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Abstrakt 

Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu I. 

Autor: Klára Šturcová
1 

Vedoucí diplomové práce: Josef Malý
1 

1
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 

Univerzita Karlova v Praze 

Úvod: Pády hospitalizovaných pacientů jsou jedním z nejčastějších problémů ve 

zdravotnických zařízeních. V rámci prevence pádů je nezbytné analyzovat veškeré 

faktory, které mohly přispět ke vzniku pádu a následně tyto rizikové faktory 

minimalizovat. 

Cíl: Cílem práce bylo analyzovat možné lékové a nelékové příčiny pádů u pacientů 

vybraného rehabilitačního zařízení. 

Metodika: Sběr dat probíhal od 21. března do 31. července 2014 ve zdravotnickém 

zařízení poskytujícím rehabilitační péči. Hodnocený soubor tvořili pacienti, kteří 

prodělali pád během hospitalizace v tomto období. Údaje týkající se pádu, osobní a 

lékové anamnézy pacientů byly převedeny do elektronické podoby a následně 

zpracovány metodou frekvenční analýzy. Výsledky byly zaneseny do grafů a tabulek a 

diskutovány.  

Výsledky: U 67 pacientů došlo k 79 pádům. Ženy prodělaly 53 % pádů, muži prodělali 

47 % pádů. Jednou spadlo 87 % pacientů, dvakrát 9 % pacientů, třikrát 4 % pacientů.  

58 % všech pádů prodělali pacienti ve věku nad 65 let. Průměrný počet rizikových 

onemocnění na jednoho pacienta se pohyboval mezi 3 až 4. Průměrný počet všech 

užívaných léčiv na jednoho pacienta byl 8, průměrný počet užívaných rizikových léčiv 

byl 4. K 57 % pádů došlo na pokoji pacienta. Nejčastější okolností pádu byla ztráta 

rovnováhy (28 % případů).   

Závěr: Výsledky ukazují zachycené rizikové faktory pro pád. I přes skutečnost, že 

jedním z hlavních faktorů vedoucích k pádu je rozdíl mezi domácím a nemocničním 

prostředím, nelze vyloučit vliv užívané medikace na riziko vzniku pádu.  

 

 



 
 

Abstract 

Analysis of the Effect of Pharmacotherapy on the Risk of a Fall I. 

Author: Klára Šturcová
1  

Tutor: Josef Malý
1 

1 
Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 

Charles University in Pague 

Introduction: Falls of hospitalized patients are one of the most common problems in 

health institutions. In terms of prevention of falls it is necessary to analyze all the 

factors that might have contributed to the emergence of a fall and subsequently 

minimize these risk factors. 

Objectives: The aim of the thesis was to analyze the possible drugs and other causes of 

falls of patients hospitalized in a certain rehabilitation institution. 

Methods: The data were collected from 21 March to 31 July 2014 in an institution 

providing rehabilitation care. The evaluated group consisted of patients who fell during 

the hospitalization in this period. The data about the fall, personal and drug anamnesis 

were transferred to an electronic form and subsequently evaluated by means of the 

frequency analysis, converted into graphs and tables and discussed. 

Results: 67 patients experienced 79 falls. Women experienced 53 % of falls; men 

experienced 47 % of falls. 87 % of the patients fell once, 9 % of the patients fell twice, 

4 % of the patients fell three times. 58 % of all falls were experienced by patients aged 

over 65 years. The average number of risk disease ranged from 3 to 4. The average 

number of drugs used by one patient was 8; the average number of risk drugs used by 

one patient was 4. 57 % of the falls occurred in the patient's room. The most common 

fall circumstance was a loss of balance (28 % of the cases). 

Conclusion: The results summarize the captured risk factors for falls. Despite the fact 

that one of the main factors causing falls is the difference between home and hospital 

surroundings, the influence of medication on the risk of a fall can’t be neglected. 
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Úvod a cíl práce 

Bezpečnost pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních (ZZ) je prioritním 

zájmem společnosti. Pády hospitalizovaných pacientů jsou jedním z nejčastějších 

problémů ve ZZ. Pády ovlivňují hospodaření a ekonomiku ZZ, dobu hospitalizace i 

celkový komfort pacienta. Pády jsou jedním z indikátorů při posuzování kvality 

poskytované zdravotnické péče. Pády postihují pacienty všech věkových kategorií. 

Zvláště problematické jsou pády u dětí a jedinců starších 65 let. Pádům dětí se 

nepřikládá taková významnost, jelikož pády v tomto vývojovém období jsou 

považovány za přirozený jev. Z tohoto důvodu není snadné u dětí přesně identifikovat 

příčinu, která pádu předcházela, ačkoliv právě v tomto věku bývá příčinou pádu určitý 

specifický faktor, nezřídka závažné onemocnění. Významněji jsou pády sledovány u 

dospělých pacientů, především u seniorů. Jelikož populace stárne a zvyšuje se tak i věk 

hospitalizovaných pacientů, roste i počet pádů ve ZZ a tudíž nutnost podrobněji se touto 

problematikou zabývat. Pády, ke kterým v rámci ZZ došlo, jsou často příčinou 

zpomalení rekonvalescence, prodloužení pobytu v nemocnici a zvýšených nákladů      

na zdravotní péči.  

Jedním z faktorů vedoucích k pádu hospitalizovaných pacientů je rozdíl mezi domácím 

a nemocničním prostředím. Pád je stav, který vyžaduje důkladné vyšetření pacienta a 

zhodnocení veškerých rizikových faktorů patofyziologických, lékových a rizik vnějšího 

prostředí, které mohly pád způsobit, a následné odstranění těchto faktorů a intervence 

vedoucí k předcházení pádů u ostatních pacientů. 
 

Teoretická část diplomové práce obsahuje charakteristiku a klasifikaci pádů, příklady 

nejčastějších onemocnění souvisejících s pády a nejfrekventovanějších léčiv, jejichž 

užívání může přispět k pádu a dále problematiku pádů ve ZZ na území České republiky. 

Předmětem teoretické části není podrobný výčet veškerých onemocnění a léčiv, která 

mohou souviset s pády a ani podrobný popis vnějších faktorů, které vedou 

k mechanickým pádům.  

V rámci praktické části jsou rozebírány a hodnoceny anamnézy pacientů, kteří prodělali 

pád během hospitalizace v zařízení poskytujícím rehabilitační péči a následně hledány a 

popsány vzájemné souvislosti mezi přítomnými rizikovými faktory a pády.  

Cílem práce je charakterizovat skupinu pacientů, kteří prodělali pád, najít a analyzovat 

signály rizika pádu pacientů a zhodnotit lékovou anamnézu ve vztahu k riziku pádu.   
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1 Teoretická část 

1.1 Metodika rešerše  

Pro vypracování rešerše byla použita bibliografická databáze PubMed. Do 

vyhledávacího pole byla postupně zadávána jednotlivá hesla, která byla dále 

specifikována pomocí filtrů: ,,patient falls in hospitals“, ,,causes of falls in hospitals“, 

,,causes of falls in elderly“,  ,,iatrogenic causes of falls“, ,,drugs causing falls“. Klíčová 

slova byla následně zadávána pomocí databáze MeSH: 

 ,,accidental falls“ [MeSH] AND ,,cardiovascular diseases“ [MeSH] bylo 

nalezeno 39 odkazů 

 ,,accidental falls“ [MeSH] AND ,,vestibular diseases“ [MeSH] bylo nalezeno 25 

odkazů 

 ,,accidental falls“ [MeSH] AND ,,neurologic gait dysfunction“ [MeSH] bylo 

nalezeno 52 odkazů 

 ,,accidental falls“ [MeSH] AND ,,musculoskeletal diseases“ [MeSH] bylo 

nalezeno 318 odkazů 

 ,,adverse effects“ [MeSH] AND ,,accidental falls“ [MeSH] bylo nalezeno 206 

odkazů 

Pro zpracování byly dále použity publikace a články, na něž odkazovali původní autoři, 

monografie zabývající se problematikou pádů, patofyziologií daných onemocnění a 

farmakologií vybraných skupin léčiv. Byly použity články z odborných časopisů Interní 

medicína pro praxi, Česká geriatrická revue a Klinická farmakologie.   

Dále byly využity webové stránky, na něž odkazovaly vyhledávače 

www.googlescholar.com a www.google.com. Jako klíčové výrazy byly zadávány 

výrazy ,,rizikové faktory pádů“, ,,pády u geriatrických pacientů“, ,,pád v anamnéze“, 

„lékové příčiny pádů“, ,,příčiny pádů hospitalizovaných pacientů“, ,,pádové studie      

ve zdravotnických zařízeních“, ,,pathophysiological causes of falls“, ,,iatrogenic causes 

of falls“, ,,drugs causing falls“,  ,,drug related problems“, ,,patient falls in hospitals“.  

Ačkoliv k pádu vede různými mechanismy celá řada léčiv a mohou být způsobeny celou 

řadou onemocnění, v této práci jsou uvedená pouze onemocnění a léčiva nejčastěji 

zmiňovaná v souvislosti s pády. 
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1.2 Problematika pádů 

Pády jsou jak příčinou hospitalizace, tak jedním z nejčastějších problémů u již 

hospitalizovaných pacientů. Existuje několik různých definic pádu. Ve ZZ je důležité 

zvolit správnou, jednoznačnou definici, která je pro daný jev co nejvýstižnější, je 

vhodná z pohledu pacienta a současně srozumitelná pro zdravotnický personál. Zvolení 

chybné definice může vést k odlišnému vyhodnocení téže situace různými pracovníky. 

Pokud je tentýž případ jednou vyhodnocen jako pád a podruhé nikoliv, dochází                  

ke zkreslení informací o pádu pacienta a tudíž k chybnému rozpoznání a vyhodnocení 

aspektů předcházejících pádu. Pravá příčina pádu pak není objevena, což znemožňuje 

odstranění a prevenci tohoto rizika. [1] 

Většina definic popisuje pád jako nečekanou, náhlou událost, která vede k neúmyslné 

změně polohy jedince a končí jeho spočinutím na zemi, podlaze, předmětu nebo na nižší 

úrovni než je sám jedinec, přičemž k události dojde v přítomnosti svědků, nebo jedinec 

událost sám oznámí. [2]
 

Pád může být důsledkem nepozornosti, projevem závažného somatického onemocnění, 

psychického stavu nebo působením určitých léčiv. Pády se proto dále klasifikují a blíže 

specifikují podle několika kritérií. E. Růžička klasifikuje pády na základě mechanismu 

vzniku pádu na pády zhroucením (náhlou ztrátou svalového tonu např. u epilepsie, 

ortostatické hypotenze, synkopy), skácením (těžká porucha rovnováhy např. u ischemie 

a hemoragie mezencefalu), zakopnutím (nepřekonáním překážky včas např. u 

Parkinsonovy choroby), zamrznutím (záraz dolních končetin během chůze, změna 

těžiště a následná ztráta rovnováhy) a pády nediferenciované, kam se řadí pády 

atypické, které nelze zařadit do žádné z předchozích kategorií. Tyto pády mohou být 

způsobené např. nepozorností během chůze nebo neodhadnutím terénu. [3]
 

Podle příčiny pádu se pády dělí na mechanické a symptomatické. Mechanické pády jsou 

způsobeny různými bariérami v cestě např. nebezpečným, nerovným povrchem (kluzká 

podlaha, práh), překážkami (schody, kusy nábytku, kompenzační pomůcky), opřením se 

o nestabilní předmět, nedostatečným osvětlením apod. a jsou příčinou 20 – 25 % pádů. 

Zbylých 80 – 75 % pádů představují pády symptomatické. Jedná se o pády vyvolané 

vnitřní příčinou, nejčastěji somatickým onemocněním nebo působením některých léčiv. 

[4]
 

Podrobnější klasifikace podle J. Morse, která je založena na dělení pádů podle míry 

vlivu patofyziologických faktorů a faktorů prostředí, dělí pády do tří kategorií                    
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na náhodné, fyziologické nepředvídatelné a předvídatelné. Do první kategorie spadají 

pády, ke kterým došlo náhodně. Příčinou jsou nejčastěji mechanické překážky. 

Neočekávané fyziologické pády jsou takové, jejichž příčina nebyla vyhodnocena jako 

rizikový faktor při hledání individuálního rizika pádu pacienta a pád nelze předem 

očekávat. Příčinou bývá nejčastěji náhlý, nepředvídatelný záchvat onemocnění nebo 

mdloba. Do kategorie očekávaných fyziologických pádů se řadí pády, ke kterým došlo  

v důsledku předem stanovené příčiny, která byla vyhodnocena jako rizikový faktor pádu 

u daného pacienta (např. pád v anamnéze, používání kompenzačních pomůcek apod.). 

Ve ZZ jsou nejvíce zastoupeny právě očekávané fyziologické pády. [2]
 

 

1.3 Rizikové faktory pádu 

Existuje mnoho různých příčin vedoucích k pádu. Predispozice a rizikové faktory 

vedoucí k pádu se liší u každého pacienta. Většina pádů je způsobena interakcí několika 

rizikových faktorů. Se zvyšujícím se počtem rizikových faktorů narůstá i 

pravděpodobnost pádu. [5]
 

Studie, které se zabývaly příčinami pádu, identifikovaly přes 400 rizikových faktorů. 

