tonsilitidě 1 tbl Ospen 1000 každých 8 hodin. K posouzení velikosti dávky 

u  diskutovaného  pacienta  lékárník  pouze  předpokládá  průměrnou  hmotnost  desetiletého 

chlapce (35 kg) a označuje předepsanou dávku za příliš vysokou. K prevenci komplikací mají 

pacienti se streptokokovou nákazou užívat penicilinové atb 10 dní. Phenoxymethylpenicilin 

patří  mezi  time–dependentní  atb,  tzn.  že  dosažení  jejich  plazmatické  koncentrace  ve  výši 

pouhého čtyřnásobku MIC mikroba vede k maximálnímu efektu. Další zvýšení koncentrace už 

neznamená  výraznější  terapeutický  efekt.  Účinek  penicilinového  atb  více  závisí  na  době 

udržení  dostatečných  hladin  léčiva  (60  %  času  nad  MIC  vyvolávajícího  agens)  než  na 

maximální dosažené koncentraci. Rovněž zvýšení jednotlivé dávky prakticky netoxického atb 

za účelem zlepšení compliance (či  prodloužení dávkového intervalu) se jeví jako zdánlivě 

racionální, ovšem při znalosti farmakokinetiky atb (kinetika prvního řádu) je zřejmé, že ani 

několikanásobné zvýšení dávky nemůže nahradit rychle eliminované léčivo.           

Z Na  receptu  chyběl  údaj  o  počtu  předepisovaných  tablet.  Pokud  by  pacient  se 

streptokokovou nákazou neužíval atb 10 dní, mohlo by u něj dojít k rozvoji tzv. sterilních 

komplikací (revmatická horečka, glomerulonefritida, endokarditida). Vzhledem k velmi nízké 

toxicitě penicilinových atb by i při objektivním předávkování nehrozilo pacientovi větší riziko 

poškození (případné nezávažné GIT potíže: nauzea, zvracení, průjem). Je však třeba myslet i 
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na velké interpersonální rozdíly v odpovědích organismu (v závislosti na věku, stavu ledvin, 

imunitního  systému).  Použití  nasycovací  dávky u  penicilinového  atb  nemá  dle  literárních 

zdrojů  opodstatnění,  a  tudíž  znamená  pro  pacienta  zbytečné  zatížení  ve  smyslu  rozvoje 

nežádoucích účinků léčiva (průjem, zvracení).    

E Lékař i přes intervenci lékárníka na předepsaném dávkovém schématu trval (dítě váží 

téměř 50 kg). Souhlasil s vydáním 2x30 tbl Ospen 1500, nevyužívané tbl má pacient donést 

lékaři. Pacientovi bylo doporučeno zakoupení probiotik.

Lékárník  upozornil,  že  v  diskutovaném případě  byl  recept  psán  ručně.  V případě 

použití  počítačové  preskripce  by  se  případným  pochybením  dalo  zabránit  a  rovněž 

nepřehledný údaj o dávkování optimalizovat.

Pozn.:  Problematika  nasycovací  dávky  u  penicilinových  atb  byla  řešena  na  edukačním  

semináři  s  lékaři.  Tento  lékový  problém byl  během  první  fáze  sběru  zaznamenán  celkem 

pětkrát.
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Kazuistika č. 16

S Žena,  narozena  1935,  pacientka  s  metabolickým syndromem (diabetes  mellitus  II. 

typu,  hypercholesterémie,  hypertenze,  obezita),  terapie  dlouholetá.  Dnes u ní  byla  zjištěna 

hyperurikémie a tlak krve naměřen 180/80 mm Hg. Lékař změnil farmakoterapii. Pacientka 

byla ze změny mírně rozrušená, nepamatovala si, co lékař říkal. Na receptech předepsáno: 

Valsacor 80 mg tbl (valsartan), 1-0-0; Milurit 100 mg tbl (alopurinol), 1-0-1; Diaprel MR 

tbl (gliklazid), 1-0-0; Vasocardin 100 mg tbl (metoprolol), ½-0-½. Dále zjištěno, že současně 

užívá:  Hydrochlorothiazid  tbl (hydrochlorothiazid),  1-0-0;  APO  -  Enalapril  20  mg tbl 

(enalapril), 1-0-1; Rosucard 20 mg tbl (rosuvastatin), 0-0-1.

Pacientka se při dispenzaci divila, proč má dva nové LP a nevěděla, které stávající LP 

již nemá dále užívat. U lékaře byla roztržitá a nepozorná. Lékárník nezastihl lékaře týž den ke 

konzultaci, proto se snažil na základě předložené farmakoterapie a informací pacientky lékový 

režim stanovit v souladu s předpokládaným záměrem lékaře.

A Pacientce byla zjištěna zvýšená hladina kyseliny močové a byl nově do terapie nasazen 

alopurinol. Lékárník upozorňuje na užívání hydrochlorothiazidu, jehož nežádoucím účinkem 

je právě hyperurikémie a s tím spojené riziko vyvolání dnavého záchvatu. Hyperurikémie není 

kontraindikací  pro  užívání  hydrochlorothiazidu,  ale  bylo  by  vhodné  snížit  jeho  dávku.  V 

případě  vysazení  hydrochlorothiazidu  je  však  nutné  zohlednit  jeho  původní  indikaci  u 

pacientky (otoky – sledování těchto symptomů).

Jako druhé nové léčivo byl do terapie pacientce nasazen valsartan. Pokud by lékař volil 

kombinaci ACE inhibitoru (enalapril) se sartanem (valsartan), měla by pro ni být indikace. 

Podávání  dvojkombinace  ACE  inhibitor  +  sartan  je  zatíženo  vyšším  rizikem  projevu 

nežádoucích  účinků  a  v  současné  době  je  vhodnou  indikací  pro  pacienty  s  hypertenzí 

rezistentní  na  kombinační  léčbu  ostatními  antihypertenzivy,  zejména  při  nefropatii  s 

významnou proteinurií. V převážné většině ostatních případů se jeví tato dvojkombinace jako 

neracionální. Diskutovaná pacientka je diabetička a lékárník nezná stav renálních funkcí u 

dané pacientky (diagnóza diabetické nefropatie či jiné onemocnění ledvin). V případě nasazení 

této kombinace doporučuje lékárník kontrolu kalémie (riziko hyperkalémie).      

Z Pokud  by  tedy  měl  být  pacientce  vysazen  Hydrochlorothiazid  tbl,  je  nutné  poté 

zhodnotit efekt tohoto kroku (risk/benefit) a podle klinické odpovědi pacientky případně zvolit 

jeho náhradu (např.  kličkové diuretikum při  sledování  elektrolytové  rovnováhy).  Pokud je 
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záměrem lékaře současné užívání enalaprilu s valsartanem, lékárník doporučuje kontrolovat 

hladinu draslíku.  Pokud není  pro  tuto  dvojkombinaci  důvod,  mohl  lékař  požadovat  pouze 

změnu enalaprilu za valsartan (např. z důvodu špatné kompenzace krevního tlaku či výskytu 

nežádoucích  účinků –  suchý kašel).  V případě  obtížně  kompenzované hypertenze,  je  také 

možné  do  kombinační  terapie  přidat  další  léčivo,  např.  metabolicky  neutrální  kalciový 

blokátor  (výhodná  kombinace  u  diabetiků).  Ani  tentokrát  však  nemá  lékárník  dostatek 

informací  k  posouzení  případných  kontraindikací  kalciových  blokátorů  (aortální  stenóza, 

přítomnost periferních otoků). Vzhledem k polymorbiditě pacientky je při změně terapie nutné 

její pečlivé sledování (krevní tlak, renální funkce, urikémie, lipidové spektrum, glykémie atd.).

E Lékárník nebyl schopen kvůli omezenému množství informací odhalit záměr lékaře. 

Lékárník byl nucen problém odložit na druhý den a domluvil si s pacientkou konzultaci. Lékař 

byl  zastižen  následující  den  a  lékový  problém  byl  zkonzultován.  Dle  slov  lékaře  byla 

pacientka  velmi  rozrušená  a  lékař  s  ní  všechny  možnosti  dlouze  diskutoval.  Nakonec  v 

důsledku  zmatku  pochybil  sám  lékař.  Po  zvážení  poměru  risk/benefit  neměl  v  úmyslu 

valsartan do terapie zavádět a předepsal jej  omylem. Žádá tedy Valsacor 80 mg nevydat a 

Hydrochlorothiazid tbl dále neužívat. Lékárník pacientce všechna doporučení znovu opakoval 

a připravil jí podrobný rozpis nové farmakoterapie za účelem zvýšení compliance. Pacientku 

informoval  o  případných  rizicích  a  nežádoucích  účincích  terapie  a  zdůraznil  nutnost 

pravidelných kontrol.                
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Kazuistika č. 17

S Žena,  narozena  2008,  dítě  trpící  perzistující  (pravděpodobně  alergickou)  rýmou 

(genetická zátěž u rodičů). Dětský lékař jí předepsal: Nasobec spray (beklometason), 1 vstřik 

na noc. Lékárník upozornil, že Nasobec spray je kontraindikován u dětí do 6 let.

A Léčba alergické rýmy by měla zahrnovat nefarmakologická opatření (edukace pacienta 

a  rodiny,  zamezení  expozice  alergenům  či  jeho  eliminace),  specifickou  alergenovou 

imunoterapii  (subkutánní  či  sublinguální  u  dětí  přibližně  od  5  let)  a  farmakoterapii. 

Farmakoterapie alergické perzistující rýmy u dětí by měla začínat perorálním či intranazálním 

antihistaminikem  (případně  jejich  současnou  kombinací  vykazující  synergický  efekt). 

Lékárníkovi chybí léková historie dítěte, nezná jeho další souběžnou farmakoterapii a není 

schopen ji  od pacienta zjistit  (LP vyzvedává v lékárně prarodič pacientky).  Další  možnou 

variantou  jsou  intranazální  kromony  a  antileukotrieny  (vhodné  zejména  při  současně 

přítomném astmatu). Dle srovnávacích studií však byla prokázána signifikantně vyšší účinnost 

nazálních kortikosteroidů oproti kromonům či lokálním antihistaminikům. Protizánětlivá léčba 

topickými kortikosteroidy je při pravidelném užívání účinná v potlačení časné i pozdní fáze 

zánětu a má příznivý vliv na obnovení funkce řasinkového epitelu nosní sliznice. Na otázku 

bezpečnosti nazálních kortikosteroidů jsou v literárních zdrojích nalezeny nejednotné názory. 

V případě jejich správné aplikace by nemělo dojít ke klinicky významnému  systémovému 

vstřebávání,  avšak  na  toto  riziko  je  třeba  myslet  (záleží  na  velikosti  dávky,  dávkovacím 

schématu a senzitivitě pacienta). V literatuře se uvádí, že každý pátý případ alergické rhinitis 

začíná symptomy mezi druhým a třetím rokem života. Právě pro tuto věkovou kategorii chybí 

v ČR léčivo ze skupiny nazálních kortikosteroidů. Dle dokumentu ARIA (The International  

Guidelines  Allergic  Rhinitis  and  Its  Impact  on  Astma) jsou  dvě  léčiva  (flutikazon  a 

mometazon) doporučena k léčbě dětských alergiků již od 2 let. V ČR dostupný je flutikazon 

(Nasofan), jehož SPC však uvádí jako kontraindikaci věk do 4 let.                 

Z Je  nutné  podotknout,  že  dokument  ARIA  zaujímá  odlišný  postoj  od  konsenzů 

amerických,  kanadských,  britských,  švédských  dokumentů  a  FDA,  posuzujících  možnost 

systémových  účinků intranazálních  kortikosteroidů.  Dle  nich  i  nízká  dávka  diskutovaného 

léčiva jeví potenciál k systémové absorbci a jejím nepříznivým důsledkům. Jde zejména o 

růstové zpomalení, supresi nadledvinek a Cushingův syndrom (vzácně byly zjištěny i oční a 

neuropsychické  poruchy,  změny  kostního  metabolismu  a  imunitních  funkcí).  Česká 
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doporučení  se  přiklánějí  k  dokumentu  ARIA,  tzn.  že  při  uvažování  o  bezpečnosti  podání 

nazálního kortikosteroidu dítěti je nutné zvážit poměr risk/benefit léčby (lékem první volby by 

však mělo být antihistaminikum v orální nebo intranazální formě a teprve v případě léčebného 

neúspěchu by měl být uvažován nosní kortikosteroid). Neléčená (či špatně léčená) perzistující 

rýma a alergický zánět nejsou pouze nemoci nosu, ale postihují současně i dolní dýchací cesty. 

Alergická  rýma  je  rizikovým  faktorem  pro  exacerbaci  bronchiálního  astmatu,  otitidy, 

chronické sinusitidy atd. Opět zde lékárníkovi schází informace o zmíněných komorbiditách 

dítěte a prodělaných onemocněních. Pokud tedy bude lékař požadovat „of label“ použití (v 

pediatrii velmi častý jev) beklometasonu u tříletého dítěte, měl by prokázat selhání předchozí 

(bezpečnější) terapie (lékárník neví, zda byla u dítěte vyzkoušena jiná varianta léčby) a zajistit 

zejména pravidelné sledování růstové rychlosti (čtyř- až šestiměsíční intervaly) a indikovat 

vyšetření k vyloučení bronchiálního astmatu.  Rovněž dávkování 1x denně (ráno) se jeví z 

hlediska  endokrinologického  jako  výhodnější  (korelace  s  přirozenou  diurnální  sekrecí 

kortizolu).  

