OPONENTSKÝ POSUDEK
Mgr.Florian Leonhard Eibl v rigorózní práce Léky a senioři v Německu se zabývá
problematikou užívání léků u seniorů. Jedná se o téma vysoce aktuální, které se řeší na vládní
úrovni prakticky ve všech vyspělých státech světa.Je žádoucí, aby byly k dispozici i
průzkumy, vycházející z každodenní praxe lékárníků a dané skupiny uživatelů léků.
Vlastní práce má logické uspořádání kapitol, které umožňují dobrou orientaci v práci.
Teoretická část zcela vyčerpávajícím způsobem obsahuje nejdůležitější faktory, které
ovlivňují vlastní spotřebu léků u seniorů. Jedná se o oblast sociálních faktorů jako je finanční
zabezpečení, sociální péče, druh pojistného a vzájemná provázanost. Zároveň je dobře
zpracována problematika klinického hodnocení farmakoterapie ve stáří, která by také měla
být zohledněna ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi.
Pomocí dotazníkové metody byl uskutečněn průzkum mezi seniory. Byly získány zajímavé
výsledky, týkající se zejména vlastního užívání léků vázaných na předpis, ale i volně
prodejných. Ukazuje se , že otázka doplatků a vlastní prodej léků je aktuální problém i v tak
ekonomicky vyspělém Německu. Mgr.Florian Leonhard Eibl vhodně zvolil finanční
spoluúčast ve vztahu k důchodu, což umožní porovnání se situací v ČR.
Role reklamy u seniorů nemá takový význam pro vlastní výběr léků, což potvrzují i některé
průzkumy v ČR.Velice zajímavým výsledkem je zjištění, že převážná většina seniorů
upřednostňuje návštěvu jedné lékárny, v praxi to znamená, že vedle lékaře mají senioři svého
lékárníka.Avšak ve věkové kategorii nad 75 let pacienti získávají léky za pomoci rodiny.
Jako přínosné hodnotím i vlastní šetření ve vztahu srozumitelnost příbalových letáků, kdy
zejména u seniorů ve vztahu k OTC lékům by měla být věnována zvýšená pozornost.
Samoléčení u seniorů bylo dalším tématem, které bylo vyhodnoceno a přináší mnoho
zajímavých výsledků.
Výsledky průzkumu jsou přehledně zpracovány do tabulek a grafů, včetně slovního
vyhodnocení. To umožňuje dobrou orientaci .Oceňuji, že dané výsledky jsou vztaženy
k faktorům jako je věk, pohlaví a vzdělání.
Diskuze a závěr předložené práce svědčí o tom, že adept zcela porozuměl danému tématu a na
vysoké úrovni ho jak po formální, tak obsahové zpracoval.
Ráda bych zdůraznila vhodný výběr literatury.
Danou práci doporučuji k přijetí k obhajobě.
Dotazy:
1.Jaké jsou návrhy v rámci reformy zdravotnictví ( míněno současnou tj. návrh premiérky ) ve
vztahu k seniorům a jejich finanční spoluúčasti na lécích ?
2. Předpokládá se, že dojde ke zvýšení počtu seniorů v rámci privátního pojištění ?Z Vašeho
průzkumu vyplývá, že se jedná o 15 % respondentů, kteří mají tuto formu pojištění.
3. Prosím o porovnání Vámi zjištěných údajů ve vztahu k úhradám a doplatkům léků
s oficiálními celoněmeckými údaji .
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