Tyto faktory byly následně rozděleny do pěti kategorií zahrnujících životní prostředí, 

zdravotní stav a změny související se stárnutím, užívaná léčiva, malnutrice a nedostatek 

pohybu. Podíl na riziku pádů mají také faktory týkající se provozu a personálního 

zajištění na nemocničních odděleních např. nedostatečná komunikace mezi pracovníky, 

nedostatek pracovníků, nedostatečné vstupní proškolení a neefektivní organizace. [2] 

[6]
 

Obecněji lze rizikové faktory pádu rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory zahrnují 

změny přímo související s fyzickou či psychickou poruchou a změny závislé na věku 

pacienta. Vnitřní faktory způsobují 70 – 80 % všech pádů. Na zbylých 30 – 20 % se 

podílejí faktory vnější, neboli faktory, které se v organismu přímo nevyskytují a které 

zahrnují neznámé prostředí, mechanické překážky, obuv a oděv pacienta a 

farmakoterapii. Nežádoucí působení léčiv je příčinou 10 – 20 % všech pádů. [7] [8]
 

Podílem vnitřních a vnějších faktorů na riziku pádu se zabývala studie Falls in hospital 

settings: a longitudinal study (Abreu C, 2012). V průběhu let 2007 až 2009 

v portugalské fakultní nemocnici Hospitais da Universidade de Coimbra 

zaznamenávaly sestry pády pacientů podle předem stanovených kritérií. Během tří let 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abreu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22991124
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bylo v nemocnici evidováno 64 pádů. Studie prokázala, že na pádu se podílejí vnitřní a 

vnější faktory přibližně stejnou měrou. [7]
 

 

1.3.1  Vysoký věk 

Pády jsou často považovány za geriatrický symptom v důsledku vyššího výskytu pádů u 

seniorů. Pády jsou nejčastější příčinou návštěvy emergentní ambulance, šestou 

nejčastější příčinou úmrtí jedinců ve věku nad 65 let a odpovídají za 70 % úmrtí seniorů 

starších 75 let.  Více než jedna třetina populace ve věku nad 65 let má zkušenost s 

alespoň jedním pádem během roku. [7] [9] 

Podle polské studie Fall related hospital admissions among seniors in Poland in 2010 

(Buczak-Stec E, 2013), která se zabývala pády hospitalizovaných seniorů, se s pádem 

setká každý čtvrtý senior během jednoho roku, přičemž 10 % pádů vyžaduje 

hospitalizaci. V roce 2010 bylo v Polsku hospitalizováno 45 672 osob starších 65 let 

v důsledku pádu, přičemž ženy tvořily více než 72 % všech pacientů. Studie prokázala 

významné změny v četnosti výskytu pádu v rozdílných věkových kategoriích a menší 

změny u jedinců opačného pohlaví. Riziko pádu u jedince staršího 80 let bylo 2,5krát 

vyšší než u osob ve věkové skupině 65 až 69 let. Riziko pádu, výskytu komplikací a 

nutnost delší hospitalizace byla vyšší u žen. [10]   
 

Stárnutí je přirozený, nevyhnutelný proces, během kterého dochází ke změnám 

morfologických a funkčních schopností organismu. Stáří je definováno jako pozdní fáze 

ontogeneze a je hodnoceno podle kalendářních, biologických a sociálních aspektů. 

Nejčastěji používané dělení stáří je podle kalendářního věku. Tento věk většinou 

neodpovídá biologickému stáří organismu, avšak lze podle něj jednoduše definovat věk 

jedince. Z medicínského hlediska je za počátek stáří považováno dosažení 65. roku 

života. Období od 65 do 74 let se označuje jako časné stáří, období mezi 75 a 84 lety 

jako vlastní stáří. [3] 

Biologický věk odráží fyzický stav organismu. Zahrnuje veškeré změny (tzv. involuční 

změny), kterým podléhá organismus během procesu stárnutí a které vedou ke snížení 

fyzické výkonnosti a duševní zdatnosti. Tyto změny nastávají na úrovni molekulární, 

buněčné, tkáňové a orgánové a ovlivňují fungování celého organismu. Nejvíce patrné 

jsou změny projevující se na kůži, v gestech a v chůzi. [3] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buczak-Stec%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23745377
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Involuční změny zahrnují změny fyzické (tj. změny anatomické stavby a metabolických 

procesů) a změny duševní. Tyto změny v různé míře omezují mobilitu a narušují 

rovnováhu jedince, což je často příčinou pádu. Fyzické involuce zahrnují: 

 snížení výkonnosti kardiovaskulárního a respiračního systému – vlivem 

degenerativních změn myokardu a jeho odlišné citlivosti ke katecholaminům 

dochází ke snížení přečerpávací schopnosti srdce. Aterosklerotické změny         

na úrovni cévní stěny způsobující snížení jejich pružnosti následně vedou                

k neschopnosti cév správně regulovat krevní tlak (TK) a rychle reagovat                 

na změny v krevním řečišti. Tyto degenerace jsou odpovědné za zhoršené 

okysličování krve a snížené prokrvení životně důležitých orgánů. Snižuje se tak 

schopnost tolerovat zátěž, častěji se vyskytuje izolovaná hypertenze, ortostatická 

hypotenze (OH) a infarkt myokardu (IM) s atypickou symptomatologií, [11] 

[12]   

 degenerativní změny centrální nervové soustavy (CNS) – vlivem 

aterosklerotických změn mozkových tepen se zvyšuje výskyt cévních 

mozkových příhod (CMP) a transitorních ischemických atak. Atrofie v oblasti 

mozku, změny v produkci neuromediátorů, změny citlivosti centrálních 

receptorů a tudíž snížená noradrenergní, dopaminergní a cholinergní transmise 

vedou k vyššímu výskytu demencí, depresí, deliriu, spánkových poruch, 

projevům parkinsonismu a omezení motoriky, [13] 

 snížení výkonnosti endokrinních žláz – změny v oblasti hypotalamu a 

hypofýzy ovlivňují produkci všech ostatních endokrinních žláz a ovlivňují tak 

funkci celého organismu. Změna produkce hormonů vede k narušení rovnováhy 

vnitřního prostředí, což se nejčastěji projeví dysfunkcí kardiovaskulárního 

systému, narušením glukózového metabolismu a deformacemi kostní hmoty. 

Dále dochází k oslabení obranných mechanismů organismu (zhoršení kvality 

kůže, snížení funkce imunitního systému) a tento se stává náchylnější 

k infekčním onemocněním, která mají závažnější průběh a vyšší riziko vzniku 

komplikací. Uvedené změny jsou často doprovázeny ospalostí, svalovou 

ochablostí a únavou, [14] 

 pokles funkce urogenitálního systému – v důsledku sníženého tonu močového 

měchýře, sfinkterů, omezené koncentrační schopnosti ledvin a u mužů navíc 

vlivem hyperplazie prostaty dochází často k močové inkontinenci. Inkontinence 
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vede prostřednictvím ztrát vody nejen k poklesu krevního tlaku, ale je také 

příčinou mechanických pádů (uklouznutí na vlhké podlaze). Zhoršená 

koncentrační schopnost ledvin podporuje nejen ztrátu vody a následnou 

dehydrataci, ale také ztrátu sodných iontů, což vede k hyponatremii a poruchám 

srdečního rytmu, [15] 

 pokles hmotnosti, snížení výšky, změnu proporcí – degenerační změny 

v gastrointestinálním traktu (GIT) a snížená potřeba příjmu potravy seniory 

vedou k nedostatečnému zásobení organismu potřebnými živinami, vitamíny 

(vitamin D) a minerály (kalcium). Dochází tak k úbytku svalové hmoty, 

deformaci chrupavek, zhoršenému metabolismu kostní tkáně a tudíž 

k deformacím skeletálního systému, což je příčinou změn chůze a ztížené 

pohyblivosti, [3] [16]  

 zhoršení zraku – s přibývajícím věkem dochází v důsledku změn na sítnici, 

snížené elasticity čočky a její zhoršené akomodaci ke snižování ostrosti zraku, 

zhoršenému rozlišování barev a hranic předmětů, zkreslenému vizuálnímu 

vnímání okolního prostředí a zhoršené adaptaci na změnu intenzity světla, [17] 

 zhoršení sluchu, poruchy vestibulárního aparátu – zkreslené vnímání 

sluchových vjemů vede k nervozitě, podrážděnosti a dezorientaci. Postižení 

vestibulárního aparátu může být doprovázeno závratěmi a nevolností a je často 

spojeno s pády. [3] [18] [19] 

V důsledku involučních změn také dochází ke změně farmakokinetiky a 

farmakodynamiky užívaných léčiv. Věk je významným rizikovým faktorem pro výskyt 

nežádoucích účinků (NÚ) mnohých léčiv. Snížené prokrvení splanchnické oblasti, 

omezení motility GIT a zvýšení gastrického pH ovlivňují absorpci léčiv a podporují 

projevy NÚ v oblasti GIT. Snížený srdeční výdej omezuje distribuci léčiv k cílovým 

orgánům, úbytek celkové vody a nárůst tukové tkáně vede ke kumulaci lipofilních léčiv 

v tukové tkáni a hydrofilní léčiva zdržuje v krevním řečišti. Změny na úrovní jater a 

ledvin pak významně ovlivňují metabolismus léčiv a hladiny jejich aktivních forem. 

Zhoršená přizpůsobivost cévního systému vede k častějšímu projevu OH. Degenerativní 

změny v CNS a změny na úrovni receptorů činí organismus náchylnější k projevu 

anticholinergních NÚ, parkinsonismu, depresím, demencím apod. [20] 
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1.3.2  Onemocnění spojená s pády 

Existuje celá řada akutních stavů a chronických onemocnění, která v různé míře mohou 

vyvolat pád. U některých onemocnění se pády vyskytují častěji, jiná onemocnění vedou 

k pádu pouze v souvislosti s přítomností dalších, pro pád rizikových faktorů. Mezi 

choroby, které mohou pád vyvolat, patří onemocnění kardiovaskulárního a 

cerebrovaskulárního systému, poruchy sluchu a vestibulárního aparátu, diabetes 

mellitus (DM), poruchy funkce štítné žlázy, onemocnění pohybového aparátu, 

neuromotorické poruchy, psychiatrická onemocnění, poruchy zraku, malnutrice a 

závislosti. Pády mohou být způsobeny také akutním projevem neboli náhlou atakou 

choroby, která běžně k pádu nevede (např. průlomová bolest, náhlá příhoda břišní 

apod.). [2] [5] [21]  

 

1.3.2.1 Kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění  

Kardiovaskulární onemocnění úzce souvisejí s pády. Pádům v tomto případě často 

předchází ztráta vědomí. Kardiovaskulární příčiny pádů lze rozdělit do tří hlavních 

skupin (Tabulka 1). [22] 
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Tabulka 1 Kardiovaskulární příčiny pádu 

Nervově zprostředkované poruchy 

 synkopa 

 syndrom karotického sinu 

Abnormality struktury srdečního svalu a rytmu 

 chlopenní stenóza 

 direkce aorty 

 hypertrofická obstrukční kardiomyopatie 

 srdeční tamponáda 

 infarkt myokardu 

 supraventrikulární a ventrikulární arytmie 

Ostatní příčiny 

 plicní embolie 

 cerebrální synkopa 

 tranzitorní ischemická ataka 

Zdroj: Carey BJ, Potter JF. Cardiovascular causes of falls. Age and aging, 2001; 

30(4): 19 – 24. 

 

Hypotenze 

Hypotenze je rizikovým faktorem pro opakované pády. Podle kohortové studie Blood 

pressure and falls in community-dwelling people aged 60 years and older in the 

VHM&PP kohort (Klein D, 2013) vede nižší systolický krevní tlak (STK) o více než 10 

mm Hg a diastolický krevní tlak (DTK) o více než 5 mm Hg od normálního průměrného 

TK ke zvýšení rizika pádu o 9 %, přičemž toto riziko nabývá statistické významnosti 

pouze u jedinců starších 70 let. Studie dále prokázala, že u žen hraje větší roli 

v souvislosti s pády nízký DTK, kdežto u mužů je rizikový jak nízký DTK, tak STK. 

[23]
 

Několik dalších studií zkoumalo vztah pádu a OH. OH je definována jako pokles STK a 

DTK alespoň o 20 nebo 10 mm Hg do tří minut po změně polohy ze sedu do stoje.  

Studie Hypertension, Orthostatic Hypotension, and the Risk of Falls in a Community-

Dwelling Elderly Population (Gangavati A, 2011), která se zabývala souvislostí mezi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Klein%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gangavati%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21391928
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hypertenzí a OH prokázala, že riziko pádu v důsledku OH je 2,5krát vyšší u jedinců 

trpících nekontrolovatelnou hypertenzí. Mechanismus vedoucí k pádu u OH není zcela 

vysvětlen. Jedna z teorií předpokládá vliv strukturálních změn cév (kalcifikace, tuhost 

cév, ukládání kolagenu), které snižují schopnost automatické regulace TK, zhoršují OH 

a vedou k pádu. Jiný mechanismus předpokládá mozkovou ischemii při změně polohy, 

která vyústí v synkopální pád. [24]
 

 

Cévní mozková příhoda 

Nejčastější komplikací cévní mozkové příhody (CMP) jsou pády. K pádům dochází při 

samotném iktu a v období po prodělané CMP. Podle studie Factors affecting falls in 

community-dwelling individuals with stroke in Singapore after hospital discharge (Chin 

LF, 2013) dochází k pádu u 37 % až 55 % jedinců po prodělání CMP. Během 12 měsíců 

po prodělání CMP je riziko pádu dvakrát vyšší než u zbytku stejně staré populace a to 

v důsledku reziduálních neurologických defektů zahrnujících motorické, senzorické a 

vizuální deficity. Tyto přetrvávající defekty mohou ovlivnit mobilitu a rovnováhu 

pacienta a tím zvýšit riziko pádu. Depresivní syndromy, které často doprovázejí stav po 

CMP a vedou ke snížení sociální a fyzické aktivity, riziko pádu dále zvyšují. [25] 

 

1.3.2.2 Závrať, poruchy vestibulárního aparátu 

Závrať je doprovodným symptomem mnohých onemocnění a jednou z nejčastějších 

příčin pádu. Závrať souvisí se změnami rovnováhy vnitřního prostředí, 

kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, neurologickými a 

psychiatrickými onemocněními. Nejvýznamnější příčinu závratě představují poruchy 

vestibulárního aparátu. Podle vyvolávajícího faktoru se závratě dělí na centrální a 

periferní (Tabulka 2).  

V důsledku stárnutí populace získávají vestibulární poruchy stále větší epidemiologický 

význam. Vědci prokázali, že vestibulární dysfunkce a s nimi spojené neurologické 

projevy jako závrať, nestabilita těla, ztráta sluchu a hučení v uších jsou spojené s vyšším 

věkem. Porucha smyslového vnímání (neschopnost vnímat pohyb a polohu) a snížení 

funkční zdatnosti jsou častou příčinou pádu pacientů.
 