E Lékárník kontaktoval lékaře, aby jej upozornil na kontraindikaci podání LP tříletému 

dítěti.  Lékař  žádal  po dohodě s lékárníkem vydat  pacientce  Nasofan spray (flutikazon),  1 

vstřik denně. Opravený recept byl poté doručen lékařem do lékárny. Lékárník upozornil též na 

vhodnost podpůrných postupů a opatření při terapii alergické rhinitis (užívání hypertonických 

solných roztoků, zvlhčování vzduchu v ložnici dítěte) a především nutnost eliminace alergenů. 

Vybrané informační zdroje:
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Kazuistika č. 18 (Edukační seminář)

S Žena,  narozena  1946,  s  dlouhodobou  farmakoterapií:  Diacordin 120  mg tbl 

(diltiazem),  1-0-1;  Lokren  20  mg tbl  (betaxolol),  1-0-0;  Amicloton  tbl (amilorid, 

chlortalidon),  ½-0-0;  Cynt  0,3  mg tbl  (moxonidin),  1-0-0;  Stilnox  tbl (zolpidem),  1x1. 

Uvedená  farmakoterapie  byla  dle  lékové  historie  kompletní  a  stálá,  pacientka  navštěvuje 

pouze jednu lékárnu.

Lékárník zaznamenal závažnou lékovou interakci (relativní kontraindikaci) současného 

užívání diltiazemu a betablokátoru.

A Při provádění analýzy si lékárník klade otázku, proč pacientka užívá tuto rizikovou 

kombinaci  a  kdo  ji  indikoval?  Diltiazem  patří  mezi  kalciové  blokátory  non-

dihydropyridinového typu (kardiodepresivní). Vykazuje kromě vazodilatačního účinku navíc 

účinek negativně inotropní,  negativně chronotropní  a  negativně dromotropní  (je  možné jej 

označit za „alternativu“ betablokátoru). Jeho kombinace s betablokátory je velmi riziková a 

doporučována je s maximální opatrností (dle některých literárních zdrojů kontraindikována) 

vzhledem k riziku vzniku závažné bradykardie (bradyarytmie). Působení na převodní systém 

umožňuje použít diltiazem jako antiarytmikum (indikace fibrilace či flutter síní) a v terapii 

ischémie myokardu. Z předložené lékové anamnézy však lékárník nepředpokládá u pacientky 

diagnózu ischemické choroby srdeční ani jiné převodní poruchy.

Z Dle farmakoterapie  usuzuje spíše  na zastaralou  terapii  arteriální  hypertenze.  Pokud 

bude  lékárník  vycházet  z  předložených  informací,  považuje  u  diskutované  pacientky 

kombinaci diltizem + betablokátor za zbytečně velmi rizikovou, použitou bez opodstatněné 

indikace (tou je fibrilace síní s rychlým atrioventrikulárním převodem). Tato dvojkombinace 

léčiv zatěžuje pacientku rizikem vzniku závažné hypotenze,  bradykardie,  atrioventrikulární 

blokády.  Pacientka  užívala  tuto  rizikovou  kombinaci  několik  let,  předepisována  byla 

praktickým lékařem.  Předpokladem jejího  bezpečného  používání  jsou  pravidelné  kontroly 

srdeční  frekvence.  Diltiazem navíc  vykazuje velký  interační  potenciál  na  úrovni  CYP3A4 

(inhibitor, substrát) a glykoproteinu P (inhibitor). Jako nejvýhodnější se v tomto případě jeví 

změna kalciového blokátoru (např. amlodipin, nitrendipin).      

E Praktický lékař bez výhrad akceptoval intervenci lékárníka, jeho upozornění na tuto 

závažnou interakci a doporučení.  Lékař změnil  pacientce farmakoterapii  při  příští  kontrole 
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(vysadil  rizikový  diltiazem,  nahradil  jej  nitrendipinem).  Na  edukačním semináři  následně 

sděluje, že pacientka nový LP dobře toleruje.    

Vybrané informační zdroje:

1. Rudolf K, Malý J. Co by měl lékárník vědět o lékových interakcích a nežádoucích účincích 

kardiovaskulární terapie. Prakt Lékáren. 2010; 6(5): 240 – 3.

2. Wavruch M. et al. Rizikové kombinácie kardiovaskulárnych liečiv u starších pacientov a 

faktory zvyšujúce pravdepodobnost ich výskytu. Klin Farmakol. 2009; 23(2): 53 – 7. In Slov.

3. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. r. o.; 2009. 

s 39 – 43.      

4. Lukl J. Fibrilace síní – terapeutické postupy a cíle. Klin Farmakol a Farm. 2005; 19(3): 

175 – 81.

5. Anonymus. Lékové interakce v běžné klinické praxi. 1.část. Farmakoterapeutické 

informace. In: bulletin SÚKL. 2011; 11: 1 – 4.

Kazuistika č. 19

S Žena, rok narození 1943. Pacientce vyzvedával léky manžel:  Kalnormin tbl (kalium 

chloratum),  ½-0-0;  Zaldiar  tbl (tramadol,  paracetamol),  0-0-1;  Detralex  tbl (diosmin, 

hesperidin),  1-0-1;  Vasocardin  100  mg tbl  (metoprolol),  ½-0-½;  Anopyrin  100  mg tbl 

(kyselina  acetylsalicylová),  0-1-0;  Rhefluin  tbl (amilorid,  hydrochlorothiazid),  p-0-0; 

Prenessa 4 mg tbl (perindopril), 1-0-0; Helicid 20 mg tbl (omeprazol), 0-0-0-1.   

Lékárník  upozornil  na  nevhodný  požadavek  lékaře,  kterým  je  půlení  retardované 

tablety Kalnorminu.

A Kalnormin je  retardovaná tableta  bez  půlicí  rýhy s obsahem 530 mg ionizovaného 

draslíku  (odpovídá  1g  kalium  chloratum).  Jedná  se  o  lékovou  formu  s  prodlouženým 

uvolňováním.  Vzhledem  ke  špatné  snášenlivosti  draslíkových  tablet  (dráždění  sliznice 

zažívacího ústrojí, nauzea, zvracení) a jejich velmi hořké chuti lze předpokládat i korekční 

funkci obalu – maskování chuti, snížení dráždění GIT atd. Lékař (a následně i pacient) by měl 

zohlednit  informace  z  SPC  o  přípravku  (tabletu  polykat  celou,  nerozkousanou).  Pokud 

pacientka  trpí  hypokalémií  a  potřebuje  užívat  265 mg draslíku,  je  vhodné použít  na  trhu 

dostupný  draslíkový  preparát  v  této  síle  (Kalium  chloratum  500  mg  odpovídá  265  mg 

ionizovaného draslíku) a vyhnout se tak zbytečnému nevhodnému zásahu do lékové formy, 
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které  by mohlo  vést  k  špatné  vstřebatelnosti  léčiva,  kolísání  terapeutické  hladiny a  ztrátě 

účinku.  Pro správnou volbu terapie hypokalémie je nezbytné objasnit  její  příčinu (průjmy, 

zvracení, onemocnění ledvin, léky navozená hypokalémie atd.). Též je důležitá správná volba 

diuretika a jeho dávky (na receptu nestandardně uvedené dávkování p-0-0 znamenající ½-0-0). 

Pacientka dále užívá ACE inhibitor, který může rovněž zvýšit draslíkovou dysbalanci.        

Z Nevhodný  zásah  do  lékové  formy  draslíkového  LP může  tedy  ve  svém  důsledku 

znamenat navození hypokalémie (manifestuje se v situaci, kdy sérové hladiny klesnou pod 

3,0 mmol/l; únava, křeče na prstech, parézy, dechové obtíže, srdeční arytmie). Proto je třeba 

kalémii  pravidelně  monitorovat.  Zejména  při  změně  draslíkových  LP jsou pravděpodobné 

odchylky  v  jejich  biologické  dostupnosti  a  snášenlivosti.  Lékárník  však  v  diskutovaném 

případě postrádá informace o délce léčby a předchozím dávkování (léková historie není  v 

lékárně kompletní).

E Lékárník kontaktoval lékaře a navrhl změnu za Kalium chloratum  500 mg tbl, 1-0-0. 

Lékař intervenci akceptoval s výhradou, že pacientka tablety draslíku špatně snáší a veškeré 

změny ve  farmakoterapii  nesnadno akceptuje.  Souhlasil  však  nakonec  s  návrhem.  Manžel 

pacientky byl lékárníkem poučen o správném užívání draslíkových tablet (užívat po jídle), 

vhodné  výživě  (vyrovnaný  příjem  potravin  bohaté  na  draslík:  sušené  švestky,  meruňky, 

banány, rajčatová šťáva, oříšky) a případné vhodné suplementaci magnézia. Vhodný se jeví 

rovněž selfmonitoring hyperkalémie (poruchy srdečního rytmu).

Vybrané informační zdroje:

1. Mikro-verze AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM], 

Ver. ČR 2012.1 pro MS Windows platná k 1.1.2012. Praha, 2012.   

2. Ryšavá R. Hypokalémie. Interní Med. 2006; 9: 385 – 8.

3. Rabišková M. Fričová V. Perorální formy s řízeným uvolňováním léčiv. Prakt Lékáren. 

2008; 4(4): 186 – 90.

4. Slováček L. Čáp J. Ceeová V. Gitelmanův syndrom. Interní Med. 2006; 1: 33 – 4.

 

Kazuistika č. 20

S Žena, narozena 1936, polymorbidní, dlouhodobě imobilní, v péči manžela. Nyní trpí 

akutní laryngitidou, má třetí den zvýšenou teplotu. Manžel pacientky vyzvedává LP, které jí 
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předepsal zastupující lékař: Klacid 14x500 mg tbl (klarithromycin), 1-0-1; Mucosolvan pro 

dospělé sirup (ambroxol),  2x10 ml.  Lékárník  kontroloval  v  lékové historii  při  dispenzaci 

pacientčinu souběžnou stálou farmakoterapii: Lexaurin 3 mg tbl (bromazepam), 2x½; Tarka 

240/4  mg tbl  (verapamil,  trandolapril);  Controloc  20 mg tbl (pantoprazol);  Rhefluin tbl 

(amilorid,  hydrochlorothiazid);  Gensi  20  mg  tbl  (simvastatin);  Vitamin  B12 inj 

(kyanokobalamin);  Ketonal inj (ketoprofen);  Uno tbl (diklofenak);  Tralgit  tbl (tramadol); 

Indometacin BC 100 supp (indometacin).

Lékárník  upozornil  na  lékové  interakce,  ke  kterým  v  předložené  farmakoterapii 

dochází:  současné  užívání  klarithromycinu  a  simvastatinu  (kontraindikace)  a  užívání 

simvastatinu s verapamilem.

A Klarithromycin je inhibitorem CYP3A4. Izoenzym CYP3A4 odbourává více než 80 % 

podávané dávky simvastatinu, takže při silné inhibici tohoto izoenzymu (klarithromycinem) 

dochází k významnému nárůstu (v literatuře se uvádí až desetinásobné zvýšení) plazmatické 

hladiny  simvastatinu.  Tato  interakce  může  hrát  významnou  roli  ve  výskytu  závažných 

lékových komplikací a proto je tato kombinace léčiv kontraindikována. Při analýze je třeba 

zohlednit  další  faktory.  Věk je  bezesporu predisponujícím faktorem ke  vzniku inhibičních 

metabolických  interakcí  (nižší  aktivita  enzymů  CYP450)  –  pacientce  je  76  let.  Dalšími 

rizikovými  faktory  jsou  pohlaví  (u  starších  žen  se  snižuje  biotransformační  rychlost), 

terapeutický index inhibovaného léčiva, vliv stravy, přidružených onemocnění a dalších LP 

(verapamil). Významná metabolizace léčiva (zde simvastatinu) přes CYP3A4 se dá považovat 

za  „farmakologický handicap“  s  ohledem na  jeho bezpečnost  v  kombinovaných lékových 

režimech. Při uvažování interakce simvastatinu 20 mg s klarithromycinem je nutné myslet na 

inhibiční vliv verapamilu (středně silný inhibitor CYP3A4), který pacientka užívá pravidelně. 

Tato  aditivní  inhibice  již  s  velkou  pravděpodobností  způsobí  výrazný  nárůst  plazmatické 

hladiny simvastatinu se všemi negativními dopady. Nejvíce závažným nežádoucím účinkem je 

svalové postižení až rabdomyolýza s možným akutním ledvinovým selháním. Je tedy zřejmé, 

že užívání klarithromycinu je při současné farmakoterapii simvastatinem a verapamilem jasně 

kontraindikováno. Pacientka by měla být pečlivě sledována (zda nedochází k elevaci jaterních 

transamináz,  hladiny kreatinkinázy).  Další  laboratorní  monitoring  vyplývá  z  komorbidit  a 

farmakoterapie (tepová frekvence, ledvinné funkce, kalémie atd.)       

V terapii pacientky se vyskytují léčiva potencionálně nevhodná ve stáří (bromazepam, 

indometacin),  užívaná  v  nevhodně  vysokých  dávkách  a  kombinacích  (dávka  diuretika, 

110



kombinace  NSA).  O jejich užívání  (a  indikacích)  však  nemá lékárník  v tuto chvíli  žádné 

informace, pouze musí uvažovat potencionální riziko spojené s jejich případným užíváním.    