[26] 

Prevalence vestibulárních poruch byla stanovena v několika studiích na 7,4 % dospělé 

populace. U pacientů s klinicky manifestovanou vestibulární poruchou se riziko pádu 

dvanáctinásobně zvyšuje. [27] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chin%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24154582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chin%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24154582


11 
 

Tabulka 2 Klasifikace závratí 

Závrať centrálního původu 

 vestibulární migréna 

 nádorové onemocnění hlavy 

 transitorní ischemická ataka 

 cévní mozková příhoda 

 roztroušená skleróza 

 epilepsie 

Závrať periferního původu
 

 benigní paroxysmální polohová závrať  

 menierova choroba 

 vestibulární neuritida 

 percepční nedoslýchavost 

 poruchy vestibulárního aparátu v důsledku úrazu, expozice hluku 

Zdroj: Lee AT. Diagnosing the cause of vertigo: a practical approach. Hong Kong Med 

J. 2012 Aug;18(4):327-32.(přepracováno z textu do tabulky) 

 

Benigní paroxysmální polohová závrať 

Benigní paroxysmální polohová závrať je nejčastější vestibulární poruchou. K závrati 

dochází se změnou polohy hlavy. Během života se s ní setká 2,5 % veškeré populace. 

Prevalence se zvyšuje s věkem. Je příčinou 50 % závratí u seniorů a často je spojena 

s pády v důsledku narušené rovnováhy. Riziko pádu se zvyšuje s doprovodnými 

symptomy jako je např. nystagmus. Výskytem pádu v důsledku polohové závratě 

v jednotlivých věkových kategoriích se zabývala studie Positional vertigo in a falls 

service (Lawson J, 2008). Během dvou let bylo sledováno 850 pacientů ve věku 36          

až 94 let stěžujících si na závratě. Studie prokázala, že v důsledku změny polohy spadlo          

28 % pacientů trpících závratí a 48 % pacientů trpících současně nystagmem, přičemž 

pády byly podstatně častější u seniorů. [18] [19]
 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22865178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22865178
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lawson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18664517
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Vestibulární migréna 

Vestibulární migréna je druhou nejčastější příčinou opakujících se závratí. Prevalence 

vestibulární migrény je 7 % u pacientů trpících závratěmi a 9 % u pacientů 

s diagnostikovanou migrénou, přičemž její výskyt je nejvyšší u dětí a během dospívání. 

Podle průzkumu, který se zabýval závratí u dětí a adolescentů a jehož výsledky shrnuje 

studie Vertigo in Children and Adolescents: Characteristics and outcomes (Gruber M, 

2012), je nejčastější příčinou závratě v tomto věku migréna. Vestibulární migréna byla 

diagnostikována u 35 % respondentů v adolescentním věku, ale pouze u 6 % dospělých 

jedinců trpících závratěmi. Symptomy migrény, které zvyšují riziko pádu, zahrnují 

sluchové projevy (hučení v uších, tinnitus), výpadky zraku a rotační závrať. [28] [29] 

 

1.3.2.3 Neurodegenerativní a psychiatrická onemocnění  

Přehledový článek Cognitive contributions to gait and falls: evidence and implications  

(Amboni M, 2013) dokazuje, že problematikou pádů v souvislosti 

s neurodegenerativními onemocněními se již zabývala celá řada studií. 

Charakteristickým rysem neurodegenerativních onemocnění jsou poruchy chůze, které 

jsou častou příčinou pádů. K pádům dochází v důsledku zpomalení chůze, variability 

jednotlivých kroků, snížené bilaterální koordinace, asymetrie pohybu, omezené intuice 

při pohybu. Značné množství studií prokázalo, že prevalence poruch chůze je 35 % u 

osob starších 70 let a s věkem se dále zvyšuje až na 46 % u jedinců ve věku 85 let. 

Poruchy chůze se liší u mužů a žen a úzce souvisí s rizikem pádu. Dalším nezávislým 

rizikovým faktorem pádu je změna kognitivních funkcí jako porucha pozornosti, 

výkonných funkcí a paměti. Tyto poruchy jsou spojeny s pomalejší chůzí a nestabilitou 

během chůze. [30] [31] 

Nejčastěji se vyskytující a zde zmíněná onemocnění nervové soustavy spojená s pády 

představují demence, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza a epilepsie. 

 

Demence 

Demence představují skupinu onemocnění, která se projevují snížením intelektu, 

změnami chování (deprese, vztahovačnost) a deficity v každodenních činnostech 

(poruchy motoriky, chůze). V důsledku degenerativních změn mozkové tkáně se 

zvyšuje riziko neurovaskulární nestability a tudíž i pádů. Toto riziko se zvyšuje 

s narůstajícím věkem, jelikož dochází k výraznějšímu poškození struktur autonomního 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gruber%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22272166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Amboni%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132840
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nervového systému v rámci involučních změn. Prevalence činí 5 % u populace starší 65 

let.
 

Nejčastějšími příčinami jsou Alzheimerova choroba v 60 až 70 % případů, 

vaskulární demence a smíšené demence. [32] [33]
 

Podle výzkumu prevalence a incidence pádů u dementních pacientů, jehož výsledky 

jsou shrnuty ve studii Incidence and Prediction of Falls in Dementia: A Prospective 

Study in Older People (Allan LM, 2009), jsou pády častou komplikací demencí. 

Terminálním stadiem demencí je smrt, která však často nastává dříve v důsledku úrazu 

po pádu. Studie dále prokázala, že riziko pádu u pacientů s demencí je osmkrát vyšší 

než u zdravé populace téhož věku. [34] 

 

Parkinsonova choroba 

Pády jsou jednou z nejčastějších komplikací Parkinsonovy choroby. Pacienti trpící tímto 

onemocněním jsou náchylnější k pádu v důsledku omezené pohyblivosti, snížené 

pozornosti, poruchy smyslových, kognitivních a psychických funkcí. Podle izraelské 

studie Falls in outpatients with Parkinson's disease: frequency, impact and identifying 

factors (Balash Y, 2005) má zkušenost s pádem až 68 % pacientů trpících 

Parkinsonovou chorobou. Studie dále prokázala vliv komorbidit jako je inkontinence 

moči nebo depresivní symptomy na zvýšení rizika pádu. [35] [36] 

 

Roztroušená skleróza 

Studie zabývající se souvislostí pádů s roztroušenou sklerózou shrnuje systematický 

přehled a meta-analýza Identification of risk factors for falls in multiple sclerosis: a 

systematic review and meta-analysis (Gunn HJ, 2013). Roztroušená skleróza je 

nejčastější příčinou invalidizace dospělých ve věku 20 až 30 let. Postihuje přibližně 2,5 

milionů jedinců na světě. U více než 50 % jedinců dochází k pádu každých 6 měsíců. 

Vzhledem k charakteru onemocnění se na vzniku pádu podílejí fyziologické, 

psychologické a environmentální faktory. Mezi nejvýznamnější patří poruchy čití, 

svalová slabost, spasticita dolních končetin, únava, inkontinence, ztráta zraku a paměti. 

Poruchy chůze se vyskytují u 85 až 90 % pacientů. Strach z pádu je příčinou ztráty 

nezávislosti a snížení kvality života jedince. [37] [38] 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Allan%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19436724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balash%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15895303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gunn%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23237970
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Epilepsie 

Epilepsie je nejčastějším chronickým onemocněním postihujícím CNS. Představuje 

celosvětově rozšířené neurologické onemocnění. Prevalence klinicky manifestované 

choroby je 0,5 % až 1 % populace. Epilepsie se nejčastěji projevuje v prvních letech 

života, v adolescentním věku a u jedinců starších 65 let, přičemž muži jsou postiženi           

až 2,5krát častěji než ženy. Velmi závažným jevem doprovázejícím epileptické záchvaty 

jsou pády. Mortalita u epilepsie je poměrně vysoká, přestože onemocnění samo o sobě 

většinou k úmrtí nevede. Smrt nastává v důsledku propuknutí záchvatu v nevhodných 

situacích (např. plavání, řízení auta) nebo na nevhodném místě (např. pád s fatálními 

následky). [39] 

 

1.3.2.4 Onemocnění pohybového aparátu 

Muskuloskeletální onemocnění jsou nejčastější příčinou omezené pohyblivosti na světě. 

Snížená pohyblivost je významnou příčinou pádu. Podle epidemiologických studií 

Community oriented program for the control for rheumatic diseases (COPCORD) 

provedených ve více než 17 zemích světa, patří mezi nejrozšířenější a nejvíce zatěžující 

muskuloskeletální onemocnění revmatoidní artritida, osteoartróza a bolesti zad. 

Telefonický průzkum zahrnující 46 000 respondentů z 16 evropských států prokázal, že 

až 20 % dospělé populace trpí chronickými bolestmi, přičemž na bolesti zad připadá           

24 %, na bolesti spojené s revmatoidní artritidou a osteoartrózou 35 %.  Výskyt těchto 

onemocnění narůstá s věkem, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát až třikrát častěji            

než muži. [40]    

Studie Fall-related admissions after fast-track total hip and knee arthroplasty − cause 

of concern or consequence of success?(Jørgensen C, 2013), která se zabývala 

přítomností pádu pacientů po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu 

v období 90 dnů po operaci, dospěla k závěru, že riziko pádu se po provedení operace 

zvyšuje. Z 5 145 pacientů po zákroku došlo k pádu u 83 z nich. 1,6 % pádů bylo 

bezprostředně spojeno s hospitalizací, avšak hospitalizace v důsledku pooperačního 

pádu propuštěného pacienta byla menší než 1 %. Riziko bylo nejvyšší během prvních 

30 dní po operaci v důsledku ztráty svalové síly a poruch rovnováhy. Studie dále 

prokázala, že faktory, které významně zvyšují riziko pooperačního pádu, zahrnují věk 

nad 70 let, psychiatrická onemocnění, používání kompenzačních pomůcek a osamocené 

bydlení. [41] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=J%C3%B8rgensen%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24348026
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1.3.2.5 Poruchy vnitřního prostředí 

Rozvrat vnitřního prostředí je dalším rizikovým faktorem pádu. Příčiny nerovnováhy 

vnitřního prostředí zahrnují 

 poruchy glykémie, [42] 

 poruchy funkce štítné žlázy, [43] 

 poruchy metabolismu steroidních hormonů, [44] 

 poruchy metabolismu vody, minerálů, acidobazické rovnováhy. [45] [46]  

Změny vnitřního prostředí jsou provázeny změnami krevního tlaku, poruchami 

srdečního rytmu až zhroucením oběhu, dále závratěmi, nevolností, psychickými 

poruchami, komatem, tonicko-klonickými křečemi, paresteziemi. Tyto symptomy 

zvyšují riziko pádu. Blíže bude rozebráno onemocnění DM jako nejrozšířenější 

metabolické onemocnění.  

 

Diabetes mellitus  

DM je jedním z nejčastějších chronických onemocnění na světě. Je doprovázeno řadou 

mikrovaskulárních komplikací zahrnujících neuropatie, nefropatie a retinopatie a 

makrovaskulárních komplikací postihujících kardiovaskulární a cerebrovaskulární 

systém. Nejrizikovějším faktorem pro vznik pádu je diabetická polyneuropatie, která se 

mimo jiné projevuje změnou v rozložení zatížení nohou a narušením rovnováhy. 

Poruchy rovnováhy spolu s komplikacemi diabetu zahrnujícími IM, CMP, sníženou 

zrakovou ostrost, inkontinenci moči, depresivní syndromy, kognitivní poruchy, 

zkreslené smyslové vnímání, svalovou slabost, oslabení svalových reflexů a únavu, dále 

zvyšují riziko pádu.
 
Riziko pádu je dále významně ovlivněno užíváním antidiabetických 

léčiv (viz kap. 1.3.3.3). [47] 

Kohortová studie Understanding the Relationship between Type 2 Diabetes Mellitus 

and Falls in Older Adults (Mettelinge R, 2013) zabývající se vlivem komplikací DM na 

riziko pádu prokázala, že 41 % ze 199 diabetických pacientů mělo zkušenost s pádem. 

Studie dále prokázala, že se zvyšujícím se věkem diabetických pacientů se zvyšuje 

výskyt komplikací a tudíž riziko pádu. [48]
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roman%20de%20Mettelinge%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23825617
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1.3.3 Léčiva jako příčiny pádů 

Pády patří mezi časté NÚ mnohých léčiv. Toto riziko se navíc zvyšuje s přítomností 

dalších současně užívaných léčiv v důsledku vzájemného ovlivňování léčiv a to                

bez ohledu na přítomná onemocnění a komorbidity. Studie  Polypharmacy and falls in 

the middle age and elderly population (Ziere G, 2006), která se zabývala 

polyfarmakoterapií jako nezávislým rizikovým faktorem pádu, dospěla k závěru, že 

riziko pádu přítomné v důsledku užívání alespoň jednoho léčiva, které může pád 

prokazatelně navodit, se dále zvyšuje současným užíváním většího počtu různých léčiv 

(z více než tří skupin). Charakter onemocnění a případné komorbidity pravděpodobnost 

projevu NÚ včetně pádu dále zvyšují. Riziko pádu tedy roste s narůstajícím počtem 

rizikových faktorů. [49] 

 

1.3.3.1 Bezpečnost a rizika farmakoterapie  

S rychlým přílivem nových léčiv narůstají také rizika spojená s jejich používáním. Tato 

rizika vyplývají z farmakologických vlastností samotných léčiv, jejich kombinací a 

vzájemného ovlivňování a způsobu jejich použití. Riziko je proto dále ovlivňováno 

lidským faktorem zastoupeným jak zdravotnickými pracovníky, tak pacienty 

samotnými. Důsledkem rizikového jednání je neúčinná terapie, nutnost další léčby, 

prodloužení pobytu ve ZZ, poškození nebo dokonce úmrtí pacienta. [50]
 

Nežádoucí léková událost (ADE) je charakterizována jako poškození jedince v důsledku 

užití daného léčiva. Existují dva typy ADE - jevy vzniklé v důsledku chybného užívání 

léčiv a jevy přítomné i přes správné užívání léčiv. ADE se dále dělí na preventabilní, tj. 

ADE, které by neměly nastat, pokud je léčivo správně použito a nepreventabilní, tj. 

ADE spjaté s používáním léčiva, kterým nelze na základě současných znalostí předejít. 

[51]
 

NÚ jsou podle zákona č. 378/ 2007 Sb., o léčivech definovány jako nechtěné a 

nepříznivé odezvy organismu na léčivo podávané v běžných terapeutických dávkách, 

užívané k profylaxi nebo k určení diagnózy. Tento zákon dále definuje nežádoucí 

příhodu jako nepříznivou změnu zdravotního stavu, která nastala během užívání léčiva, 

ačkoliv není jasně prokazatelná souvislost této změny s užíváním léčiva.
 
[52] 

Termín lékové pochybení pak představuje jev, kterému lze předcházet a který může 

nastat i v případě, že je terapie vedena odborným zdravotnickým personálem. Léková 
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pochybení se týkají předepisování, přípravy léčiv, dispenzace, distribuce, podávání 

léku, užívání a monitorování jeho působení.
 
[51] 

Problematikou ADE a jejich minimalizací se zabývá kultura bezpečnosti.  Bezpečné 

používání léčiv je proces, který zahrnuje postupy zajišťující předcházení poškození 

jedince v důsledku užívání léčiva a minimalizaci rizik spojených s farmakoterapií, a to 

na všech úrovních farmakoterapie, tj. předepisování léčiv, dispenzace, podávání léčiv a 

monitorování jejich působení. [53] Jelikož naprostá většina léčiv má za určitých 

podmínek potenciál způsobovat NÚ, je nezbytné při jejich používání zvažovat poměr 

prospěšnosti a rizika pro konkrétního pacienta a vyvarovat se tak chybnému použití 

léčiva. Je nezbytné zhodnotit veškeré individuální faktory, které mohou vést k projevu 

NÚ. [54] Jedním ze základních předpokladů pro bezpečnou farmakoterapii je znalost 

projevu NÚ, uvědomování si případných pochybení a jejich respektování. Hlavním 

cílem kultury bezpečnosti je rozpoznat veškeré faktory vedoucí k chybám a vhodným 

způsobem je eliminovat nebo omezit. [55] 
 

 

1.3.3.2 Faktory ovlivňující výskyt nežádoucích účinků léčiv 

Působení léčiv je ovlivňováno širokou škálou faktorů. Znalost faktorů, ovlivňujících 

výskyt NÚ, je nezbytná k určení individuálního rizika pacienta při užívání konkrétních 

léčiv.
 
[50] Tyto faktory lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory jsou způsobené 

individuální citlivostí organismu. Vnitřní faktory zahrnují 

 tělesnou stavbu, 

 pohlaví (odlišná fyzická stavba a rozdíly ve funkci jater, ledvin, 

kardiovaskulárního systému a metabolismu jsou příčnou odlišných projevů NÚ 

u mužů a žen), 

 věk, funkční změny v průběhu ontogeneze (např. dětský organismus je 

náchylnější k projevu NÚ v oblasti CNS; u geriatrických jedinců dochází           

v důsledku involučních změn (viz kap. 1.3.1) ke změnám farmakokinetiky a 

farmakodynamiky léčiv vedoucím k odlišnému působení léčiv),  

 těhotenství, kojení, 

 nemocnost (podání léčiv navozující stejné symptomy jako přítomné 

onemocnění vede ke zhoršení daného onemocnění a k projevu NÚ léčiva), 

 individuální přecitlivělost (hypersenzitivní a idiosynkratické reakce),  
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 genetické predispozice (genetické variability způsobují odlišnou rychlost 

metabolizace léčiv a tudíž odlišnou dobu a intenzitu působení léčiva a jeho 

metabolitů v organismu), 

 komorbidity (např. onemocnění eliminačních orgánů především jater a ledvin 

vede ke změně plazmatických koncentrací aktivních forem léčiv a k projevu 

NÚ). [20] 

Vnější faktory zahrnují  

 vliv potravy (interakční potenciál mají hlavně potraviny ovlivňující gastrické 

pH a tudíž absorpci léčiv, pH moči a tudíž exkreci léčiv, metabolismus léčiv a 

syntézu některých tělu vlastních látek např. katecholaminů), [20]
 

 vliv tekutin (zejména alkohol podporuje výskyt NÚ mnohých léčiv - zesiluje 

sedativní, hypoglykemizující a vazodilatační účinky léčiv, vede                                  

k disulfiramovému efektu, způsobuje poškození jater a podráždění GIT), [56] 

 vliv kouření (cigaretový kouř působí jako induktor cytochromu P450), 

 interakce mezi jednotlivými léčivy (interakce mezi dvěma a více současně 

užívanými léčivy, které vedou ke změně působení jednoho nebo všech podaných 

léčiv, jsou častou příčinou NÚ. Vysoký interakční potenciál mají léčiva 

ovlivňující funkci cytochromu P450 a P-glykoproteinu, vnitřní prostředí, funkci 

důležitých orgánů a léčiva s úzkým terapeutickým indexem), [57] 

 nevhodné používání léčiv. [20] 

 

1.3.3.3 Léčiva vedoucí k pádům  

Pády se nejvíce vyskytují v souvislosti s užíváním léčiv, která ovlivňují stabilitu, 

kognitivní vlastnosti a pozornost, vedou k prudkým změnám TK nebo glykémie, působí 

sedativně, vedou k projevům parkinsonismu nebo poškozují zrak a sluch. Nejčastěji 

užívané skupiny léčiv související s pády tedy představují celková anestetika, 

antiarytmika, antihypertenziva včetně diuretik, kardiotonika, antidiabetika, neuroleptika, 

anticholinergika, antipsychotika, narkotika, antidepresiva, hypnosedativa, laxativa, 

opiody, nesteroidní antirevmatika, kortikosteroidy a antikoagulancia. Míra rizika pádu 

se však značně liší u jednotlivých zástupců uvedených skupin léčiv. [58] [59] 

Pády se mohou projevit při prvním kontaktu s léčivem, během jeho dlouhodobého 

užívání nebo po jeho vysazení (důsledek adaptačních změn). Studie Medication use as a 

risk factor for inpatient falls in an acute care hospital: a case-crossover study (Shuto H, 
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2010) poukazuje na efekt první dávky při nasazení některých léčiv, kdy v důsledku 

rychlých změn v organismu dochází ke zvýšení rizika pádu. Při zahájení užívání 

antihypertenziv se toto riziko zvyšuje osminásobně, u antiparkinsonik čtyřnásobně, u 

anxiolytik a hypnosedativ trojnásobně. Studie nově identifikuje potenciální riziko 

spojené s užitím prvních dávek kandesartanu, etizolamu, biperidenu a zopiklonu. [60] 

Podrobněji budou rozebírány pouze některé rizikové skupiny léčiv.  

 

Antihypertenziva 

Užívání antihypertenziv je spojeno se zvýšeným rizikem pádu, podle některých studií  

až o 24 %. Nejčastější NÚ antihypertenziv, které mohou vyústit v pád, zahrnují rychlý 

pokles TK, závratě, ovlivnění rovnováhy a poruchy chůze. Problematikou pádů pacientů 

s antihypertenzivní terapií se zabývala studie Antihypertensive medications and serious 

fall injuries in a nationally representative sample of older adults (Tinetti ME, 2014).         

V letech 2007 až 2009 bylo sledováno 4 961 pacientů trpících hypertenzí. 14,1 % 

respondentů bylo bez medikace, 54,6 % užívalo antihypertenziva slabší síly a 31,3 % 

užívalo silnější antihypertenziva. Ze všech uživatelů léčiv užívalo 28,3 % jednu 

skupinu, 35,8 % dvě skupiny a 35,9 % alespoň tři skupiny antihypertenziv. Zastoupení 

konkrétních skupin antihypertenziv bylo následující: 56,6 % blokátorů renin-

angiotensin-aldosteronového systému, 54,2 % diuretik, 45,9 % beta-blokátorů (BB),  

34,2 % blokátorů kalciových kanálů, 7 % ostatních antihypertenziv (vazodilatancia, 

antiadrenergní látky). Během průzkumu došlo u 9 % respondentů s antihypertenzní 

medikací k pádu s vážným zraněním, 16,9 % respondentů na následky pádu zemřelo. 

Z výsledků studie vyplývá, že riziko pádu se zvyšuje s počtem užívaných skupin a 

rostoucími dávkami antihypertenziv, přičemž tato závislost není lineární. Studie dále 

prokazuje, že riziko pádu je dvakrát až třikrát častější u pacientů, kteří s užíváním 

antihypertenziv teprve začínají. [61] 

Vlivem užívání diuretik na riziko pádu se zabývala studie s názvem Diuretic initiation 

and the acute risk of hip fracture (Berry SD, 2013). V rámci studie byla hodnocena 

kličková diuretika (furosemid, torasemid, bumetanid) a thiazidová diuretika 

(chlorothiazid, bendroflumethiazid, chlortalidon, klopamid, cyklopenthiazid, 

hydroflumethiazid, hydrochlorothiazid, indapamid, metyklothiazid, metolazon, 

polythiazid, quinetazon, xipamid). Studie prokázala zvýšené riziko pádu těsně                   

po zahájení léčby. Toto riziko bylo vyšší u kličkových diuretik. Během prvních 7 dní  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tinetti%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24567036
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po nasazení nového diuretika nebo po zvýšení dávky diuretika se riziko pádu 

2,5násobně zvýšilo. K pádům docházelo jednak v důsledku náhlé změny TK a močové 

inkontinence, ale také vlivem nepřekonání mechanických překážek provázejících cestu 

na toaletu. [62]     
 

 

Psychotropní látky 

Psychotropní látky jsou spojeny s 30% až 70% zvýšením rizika pádu v závislosti                

na dalších individuálních faktorech. Rizikovost jednotlivých skupin psychotropních 

látek se u různých studií liší. Všechny studie se však shodují na tom, že riziko pádu se 

zvyšuje s přítomností dalších rizikových faktorů (demence, komorbidity, kombinace 

psychotropních látek, vyšší dávky léčiv). [63] [64] [65] 
 

Vlivem změn v preskripci antipsychotik, benzodiazepinů (BZD) a dalších antidepresiv 

na riziko pádu se zabývala roční studie Psychotropic drug initiation or increased 

dosage and the acute risk of falls: a prospective cohort study of nursing home residents 

(Echt MA, 2013), která sledovala 851 uživatelů psychotropních látek. Jednotlivé 

skupiny zahrnovaly tricyklická antidepresiva (TCA), selective serotonin reuptake 

inhibitors (SSRI) a ostatní antidepresiva (mirtazapin, bupropion, venlafaxin), typická a 

atypická antipsychotika a krátkodobě a dlouhodobě působící BZD. Během sledovaného 

období byla u 48 % respondentů změněna preskripce psychotropního léčiva. 420 

respondentů zažilo celkem 1 205 pádů, z toho 70 jedinců spadlo jednou, 24 jedinců 

spadlo dvakrát až čtyřikrát, přičemž k pádům docházelo ve většině případů po změně 

preskripce. Studie prokázala, že přidání psychotropního léčiva nebo zvýšení jeho dávky 

je spojeno se zvýšenou pravděpodobností pádu během následujících 3 až 7 dní                  

bez ohledu na skupinu léčiva. Riziko pádu dále zvyšují přítomné komorbidity (svalová 

slabost, OH, deprese, pád v anamnéze apod.). [63]
 

Vztahem pádů hospitalizovaných psychiatrických pacientů a charakterem a dávkami 

užívaných psychofarmak se zabývala studie Use of psychotropics and the risk of falls  

in hospitalized psychiatric patients (Sano T, 2013). Užívanými psychofarmaky byla 

antipsychotika (risperidon, olanzapin, quetiapin, aripiprazol, perfenazin, chlorpromazin, 

levomepromazin, haloperidol, sulpirid, tiaprid), stabilizátory nálady (lithium, 

karbamazepin), antiparkinsonika (biperiden, amantadin, promethazin, hydroxyzin), 

hypnosedativa (zolpidem, zopiklon, BZD, amobarbital, fenobarbital) a antidepresiva 

(TCA, SSRI a ostatní). V rámci studie bylo sledováno 526 psychiatrických pacientů, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sano%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23903230
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z nichž 313 již zažilo jeden nebo více pádů. Výsledky studie ukázaly, že riziko pádu se 

zvyšuje s počtem užívaných antipsychotik, hypnosedativ a anxiolytik. Například 

zvýšení dávky chlorpromazinu zvyšuje riziko pádu až čtyřnásobně, diazepamu 

dvojnásobně.  Četnost pádů se dále zvyšuje se současným užíváním většího množství 

různých antipsychotik. [66] 

Problematikou BZD v souvislosti s rizikem pádu se zabývalo již několik studií. Studie 

prokázaly, že užívání BZD je spojeno se zvýšeným rizikem pádu v důsledku jejich 

sedativního působení, navození svalové relaxace a ovlivnění psychomotorických funkcí. 

Dále bylo prokázáno, že riziko pádu se zvyšuje se vzájemnou kombinací BZD, 

kombinací BZD s jinými psychotropními látkami, antidiabetiky, alkoholem, přítomnými 

komorbiditami, poruchou kognitivních funkcí a vyšším věkem. Studie s názvem 

Benzodiazepines and the risk of falls in nursing home residents (Ray WA, 2000), která 

sledovala pády u 2 510 respondentů užívajících BZD, dospěla k závěru, že riziko pádu 

je u těchto pacientů zvýšené o 44 % a to hlavně během 30 dnů po změně medikace. 