     

Z Klarithromycin byl  pacientce  předepsán  zastupujícím  lékařem,  který  s  největší 

pravděpodobností  nevěnoval  dostatečnou pozornost  lékové anamnéze pacientky a  lékovou 

interakci přehlédl. Při analýze bezpečnosti podání daného léčiva dospěl lékárník k názoru, že 

kombinace  klarithromycinu  se  simvastatinem  a  verapamilem  je  velmi  riziková  a  nelze 

souhlasit s jejím podáním. Současný akutní problém (laryngitida) se dá vyřešit volbou jiného 

atb (s ohledem na možné alergické reakce volíme např. azitromycin). Méně vhodné se zdá být 

přerušení užívání simvastatinu po dobu užívání klarithromycinu.

E Lékař  intervenci  akceptoval.  Na  užívání  klarithromycinu  však  trval,  žádal  dočasně 

přerušit  užívání  simvastatinu.  Lékárník  vše  vysvětlil  manželovi  pacientky  a  upozornil  na 

důležitost následné kontroly u lékaře po ukončení atb terapie.     

      

Vybrané informační zdroje:

1. Anonymus. Lékové interakce v běžné klinické praxi. 1.část. Farmakoterapeutické 

informace. In: bulletin SÚKL. 2011; 11: 1 – 4.

2. Suchopár J. Jsou všechna makrolidová antibiotika stejná z hlediska lékových interakcí? 

Remedia online [Internet]. 2005/4-5 [cited 2012 – 7 - 17]. Dostupné z: 

http://www.remedia.cz/Clanky/Lekove-interakce/Jsou-vsechna-makrolidova-antibiotika-

stejna-z-hlediska-lekovych-interakci/6-ae-b2.magarticle.aspx.

3. Doseděl M, Vlček J, Malý J. Lékové interakce statinů, jejich klinická závažnost a 

management. Remedia 2011; 21: 392 – 7.

4. Suchopár J. et al. Kompendium lékových interakcí InfoPharm® 2005. Praha: InfoPharm, 

a. s.; 2004.

5. Fialová D, Vlček J, Pelíšková D, Topinková E. Metabolické interakce ve stáří a faktory 

ovlivňující jejich významnost. Prakt Lékáren. 2006; 2: 76 – 80.

6. Vrablík M. Šnejdrlová M. Farmakoterapie dyslipidemií. Prakt Lékáren. 2009; 5(6): 275 – 8.

7. Rudolf K, Malý J. Co by měl lékárník vědět o lékových interakcích a nežádoucích účincích 

kardiovaskulární terapie. Prakt Lékáren. 2010; 6(5): 240 – 3.
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Kazuistika č. 21

S Pacient,  narozen 1946,  s  diagnózou chronického srdečního selhávání,  hypertenze  a 

srdeční arytmie. Dvakrát ročně dochází na kontroly do kardiologické poradny. Léky si nechal 

léky předepsat  praktickým lékařem a  recepty  poslat  do  lékárny,  vyzvednout  mu  je  přišla 

manželka: Sedacoron 200 mg tbl (amiodaron), 1-0-0; Atoris 40 mg tbl (atorvastatin), 0-0-1; 

Concor COR 5 mg tbl  (bisoprolol), 1-0-0;  Digoxin 0,125 mg tbl (digoxin), 1-0-0;  Blessin 

Plus H 160/12,5 tbl (valsartan, hydrochlorothiazid), 1-0-0.

Tento pacient přišel do lékárny po 14 dnech opět s receptem na Sedacoron 200 mg tbl. 

LP  prý  doma  nemá  (zřejmě  pochybení  manželky  -  ztráta,  neboť  ta  jej  před  14  dny 

vyzvedávala).  Teprve dnes  mu lékař  sdělil,  že  Sedacoron 200 mg má užívat  denně mimo 

sobotu a neděli, což dosud nedělal (užívá jej dva měsíce). Trpěl velkými svalovými bolestmi 

nohou.

Lékárník  zaznamenal  v  terapii  pacienta  významné lékové interakce:  amiodaron vs. 

digoxin,  bisoprolol  a  atorvastatin.  V jejich  důsledku měl  podezření  na závažný nežádoucí 

účinek atorvastatinu. Dále se domníval, že ve farmakoterapii srdečního selhávání chybí léčivo 

(spironolakton).

A Při  analýze  farmakoterapie  je  třeba  mít  na  paměti  pacientovu  diagnózu,  zohlednit 

přidružená onemocnění a rovněž odbornost lékaře, který LP původně indikoval (kardiolog, 

internista). Ve farmakoterapii pacienta se vyskytují léčiva s úzkým terapeutickým indexem a 

velkým  interakčním  potenciálem  (amiodaron,  digoxin).  Amiodaron  je  velmi  účinné 

antiarytmikum s prokázaným účinkem na snížení úmrtnosti kardiovaskulárních chorob, toto 

snížení je ještě výraznější při kombinaci s betablokátory (bisoprolol). Současně je třeba myslet 

na vzájemnou potenciaci bradykardie těchto léčiv, kterou ještě prohlubuje současně užívaný 

digoxin.  Toxicita  digoxinu  je  dále  prohloubena  navozením  potenciální  hypokalémie 

diuretikem (riziko arytmií). Při kombinaci amiodaronu s digoxinem se doporučují víkendové 

pauzy v užívání amiodaronu (amiodaron zvyšuje hladinu digoxinu inhibicí efluxní pumpy P-

glykoproteinu).  Rovněž  kombinací  amiodaronu  s  atorvastatinem  je  potencováno  riziko 

jaterního  poškození.  Inhibicí  CYP3A4  amiodaronem  může  dojít  ke  zvýšení  plazmatické 

hladiny atorvastatinu  (pacient  užívá  40  mg)  a  tím zvýšení  rizika  projevu  jeho závažných 

nežádoucích účinků: svalové myopatie až rabdomyolýzy s akutním selháním ledvin.

Základním cílem farmakoterapie srdečního selhání je zlepšit symptomy onemocnění 

(úlevovými léčivy jsou digoxin a diuretikum – zde hydrochlorothiazid) a oddálit komplikace 
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(poškození myokardu, remodelace levé komory) léčivy snižujícími úmrtnost: ACE inhibitor 

nebo  sartan  (zde  valsartan),  betablokátor  (zde  kardioselektivní  bisoprolol),  blokátor 

aldosteronu (v terapii diskutovaného pacienta chybí). Inhibice aldosteronu je v současné době 

považována za  jeden ze  základních  terapeutických přístupů v  terapii  srdečního selhání.  V 

důsledku hyperaldosteronémie dochází k retenci sodíku, ztrátám kalia a magnézia a k rozvoji 

srdeční fibrózy.  Též je omezeno zpětné vychytávání noradrenalinu a tím se zvyšuje riziko 

maligních arytmií. V praxi se nejvíce používá spironolakton (v dávce 12,5 - 25 mg), jehož 

užívání je zatíženo četnými nežádoucími účinky (bolesti prsou, gynekomastie u mužů). Tyto 

nežádoucí  účinky nevykazuje  vysoce  selektivní  blokátor  aldosteronu  eplerenon.  Blokádou 

tubulární  sekrece  při  použití  spironolaktonu  se  významně  zvyšuje  riziko  hyperkalémie 

(zejména u starších pacientů).

Z Z předložené lékové anamnézy vyplývá,  že pečlivý monitoring pacienta je nutný k 

zajištění  bezpečnosti  farmakoterapie.  Léčiva  by  měla  být  nasazena  přísně  individuálně, 

zahájena  co  nejnižší  dávkou  s  postupnou  titrací  při  sledování  laboratorních  a  klinických 

parametrů (renální funkce). Aby terapie amiodaronem byla bezpečná, je nutné myslet na jeho 

četné  nežádoucí  účinky  a  u  pacienta  pravidelně  provádět  kontroly  s  ohledem  na  funkce 

predisponovaných orgánů (laboratorní kontrola funkce štítné žlázy, pneumologická vyšetření, 

rentgen  plic,  jaterní  funkce,  oční  a  neurologická  vyšetření).  V tomto  případě  je  též  třeba 

neopomenout farmakokinetiku amiodaronu. Amiodaron je  absorbován pomalu, neúplně a v 

různé kvantitě, tvoří depo v tukové tkáni. Má pozvolný nástup účinku v závislosti na velikosti 

sytící dávky. Při léčbě statiny může dojít ke zvýšení jaterních transamináz (pokud přesáhnou 

hodnoty trojnásobek normy v opakovaných měřeních, mělo by být léčivo vysazeno), zvýšení 

kreatinkinázy  (při  svalovém  postižení),  dále  je  třeba  z  nežádoucích  účinků  zmínit  GIT 

nesnášenlivost a fotosenzitivitu. Po důkladné analýze dospěl lékárník k názoru, že svalové 

bolesti,  které pacient popsal, mohou být nejzávažnějším nežádoucím účinkem atorvastatinu 

(příp.  důsledkem  lékové  interakce  s  amiodaronem,  uvažujeme-li  dvouměsíční  užívání 

amiodaronu  dostatečné  k  nasycení  organismu  tímto  léčivem).  Tím  je  svalová  myopatie, 

rabdomyolýza s následným selháním ledvin. Tyto subjektivní potíže pacienta (bolest svalů i 

bez  klinického  zvýšení  kreatinkinázy)  jsou  indikací  k  posouzení  poměru  risk/benefit  a 

případného ukončení léčby.  

K posouzení, zda lze spironolakton považovat za léčivo chybějící v terapii chronického 

selhávání,  nemá  lékárník  dostatek  informací  (informace  o  hladině  kalia  a  kreatininu, 
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informace o stupni srdečního selhání atd.).

         

E Lékárník  kontaktoval  lékaře  za  účelem  upozornit  na  lékové  problémy.  Lékař 

argumentoval, že LP neordinoval sám, nýbrž odborný lékař v kardiologické poradně, proto 

nebude farmakoterapii nijak měnit. Lékárník doporučil pravidelnou kontrolu laboratorních a 

klinických parametrů (mimo výše jmenovaných ještě lipidémii,  glykémii atd.).  Pacient byl 

edukován o efektivnosti režimových opatření (restrikce příjmu soli, snížení hmotnosti).

Při  druhé  intervenci  (po  14  dnech)  již  nebyl  lékař  zastižen.  Lékárník  doporučil 

pacientovi  okamžitou  konzultaci  s  lékařem  kvůli  podezření  na  svalovou  myopatii  (vznik 

bolesti v nohou koreluje s nasazením amiodaronu k atorvastatinu 40 mg - společné užívání 

léčiv druhý měsíc). Potížím by mělo následovat přerušení léčby či snížení dávky.                

Vybrané informační zdroje:

1. Anonymus. Lékové interakce v běžné klinické praxi. 1. část. Farmakoterapeutické 

informace. In: bulletin SÚKL. 2011; 11: 1 – 4.

2. Pudil R. Farmakoterapie chronického srdečního selhání. Interní Med. 2010; 12(3): 126 – 33.

3. Vrablík M. Šnejdrlová M. Farmakoterapie dyslipidemií. Prakt Lékáren. 2009; 5(6): 275 – 8.

4. Rudolf K, Malý J. Co by měl lékárník vědět o lékových interakcích a nežádoucích účincích 

kardiovaskulární terapie. Prakt Lékáren. 2010; 6(5): 240 – 3.

5. Anonymus. Kombinační léčba hypertenze. Farmakoterapeutické informace. In: bulletin 

SÚKL. 2007; 9: 1 – 2.

6. Anonymus. Farmakoterapie chronického srdečního selhání ve vyšším věku. 

Farmakoterapeutické informace. In: bulletin SÚKL. 2007; 5: 1 – 3.

7. Rudolf K, Malý J. Problematika potenciálních lékových interakcí v kardiologii očima 

farmaceuta při výdeji léčiv. Prakt Lékáren. 2008; 4(1): 21 – 3.

8. Hrčková Y, Šarapatková H, Lukl J. Vedlejší účinky amiodaronu. Interní Med. 2005; 6: 

288 – 90.

Kazuistika č. 22 (Edukační seminář)

S Muž,  narozen  1948,  s  arteriální  hypertenzí,  trpěl  bolestmi  zad.  Farmakoterapie 

předepisovaná praktickým lékařem:  Tenaxum 1 mg tbl  (rilmenidin), 1x1;  Prestarium Neo 

forte  tbl (perindopril),  1x1;  Amlozek  10  mg tbl (amlodipin),  1x1;  Tenoloc  200  mg tbl 

(celiprolol), 1x1; Indometacin 100 mg supp (indometacin), při bolesti.
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Lékárník upozornil, že ve čtyřkombinaci antihypertenziv chybí diuretikum.

A Kombinační  léčba  hypertenze  je  v  současné  době  považována  za  velmi  efektivní 

přístup v terapii hypertenze (využití synergického účinku antihypertenziv s možností používat 

nižší dávky jednotlivých léčiv). Zejména u pacientů s přidruženými onemocněními (diabetes 

mellitus, onemocnění ledvin) je mnohdy jedinou možností jak dosáhnout dobré kompenzace 

krevního tlaku. Výběr léčiv do kombinační terapie je ovlivněn jejich účinností a bezpečností, 

tolerancí, dalšími přidruženými chorobami, poškozením orgánů atd. Svou úlohu zde sehrává i 

faktor farmakoekonomický a compliance pacienta (např. co nejjednodušší lékový režim). Byly 

publikovány studie o účinnosti konkrétních dvojkombinací (fixní kombinace), u trojkombinací 

jsou důkazy dle  EBM spíše nedostatečné.  Pro kombinační  terapii  by měla volena nejprve 

léčiva z první řady antihypertenziv (diuretika, betablokátory, ACE inhibitory nebo sartany a 

blokátory kalciových kanálů). Při neúspěchu se přidávají léčiva druhé volby určené výhradně 

do kombinační terapie (centrálně působící antihypertenziva, alfablokátory, léčiva s  přímým 

vazodilatačním účinkem).  Pokud  vysoký  krevní  tlak  přetrvává  při  léčbě  trvající  3  měsíce 

plnou dávkou tří antihypertenziv různých skupin, z nichž jedno je diuretikum, za předpokladu 

plné  compliance  pacienta,  jedná  se  o  tzv.  farmakorezistentní  hypertenzi.  Právě  absence 

diuretika bývá častou chybou v trojkombinacích antihypertenziv. Nutné je však zvážit, zda pro 

jejich podání není relativní kontraindikace (např. diabetes mellitus). Rovněž je nutné pátrat po 

dalších příčinách, které vedou ke zvyšování krevního tlaku (např. zvýšený příjem soli, užívání 

hormonální antikoncepce, sympatomimetik) či ke snížení účinku antihypertenziv (např. NSA). 

Diskutovaný pacient užívá NSA (indometacinové čípky), které zvyšuje krevní tlak a zároveň 

snižuje účinky antihypertenziv. Indometacin navíc vykazuje poměrně vysokou gastrotoxicitu v 

porovnání  s  jinými  NSA.  Lékárník  doporučuje  jako  vhodnější  alternativu  analgetika  s 

obsahem paracetamolu (příp. tramadolu, metamizolu).      

Z Z předložené lékové anamnézy lékárník usuzuje, že u daného pacienta není důvod ke 

kontraindikaci diuretika. Jeho nasazení by mohlo teoreticky znamenat zjednodušení lékového 

režimu (použití fixních kombinací – kombinovaných LP, vysazení jiného antihypertenziva). S 

preskripcí  NSA u diskutovaného pacienta lékárník nesouhlasí,  neboť je možné využít  jiné 

bezpečnější varianty terapie bolesti.     

E Jelikož lékař nebyl k zastižení, LP byly vydány dle preskripce a problém byl odložen 
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ke  společné  diskuzi  na  edukačním semináři.  Zatím  byla  pacientovi  zdůrazněna  důležitost 

režimových opatření: snížení hmotnosti, restrikce příjmu soli, zvýšení fyzické aktivity, zákaz 

kouření,  lipidový  management,  omezení  příjmu  alkoholu.  Vhodné  je  též  domácí  měření 

krevního tlaku.  

Pozn.: Během sledování byl zaznamenán jeden podobný případ chybějícího diuretika (žena,  

rok narození 1945, Lusopress tbl + Tritace 10 mg tbl + Tenaxum tbl).   

           

Vybrané informační zdroje:

1. Anonymus. Kombinační léčba hypertenze. Farmakoterapeutické informace. In: bulletin 

SÚKL. 2007; 9: 1 – 2.

2. Tlučhořová D, Adámková V. Pacient s hypertenzí. In: Doporučené postupy České 

lékárnické komory pro konzultační činnost v lékárnách. Olomouc: SOLEN s r. o.; 2010.

 s 93 – 104.

3. Grundmann M, Kacířová I. Kombinační léčba hypertenze. Klin Farmakol Farm. 2005; 19: 

169 – 73.

4. Souček M, Widimský J, Žižka J, Řiháček I, Fráňa P, Plachý M. Léčba hypertenze v 

každodenní ambulanci internisty. Interní Med. 2010; 12(11). s 561 – 4.

Kazuistika č. 23

S Muž,  narozen  1945, silnější  postavy  s  bolestmi  zad  v  oblasti  křížové  a  kyčelní. 

Potížemi trpí opakovaně několikrát do roka. Další diagnózy jsou arteriální hypertenze, dna. 

Praktickým lékařem předepsáno: Ketonal retard 20x150 mg tbl (ketoprofen), 1-0-1; Fastum 

gel (ketoprofen), zevně; Milurit 300 mg tbl (alopurinol), 0-1-0; Ramil 5 mg tbl (ramipril), 

1-0-0.

Lékárník zjistil překročení maximální doporučené terapeutické dávky pro retardovaný 

ketoprofen.  Pacient  sděloval,  že  takto  má  LP  předepsán  podruhé  a  lékárník  na  to  již 

upozorňoval.

A Při analýze je třeba uvažovat indikaci ketoprofenu (artróza,  bolest  kloubů či  dnavý 

záchvat). Ketoprofen je nesteroidní antirevmatikum neselektivně inhibující COX-1 i COX-2 s 

dobrým  protizánětlivým,  analgetickým  a  antipyretickým  účinkem.  Studie  provedené  v 

nedávné  době  o  přehodnocování  bezpečnosti  NSA  prokázaly,  že  dlouhodobé  podávání 

ketoprofenu v dávkách vyšších než 200 mg denně je spojeno s vyšším rizikem GIT toxicity, 
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zatímco u dávek nižších je toto riziko srovnatelné s ostatními neselektivními NSA. Ketoprofen 

v  dávce  300 mg lze  krátkodobě podat  pouze  u  akutních  stavů (např.  dnavý záchvat).  Při 

dlouhodobém podávání  ketoprofenu  je  nutné  zvážit  poměr  risk/benefit  a  denní  dávka  by 

neměla překročit 200 mg. Pokud by tedy lékař požadoval dávku navýšit, je třeba zvolit LP s 

nižším obsahem ketoprofenu (např. Ketonal forte 100 mg, 1-0-1). Vždy je však třeba myslet 

na skutečnost, že výskyt nežádoucích účinků lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné 

dávky po co nejkratší dobu. GIT nežádoucí účinky je možné omezit podáváním inhibitorů 

protonové pumpy. Rovněž je třeba počítat se systémovou absorbcí ketoprofenu aplikovaného 

lokálně (Fastum gel) – závisí na velikosti plochy, na kterou je léčivo aplikováno. Při preskripci 

NSA je třeba zvážit obecné rizikové faktory jejich podání: věk (pacient nad 65 let), alkohol a 

kouření, další komorbidity (vředová choroba, hypertenze). Užíváním ketoprofenu dochází ke 

snížení účinku antihypertenzní terapie (ramipril).                     

Z Ketoprofen byl opakovaně předepsán v denní dávce 300 mg bez adekvátní indikace 

pro  takto  vysokou  dávku.  Vzhledem  k  pacientově  další  farmakoterapii  (ramipril,  lokálně 

aplikovaný  ketoprofen)  považuje  lékárník  denní  dávku  300  mg  ketoprofenu  za  velmi 

rizikovou (zvýšené riziko projevu GIT toxicity,  kumulace fototoxicity, nefrotoxicita a další 

nežádoucí  účinky)  a  navrhuje její  snížení.  Pacient  rovněž  neužívá  žádné gastroprotektivní 

léčivo.  

E Lékárník kontaktoval lékaře s návrhem úpravy dávkování a vzhledem k věku pacienta 

a rizikovosti léčiva navrhoval změnu za méně gastrotoxické léčivo ze skupiny NSA (např. 

ibuprofen)  či  v  indikaci  akutní  bolesti  zvolit  analgetikum  jiných  skupin  (paracetamol, 

metamizol). Lékárník upravil po dohodě s lékařem dávkování na Ketonal retard 20x150 mg, 

1-0-0. Pacient byl edukován o možných nežádoucích účincích léčby a správném užívání (po 

jídle, užívat pouze krátkodobě do ústupu bolestí). Lékárník doporučoval jako gastroprotekci 

užívat  inhibitor  protonové  pumpy (omeprazol).  Dále  pacienta  edukoval  o  rizicích  lokální 

aplikace  (fotosensitivita   a  fototoxicita)  a  opatřeních  nutných  k  jejich  minimalizaci  (po 

aplikaci umýt ruce, ošetřená místa ještě 14 dní poté nevystavovat účinkům slunečního záření a 

solária, místa překrýt oděvem, fotoprotekce).  Vhodné je též domácí měření krevního tlaku 

(možné snížení účinku ACE inhibitoru užíváním ketoprofenu).  
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Vybrané informační zdroje:

1. Informace SÚKL o změnách v používání přípravků obsahujících piroxikam a ketoprofen k 

celkovému podávání. Farmakoterapeutické informace. In: bulletin SÚKL. 2006; 6.

2. Malý J, Rudolf K, Vlček J. Úloha farmaceuta při bezpečném podávání nesteroidních 

antirevmatik. Prakt Lékáren. 2008; 4(2): 82 – 5.

3. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. r. o.; 2009. 

s 679 –  80, 686 – 7.

4. Mikro-verze AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM], 

Ver. ČR 2012.1 pro MS Windows platná k 1.1.2012. Praha, 2012.  

5. Micromedex® Healthcare Series. [Internet database]. Grenwood Village, Colo: Thomson 

Reuters (Healthcare) Inc.Updated periodically.  

Kazuistika č. 24

S Žena, narozena 1979, štíhlá pacientka trpící  alergickými obtížemi od dětství (rýma, 

kýchání,  dušnost).  V dětství  diagnostikována alergie  na roztoče,  v  těhotenství  byly obtíže 

mírnější. Alergolog předepsal: Aerius 5 mg tbl (desloratadin), 1-0-1. Pacientka sdělila, že na 

užívání  2x denně je  domluvena s  lékařem v případě  velkých potíží.  Má subjektivní  pocit 

výraznějšího efektu. Převážně však užívá pouze 1x1 ráno.

Lékárník  upozornil  na  překročení  doporučené  terapeutické  dávky pro  desloratadin, 

která je 5 mg denně.  

A Základní strategií v terapii alergické rýmy je nejprve eliminace alergenů společně s 

edukací  pacienta,  specifická  alergenová  imunoterapie  a  farmakoterapie.  Farmakoterapie 

perzistující  rýmy je  dlouhodobá  (mnohdy doživotní)  a  zahrnuje  antihistaminika  (orální  či 

nazální),  nazální  kortikosteroidy,  kromony,  příp.  antileukotrieny.  Desloratadin  patří  mezi 

antihistaminika  s  imunomodulačním  účinkem,  vzhledem  k  protizánětlivým  účinkům  je 

doporučováno  jejich  kontinuální  pravidelné  podávání  (např.  po  celou  pylovou  sezónu). 

Pacientka trpí alergickou rýmou, která se projevuje obstrukcí nosu a vodnatou sekrecí. Oční 

alergické  projevy  nejsou  u  pacientky  klinicky  významné.  Desloratadin  zaujímá  v  její 

farmakoterapii úlohu léčiva s imunomodulačním, protizánětlivým účinkem a zároveň léčiva 

úlevového. Dávkování desloratadinu je vzhledem k jeho dlouhému biologickému poločasu (27 

hodin) doporučené 1x denně 5 mg. Enzym zodpovědný za metabolismus léčiva nebyl dosud 

identifikován, přesto je třeba počítat s případnými lékovými interakcemi. Pacientka žádná jiná 

118



léčiva neužívá. V SPC přípravku se uvádí, že i při podávání denních dávek 5 – 20 mg nebyla 

prokázána žádná klinicky významná kumulace léčiva v organismu. Je třeba však uvážit, zda 

nemůže dojít k zvýraznění nežádoucích účinků léčiva (sucho v ústech, únava, ospalost, bolest 

hlavy).  Pacientka  je  léčena  monoterapií,  neužívá  jiný  LP,  což  vzhledem k  přetrvávajícím 

potížím  a  strategii  terapie  alergické  rýmy  není  zcela  optimální.  Za  vhodné  by  se  dalo 

považovat nasazení nazálního kortikosteroidu pacientce. Protizánětlivá léčba kortikosteroidy 

je velmi efektivní v potlačení časné i pozdní fáze zánětu a navíc je doložen příznivý vliv na 

obnovení a řádnou funkci řasinkového epitelu.

V praxi se lékárník opakovaně setkal s doporučením užívat desloratadin a cetirizin 2x 

denně. Cetirizin má oproti desloratadinu kratší biologický poločas (u dospělých 6 hodin, u dětí 

5 hodin) a dávkování ve dvou denních dávkách (2x10 mg, u dětí 2x5 mg) je farmakologicky 

přijatelnější i přesto, že též dochází k zdvojnásobení terapeutické dávky.            

Z Zdvojnásobení terapeutické dávky léčiva pravděpodobně není u diskutované pacientky 

nijak klinicky významné. Přesto je třeba z forenzního hlediska respektovat údaje obsažené v 

SPC přípravku a vyvarovat se překračování doporučených dávek bez existence relevantních 

důkazů k jejich obhajobě. V případě akutních potíží pacientky je možné do farmakoterapie 

zařadit  topické  přípravky  (nazální  antihistaminika  či  kortikosteroidy,  krátkodobě 

dekongestiva).    

E Lékárník  navrhl  snížit  dávkování  na  Aerius  5  mg  tbl,  1-0-0  a  případné  nasazení 

nazálního  kortikosteroidu.  Lékař  asertivním  způsobem  sdělil,  že  se  mu  tento  timing 

desloratadinu osvědčil. Pacientce tedy lékárník vysvětlil i jiné možnosti úlevy od alergických 

potíží  a  nevyloučil  možnost  v  případě  akutních  potíží  užít  i  druhou  dávku  léčiva  (efekt 

psychologický  –  navození  úlevy  po  užití  tbl).  Zároveň  připomněl  nutnost  a  důležitost 

protialergických  opatření:  eliminace  alergenu  (eliminace  roztočů:  speciální  matrace  a 

pokrývky,  podlahy  bez  koberců,  větrání,  vlhkost  atd.),  péče  o  nosní  sliznici  (vodné 

hypertonické roztoky minerálních solí).

Vybrané informační zdroje:

1. Mikro-verze AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM], 

Ver. ČR 2012.1 pro MS Windows platná k 1.1.2012. Praha, 2012.  
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2. Micromedex® Healthcare Series. [Internet database]. Grenwood Village, Colo: Thomson 

Reuters (Healthcare) Inc.Updated periodically.   