Trvale zvýšená pravděpodobnost pádu je spojena především s dlouhodobě působícími 

BZD (diazepam, nitrazepam, klonazepam, klobazam, chlordiazepoxid). Ačkoliv 

krátkodobě působící BZD (oxazepam, lorazepam, tofisopam) jsou z hlediska výskytu 

NÚ bezpečnější, představují jisté riziko vzniku pádu a to hlavně během nočního 

vstávání. [67] [68] [69]
 

Vztahem mezi užíváním krátkodobě působících BZD a pády se zabývala studie 

Iatrogenic causes of falls in hospitalised elderly patients: a case-control study (Frels C, 

2002) probíhající v  nemocnici ve Velké Británii. Během čtyřměsíčního průzkumu bylo 

sledováno 181 pacientů, kteří prodělali pád během hospitalizace. Z výsledků studie 

vyplývá, že více než 46 % spadnuvších pacientů užívalo jeden nebo více BZD,  přičemž 

20 % pacientů mělo BZD předepsaný již před přijetím. Téměř 95 % všech užívaných 

BZD představoval temazepam, předepisovaný v nemocnici k podpoře spánku, zbylých 

5 % připadlo na nitrazepam, diazepam a zopiklon. Ze studie vyplývá, že i krátkodobě 

působící BZD, často předepisované v nemocnicích, jsou nezávislým rizikovým 

faktorem pádu. [70]
 

K jinému závěru dospěla studie Medication use as a risk factor for inpatient falls in an 

acute care hospital: a case-crossover study (Shuto H, 2010), podle níž je riziko pádu 

v důsledku užívání BZD více závislé na dávce BZD než na jejich biologickém poločase. 

[60]
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ray%20WA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10855607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Frels%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12185225
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Zvýšené riziko pádu je spojeno také s užíváním některých antidepresiv. Rizikovost 

jednotlivých skupin antidepresiv se však u každé studie liší. Depresemi a antidepresivy 

jako příčinami pádu se zabývala např. australská studie Falls, depression and 

antidepressants in later life: a large primary care appraisal (Kerse N, 2008). 

Z celkového počtu respondentů, kteří prodělali pád, 12 % užívalo antidepresiva, 5 % 

hypnosedativa a 2 % antipsychotika. Z antidepresiv byly nejčastěji užívané SSRI a 

TCA. Podle této studie jsou ze všech užívaných psychotropních látek pro pád 

nejrizikovější právě SSRI, konkrétně sertralin, paroxetin a fluoxetin. Jiná studie 

s názvem Antidepressants and the risk of falls among nursing home residents (Thapa 

PB, 1998) naopak prokázala vyšší rizikovost pádů u TCA v důsledku možnosti 

navození OH a psychomotorických poruch. [64] [65]
 
[71] 

 

 

Opioidní analgetika 

Podle několika studií zabývajících se problematikou pádů v souvislosti s užíváním 

analgetik, je užívání opioidních analgetik rizikovým faktorem pádu. Experimentální 

studie zabývající se vlivem omamných látek na pády u mladých dospělých jedinců 

prokázala, že opioidy mohou způsobovat pády prostřednictvím poruch rovnováhy, 

koordinace a navození somnolence. Z involučních změn a množství komorbidit u 

seniorů lze vyvodit jejich vyšší náchylnost k psychomotorickým a kognitivním vlivům 

opioidů. Vztahem opioidních analgetik a zlomenin v důsledku pádu se zabývala studie 

Opioid analgesics and the risk of fractures in older adults with arthritis (Miller M, 

2011). Předmětem studie byli jedinci užívající perorálně hydrokodon, oxykodon, 

propoxyfen, kodein, transdermálně fentanyl a dále nesteroidní antiflogistika (NSAID). 

Do studie nebyly zahrnuty pády, při nichž ke zlomenině nedošlo. Riziko fraktury 

v důsledku pádu bylo u opioidních analgetik 5krát vyšší než u NSAID, přičemž 

nejrizikovější byly krátkodobě působící opioidy (kodein, hydrokodon, oxykodon a 

fentanyl) a opioidy podávané ve vyšších dávkách (dávky vyšší než 225 mg ekvivalentní 

kodeinu na den). [72]
 

Ve studii Greater number of narcotic analgesic prescriptions for osteoarthritis is 

associated with falls and fractures in elderly adults (Rolita L, 2013) byl během 9 let u 

13 354 pacientů trpících osteoartrózou sledován vztah mezi pády a užívanými 

analgetiky zahrnujícími opioidy (morfin, oxykodon, hydrokodon, propoxyfen), NSAID 

(acetylsalicylová kyselina, diklofenak, etodolak, piroxikam, ibuprofen, indometacin, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kerse%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18560599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thapa%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9744971
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thapa%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9744971
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rolita%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23452054
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naproxen), selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (rofekoxib, valdekoxib, celekoxib, 

meloxikam) a paracetamol. Z výsledků studie vyplývá, že užívání opioidů je z hlediska 

pravděpodobnosti pádů nejrizikovější z důvodu působení na CNS. Riziko pádu je vyšší 

u starší populace, u které jsou zároveň přítomny degenerativní změny CNS, úbytek 

svalové síly a poruchy rovnováhy. [73] 

 

Laxativa 

Nevhodná aplikace a zneužívání laxativ vede k chronickému průjmu a malabsorpci, 

které jsou příčinou závažných změn vnitřního prostředí, jako jsou dehydratace, 

hypokalémie, hyponatrémie, hypovitaminóza vitaminu D apod.
 

[74] Porucha 

metabolismu a rovnováhy vody, elektrolytů a živin je příčinou svalové slabosti, 

malátnosti, závratí a poruch srdečního rytmu. Deficit vitaminu D je navíc spojený 

s vyšším rizikem OH, DM a CMP a tudíž s vyšší pravděpodobností pádu. [75] [76] 

Vztahem mezi užíváním laxativ a pády se zabývala studie Laxative use and incident 

falls, fractures and change in bone mineral density in postmenopausal women: results 

from the Women’s Health Initiative (Haring B, 2013). V rámci studie byly pozorovány 

ženy užívající laxativa méně než jeden rok (21,6 %), jeden až tři roky (34,7 %) a déle 

než tři roky (43,7 %). Skupiny užívaných laxativ byly následující: osmotická laxativa, 

změkčující laxativa, kontaktní laxativa, objemová laxativa a vláknina. Z výsledků studie 

vyplývá, že dlouhodobé užívání kontaktních laxativ, změkčujících laxativ a vlákniny je 

spojeno s vyšším rizikem pádu. Pády jsou pravděpodobnější u žen starších 65 let a 

častěji spojené s komplikacemi jako je fraktura kyčelní kosti.
 
[74] 

 

Antidiabetika 

Riziko pádu je spojené jak s komplikacemi neléčeného diabetu, tak s užíváním 

některých antidiabetik. Těsná kontrola glykémie je nezbytná pro minimalizaci 

komplikací spojených s DM, avšak je také spojena se zvýšeným rizikem pádu. Toto 

riziko představuje hlavně užívání inzulinu a některých perorálních antidiabetik, zejména 

derivátů sulfonylurey (DSU). Nesprávné užívání těchto léčiv a nedodržování 

režimových opatření (přiměřená fyzická aktivita, omezená konzumace alkoholu) 

způsobuje hypoglykémii, projevující se poruchami srdečních funkcí, kognitivních 

funkcí, vědomí až kómatem.
 
[77]

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haring%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23635086
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Rozdílem v rizikovosti pádů mezi uživateli inzulinu a DSU se zabývala také studie 

Diabetes-related complications, glycemic control, and falls in older adults (Schwartz 

AV, 2008) probíhající na univerzitách v Pittsburghu a v Tennessee. Z výsledků studie 

vyplynulo, že riziko pádu spojené s užíváním DSU není tak významné v porovnání 

s rizikem spojeným s aplikací inzulinu. [78] Ke stejným závěrům dospěla i prospektivní 

studie Older women with diabetes have a higher risk of falls: a prospective study 

(Schwartz AV,2002). Z celkového počtu 9 249 respondentek prodělalo 6,8 % pád více 

než jednou za rok, přičemž omdlévání  a riziko pádu bylo dvakrát vyšší u uživatelek 

inzulinu než u uživatelek perorálních antidiabetik. [79] Z hlediska hypoglykemizujícího 

působení jsou nejrizikovějšími DSU glibenklamid a gliklazid, proto je především u 

seniorů vhodné použít méně rizikové DSU glipizid, a gliquidon. [80]
 

 

1.4 Důsledky a komplikace pádů 

Důsledky pádu jsou ovlivněné mnoha faktory, mezi něž patří okolnosti pádu, fyzická 

kondice pacienta, neuromuskulární, kognitivní a psychické funkce pacienta. [81] Pády 

mají fyzické, psychické a sociální dopady na pacienty. Jak uvádí článek Epidemiology 

of falls (Masud R, 2001), 40 % až 60 % pádů vede ke zranění, přičemž 30 % až 50 % je 

méně závažného charakteru, 5 % až 6 % je závažných zranění kromě zlomenin a v 5 % 

dochází ke zlomeninám.
 
[6] Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) představují 

pády druhou nejčastější příčinu úmrtí mimovolními nehodami, hned za dopravními 

nehodami. [7]   

Podle několika studií, zabývajících se lékovými příčinami pádu, je užívání některých 

konkrétních skupin léčiv spojeno s vyšším rizikem popádových zlomenin. Studie 

Diuretic initiation and the acute risk of hip fracture (Berry SD, 2013) dokazuje vyšší 

riziko zlomeniny kyčelní kosti následkem pádu během užívání kličkových diuretik, 

jelikož tato léčiva ovlivňují metabolismus kalcia a vedou k celkovému snížení denzity 

kostních minerálů. [62]
 

Vyšší riziko popádové zlomeniny kyčle je dále spojeno s užíváním krátkodobě 

působících BZD, jak prokázala studie Impact of drug interactions, dosage, and duration 

of therapy on the risk of hip fracture associated with benzodiazepine use in older adults 

(Zint K, 2010). Z výsledků studie vyplývá, že riziko popádové zlomeniny je vyšší u 

uživatelů dvou a více různých BZD a vyšších dávek BZD. Nejvyšší riziko zlomeniny 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schwartz%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18056893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schwartz%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18056893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schwartz%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12351472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zint%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20931664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zint%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20931664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zint%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20931664
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bylo spojeno s užíváním vysoce interagujících léčiv alprazolamu, lorazepamu a dále 

hypnotika zolpidemu. [82]
 

Také dlouhodobé upoutání na lůžko v důsledku popádového úrazu je příčinou množství 

komplikací. Dochází k rozvinutí tzv. akutního imobilizačního syndromu a to především 

u seniorů. Jedná se o změny v organismu vznikající během dlouhodobé imobilizace. 

Tyto změny zahrnují svalové atrofie vedoucí k úbytku svalové síly, uvolňování vápníku 

z kostí a progresi osteoporózy, změny v postavení páteře, vznik dekubitů, zhoršený 

nutriční stav, zhoršení srdeční nedostatečnosti, navození prokoagulačního stavu 

v důsledku hypohydratace, zvýšené riziko tromboembolie, riziko pneumonie, poruchy 

peristaltiky, močovou inkontinenci, poruchy rovnováhy a deprese. [83] 

Vedle snížení kvality života spadnuvšího jedince představují pády závažný ekonomický 

problém, který ovlivňuje hospodaření celého ZZ. Pády hospitalizovaných pacientů 

vedou k prodloužení hospitalizace a nutnosti další péče napravující důsledky pádu. 

Komplikace spojené s pády jsou tak jednou z příčin značných nákladů na systém 

zdravotnictví po celém světě. [8]
 

 

1.5 Problematika pádů ve zdravotnických zařízeních na území České  

republiky  

Pády hospitalizovaných pacientů jsou častým problémem ve ZZ. Z výsledků 

dlouhodobých analýz vyplývá, že počet pádů a pacientů zraněných v důsledku pádu se 

neustále zvyšuje. Jelikož jsou pády jedním z indikátorů kvality nemocniční péče, je 

nezbytné se jejich problematikou zabývat a snažit se těmto nežádoucím událostem 

předcházet. V České republice je problematika pádů sledována od roku 2002                     

pod patronací České asociace sester (ČAS). Cílem projektu je zjistit počet pádů ve ZZ 

v České republice, analyzovat okolnosti pádu, závažnost zranění, souvislost s věkem, 

farmakoterapií a dalšími faktory a navrhnout strategii k identifikaci rizikového pacienta. 

V současné době je do projektu zapojeno přes 40 nemocnic. [84]
 

Z výsledků šetření v letech 2004 až 2010 vyplývá, že došlo k pádu u 0,8 % z celkového 

počtu 5 775 758 hospitalizovaných pacientů. Ke zranění došlo ve 47,2 % případů, 

přičemž 38,0 % zranění bylo lehkého charakteru, 9,4 % bylo závažného charakteru. 

Nejrizikovějšími pacienty z hlediska pádu byli jedinci starší 65 let a dlouhodobě 

hospitalizovaní pacienti. [85]   
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ZZ, která jsou součástí projektu, se řídí doporučeným standardním postupem Prevence 

pádu a zranění pacienta, vypracovaným ČAS. Výsledky sledování pádů jsou čtvrtletně 

hlášeny odpovědnými pracovníky a následně statisticky zpracovány. Zranění jsou dále 

rozdělována na lehká (např. hematomy, povrchové odřeniny) a těžká (bezvědomí, tržné 

rány, fraktury, komoce a kontuze mozku). Pro snazší porovnávání s již publikovanými 

výsledky jsou pacienti rozděleni do skupin podle věku (do 65 let a nad 65 let) a podle 

oborů (interní obory, chirurgické obory, pediatrické obory a lůžka následné péče).              

Od roku 2011 jsou sledovány také specifické okolnosti pádu jako místo pádu, doba 

pádu, příčina pádu, psychický stav pacienta (orientace a povědomí o okolnostech pádu) 

a důsledky pádu. Komplexní analýzy shromážděných dat poskytují podklady                    

pro realizaci efektivních preventivních opatření a zkvalitnění nemocniční péče. [86] 

Následující šetření během let 2011 a 2012, kdy se projektu účastnilo již 41 ZZ, přichází 

s těmito výsledky. Z celkového počtu 790 006 hospitalizovaných pacientů v roce 2011 

došlo u 1,83 % z nich k pádu. V oblasti interních oborů došlo k 53 % pádů,                        

na odděleních následné péče k 26 % pádů, v chirurgických oborech k 19 % pádů a                    

na dětských odděleních k 1 % pádů. [85]
 

V České republice se věnuje pozornost především pádům geriatrických pacientů. 