3. Bystroň J. Léčba alergických onemocnění. Prakt lékáren. 2011; 7(2): 63 - 7.

4. Ládová K, Malý J. Pacient s alergickými příznaky v lékárně a možnosti samoléčení. Prakt 

Lékáren. 2012; 8(3): 134 – 40.

5. Suchopár J. et al. Remedia compendium. 4. vydání. Praha: Panax Co, spol. r. o.; 2009. 

s 175 – 7.

Kazuistika č. 25

S Žena,  narozena  2009.  Dítě  s  vysokým  CRP,  trochu  kašlalo,  trpělo  bolestí  bříška, 

průjem nemělo,  teplota  byla  zvýšená  třetí  den.  Pediatr  předepsal:  Augmentin  Duo sirup 

(amoxicilin klavulanát), 2x5 ml. Matka dítěte si při dispenzaci uvědomila, že na tento sirup 

mělo  dítě  před  třemi  měsíci  alergickou  reakci.  Matka  reakci  popisovala  jako  vyrážku  - 

začervenalé drobné pupínky, které se objevily asi třetí den po podání LP a během pár dní po 

vysazení LP spontánně odezněly. Dítě rovněž zvracelo.

Předepsání léčiva přes známou alergickou (či  idiosynkratickou)  reakci  je závažným 

pochybením v preskripci.

A Amoxicilin  je  acidostabilní  penicilin  se  širokým  antibakteriálním  spektrem,  v 

kombinaci s klavulanátem (co-amoxicilin) stabilní vůči působení betalaktamáz. Jeho největší 

klinické  využití  v  pediatrii  spočívá  v  terapii  horních  a  dolních  cest  dýchacích  a  v terapii 

akutního zánětu středního ucha. Jeho poměrně častým nežádoucím účinkem je právě alergická 

kožní reakce. Lékový exantém může mít různé klinické podoby (kopřivka, erytém, svědivá 

dermatitida,  vyrážka  napodobující  dětská  infekční  onemocnění,  makuly,  papuly)  a  v  jeho 

etiopatogenezi  hrají  roli  různé  imunologické  (anafylaxe,  cytotoxicita,  imunokomplexový  a 

pozdní  buněčný  typ)  i  neimunologické  mechanismy  (přímé  uvolnění  histaminu  či  jeho 

intolerance).  Postiženy mohou být  i  sliznice,  závažnější  průběh doprovází  horečka,  otoky, 

eroze sliznic, otoky uzlin až dechové obtíže, hypotenze apod. Velmi důležitý pro diagnózu 

lékové alergie je klinický obraz (vzhled exantému) a důkladná anamnéza (kdy vyrážka začala, 

jaká byla souběžná terapie, jak dlouho byl pacient vystaven expozici léčiva a jakou dávkou, 

jaké subjektivní potíže ji doprovázely atd). Hlavním cílem je prokázání souvislosti s podaným 

léčivem, následně jeho vysazení a nahrazení léčivem jiným (pokud je to nutné).             

120



Z Bude-li  lékárník  vycházet  z  informací,  které  má  k  dispozici,  usuzuje  na  přímou 

souvislost předchozí reakce z přecitlivělosti s podáním co-amoxicilinu. Přestože se nejednalo 

o přímý průkaz alergické reakce, opakované podání by mohlo vyvolat reakci prudší, rychlejší 

a závažnější. Toto riziko nelze podstupovat a o popisované reakci je nutno vést záznam ve 

zdravotní  dokumentaci  pacienta.  Předepsané  léčivo  je  nutné  nahradit  léčivem  jiným  (s 

odlišnou chemickou strukturou).     

E Lékárník byl  nucen kontaktovat lékaře za účelem upozornění  na lékový problém a 

volby jiného atb. Lékař přiznal, že o alergickém projevu pacienta věděl, informaci přehlédl v 

dokumentaci.  Augmentin  Duo  sirup  požádal  nahradit  Biseptolem  480  mg tbl 

(sulfamethoxazol, trimethoprim), ½-0-½. Lékař opravený recept následně doručil do lékárny.

Lékárník  zmínil důležitost  pečlivého  vedení  zdravotnické  dokumentace.  V  tomto 

případě  šlo  pochybení  zabránit  např.  upozorněním počítačovým programem (předepisující 

pediatr nemá počítač v ordinaci).   
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5 Diskuze

Lze říci, že se jednalo o první pilotní projekt provedený v České republice, který se 

měl pokusit využít lékové problémy identifikované lékárníkem při dispenzační činnosti jako 

nástroj k diskuzi s předepisujícími lékaři. 

Sběr dat byl prováděný farmaceutem (řešitelkou).  Identifikace DRPs během našeho 

projektu byla tedy primárně závislá na vnímavosti a schopnostech jediného farmaceuta, který 

sběr  prováděl.  Celkový  počet  zachycených  DRPs  během  obou  období  sledování  (60 

pracovních  dní)  činil  325  případů  preskripčních  pochybení.  Pochybení  administrativního 

charakteru (předepsání LP na dobu delší než 3 měsíce apod.) nebyla náplní této práce.

V předkládaném  projektu  byl  potvrzen  8,7%  výskyt  DRPs  (325  případů  DRPs  k 

celkovému počtu 3755 vydaných LP) při dispenzační činnosti ve veřejné lékárně (5,4 DRPs za 

den). Pokud jsme se pokusili srovnat tento výskyt se zahraničními studiemi mající podobnou 

metodiku, nalezli jsme nižší výskyt DRPs. Švýcarská studie z roku 2005 provedená ve 20 

veřejných lékárnách udává 0,7% výskyt klinicky významných DRPs a německá studie z téhož 

roku popisuje 9,1 DRPs zachycených za týden (7, 98). Pokud se dále podíváme na analýzu 

DRPs provedenou v ČR (99), kde se však na identifikaci DRPs podíleli společně farmaceuti z 

veřejných  i  nemocničních  lékáren,  bylo  zdokumentováno  1,1  %  pochybení  z  vydaných 

lékařských předpisů.  Dá se tak předpokládat,  že  sběr DRPs prováděný více farmaceuty je 

charakterizován  určitou  mírou  „podhlásivosti“  a  k  analýze  tak  mohly  být  předloženy 

pravděpodobně pouze klinicky významnější případy lékových pochybení. Podle odborníků z 

„Expert  Group  on  Safe  Medication  Practices“  je  v  Evropě  v  primární  ambulantní  péči 

odhadován výskyt lékových pochybení v preskripci na 7,5 % receptů (13). Správná prezentace 

výsledků  a  validita  použitých  metod  z  různých  studií  je  limitována  absencí  jednotné 

terminologie, proto je možné odhadovat, že výskyt DRPs v ambulantní sféře je ve skutečnosti 

ještě  vyšší.  Například  zavedení  klasifikačního  systému  pro  dokumentování  DRPs  a  jeho 

začlenění do počítačových programů veřejných lékáren ve Švédsku od roku 2001 výrazně 

usnadnilo  odhalování  DRPs  (4).  I  mimo  Evropu  (např.  v  Austrálii)  je  testován  význam 

podobných softwarů k identifikaci DRPs (100).      

K diskuzi  se  nabízí  otázka,  čím byl  v  našem projektu  zapříčiněn relativně  vysoký 

výskyt DRPs. Ten může být vysvětlen jednak přímým zainteresováním farmaceuta, který sběr 

prováděl  a  rovněž  příznivými  podmínkami,  které  byly  v  lékárně  ke  sběru  dat  vytvořeny. 
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Lékárna, v níž byl projekt realizován, je vybavena dispenzačním boxem, do kterého vstupují 

pacienti  jednotlivě.  Tak  bylo  zajištěno  dostatečné  soukromí  pro  důvěrný  rozhovor  mezi 

lékárníkem  a  pacientem.  To  pravděpodobně  významně  usnadnilo  pečlivější  a  důvěrnější 

provádění lékové i osobní anamnézy pacientů při sběru dat. Dalším faktorem, který se mohl 

podílet na vyšší četnosti DRPs prokázané v našich podmínkách, byla osobní znalost pacientů a 

práce  lékárníka  s  jejich  lékovou  historií.  Převážná  většina  receptů  byla  předepsána 

praktickými lékaři,  k vyšší  četnosti  DRPs přispěla opakující  se pochybení.  Úroveň kvality 

preskripce praktických lékařů je  limitována nejen odbornými znalostmi  lékaře,  ale  často i 

finančními  limity  (37,  101).  Kvalita  preskripce  není  v  zdravotnickém  systému  nijak 

systematicky sledována a  hodnocena (102),  a  případná snížená kvalita  péče by tak mohla 

zapříčinit vyšší výskyt DRPs v našem projektu.                             

Do  projektu  byli  zahrnuti  lékaři  působící  v  obci.  Pro  ně  byl  uspořádán  edukační 

seminář. Kohortu tvořili tito lékaři: 5 praktických lékařů (jeden z nich vykonával lékařskou 

praxi ve více ordinacích a v týdnu se v jeho ordinaci střídali 3 lékaři – ti byli během sledování 

označeni společným kódem) a 2 lékaři pediatři. Průměrná délka praxe lékařů činila 26 let a 

průměrný věk 55 let. Dalo by se předpokládat, že právě dlouholetá praxe a vyšší věk lékařů 

ovlivní  míru  akceptability  leckdy  odlišných  názorů  a  ochotu  spolupracovat  s  mladším 

lékárníkem, kterým řešitelka byla. Na druhé straně široké zkušenosti lékařů nabité dlouholetou 

praxí byly ve společné diskuzi pro lékárníka obohacující. A je nutné zkonstatovat, že věkový 

rozdíl mezi předepisujícími lékaři a farmaceutem ani délka praxe se (až na ojedinělé případy) 

neprojevily negativně při intervencích lékárníka ani v přístupu k celému projektu. Z ordinací 

sledovaných lékařů pocházelo 88,3 % receptů vydaných řešitelkou během projektu. Podobně i 

počet jimi způsobených DRPs činil 89,5 % z celkového počtu zachycených pochybení. Ostatní 

identifikované DRPs (34 případů, 10,5 %) vznikly v ambulancích odborných lékařů, nemocnic 

a  praktických  zubních  lékařů.  To  zcela  koresponduje  se  strukturou  receptů,  které  jsou  v 

lékárně  vydávány.  V  obci  není  provozována  žádná  odborná  ambulance  (s  výjimkou 

gynekologie 2x týdně), a tak recepty ze specializovaných ordinací bývají v převážné většině 

případů vyzvedávány pacienty v jiných lékárnách.         

Dá  se  předpokládat,  že  ve  většině  případů  (96,3 %) byli  chybujícím  subjektem 

předepisující lékaři. Ve 12 případech (3,7 %) byly označeny jako chybující zdravotní sestry. 

Příčinou pochybení zde byla nejčastěji jejich preskripce při nepřítomnosti lékaře (předepsání 

LP požadovaných  pacientem,  často  telefonicky)  a  chybný  přepis  z  pacientovy  zdravotní 

dokumentace  („zdravotní  karty“).  Velmi  rizikový  z  hlediska  bezpečnosti  farmakoterapie 

shledal  lékárník  místně  zavedený  zvyk,  kdy  si  pacient  „objednával“  léky  telefonicky  u 
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zdravotní  sestry,  ta  je  předepsala  i  bez  následné kontroly lékařem, a  recept  byl  zaslán  do 

lékárny k vyzvednutí. Tímto způsobem vznikala častá pochybení typu „záměna LP“, „chybné 

dávkování“, „jiný pacient“. Preskripce zdravotní sestrou je nepřípustný postup v ambulantní 

sféře nejen z hlediska bezpečné farmakoterapie, ale jednoznačně se jedná o postup „non-lege 

artis“.  

Všechna léková pochybení  byla zachycena lékárníkem během dispenzační  činnosti. 

Dokumentování DRPs během provádění jiných činností lékárníkem nebylo náplní této práce. 

Dispenzační činnost bývá často negativně ovlivněna nedostatkem času, který je možné při této 

činnosti věnovat jednotlivým pacientům. Doba věnovaná pochybení činila ve více než v 80 % 

případů kolem 5 minut, což dokazuje, že řešení DRPs neznamenalo významné časové zatížení 

lékárníka při dispenzační činnosti. Poměrně velký počet případů zachycených a vyřešených 

farmaceutem v takto relativně krátkém čase (do 5 minut) svědčí o tom, že lékárník je schopen 

reagovat na rizika léčby rychle a tuto činnost vykonávat efektivně. V tom se shodujeme i se 

závěry  ostatních  autorů  podobných  analýz  z  ČR  (35,  99)  a  zahraničí  (103).  Německá 

observační  studie  udává  medián  doby  potřebné  pro  řešení  DRPs  5  minut  (7).  Pokud  se 

lékárník věnoval pochybení více než 15 minut, jednalo se o případy, které mohly či musely být 

z různých důvodů odloženy, a tak měl lékárník možnost detailnější analýzy DRP při využití 

dostupných informačních  zdrojů (např.  Mikro-verze  AISLP -  SPC, databáze Kompendium 

lékových  interakcí  Vademecum InfoPharm®,  e-verze  časopisů  nakladatelství  Solen,  s.r.o., 

databáze Micromedex® a www.stránky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 

z tištěných pramenů Remedia compendium, 4. vydání, časopis Praktické lékárenství). Rovněž 

léková historie pacientů usnadnila provádění této analýzy.  

Pochybení  se  týkala  v téměř  60 % případů žen  (194 případů),  což  koresponduje s 

faktem, že ženy užívají průměrně více léčiv než muži (104). Nejpočetněji byla zastoupena 

věková kategorie  18  – 65  let  (39  %),  ale  velký  počet  případů (34 %)  se týkal  seniorské 

populace  nad  65  let.  Právě  tato  populace  patří  z  hlediska  lékové  bezpečnosti  mezi 

nejrizikovější  (6,  105).  Je  ohrožena  polymorbiditou,  často  polyfarmakoterapií  a  nezřídka 

vyžaduje  specifický  přístup  při  řešení  vzniklých  potíží  s  ohledem na  pokles  kognitivních 

funkcí ve stáří. Preskripce léčiv ve stáří má svá pravidla a vyžaduje přísně individuální přístup 

(106, 107) a rovněž lékárník může ze své pozice odhalit potenciální DRP (108, 109). Vyšší věk 

je  rovněž  častěji  spojen  s  obecně  nižším  stupněm  compliance  (105).  Podrobněji  bude 

problematika preskripce ve stáří diskutována níže. Ve 27 % případů se pochybení týkalo dětí a 

mladistvých do 18 let. Rovněž tato populace se vyznačuje jistými specifiky (110, 111). Dětská 

populace  a  populace  seniorů  jsou  rizikové  věkové  skupiny  s  predispozicí  k  výskytu 
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nežádoucích účinků léčiv (6). Na výše uvedené  skutečnosti je třeba vždy myslet při výdeji 

léčiv těmto  pacientům, uvažovat  lékovou formu,  timing léčiv  a  také compliance pacienta. 

Léková  compliance  ani  nežádoucí  účinky léčiv  nebyly  v  projektu  samostatně  hodnoceny, 

neboť jejich záchyt byl limitován metodikou projektu. Compliance léčby a nežádoucí účinky 

léčiv by bylo vhodnější odhalovat, hodnotit a sledovat např. při konzultační činnosti. 

Recept psaný na PC a vytištěný byl častější formou preskripce (53,2 % případů) než 

recept ručně psaný (44,3 % případů). To svědčí o skutečnosti, že většina lékařů již dnes má ve 

své ordinaci počítačovou techniku a využívá ji při preskripci. Rozhodně se však nejedná o 

převážnou většinu. V naší kohortě lékařů se vyskytovali tři lékaři, kteří předepisovali recepty 

ručně, dva z nich nemají ve své ordinaci počítač vůbec. Je však pravděpodobné, že situace ve 

větších městech je v ohledu počítačové techniky příznivější.  O tom svědčí i výsledky jiné 

analýzy z ČR, kde podíl ručně psaných receptů činil pouze 33 % (99). K diskuzi se nabízí 

otázka, zda právě ruční psaní receptů bylo příčinou častější chybovosti a omylů. Je nesporné, 

že k některým DRPs je ruční forma preskripce předurčena: nečitelnost receptu, chybějící síla 

LP,  nestandardně  předepsané  dávkování  apod.  Naproti  tomu  počítačová  i  elektronická 

preskripce, ačkoliv skýtá rovněž svá úskalí (chybný výběr řádku ze seznamu LP, nevhodná 

sensitivita programu aj.), umožňuje předcházet určitým typům DRPs. Pokud např. lékař ve své 

ordinaci  využívá  počítačový  systém,  prostřednictvím  kterého  je  automaticky  upozorněn 

(formou  výstrahy,  varovné  hlášky  s  příslušným  komentářem)  v  případě  problematické 

preskripce, má lepší kontrolu nad lékovými interakcemi a duplicitami (112, 113).

Z výše uvedeného je zřejmé, že také lékárenský program dovoloval kontrolu lékových 

interakcí a duplicit u konkrétního pacienta. A nejen to. Lékárník mohl sledovat compliance 

pacienta  dle  počtu  vydaných  LP za  určité  období,  sledovat  abúzus  léčiv.  Tato  kontrola  v 

lékárně však byla limitována podmínkou, že pacient navštěvoval stále jednu lékárnu pro výdej 

LP na recept, pro nákup OTC i doplňků stravy. Práce s lékovými záznamy a lékovou historií 

pacientů  usnadňuje dokumentaci  DRPs a umožňuje rozšíření  farmaceutických intervencí  a 

poradenských modelů, jak dokládá švédská retrospektivní studie (114). V tomto předkládaném 

projektu využíval lékárník k identifikaci DRPs velmi často lékovou historii pacienta, neboť v 

obci je jediná lékárna a zejména populace seniorů je stálou pacientskou klientelou. Spolu s 

osobní  znalostí  pacientů  tento  fakt  výrazně  pozitivně  přispěl  k  efektivitě  celého  modelu. 

Obecně  však  největším  limitem  hlubšího  zapojení  lékárníka  do  managementu  DRPs  je 

nedostatečné sdílení informací o pacientovi a jeho farmakoterapii v celé ambulantní sféře. Zda 

dlouze  připravovaná  elektronizace  zdravotnictví  může  zlepšit  současnou  situaci,  zůstává 

bouřlivě diskutovaným tématem zdravotnických profesionálů (112, 113).
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  Nejčastěji zachycené lékové problémy souvisely s dávkováním (téměř 40 % případů). 

Byla to pochybení související s příliš vysokou či nízkou dávkou léčiva, s příliš dlouhou či 

krátkou  dobou  léčby,  s  nevhodným dávkovým schématem (timing)  léčiv  aj. To  odpovídá 

výsledkům  obdobných  českých  i  zahraničních  šetření,  kde  DRPs  spojené  s  nevhodným 

dávkováním představovaly též jedny z nejpočetnějších kategoriií (34, 41, 98, 115). Dalo by se 

říci,  že tento výsledek byl  předvídatelný,  neboť farmaceut je povinen při dispenzaci sdělit 

pacientovi informaci o správném dávkování. V otázce dávkování léčiv je lékárník odborník - 

profesionál a dávka léčiva by tak měla být vždy v lékárně podrobena ověření a kontrole, a to i 

ze  strany  pacienta.  K  překračování  maximálních  doporučených  dávek  docházelo  často  u 

pediatrických pacientů (klarithromycin, phenoxymethylpenicilin) a praktičtí lékaři chybovali v 

překračování maximálních doporučených dávek u NSA (piroxikam, ketoprofen, diklofenak). 

Jednou z nejpočetnějších kategorií DRPs byla „nevhodná doba podávání léčiva či nevhodné 

množství předepsaného léčiva“ (10,5 %). Jednalo se hlavně o dlouhodobé předepisování bdz, 

kde měl lékárník podezření na abúzus a lékovou závislost. Naopak nedostatečně dlouhou dobu 

podávání LČ zaznamenal lékárník u atb a příliš dlouhou dobu užívání u nimesulidu.              

Druhou nejpočetnější skupinu lékových problémů tvořily problémy spojené s výběrem 

léčiva  (cca  35  %  případů).  Sem  byly  zahrnuty  „duplicity“,  „kontraindikace“,  „chybějící 

léčivo“,  „nevhodná  léková  forma“,  „zbytné  léčivo“  a  nejpočetněji  zastoupené  kategorie 

„špatná indikace léčiva pro daný zdravotní problém“ (36 případů, 11,1 %) a „léčivo nevhodné 

pro pacienta z důvodu jeho věku, klinického stavu, stavu eliminačních orgánů“ (31 případů, 

9,6 %). Výskyt těchto pochybení taktéž koresponduje s výsledky jiných šetření provedených v 

ČR (99). 

Vysvětlením pro četná pochybení typu „špatná indikace pro daný zdravotní problém“ 

(36  případů,  11,1  %)  bylo  vysoké  procento  starší  populace  (34  %  pacientů  nad  65  let) 

zastoupené v naší kohortě pacientů a tedy předepisování léčiv nevhodných pro seniory. Tato 

nevhodná  preskripce  se  promítla  i  do  problémů  s  dávkováním,  kdy byla  často  seniorům 

předepisována léčiva ve vysokých dávkách,  přestože u nich byla prokázána účinnost  i  při 

použití dávek nižších. K otázce se nabízí příčina tohoto jevu. Tou byla buď neznalost lékařů 

doporučených konsensů, nerespektování nízkodávkových režimů a neprovádění pravidelných 

revizí farmakoterapie (106, 116). Na straně druhé je však nutno podotknout, že za určitých 

okolností je vhodné odchýlení od doporučených postupů, farmakoterapie seniorů v podstatě 

vyžaduje  cílevědomý  individuální  přístup  při  výběru  léků  i  dávkování,  což  potvrzuje  i 

nizozemská  randomizovaná  kontrolovaná  studie,  která  se  zabývala  prevalencí  DRPs  u 

pacientů starších 65 let  (109).  Farmakoterapie seniorů by měla mít  konkrétní cíl,  měla by 
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zohlednit  preference i  omezení  pacienta,  indikována by měla  být  jen léčiva nutná,  jejichž 

účinnost byla prokázana na základě EBM. Rovněž je třeba konstatovat, že zdravotní systém 

ČR  není  k  těmto  doporučením  uzpůsoben  a  ve  všech  aspektech  nakloněn.  V  mnohých 

případech chybí na českém trhu LP v síle doporučené pro seniory (čímž je nucen senior k 

úkonu pro něj nepříliš vhodnému - půlení či jiné dělení tablet) či je tento LP znevýhodněn 

vysokým doplatkem, což ještě více zhoršuje špatnou sociální situaci starších pacientů. Svým 

početným dílem přispěla  do  této  kategorie  DRPs  i  polyfarmakoterapie,  která  byla  častým 

jevem u seniorů,  a i  zde platí  výše diskutované zásady pro individualizaci terapie s cílem 

předejít polypragmázii. Zde byly odhalovány DRPs typu nejen „nejasná indikace“ a „zbytné 

léčivo“, ale také časté závažné „lékové interakce“ a rovněž „duplicity“. Duplicity se týkaly 

nejčastěji  předepisování  dvou NSA a kombinace ACE inhibitor  + sartan bez opodstatněné 

indikace. Ve výše uvedených případech se snažil lékárník podat pacientovi (příp. lékaři) více 

informací o správné léčbě, při polyfarmakoterapii nabízel pacientům k prodeji dávkovače na 

léky a příp. půliče tablet.   

K identifikaci „lékové interakce“ (29 případů, 8,9 %) napomáhala lékárníkovi léková 

historie  pacientů  v  lékárně  a  databáze  Kompendium  lékových  interakcí  Vademecum 

InfoPharm®. Zaznamenávány byly „lékové interakce“ tehdy, pokud měl farmaceut podezření 

na  její  nekontrolovatelnost  a  neinformovanost  o  interakci  ze  strany  lékaře.  V  případě 

závažných lékových interakcí byl vždy kontaktován lékař za účelem ověření, že je pacient 

(léková  interakce)  kontrolován  lékařem,  příp.  poučen  o  selfmonitoringu.  V  mnohých 

případech  byl  lékař  lékárníkem  na  interakci  pouze  upozorněn,  aniž  by  došlo  ke  změně 

farmakoterapie.  Byla  doporučena opatření  k  minimalizaci  rizik (monitoring fyziologických 

parametrů,  sledování  konkrétního  nežádoucího  účinku  pacientem  atd).  Německá  národní 

studie z roku 2005 provedená ve veřejných lékárnách udává lékové interakce jako nejčastěji 

identifikované pochybení v preskripci (8,6 %) (7). Ačkoliv tato hodnota je velmi podobná 

námi  dosažené,  „lékové interakce“  nebyly nejčastěji  řešeným DRP, obdobně jako dokládá 

švédská  studie  z  roku  2006  (4).  Těmi  byly  v  naší  studii  již  výše  diskutované  problémy 

související s dávkováním léčiv.   

Pokud jsme identifikované DRPs rozčlenili  dle  ATC klasifikace (N = 380),  nebylo 

překvapivým  výsledkem  nejpočetnější  zastoupení  léčiv  ze  skupiny  C  (kardiovaskulární 

systém)  (30,3  %).  Onemocnění  kardiovaskulárního  systému  mají  charakter  novodobé 

epidemie  a  léčiva  ze  skupiny  C  patří  k  nejčastěji  předepisovaným léčivům vůbec  (117). 

Rovněž  preskripce  praktických  lékařů  je  založena  na  farmakoterapii  kardiovaskulárních 

chorob.  Druhým  nejčastějším  DRP dle  ATC  byla  léčiva  ze  skupina  J  (antiinfektiva  pro 
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systémovou aplikaci) (19,4 %), větší část se týkala chybné preskripce dětskými lékaři. Početná 

skupina M (muskuloskeletální systém) (10,3 %) zahrnovala zejména časté „duplicity“ léčiv ze 

skupiny NSA a  případy „překračování  maximálních  doporučených  dávek“  těchto  LČ.  Do 

podobně početně zastoupené skupiny N (nervový systém) (10,5 %) byla zařazována nejčastěji 

anxiolytika (bdz)  z  případů DRPs,  které  se  týkaly jejich „nevhodné indikace“,  „nevhodně 

dlouhé  doby  užívání“  a  další  případy  jejich  nevhodné  preskripce.  ATC  klasifikace  bývá 

využívána např. zdravotními pojišťovnami pro analýzu předepisovaných léčiv. Tyto rozbory 

by měly sloužit nejen jako nástroj ke snížení nákladů na farmakoterapii, ale poskytování této 

zpětné vazby lékařům by rovněž mohlo přispět ke zvýšení kvality preskripce. Ve zdravotních 

pojišťovnách ČR jsou prováděny takové rozbory nepravidelně (21, 37).