Rizikovou skupinou z hlediska komplikací pádu jsou také děti. Ačkoliv množství pádů 

v pediatrických oborech je nejnižší, podíl těžkých zranění je naopak nejvyšší. Podle 

ČAS došlo v roce 2012 k 0,104 % pádů z celkového počtu 80 138 hospitalizovaných 

dětských pacientů. Obecně jsou pro pád nejrizikovější dětští pacienti trpící 

neurologickými, respiračními, renálními a střevními onemocněními a dále děti do 3 let 

věku a starší 13 let trpící neurologickými poruchami. [84] [87]
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2 Praktická část 

2.1 Metodika  

Hodnocený soubor observační studie tvořili pacienti hospitalizovaní na lůžkovém 

oddělení ve ZZ poskytujícím rehabilitační péči, kteří prodělali pád během doby 

hospitalizace ve stanoveném období. Vyhodnocováni byli pouze pacienti, u nichž byla 

dostupná kompletní zdravotnická dokumentace (tj. osobní a léková anamnéza a údaje 

týkající se pádu). Pacienti, u kterých nebyly dostupné údaje o pádu, diagnózách a 

lékové anamnéze, nebyli hodnoceni a do výsledků nejsou zahrnuti.  

 

Sběr dat 

Sběr dat k diplomové práci probíhal v období od 21. března 2014 do 31. července 2014. 

Údaje o pádu pacientů byly zaznamenávány zdravotnickým personálem do zdravotnické 

dokumentace příslušných pacientů. Anonymizované údaje byly následně převedeny          

do webového portálu zabezpečeného heslem a zpřístupněného za účelem vypracování 

diplomové práce. Data dostupná na webovém portálu zahrnovala následující oblasti:  

 pohlaví pacienta, 

 rok narození,  

 oddělení hospitalizace,  

 zjištěné riziko pádu,  

 okolnost pádu. Okolnosti byly následně rozděleny do 14 skupin (Tabulka 3). 
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Tabulka 3 Klasifikace pádu podle okolnosti pádu 

Skupina Typ pádu 

1 neznámý 

2 opření o nestabilní oporu 

3 pád při přesunu bez dopomoci 

4 pád z lůžka 

5 pád z toaletní židle 

6 pád z vozíku 

7 sesunutí (mimo sesunutí z lůžka) 

8 sesunutí z lůžka 

9 uklouznutí 

10 závrať 

11 vstávání z lůžka 

12 zakopnutí, chybné došlápnutí 

13 ztráta rovnováhy 

14 ztráta vědomí 

Zdroj: webový portál 

 

Data dostupná na webovém portálu dále zahrnovala: 

 místo, na kterém k pádu došlo – místa pádů byla následně rozdělena do 13 

skupin (Tabulka 4),  

 dobu, ve které k pádu došlo - denní doba byla následně rozdělena do 6 skupin   

po čtyřech hodinách (Tabulka 5),  

 rizikovost prostředí (kluzká podlaha, mechanické překážky, nedostatek světla), 

 tlak a pulz pacienta po pádu,  

 přítomnost poranění vzniklého následkem pádu,  

 přítomnost ztráty vědomí doprovázející pád,  

 diagnózy pacientů,  

 užívaná léčiva včetně dávkování z období hospitalizace, ve kterém došlo k pádu. 
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Tabulka 4 Klasifikace míst pádu 

Skupina Místo pádu 

1 chodba lůžkového oddělení 

2 chodba mimo lůžkové oddělení 

3 chodník v areálu ZZ
1 

4 jídelna 

5 jiné místo 

6 pokoj pacienta 

7 prostory u hipoterapie 

8 rehabilitace - aplikace procedury 

9 společenské prostory pro pacienty 

10 tělocvična 

11 terasa 

12 vyšetřovna na lůžkovém odd. 

13 WC/koupelna 

Legenda: 
1 

ZZ – zdravotnické zařízení 

Zdroj:  webový portál 

 

Tabulka 5 Klasifikace doby pádu 

Skupina Časový interval (hod) 

1 0:00 – 4:00 

2 4:00 – 8:00 

3 8:00 – 12:00 

4 12:00 – 16:00 

5 16:00 – 20:00 

6 20:00 – 24:00 

Zdroj: webový portál 
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Hodnocení 

Podle rešerše, která předcházela analýze pádů a která shrnuje onemocnění projevující se 

pády a léčiva, která mohou svým působením přispět k pádu, byla na webovém portálu u 

konkrétních pacientů označena riziková onemocnění a riziková léčiva stran pádu. 

Riziková léčiva byla rozdělena do lékových skupin a dále blíže klasifikována v rámci 

jednotlivých skupin. Hodnoceny byly všechny lékové formy léčiv. Jelikož byla některá 

léčiva užívána ve více indikacích, jejich zařazení do klasifikační skupiny bylo 

provedeno      na základně indikace u konkrétních pacientů.  

Údaje byly následně převedeny z webového portálu do programu MS Office Excel a 

zpracovány metodou frekvenční analýzy. Výsledky byly zaneseny do grafů a tabulek a 

na jejich podkladě byly hodnoceny souvislosti mezi rizikovými faktory a pády a 

diskutována pravděpodobnost vlivu těchto faktorů na riziko vzniku pádu.  

V souvislosti s pády byla hodnocena především riziková medikace a riziková 

onemocnění. U dvou pacientů bylo provedeno kompletní zhodnocení pádu a 

diskutována individuální významnost vlivu užívaných léčiv na riziko vzniku pádu                

v souvislosti s přítomnými komorbiditami a lékovými interakcemi. Zohledněna byla 

také doba, místo a okolnosti doprovázející pád, které mohly poukázat na souvislost 

užívané medikace s pádem.  

 

2.2 Výsledky 

Celkem bylo hodnoceno 67 pacientů a 79 pádů. Jednou spadlo 58 (86,57 %) pacientů, 

dvakrát spadlo 6 (8,96 %) pacientů, třikrát spadli 3 (4,48 %) pacienti. Výsledky 

hodnocení jsou vztažené na 67 pacientů a 79 pádů, pokud v některých případech není 

uvedeno jinak. 

 

2.2.1 Charakteristika hodnoceného souboru 

Charakteristiky hodnoceného souboru spadlých pacientů se týkaly pohlaví a věku, všech 

onemocnění pacientů a onemocnění, která mohou svými projevy zvyšovat 

pravděpodobnost pádu, užívané medikace zejména pak léčiv, jejichž účinky přispívají 

ke zvýšenému riziku vzniku pádu.  
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Pohlaví a věk 

Z 67 hodnocených spadlých pacientů bylo 35 (52,24 %) žen a 32 (47,76 %) mužů. 

Z celkového počtu 79 pádů prodělaly 42 (53,16 %) pádů ženy a 37 (46,84 %) pádů 

muži. Nejvyšší počet pádů prodělaných jedním pacientem byl 3. Rozvržení pacientů 

podle počtu prodělaných pádů na jednoho pacienta ve skupinách žen a mužů znázorňuje 

Obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1 Rozvržení pacientů podle počtu prodělaných pádů (N = 67) 

Legenda: N – 100 %; P – počet pacientů  

 

Věkové rozpětí sledovaného souboru spadlých pacientů bylo od 4 do 88 let. Průměrný 

věk pacientů byl 67,10 let (SD = 18,31). Průměrný věk mužů byl 67,00 let (SD = 18,92) 

a žen 67,20 let (SD = 17,74). V souboru převládali geriatričtí pacienti ve věku nad 65 

let. Věkové rozvržení pacientů v souvislosti s pohlavím zobrazuje Obrázek 2. 
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Obrázek 2 Rozvržení souboru podle věku a pohlaví (N = 67) 

Legenda: N – 100 %; P – počet pacientů  

 

Největší počet pádů prodělali geriatričtí pacienti ve věku nad 65 let. 41 pacientů          

ve věkové kategorii nad 65 let prodělalo celkem 46 pádů, tj. 58,23 % všech pádů. 

Nejméně pádů  (2 pády, tj. 2,53 % všech pádů) prodělali pacienti ve věku 0 až 14 let.  

Soubor spadlých pacientů byl podrobněji rozdělen do věkových kategorií v rozmezí 

deseti let a stanoven počet pádů v jednotlivých kategoriích, kterých bylo celkem deset 

(Tabulka 6). 
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Tabulka 6 Počet pádů v jednotlivých věkových skupinách (N = 79) 

Věkové rozmezí Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

nad 85 12 17,91 

84 – 75 19 28,36  

74 – 65 15 22,39  

64 – 55 16 23,88  

54 – 45 9 13,43  

44 – 35 2 2,99  

34 – 25 2 2,99  

24 – 15 2 2,99  

14 -.5 1 1,49  

0 – 4 1 1,49  

Legenda: N – 100 % 

 

Nejpočetnější skupinu tvořili pacienti ve věku 75 až 84 let, kteří celkem prodělali téměř 

třetinu všech pádů. Další věkovou skupinu s největším počtem pádů tvořili pacienti              

ve věku od 55 do 64 let a pacienti ve věkovém rozmezí od 65 do 74 let. V ostatních 

věkových kategoriích došlo nejvýše ke dvěma pádům v dané věkové kategorii, tj. 

k méně než ke 3 % všech pádů.  

 

Všechna onemocnění 

Hodnocenou oblastí byla také onemocnění pacientů. Nejčastěji zastoupena byla 

kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění. Ischemická choroba srdeční (angina 

pectoris, stav po IM) byla zaznamenána u 20 (29,85 %) pacientů, arteriální hypertenze 

(AH) u 46 (68,66 %) pacientů, arytmie (bradyarytmie, tachyarytime) u 13 (19,40 %) 

pacientů, chronické srdeční selhání u 10 (14,93 %) pacientů, anémie u 9 (13,43 %) 

pacientů, chronická žilní insuficience a hluboká žilní trombóza u 7 (10,45 %) pacientů. 

Mozkovou příhodu prodělalo 17 (25,37 %) pacientů.  
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Druhou nejvíce zastoupenou skupinou onemocnění byly poruchy pohybového aparátu. 

Artróza (koxartróza, gonartróza) byla přítomna u 13 (19,40 %) pacientů, artritida u 6 

(8,96 %) pacientů, osteoporóza u 5 (7,46 %) pacientů, vertebrogenním algickým 

syndromem trpělo 10 (14,93 %) pacientů, svalovou atrofií 1 (1,49 %) pacient. 

V rekonvalescenci po operaci femuru bylo 8 (11,94 %) pacientů. Do pohybových 

poruch byla řazena i neuromuskulární onemocnění  a onemocnění CNS projevující se 

ztíženou pohyblivostí a nestabilitou (např. parézy, plégie). Určitou formou parézy 

(hemiparézou, paraparézou, kvadruparézou) trpělo 21 (31,34 %) pacientů, plegií 

(hemiplegií, paraplegií, tetraplegií) trpělo 20 (29,85 %) pacientů. Na invalidní vozík 

bylo upoutáno 23 (34,33 %) pacientů, imobilizační syndrom v důsledku dlouhodobého 

upoutání na lůžko se projevil u 2 (2,99 %) pacientů.  

Další skupinu onemocnění představovaly psychické a neurodegenerativní poruchy a 

epilepsie. Deprese se vyskytovala u 19 (28,36 %) pacientů, úzkost u 5 (7,46 %) 

pacientů, diagnostikovaná porucha spánku u 2 (2,99 %) pacientů. Určitou formou 

demence, včetně Alzheimerovy demence trpěli 3 (4,48 %) pacienti, Parkinsonovou 

chorobou 3 (4,48 %) pacienti, roztroušenou sklerózou 3 (4,48 %) pacienti, schizofrenií 

2 (2,99 %) pacienti.  Epilepsie byla přítomna u 5 (7,46 %) pacientů.  

Hojně zastoupeným onemocněním byl DM. U 1 (1,49 %) pacientky byl přítomný 

prediabetes, 21 (31,34 %) pacientů trpělo DM.  

Dále byla zastoupena následující onemocnění: močová inkontinence u 10 (14,93 %) 

pacientů, poruchy ledvin (chronická nefritida, nefropatie) u 8 (11,94 %) pacientů, 

poruchy zraku u 7 (10,45 %) pacientů, chronická závrať u 6 (8,96 %) pacientů, 

chronická obstrukční plicní nemoc u 4 (5,97 %) pacientů, průjem a inkontinence stolice 

u 3 (4,48 %) pacientů, malnutrice a kachexie u 3 (4,48 %) pacientů.  

Problémy s abúzem alkoholu měli 3 (4,48 %) pacienti. Synkopa byla přítomna                     

v anamnéze u 5 (7,46 %) pacientů, zkušenost s pádem v domácím prostředí byla 

v anamnéze u 1 (1,49 %) pacienta. 

 

Riziková onemocnění 

Ze všech přítomných onemocnění byla vybrána a hodnocena ta, která mohla svým 

projevem vést k pádu. U hodnoceného souboru bylo zaznamenáno celkem 22 různých 

rizikových onemocnění.  
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Nejpočetnější skupinu rizikových onemocnění spadlých pacientů představovaly poruchy 

pohybového aparátu. Mezi tato onemocnění byla zahrnuta onemocnění svalů, kloubů, 

kostí, šlach, parézy a plegie. Druhým nejčastějším onemocněním byla AH. Třetím 

nejčastěji se vyskytujícím onemocněním byl DM. Zastoupení jednotlivých onemocnění 

u pacientů, kteří prodělali pád, znázorňuje Tabulka 7.  
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Tabulka 7 Charakteristika souboru podle výskytu onemocnění rizikových stran 

pádu (N = 67) 

Onemocnění Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

anémie 9 13,43 

arteriální hypertenze 46 68,66 

dechové obtíže; CHOPN
1 

4 5,97 

demence; Alzheimerova choroba 3 4,48 

deprese 19 28,36 

diabetes mellitus 21 31,34 

epilepsie 5 7,46 

imobilizační syndrom 2 2,99 

inkontinence 10 14,93 

oční onemocnění 7 10,45 

Parkinsonova choroba 3 4,48 

pohybové nemoci 57 85,07 

poruchy rytmu bradykardizující 1 1,49 

poruchy rytmu tachykardizující 12 17,91 

poruchy spánku 2 2,99 

průjem 1 1,49 

roztroušená skleróza 3 4,48 

schizofrenie 2 2,99 

srdeční selhání 10 14,93 

synkopa v anamnéze 5 7,46 

úzkost 5 7,46 

závrať 6 8,96 

Legenda: N – 100 %,  
1
CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 
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Celkový počet známých rizikových onemocnění, připadající na soubor 67 pacientů, byl 

232. Počet rizikových onemocnění se pohyboval od jedné do devíti na jednoho pacienta 

(Tabulka 8). Hodnocení pacienti trpěli nejčastěji třemi nebo čtyřmi rizikovými 

onemocněními současně. Průměrný počet rizikových onemocnění na jednoho pacienta 

byl 3,46 (SD = 1,43), přičemž na jednu ženu připadlo 3,57 (SD = 1,50) a na jednoho 

muže 3,78 (SD = 1,35) rizikových onemocnění.  

 

Tabulka 8 Charakteristika souboru podle kumulace onemocnění rizikových stran 

pádu (N = 67) 

Počet rizikových onemocnění Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 7 10,45 

2 7 10,45 

3 21 31,34 

4 18 26,87 

5 11 16,42 

6 2 2,99 

7 0 0,00 

8 0 0,00 

9 1 1,49 

Legenda: N – 100 % 

 

Užívaná léčiva 

Hodnocenou oblastí byla také medikace pacientů. Soubor 67 pacientů užíval celkem 

581 léčiv (Příloha I). Žádný z hodnocených pacientů nebyl bez medikace. Nejnižší 

počet léčiv užívaných pacienty tvořilo jedno léčivo, nejvyší počet byl 20 léčiv. 

Průměrný počet všech léčiv na jednoho pacienta činil 8,67 (SD = 3,70), přičemž 

průměrný počet léčiv na jednu ženu byl 8,71 (SD = 3,79) a na jednoho muže 8,63               

(SD = 3,32). Počet všech užívaných rizikových i nerizikových léčiv spadlými pacienty 

zobrazuje Tabulka 9.  
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Tabulka 9 Charakteristika souboru podle počtu všech užívaných léčiv (N = 67) 

Počet užívaných léčiv
 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

1 2 2,99 

2 1 1,49 

3 3 4,48 

4 3 4,48 

5 4 5,97 

6 7 10,45 

7 7 10,45 

8 5 7,46 

9 6 8,96 

10 6 8,96 

11 7 10,45 

12 7 10,45 

13 4 5,97 

14 2 2,99 

15 2 2,99 

16 0 0,00 

17 0 0,00 

18 0 0,00 

19 0 0,00 

20 1 1,49 

Legenda: N – 100 % 

 

Celkový počet užívaných léčiv, označených za riziková z hlediska pádu, byl 289. 

Pacienti nejvíce užívali antihypertenziva (67,16 % pacientů), hypnosedativa (38,81 % 

pacientů), antidepresiva (41,79 % pacientů), antiepileptika k terapii epilepsie a jako 

koanalgetika (25,37 % pacientů) a opioidní analgetika (25,37 % pacientů). 

Charakteristiku souboru podle užívaných léčiv znázorňuje Tabulka 10.  
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Tabulka 10 Charakteristika souboru podle užívaných léčiv (N = 67) 

Rizikové skupiny léčiv Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

antiarytmika 6 8,96 

antidementiva 5 7,46 

antidepresiva 28 41,79 

antidiabetika 14 20,90 

antiepileptika 17 25,37 

antihypertenziva 45 67,16 

antipsychotika 9 13,43 

anxiolytika 17 25,37 

hypnosedativa 26 38,81 

hypolipidemika (statiny) nad 30 mg 1 1,49 

myorelaxancia 11 16,42 

opioidní analgetika 17 25,37 

theofylin 3 4,48 

trimetazidin 4 5,97 

Legenda: N % 100 % 

 

V počtu 289 léčiv byla nejvíce zastoupenými rizikovými léčivy antihypertenziva           

(38,06 % ze všech rizikových léčiv). Druhou nejpočetnější skupinu tvořila anxiolytika a 

hypnosedativa (15,23 % ze všech rizikových léčiv). Třetí skupinu s nejvíce 

zastoupenými léčivy tvořila antidepresiva (10,73 % ze všech rizikových léčiv). 

Zastoupení rizikových skupin léčiv zobrazuje Tabulka 11.  
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Tabulka 11 Charakteristika souboru podle skupin rizikových léčiv (N = 289) 

Rizikové skupiny léčiv Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

antiarytmika 6 2,08 

antidementiva 6 2,08 

antidepresiva 31 10,73 

antidiabetika 18 6,23 

antiepileptika 27 9,34 

antihypertenziva 110 38,06 

antipsychotika 10 3,46 

anxiolytika 18 6,23 

theofylin 3 1,04 

hypnosedativa 26 9,00 

hypolipidemika (statiny) 

nad 30 mg 
1 0,35 

trimetazidin 4 1,38 

myorelaxancia 11 3,81 

opioidní analgetika 18 6,23 

Legenda: N – 100 % 

 

V rámci skupiny antihypertenziv byly nejhojněji užívány inhibitory angiotensin-

konvertujícího enzymu (ACE, 43,28 % pacientů), zejména perindopril (11,94 % 

pacientů) a ramipril (13,43 % pacientů). Dalšími častými antihypertenzivy byly BB 

(40,30 % pacientů), nejčastěji bisoprolol (11,94 % pacientů) a metoprolol (13,43 % 

pacientů). Nejvyšší počet anxiolytik tvořily BZD (25,37 % pacientů) a to zejména 

klonazepam (8,96 % pacientů). Z hypnosedativ byl zastoupen pouze zolpidem (22,39 % 

pacientů). Většinu antidepresiv představovala antidepresiva typu SSRI (34,33 % 

pacientů), nejvíce citalopram (16,42 % pacientů). Zastoupení jednotlivých skupin léčiv 

shrnuje Tabulka 12.  
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Tabulka 12 Charakteristika souboru podle zastoupení léčiv v jednotlivých 

skupinách (N = 289)  

Skupiny Podskupiny 
Absolutní 

četnost 

Relativní četnost (%) 

ze všech LČ z dané skupiny LČ 

antidepresiva 

TCA
1 

3 1,04 9,68 

SSRI
2 

23 7,96 74,19 

ostatní 5 1,73 16,13 

antipsychotika 
klasická 1 0,35 10,00 

atypická 9 3,11 90,00 

anxiolytika  18 6,23 40,63 

hypnosedativa  26 9,00 59,09 

antiepileptika 

barbituráty 1 0,35 3,70 

valproová kys. 6 2,08 22,22 

moderní antiep. 15 5,19 55,56 

ostatní 5 1,73 18,52 

opioidní analgetika  18 6,23 100,00 

antidementiva 
antiparkinsonika 3 1,04 50,00 

ostatní 3 1,04 50,00 

antidiabetika 
PAD

3
  11 3,81 61,11 

inzulin 7 2,42 38,89 

antihypertenziva 

BB
4 

27 9,34 24,55 

BKK
5 

15 5,19 13,64 

diuretika 23 7,96 20,91 

ACEI
6 

29 10,03 26,36 

BRA
7 

6 2,08 5,45 

ostatní 3 1,04 2,73 

antiarytmika   5 1,73 100,00 

hypolipidemika (statiny) nad 30 mg 1 0,35 100,00 
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modulátory srdečního metabolismu 3 1,04 100,00 

myorelaxancia   11 3,81 100,00 

antivertiginóza    1 0,35 100,00 

Legenda: N – 100 %; 
1
TCA – tricyklická antidepresiva; 

2
SSRI – selektivní inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu, 
3
PAD – perorální antidiabetika; 

4
BB beta-blokátory; 

5
BKK blokátory kalciových kanálů; 

6
ACEI - inhibitory angiotensin-konvertujícího 

enzymu; 
7
BRA blokátory receptorů pro angiotensin. 

 

Zastoupení jednotlivých konkrétních léčiv shrnuje Tabulka 13. Absolutní a relativní 

četnosti pacientů užívajících konkrétní léčiva shrnuje Příloha I.  
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Tabulka 13 Léčiva označená jako riziková (N = 289) 

Léčivo, absolutní četnost, relativní četnost (%) 

alprazolam 5 1,73 kys. valproová 6 2,08 

amantadin 1 0,35 lamotrigin 1 0,35 

amiodaron 4 1,38 lerkanidipin 2 0,69 

amitriptylin 1 0,35 levetiracetam 1 0,35 

amlodipin 8 2,77 
levodopa a inhibitor 

dopadekarboxylázy 
3 1,04 

amiodaron 2 0,69 lisinopril 1 0,35 

atorvastatin 40mg 1 0,35 losartan 2 0,69 

baklofen 10 3,46 losartan a diuretika 1 0,35 

betaxolol 3 1,04 mefenoxalon 1 0,35 

bisoprolol 8 2,77 melperon 3 1,04 

bromazepam 4 1,38 memantin 1 0,35 

cilazapril 1 0,35 metformin 6 2,08 

cinarizin 1 0,35 metformin a sitagliptin 1 0,35 

citalopram 11 3,81 metoprolol 9 3,11 

desmopresin 1 0,35 midazolam 1 0,35 

diazepam 2 0,69 mirtazapin 3 1,04 

digoxin 1 0,35 moxonidin 1 0,35 

donepezil 1 0,35 naftidrofuryl 1 0,35 

escitalopram 6 2,08 nebivolol 2 0,69 

felodipin 1 0,35 nitrendipin 2 0,69 

fenobarbital 1 0,35 oxykodon 1 0,35 

fenytoin 2 0,69 perindopril 8 2,77 

fosinopril 1 0,35 perindopril a amlodipin 1 0,35 

furosemid 10 3,46 perindopril a diuretika 2 0,69 

gabapentin 7 2,42 pregabalin 6 2,08 
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Legenda: N = 100 % 

 

Počet užívaných rizikových léčiv se pohyboval od nuly do devíti na jednoho pacienta. 

Nejčastěji užívali pacienti 4 riziková léčiva. Průměrný počet rizikových léčiv činil 4,33 

(SD = 2,31) na jednoho spadlého pacienta, přičemž průměrný počet rizikových léčiv            

na jednu ženu byl 4,34 (SD = 2,20) a 4,31 (SD = 2,43) na jednoho muže. Všechna 

gliklazid 1 0,35 primidon 1 0,35 

glimepirid 2 0,69 ramipril 9 3,11 

gliquidon 1 0,35 ramipril a amlodipin 1 0,35 

glycerol-trinitrát 3 1,04 rilmenidin 2 0,69 

hydrochlorothiazid 2 0,69 risperidon 1 0,35 

hydrochlorothiazid a 

diuretika 
4 1,38 sertralin 6 2,08 

chinapril 1 0,35 spironolakton 6 2,08 

chinapril, kombinace 1 0,35 telmisartan 1 0,35 

chlorprotixen 1 0,35 telmisartan a amlodipin 1 0,35 

indapamid 1 0,35 theofylin 3 1,04 

inzulin aspart 2 0,69 tiaprid 3 1,04 

inzulin glargin 1 0,35 timolol, kombinace 1 0,35 

inzulin lidský 2 0,69 tramadol 6 2,08 

inzulin lispro 1 0,35 tramadol, kombinace 9 3,11 

inzulin NPH 1 0,35 trandolapril 3 1,04 

isosorbid-mononitrát 3 1,04 trazodon 2 0,69 

isradipin 1 0,35 trimetazidin 3 1,04 

karbamazepin 2 0,69 valsartan a diuretika 1 0,35 

karvedilol 2 0,69 venlafaxin 2 0,69 

klonazepam 6 2,08 verapamil 1 0,35 

kodein, kombinace  2 0,69 zolpidem 26 9,00 

kvetiapin 2 0,69    
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riziková léčiva byla užívána dlouhodobě. Žádné léčivo nebylo nasazeno nově, tzn. 

nebylo užíváno po dobu kratší než 7 dní. Charakteristiku hodnoceného souboru podle 

počtu současně užívaných rizikových léčiv zobrazuje Tabulka 14.  

 

Tabulka 14 Charakteristika souboru podle počtu současně užívaných rizikových 

léčiv na jednoho pacienta (N = 67) 

Počet rizikových léčiv Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

0 3 4,48 

1 6 8,96 

2 8 11,94 

3 7 10,45 

4 12 17,91 

5 9 13,43 

6 7 10,45 

7 10 14,93 

8 3 4,48 

9 2 2,99 

Legenda: N – 100 % 

 

2.2.2 Charakteristika hodnoceného souboru podle okolností pádu 

Charakteristiky hodnoceného souboru spadlých pacientů podle okolností pádu se týkaly 

následujících oblastí: místo pádu, doba pádu, známá riziková okolnost pádu, ztráta 

vědomí doprovázející pád, mechanismus vzniku pádu a zranění vzniklé v důsledku 

pádu.  

 

Místo a doba pádu 

K největšímu počtu pádů došlo v pokoji pacienta. Druhým místem s největším počtem 

pádů byly koupelna a toaleta. Na ostatních uvedených místech došlo k méně než 3 % 

všech pádů. Tabulka 15 zobrazuje počty pádů pacientů v místech v areálu ZZ,                    

na kterých k pádu došlo.  
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Tabulka 15 Struktura pádů podle místa pádu (N = 79) 

Místo Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

chodba lůžkového oddělení 6 7,59 

chodba mimo lůžkové oddělení 2 2,53 

chodník v areálu 1 1,27 

jídelna 1 1,27 

jiné místo 6 7,59 

pokoj pacienta 45 56,96 

prostory u hipoterapie 1 1,27 

rehabilitace - aplikace procedury 1 1,27 

společenské prostory pro pacienty 3 3,8 

tělocvična 1 1,27 

terasa 1 1,27 

vyšetřovna na lůžkovém odd.
 