Převážnou většinu  případů odhalil  lékárník  (88,6 % případů).  Pokud na  pochybení 

upozornil pacient (rodič dítěte) či někdo jiný (rodinný příslušník apod.), nejčastěji se jednalo o 

případy, kdy byla chybně předepsána síla LP a pacient pochybení odhalil na základě odlišnosti 

(např. design obalu LP), o případy, kdy bylo předepsáno dávkování v rozporu s doporučením 

odborného lékaře (kardiologa, endokrinologa). Zachyceny tak byly i případy, kdy předepsaný 

recept  patřil  jinému pacientovi  (záměna).  Tyto  typy DRPs byly často  zapříčiněny špatnou 

komunikací  mezi  zdravotníky  (chybí  sdílení  dat  mezi  praktickými  lékaři  a  specialisty)  a 

chybným přepisem z pacientových zdravotních  záznamů.  Je  nutné  upozornit,  že  ve  všech 

těchto případech DRPs, na které bezprostředně při dispenzaci neupozornil lékárník, byl ale 

jejich řešitelem. Pokud řešení problému bylo v kompetenci lékárníka, vyřešil jej sám, příp. 

společně s pacientem (srovnáním s lékovou historií),  v ostatních případech po konzultaci s 

lékařem. 

Pravděpodobnou příčinu pochybení činil v 63,7 % případů lidský faktor. Nejen stres, 

únava, nepozornost, ale i nedostatek znalostí může zapříčinit vznik DRPs. Viníkem však není 

pouze jednotlivec, ale jeho chyba mohla být byla důsledkem nedokonalosti systému (špatná 

organizace práce, nevhodné prostředí atd.) (20). Chyby v komunikaci verbální i písemné (mezi 

zdravotníkem a pacientem, mezi zdravotníky) byly druhou nejčastěji vyskytující se příčinou 

(kolem  12  %).  Komunikační  bariéra  mezi  zdravotníky  (lékaři)  a  pacienty  bývá  příčinou 

duplicit a kontraindikací, neboť případy, kdy pacient provozuje jakousi „lékařskou turistiku“ a 

navštěvuje několik lékařů najednou, aniž o tom navzájem vědí, nejsou zdaleka ojedinělé. V 

lepším případě,  pokud by navštěvoval  jednu lékárnu,  je  lékárník jediný prostředník,  který 

může  lékaře  (a  pochopitelně  i  pacienta)  na  tuto  skutečnost  upozornit.  Nedostatek  času  v 

ordinacích  lékařů  a  při  dispenzaci  v  lékárně  též  negativně  nahrává  vzniku  pochybení. 

Nepřípustnost  počínání,  kdy recepty předepisuje zdravotní  sestra  a  tento počin je příčinou 
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vzniku DRPs, byla již diskutována výše.        

Jednou  z  nejdůležitějších  částí  v  managementu  řešení  DRPs  byla  volba  vhodné 

intervence.  Bylo  by  zcela  nedostačující  problém  pouze  identifikovat,  nestačilo  by 

předepisujícího lékaře pouze informovat. Po pečlivě provedené analýze (metoda SAZE) bylo 

nutné předložit řešení problému směřující k eliminaci rizik. Dalo by se říci, že tato část celého 

postupu byla nejobtížnější. Zde lékárník uplatňoval své odborné znalosti a analyzoval všechny 

faktory,  které  by  mohly  negativně  ovlivnit  léčebný  záměr.  Narážel  však  na  nedostatek 

informací o pacientovi, jeho komorbiditách, stavu eliminačních orgánů atd. Lékárník byl tak 

nucen  vystačit  s  informacemi  z  lékové  historie  pacienta  a  s  informacemi  získanými  od 

pacienta samotného, příp. ze zdravotní zprávy (dokumentace),  do které dovolil  lékárníkovi 

nahlédnout, měl-li ji při sobě. Kategorizovat farmaceutem navrženou intervenci byl nesnadný 

úkol, neboť v mnoha případech navržená intervence zahrnovala více úkonů najednou a rovněž 

výsledek intervence byl primárně závislý na skutečnosti, zda byl předepisující lékař zastižen 

(pokud  byla  konzultace  nezbytná  k  provedení  navržené  intervence).  Nizozemská  klinická 

studie zhodnotila  výsledky provedených farmaceutických intervencí.  Udává,  že polovina z 

nich  byla  zaměřena na prevenci  rozvoje  nežádoucích  účinků a  30 % znamenalo  pozitivní 

změnu v účinnosti farmakoterapie (115).

Nejčastěji  byla  lékárníkem doporučena  úprava  dávky léčiva  (16,3  % případů),  což 

odpovídá  faktu,  že  nejčastěji  identifikovaným  pochybením  byly  právě  problémy  s 

dávkováním. V 8,0 % případů bylo po konzultaci s lékařem vydáno jiné léčivo, povětšinou 

navržené  farmaceutem.  To je  důkazem intervence  pozitivně  akceptované lékařem.  Tomuto 

tvrzení by se dalo oponovat, že téměř ve stejném počtu případů došlo k výdeji léčiva beze 

změn  po  konzultaci  s  lékařem (8,6  %).  Ale  zdaleka  ne  všechny  tyto  případy znamenaly 

nepřijetí  intervence,  mnohdy bylo cílem pouze lékaře upozornit  na lékovou interakci nebo 

vhodnější terapeutický postup, který byl proveden při následné kontrole. V 6,8 % případů bylo 

doporučeno neužívat léčivo, současně s tím bylo pacientovi poskytnuto více informací o léčbě 

a případných režimových opatření nebo doporučen nákup jiného OTC. V případech, kdy nebyl 

lékař zastižen, bylo v 4,9 % případů nutné odeslat pacienta k lékaři nebo byl problém odložen 

(4,6 % případů).  Odložení problému však neznamenalo jeho neřešení,  pokud se jednalo o 

opakované DRPs, byly tyto případy odloženy k osobní konzultaci s lékařem či k diskuzi na 

edukační seminář. Rovněž komplikované DRPs lékárník odložil, aby měl možnost problém 

prostudovat  (nehrozilo-li  nebezpeči  z  prodlení  pro  pacienta).  Stejně  tak  lze  nezastižením 

lékaře  vysvětlit  relativně  vysoký  počet  případů,  kdy  bylo  léčivo  vydáno  beze  změn  bez 

konzultace s lékařem (14,2 % případů). Ale i v těchto případech byl pacient poučen o rizicích, 
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o způsobu,  jak  sledovat  nežádoucí  účinek  apod.  Jednou z  nejpočetnějších  intervencí  bylo 

poskytnutí více informací pacientovi či lékaři (14,5 %). Takto byly vyřešeny mnohé lékové 

interakce, zbytná léčiva, ohrožení stability a účinku léčiva aj.       

Z výše uvedeného je zřejmé, že právě konzultace s lékařem byla klíčovým bodem v 

našem projektu. Zde lékárník uplatnil nejen své odborné znalosti, ale mnohdy musel uplatnit i 

schopnosti komunikační. Výsledky svědčící o akceptaci intervence lékárníka jsou pozitivní a 

uspokojivé. Lékař intervenci přijal bezvýhrad ve více než 30 % případů. To je údaj ještě o 

něco vyšší než ve studii provedené v ČR v roce 2011 (99). Pokud jsme však zhodnotili přijetí 

farmaceutické intervence z těch případů, kdy byl lékař zastižen (155 případů DRPs z obou fází 

sběru) a tudíž konzultace s ním byla provedena, zjistili  jsme, že intervence lékárníka byla 

přijata v 85 % případů. Akceptaci s výhradou představovala například skutečnost, že lékař si 

byl problému vědom, pouze nevěděl, jak jej řešit či řešení delší dobu odkládal. V případech, 

kdy lékař intervenci neakceptoval, byla nejčastějším důvodem argumentace, že diskutovaný 

LP byl předepsán na doporučení lékaře specialisty, druhým důvodem byla zavedená osvědčená 

praxe s diskutovaným postupem. Bohužel poměrně vysoké bylo procento případů (43,7 %), 

kdy nebyl lékař zastižen. To však odpovídá skutečnosti, ordinační doba lékaře se až z poloviny 

nekryje s otevírací dobou lékárny a dále s časem, kdy si pacient pro svůj LP přijde. V těchto 

případech byla intervence zcela v kompetenci lékárníka, který ji musel v souladu s „lege artis“ 

postupy vyřešit. V některých případech byl problém odložen nebo byl pacient odeslán k lékaři 

druhý den, jak již bylo řečeno výše. K nekontaktování lékaře (8,6 % případů) docházelo v 

případech, kdy pochybením byl zřejmý omyl, který mohl lékárník vyřešit pouhým doplněním 

preskripce  (např.  signatury),  ověřením v  lékové  historii  či  se  problém zcela  vyjasnil  při 

rozhovoru s pacientem (záměna lékové formy). Lékař nebyl již také kontaktován u případů, 

které se udály opakovaně a byly již s lékařem konzultovány nebo diskutovány na edukačním 

semináři. Švýcarská observační studie z veřejných lékáren udává, že ve 43 % případů vyřešil 

DRPs lékárník sám, ve 38 % byl kontaktován lékař a ostatní případy byly vyřešeny společně s 

pacientem (98). V našem projektu však bylo klíčové získat názor lékaře k danému případu, a 

tak bylo téměř vždy (s výjimkou výše uvedených případů) usilováno o provedení konzultace s 

lékařem.   

Navrženou intervenci nebylo možné v 8,9 % případů posoudit (zhodnocení intervence 

jiným  farmaceutem).  Tento  údaj  v  podstatě  odpovídá  případům,  které  nebylo  možné 

jednoznačně označit jako DRPs (6,9 %). Za zcela správné řešení (nejlepší pro danou situaci, 

DRP) bylo označeno 90,5 % intervencí.  Tento údaj  svědčí  o  dobré úrovni  farmaceuta  při 

řešení DRPs a je rovněž potvrzen i jinými šetřeními z ČR (35, 99). Tyto obdobné aktivity 
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prováděné lékárníky zajisté přispívají k zajištění vyšší bezpečnosti farmakoterapie a tudíž je s 

podivem, že zůstávají v popředí zájmu Farmaceutické fakulty UK, České lékárnické komory, 

zatímco zájem ze strany plátců zdravotní péče je minimální.  A to lékárník opomíjí  vlastní 

honorování  této aktivity.  Ačkoliv např.  švédská retrospektivní studie nejenže poukázala na 

pozitivní  vliv  farmaceutických intervencí,  ale  dokázala  i  odhadnout  roční  finanční  úspory 

těchto aktivit (79). Jak se literární zdroje shodují, pro finanční ohodnocení lékárníků za tyto 

aktivity je však nezbytné stanovit jasné metodické postupy a vést patřičnou evidenci (79, 80). 

Jedním  ze  stěžejních  bodů  projektu  byl  edukační  seminář.  Byl  koncipován  jako 

kroužek účelné farmakoterapie po vzoru nizozemských PTAM (75, 77). Zúčastnili se jej čtyři 

předepisující lékaři, dva z pozvaných lékařů se z objektivních důvodů nemohli edukačního 

semináře zúčastnit. Zhodnocení dopadu edukačního semináře bylo statisticky velmi obtížné. 

Nizozemská  intervenční  studie  s  podobnou  metodikou  udává,  že  po  čtyřech  měsících  po 

provedení intervenčních kroků směrem k předepisujícím lékařům bylo pozorováno významné 

snížení průměrného počtu DRPs (109). Pokud porovnáme naše celkové výsledky z obou fází 

sběru, nenacházíme téměř žádné významné rozdíly. Logicky bychom očekávali pokles počtu 

pochybení ve druhé fázi projektu, zvláště u pochybení způsobených lékaři, kteří se zúčastnili 

edukačního  semináře,  a  vyšší  počet  akceptovaných  intervencí.  Ani  zde  však  nenastal 

významný pokles. To je ovšem vysvětlitelné tím, že čas semináře byl omezený a dotkl se 

pouze některých DRPs. Rovněž identický počet pochybení v obou fázích sběru byl vysvětlen 

postupným zdokonalováním dovedností farmaceuta ve sběru případů DRPs a jeho odborným 

růstem  během  projektu,  vyšší  sebereflexí  a  jeho  vyšší  vnímavostí  k  dalším  pochybením 

(během fáze druhé byly zaznamenávány případy nové, které nebyly ještě odhaleny v období 

předchozím pro nedostatek zkušeností s touto činností). 

Významný byl však pokles četnosti výskytu určitých pochybení, které se na edukačním 

semináři diskutovaly. Kazuistiky na edukační seminář byly vybrány lékárníkem tak, aby buď 

nabídly  najednou  více  problematik  k  diskuzi  nebo  byly  vybírány  z  pochybení,  která  se 

několikrát opakovala. Tak se podařilo v pěti případech vyjádřit pokles četnosti určitých DRPs 

před a po semináři (viz kapitola 4.2.5 Zhodnocení dopadu edukačního semináře). Ovšem tato 

statistická  data  nebyla  jediným  dopadem  semináře.  Ačkoliv,  jak  již  bylo  řečeno,  počet 

akceptovaných  intervencí  zůstal  i  po  edukačním semináři  téměř  shodný,  přístup  lékařů  k 

farmaceutické  intervenci  se  významně  zlepšil.  Subjektivní  postřehy  farmaceuta  při 

každodenním řešení  dalších  DRPs vypovídaly o pozitivním efektu  provedeného semináře: 

především výrazně vstřícnější přístup lékařů při telefonickém kontaktování,  zvýšený zájem 

lékařů  o  radu  farmaceuta  při  řešení  DRPs  v  ordinaci  a  jednotlivé  případy  provedených 
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farmakoterapeutických  revizí  léčby  u  konkrétních  pacientů.  Zajímavé  by  nejspíš  bylo 

nezávislé zhodnocení vlivu edukačního semináře lékaři, kteří jej bezprostředně po semináři 

hodnotili velmi kladně. Podobné hodnocení bylo obsahem dotazníkové studie provedené ve 

Švédsku,  kde  lékaři  vyjádřili  pozitivní  postoje  k  roli  lékáren  v  řešení  DRPs  a  zaslané 

prezentace a analýzy DRPs považovali za cenné (81). Též v našem projektu bylo odměnou pro 

farmaceuty vyjádření zájmu o provádění podobných aktivit v obci a k pozitivnímu hodnocení 

této spolupráce je nutné uvést skutečnost, že zájem lékařů nadále trvá. Zájem o spolupráci na 

základě  kladných  referencí  kolegů  projevili  i  ti  lékaři,  kteří  se  edukačního  semináře 

nezúčastnili. 

Závěrem jsme  se  pokusili  o  odhad  limitů  předloženého  pilotního  projektu.  Prvním 

limitem,  který  velkou  mírou  ovlivnil  výsledky  práce,  byl  systém  sběru  dat  –  prováděný 

jediným  farmaceutem.  Výsledky  mohl  do  jisté  míry  negativně  ovlivnit  lidský  faktor  a 

pozitivně  přímé  zainteresování  farmaceuta  při  sběru.  Dalším  limitem  byl  metodický 

požadavek: identifikace lékových pochybení při dispenzační činnosti při současném sledování 

preskripčních zvyklostí lékařů, což v podstatě znevýhodnilo záchyt některých typů pochybení. 

Například sledování nežádoucích účinků LČ, lékové non-compliance apod. Tyto typy DRPs 

jsou však vhodnější k analýze prováděné během konzultační činnosti či jiných poradenských 

aktivit,  než k odhalení při dispenzaci, kde největší bariéru tvoří pravděpodobně nedostatek 

času a vhodného prostoru pro důvěrný rozhovor. Pokud se během našeho projektu podařilo 

jednoznačně  identifikovat  lékovou  non-compliance,  byla  zařazena  do  kategorie  „jiné 

pochybení“.      

Předložený model byl však limitován mimo již výše zmíněných faktorů též velikostí 

obce a  strukturou pacientů naštěvujících převážně jednu lékárnu.  To umožnilo lékárníkovi 

pracovat s kompletní lékovou historií pacientů. Osobní znalost pacientů a  lékárníka bezesporu 

významně pozitivně ovlivnila výsledky projektu.  Rovněž osobní vztahy lékařů a lékárníků 

hrály  významnou  úlohu.  Výsledky  tedy  dokázaly,  že  lékové  problémy  jsou  vhodným 

nástrojem  k  diskuzi  s  lékaři  a  tento  inovativní  model  mezioborové  spolupráce  lékaře  a 

farmaceuta by mohl být inspirací pro kolegy především z menších měst. 
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6 Závěr

Studie prokázala, že lékárník ve veřejné lékárně je schopen zastat roli identifikátora a 

analyzátora lékových problémů a tuto úlohu sehrát kvalifikovaně a efektivně. V předloženém 

projektu  byl  zjištěn  8,7%  výskyt  lékových  pochybení,  identifikovaných  lékárníkem  při 

dispenzační činnosti. Téměř ve 40 % případů souvisely DRPs s dávkováním léčiv a druhou 

nejpočetnější skupinu lékových problémů tvořily problémy spojené s výběrem léčiva (cca 

35  %  případů).  Navržená  farmaceutická  intervence  byla  v  85  %  případů,  kdy  byl  lékař 

kontaktován, přijata a v 90 % všech případů byla tato provedená intervence posouzena jiným 

farmaceutem jako správná.    

Jedním  z  cílů  práce  bylo  navázaní  kontaktu  s  předepisujícími  lékaři  a  realizace 

společné  diskuze  nad  lékovými  problémy,  které  byly  odhaleny  v  první  fázi  sledování. 

Analýzou  DRPs  zachycených  v  druhé  fázi  bylo  zjištěno,  že  provedená  intervence  měla 

pozitivní dopad na lékaře ve smyslu snížení počtu preskripčních DRPs, které byly diskutovány 

na  edukačním  semináři.  Pozitivním  odrazem  bylo  i  zvýšení  důvěry  lékaře  v  lékárníka. 

Společná diskuze nad DRPs se tedy ukázala jako vhodný nástroj k diskuzi s lékaři, vedoucí k 

posílení bezpečnosti farmakoterapie a k možnosti předcházení (prevence) DRPs.

Dílčí výsledky této práce byly rovněž prezentovány formou posteru na XIV. Sympoziu 

klinické farmacie René Macha (118) (viz příloha č.3).  

Podobná setkávání farmaceutů a lékařů založená na diskuzi o DRPs budou pokračovat 

i nadále. Jedním z klíčových důvodů je zájem lékařů a jejich vstřícný přístup při každodenním 

řešení dalších, resp. nových DRPs. Výzvou je pro mě přizvání dalších kolegů farmaceutů k 

účasti na těchto setkáních, pro něž by představený model mohl být inspirativním impulsem k 

realizaci podobných aktivit v dalších městech.                
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Přílohy

Příloha č. 1 Formulář k záznamu pochybení

Datum ...............   Kód farmaceuta .............      Číslo formuláře ..............................
Charakteristika pacienta
rok narození....................... pohlaví �  muž   �  žena
popis pacienta…………………………………………………….…………..............................
Recept  �  psaný rukou     �  vytištěný      �  kombinace       �  elektronický 

Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura ...............
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura ...............

Místo, kde pochybení pravděpodobně vzniklo
�  pracoviště praktického lékaře     �  pracoviště dětského lékaře         kód lékaře …..…………
�  ambul. nem./ambul. pracoviště odbor. lékaře       typ oddělení/odbornost lékaře...................

�  jinde .......................................................................................................................................
Chybující subjekt
�  lékař �  zdravotní sestra �  lékárník �  někdo jiný...............................
Byl už pacient pochybením postižen, opakovalo se?  �  ne �  ano, jak………

Jak bylo pochybení  odhaleno?    �  Rx dispenzace �  jiná činnost .............................
Kdo na pochybení upozornil? �  lékárník �  pacient �  někdo další.................
Typ lékového pochybení  ………………………………………………………………………
Podrobnější specifikace případu....................................................................................
Doba věnovaná pochybení�  do 5 min�  do 10 min�  do 15 min�  do 20 min�  nad 20 min
Pravděp. příčina ……………………………………………………………�  příčina v systému
Intervence navrhovaná farmaceutem..........………………………………………………
Kontaktování předepisujícího lékaře
�  intervenci akceptuje �  intervenci akceptuje s výhradou.....................................
�  intervenci neakceptuje (důvody)………………………………………………......................
�  nekontaktován �  nezastižen
Další konzultace (lékař,kolega, AISLP, literatura)
jiná................................................................................

Doporučení, jak případu preventivně bránit................................................................

Další LP
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura .......................
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura .......................
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura .......................
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura .......................
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura .......................
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura .......................
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura .......................
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura .......................
Název LP (vč. síly, balení).............................................................Signatura ........................



Příloha č. 2 Kazuistiky edukačního semináře

Kazuistika č. 1                                                                                                                    

Muž, kuřák, r. nar. 1955. Chronický abúzus analgetik (léta Alnagon, Ibalgin 600). Nyní 
přichází s potížemi tráv. traktu - zvracení, průjem.    

Preskripce: Lacidofil cps, 1x denně
Ercefuryl tbl, 3x1

       Tramal gtt 96ml, 2 bal., 3x denně 10 kapek 
                   Ibalgin 600, 1x1
                   Lexaurin 3 mg, 5 bal., 2x1
(další užívané LP: Algifen tbl 2x1, Acidum folicum 3bal. 1x1, Vasocardin 50 mg 2x1, 
Dithiaden 2bal. 1x na noc)

Z lékové historie (která však není zdaleka úplná, neboť pacient si léky vyzvedává i v jiné  
lékárně a rovněž u lékaře v ordinaci) vyplývá, že pacient si každé 1-2 měsíce vyzvedává 
analgetika a Lexaurin 3 mg v nadměrném množství.
Farmaceut kontaktuje lékaře a upozorňuje na tyto skutečnosti. Lékař intervenci akceptuje s  
výhradou, že se jedná o velmi nemocného člověka, situace trvá dlouho a on vše s pacientem 
prokonzultuje. 
Prozatím upravuje dávkování: Lexaurin 3 mg, 2x ½ (místo 2x1).        

 
Kazuistika č. 2                                                                                                         

Muž, r. nar. 1953, obézní, silný kuřák, pravděpodobně trpící CHOPN či bronchitidou, 
chronicky užívá laxativa (Fructolax). Stěžuje si na časté zadýchávání, dušnost, bez sprejů prý 
již neudělá ani krok. Velmi častý návštěvník lékárny (2x týdně) i lékaře, recepty si nechává 
předepisovat každý týden (i telefonicky).

Preskripce: Atrovent N, 2 bal.  2-0-2
       Berotec N, chybí dávkování

(další užívané LP: Simepar tbl, Faktu supp, Fructolax, Helicid 20 mg, Degan tbl, Bisocard 
5 mg, Agen 10 mg, Euphyllin 300 mg, Purinol 100 mg, Anavenol tbl, Diazepam 10 mg, 
Tiapridal tbl) 

V lékové historii pacienta nalezeny údaje o nadměrné spotřebě zejména aerosolů Atrovent a  
Berotec 
(pacient spotřebuje Atrovent během 6 dní, což i při max. dávkování 12 vdechů denně musí  
stačit na 10 dní). Pacient argumentuje, že ve „sprejích“ není tolik dávek, kolik výrobce udává.  

Kazuistika č. 3                                                                                                                    

Pacientka r. nar. 1936, léky jí přišel vyzvednout manžel, pacientka prý nemůže vůbec mluvit, 
má teplotu, leží. Zastupující lékařka jí předepsala atb.

Preskripce: Klacid 14x500 mg,  1-0-1
                   Mucosolvan pro dospělé sirup, 2x10 ml

Při dispenzaci odhaleno, že pacientka současně užívá simvastatin 20 mg (Gensi 20mg). 
Lékař kontaktován, navrhuje přerušit užívání simvastatinu po dobu terapie klarithromycinem.  



Kazuistika č. 4                                                                                                                    

Pacientka r. nar. 2000, trpí opakovaně bolestmi zad, ibuprofen prý vyzkoušen bez úspěchu. 
Přichází s receptem na Coxtral 30 tbl, 2 x ½.

Farmaceut na základě rozhovoru s matkou pacientky zjišťuje, že dcera Coxtral již jednou  
užívala a Nurofen sirup jí prý nezabírá. Farmaceut argumentuje, že nimesulid není určen  
dětem mladším 12 let a upozorňuje, že jeho užívání je u dětí rizikové.
Lékař nezastižen (pátek odpoledne).

Kazuistika č. 5                                                                                                                  

Štíhlý pacient, muž, r. nar. 1935 s polyfarmakoterapií (městnavé srdeční selhání, diabetes 2. 
typu, hyperlipoproteinémie, vředová choroba, hyperurikémie), trápí ho téměř nepřetržitá 
dušnost, která trvá několik měsíců. Pacient po implantaci CRTD bez epizod, po IM dysfunkce 
levé komory, tč. NYHA III, výrazná reverzní remodelace LV dle ECHO (informace získané ze 
zdravotní dokumentace pacienta).   
Do lékárny přichází vrátit léky, které mu byly vysazeny: Cordarone 200 mg, 1-0-0 a 
Anopyrin 100 mg, 0-1-0. 

(další farmakoterapie: Warfarin 3 mg 0-1-0, Controloc 40 mg 1-0-0, Tritace 10 mg 1-0-0, 
Sortis 20 mg 0-0-1, Furon 40 mg 1-0-0, Verospiron 25 mg 1-0-0, Concor COR 2,5 mg ½-0-
0, Milurit 100 mg 0-1-0, Insulin, Euphylin 300 mg 1-0-0).  
  
Doporučení lékaře: v medikaci vysadit Cordarone jako možnou příčinu dušnosti a Anopyrin.  
Pokud se nezlepší do 2 měsíců dušnost, zkusit vysadit Concor. Kontrola za 3 měsíce.

Kazuistika č. 6                                                                                                                
                                                                                                                                       
Muž r. nar. 1948, silnější postavy, hypertenze, bolesti zad.

Preskripce: Tenaxum 1x1, Prestarium Neo Forte 1x1, Amlozek 10 mg 1x1, Tenoloc 200 mg 
1x1

        Indometacin BCH 100 supp. při bolesti

Farmaceut zaznamenává, že ve čtyřkombinaci v terapii hypertenze chybí diuretikum.
Dále upozorňuje pacienta na lék. interakce antihypertenziv s NSA a doporučuje též režimová  
opatření při léčbě bolesti zad.    
    

Kazuistika č. 7                                                                                                          

Pacientka r. nar. 1946. Recept byl zaslaný do lékárny na základě telefonické žádosti pacientky. 

Preskripce: Diacordin 30x120 mg 6 bal. 1-0-1   
       Lokren 98x20 mg 1-0-0

                   Amicloton 2 bal. ½-0-0
        Cynt 30x0,3 mg 3 bal. 1-0-0

       Stilnox 20 tbl 2 bal. 0-0-1
Farmaceut shledává ve farmakoterapii relativní kontraindikaci (diltiazem x betablokátor). 
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