1 1,27 

WC/koupelna 10 12,66 

Legenda: N – 100 % 

 

Z hlediska času pádu došlo k největšímu počtu pádů v době od 12. do 16. hodiny.       

Ke stejnému počtu pádů došlo v době mezi 16. a 20. hodinou a mezi 4. a 8. hodinou.  

Při zařazení pádů do dvou denních intervalů, 8 až 20 hodin (den) a 20 až 8 hodin (noc) 

vyplývá, že během dne došlo k 52 pádům, tj. 65,82 % všech pádů. Během noci došlo   

ke 27 pádům, tj. 34,18 % všech pádů. Tabulka 16 shrnuje počty pádů v jednotlivých 

časových intervalech. 
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Tabulka 16 Charakteristika pádů podle doby pádu (N = 79) 

Časový interval (hod) Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

00:00 – 4:00  6 7,59  

4:00 – 8:00   16 20,25 

8:00 – 12:00   15 18,99 

12:00 – 16:00 21 26,58 

16:00 – 20:00 16 20,25 

20:00 – 24:00  5 6,33 

Legenda: N – 100 % 

 

Známá riziková okolnost pádu a přítomná ztráta vědomí 

U pacientů, kteří prodělali pád, byly dále sledovány rizikové okolnosti pádu. Tyto 

představovaly zejména rizikovost prostředí v místě pádu např. přítomné mechanické 

překážky, mokrá nebo kluzká podlaha, zhoršená viditelnost (např. nerozsvícené světlo) 

v době pádu. Dále pak známé rizikové chování pacienta jako non-compliance 

v anamnéze pacienta, nepřivolání zdravotnického personálu pacienty s omezenou 

hybností. Riziková okolnost pádu byla známa u 21 (26,58 %) pádů, u zbytku, tj. 58            

(73,42 %) pádů nebyla přítomna žádná z uvedených rizikových okolností. 

 

Ztráta vědomí doprovázející pád 

Po prodělaném pádu byl hodnocen stav vědomí spadlého pacienta. Údaj nebyl 

zaznamenán u jednoho pádu, tj. 1,27 % všech pádů. Ztráta vědomí doprovázela pouze 

jeden pád, tj. 1,27 % všech pádů. Ve zbylých 77 případech, tj. 97,46 % pádů ke ztrátě 

vědomí pacienta nedošlo.  

 

Okolnosti pádu 

Na základě svědectví osoby přítomné při pádu a podle informací sdělených samotnými 

spadlými pacienty byla u jednotlivých pádů stanovena okolnost, resp. mechanismus, 

jakým k pádu došlo. Nejčastější mechanismy vzniku pádu tvořily ztráta rovnováhy, pád 

z invalidního vozíku a pád z lůžka. Ostatní uvedené okolnosti se podílely na méně než  

2 % všech pádů. Počet pádů vzniklých daným mechanismem shrnuje Tabulka 17. 
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Tabulka 17 Struktura pádů podle mechanismu vzniku pádu (N = 79) 

Typ pádu Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

neznámý 3 3,80 

opření o nestabilní oporu 2 2,53 

pád při přesunu bez dopomoci 3 3,80 

pád z lůžka 11 13,92 

pád z toaletní židle 2 2,53 

pád z vozíku 16 20,25 

sesunutí (mimo sesunutí z lůžka) 1 1,27 

sesunutí z lůžka 1 1,27 

uklouznutí 7 8,86 

vstávání z lůžka 2 2,53 

zakopnutí, chybné došlápnutí 7 8,86 

závrať 1 1,27 

ztráta rovnováhy 22 27,85 

ztráta vědomí 1 1,27 

Legenda: N – 100 % 

 

Přítomnost poranění v důsledku pádu 

V souvislosti s pádem byly hodnoceny i následky pádu. Tyto následky představovaly 

fyzické poranění, ke kterému došlo vlivem pádu. U jednoho pacienta (1,27 %) nebyl 

údaj zaznamenán. K poranění došlo ve 30 (37,97 %) případech, ve zbylých 48                

(60,76 %) případech nebylo poranění zaznamenáno.  

 

2.2.3 Kazuistiky 

U pacientů s pádem byla individuálně hodnocena užívaná medikace. Byly hledány 

souvislosti mezi užívanými léčivy a rizikem pádu. Příklady hodnocení vlivu medikace 

na riziko vzniku pádu ukazují následující kazuistiky.  
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Kazuistika 1  

Muž, 88 let                            

Pád mezi 8. a 12. hodinou, riziková okolnost neznámá, mechanismus vzniku pádu – 

opření o nestabilní oporu. 

Údaje z anamnézy                      

Lehká protein-energetická podvýživa, mozková ateroskleróza, chronická tubulo-

intersticiální nefritida, ischemická choroba srdeční, AH, následky mozkového infarktu, 

normocytární normochromní anémie, chronická obstipace v důsledku divertikulózy 

tračníku a vyhaslého defekačního reflexu, benigní hyperplazie prostaty.  

Užívaná léčiva                                     

Laktulóza 667 mg/ml (podle potřeby, 1 lžíce, max. 3x denně), pikosíran sodný 7,5 

mg/ml (pokud nezabere glycerol, 15 kapek, max. 1x denně), glycerol 2,06 mg/1supp 

(podle potřeby, max. 2 čípky denně), glycerol-trinitrát 0,4 mg/1 dávka (při 

stenokardiích, 1 vstřik, max. 3x denně), isosorbid-mononitrát 20 mg (1-0-0), 

escitalopram 10 mg (1-0-0), trimetazidin (1-0-0), finasterid 5 mg (1-0-0), omeprazol 20 

mg (1-0-0), zolpidem 10 mg (při nespavosti, 0,5 – 1 tableta), klonazepam 2 mg (0,5-0-

0), kyselina acetylsalicylová 100 mg (0-1-0), simvastatin 20 mg (0-0-0,5), amiodaron 

200 mg (0,5-0-0). Všechna léčiva byla užívána dlouhodobě. 

Zhodnocení                          

Rizikové faktory: věk, onemocnění (anémie, AH, nestabilita), léčiva (klonazepam, 

zolpidem, escitalopram, trimetazidin, amiodaron, glycerol-trinitrát a isosorbid-

mononitrát).  

Léčiva klonazepam, zolpidem a escitalopram jsou riziková, jelikož navozují sedaci, 

somnolenci, únavu a závrať. Tyto účinky se dále zvyšují vzájemnou kombinací těchto 

léčiv. Významný je také tlumivý účinek zolpidemu, který přetrvává až osm hodin a 

vzhledem k době pádu pacienta mohla být právě přetrvávající sedace jednou z příčin 

pádu. Zolpidem v dávce 10 mg je u pacienta nevhodný vzhledem k jeho věku. Podle 

doporučených postupů je jeho odpovídající dávka pro geriatrické pacienty 5 mg za den.  

Nitráty jsou rizikové, jelikož mohou způsobit OH. Snížení TK navozené isosorbid-

mononitrátem, který pacient užil ráno, mohlo být prohloubeno následným užitím 

glycerol-trinitrátu při pociťované stenokardii. Rychlá vazodilatace navozená glycerol-

trinitrátem mohla vést k prudkému poklesu TK a navození OH až synkopy.  



50 
 

V dokumentaci pacienta není indikace pro amiodaron. Je možné se domnívat, že pacient 

trpí poruchami srdečního rytmu v souvislosti s ischemickou chorobou srdeční. V lékové 

anamnéze je významná LI amiodaronu se simvastatinem (simvastatin je substrátem 

cytochromu P450 izoformy 3A4, amiodaron je silným inhibitorem tohoto enzymu). 

Tato interakce vede ke zvýšení hladiny simvastatinu a k projevu NÚ jako jsou bolesti 

svalů a únava. Další významnou LI představuje kombinace amiodaronu s pikosíranem 

sodným a dalšími laxativy. Vlivem působení těchto léčiv dochází ke snížení hladiny 

draslíku, což může přispívat ke vzniku poruchy srdečního rytmu. Amiodaron také není 

vhodným léčivem vzhledem k věku pacienta, jelikož prodlužuje QT interval a 

podporuje vznik arytmií typu Torsades de pointes.  

Značné množství laxativ (laktulóza, glycerol, pikosíran sodný) může vést k průjmům a 

ztrátám tekutin a elektrolytů. Tyto ztráty opět podporují vznik arytmií. Dehydratace 

často vede k hypotenzi. Riziko vzniku OH navíc zvyšuje trimetazidin a nitráty.  

Ačkoliv omeprazol není označen jako rizikové léčivo, jeho dlouhodobé užívání vede 

k nedostatečnému vstřebávání hořčíku, což se projevuje únavou až křečemi ve svalech. 

Dlouhodobé užívání také inhibuje tvorbu tzv. vnitřního faktoru, který je nezbytný              

pro vstřebávání vitaminu B12 a správnou krvetvorbu. Nedostatek vitaminu B12 může 

zhoršovat anémii, kterou pacient trpí.  

Závěr 

U pacienta je přítomno několik rizikových faktorů, jejichž působení mohlo podpořit 

vznik pádu. Významný rizikový faktor představují hlavně užívaná léčiva. Pacient užívá 

velké množství rizikových léčiv, která mohla způsobit pád navozením OH, přetrvávající 

somnolencí nebo únavou svalů. Kazuistika zachycuje rizkové signály vzniku pádu 

zejména v oblasti léčiv. Vzhledem k přítomným LI a věku pacienta by bylo vhodné 

zvážit úpravu farmakoterapie a pravidelné monitorování pacienta.  

 

 

 

 

 

 



51 
 

Kazuistika 2 

Žena, 51 let                                 

Pád mezi 12. a 16. hodinou, riziková okolnost neznámá, mechanismus vzniku pádu –

přesun z invalidního vozíku na lůžko bez dopomoci.  

Údaje z anamnézy                        

Gonartróza, artróza ramene, artróza ruky, onemocnění lumbálních meziobratlových 

plotének, neurčená inkontinence moči, AH, deprese. 

Užívaná léčiva                      

Metamizol (podle potřeby, max. 1 ampule po 6 hod.), esomeprazol 40 mg (1-0-0), 

bisakodyl 5 mg (podle potřeby, 1-2 tablety denně), levothyroxin 75 mg (1-0-0), 

amitriptylin 28,3 mg (0-0-1), distigmin 5 mg (1-0-0), citalopram 20 mg (1-0-0), 

klonazepam 2,5 mg/ml (0-0-0-15), pregabalin 75 mg (1-0-2), zolpidem 10 mg (při 

nespavosti, 0,5 – 1 tableta), oxykodon 80 mg s pozvolným uvolňováním (1-0-1). 

Všechna léčiva byla užívána dlouhodobě. 

Zhodnocení                              

Rizikové faktory: onemocnění (pohybové nemoci, AH, deprese, inkontinence), léčiva 

(distigmin, amitriptylin, citalopram, klonazepam, zolpidem, oxykodon, pregabalin). 

V lékové anamnéze je značné množství léčiv s tlumivým účinkem (zolpidem, 

citalopram, amitriptylin, pregabalin, klonazepam, oxykodon). Pacientka užívá dvě 

léčiva potlačující depresi (amitriptylin a citalopram), zejména amitriptylin navozuje 

anticholinergní NÚ jako jsou zmatenost, poruchy vizu, zácpa a změny TK ať už je 

užíván jako antidepresivum nebo koanalgetikum. Jelikož pacientka užívá bisakodyl, lze 

předpokládat výskyt lékově navozené zácpy. Oxykodon je užíván v lékové formě 

s pozvolným uvolňováním, což prodlužuje jeho tlumivý účinek. Amitriptylin a 

pregabalin mohou způsobovat zmatenost a dezorientaci, závrať, neostré vidění a OH, 

kterou navíc prohlubuje distigmin.  

Závěr                                

Pacientka užívá velké množství léčiv, která mohla způsobit pád vlivem přetrvávající 

sedace a zhoršené orientace pacientky v prostoru. Nelze vyloučit ani vzniklou závrať 

v důsledku změny polohy pacientky při přesunu na lůžko.  

V tomto případě by bylo vhodné zvážit revizi antidepresivní případně analgetické 

terapie, zejména náhradu amitriptilynu za bezpečnější alternativu.  
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3 Diskuze 

Pády pacientů jsou jedním z nejčastějších problémů ve ZZ. Aby bylo možné pádům 

předcházet, je nezbytné aktivně vyhledávat a analyzovat faktory vedoucí ke vzniku 

pádu. Tato práce charakterizuje nejčastější okolnosti doprovázející pády a hodnotí vliv 

rizikových faktorů, zejména pak medikace na riziko vzniku pádu.  

 

Pohlaví a věk spadlých pacientů 

Celkový počet hodnocených pacientů byl 67. Zastoupení žen a mužů mezi spadlými 

pacienty bylo téměř shodné. Tito pacienti prodělali celkem 79 pádů. Ženy prodělaly 42 

pádů, muži 37 pádů. Podle výsledků Joint Commission Resources jsou k pádům ve ZZ 

náchylnější muži, v domácím prostředí naopak ženy. [2] Zaměření ZZ, rozdíly mezi 

jednotlivými ZZ a odlišná skladba hospitalizovaných pacientů však mohou významně 

ovlivňovat zastoupení žen a mužů mezi spadlými pacienty.  

Věk spadlých pacientů byl od 4 let do 88 let. Nejmenší podíl spadlých pacientů 

zaujímaly děti ve věku do 14 let. Lze předpokládat, že malé množství dětských pacientů 

s pádem bylo pravděpodobně z důvodu nízkého počtu hospitalizovaných pacientů v této 

věkové kategorii ve ZZ. Přes dvě třetiny spadlých pacientů zaujímali geriatričtí pacienti 

ve věku nad 65 let. Počet pacientů s pádem se postupně zvyšoval ve vyšších věkových 

kategoriíích. Významný nárůst pádů nastal u pacientů starších 55 let. Ve věkové 

kategorii 55 až 64 let spadlo dvakrát tolik pacientů než ve věkové kategorii o dekádu 

mladších pacientů. Nejvyšší počet spadlých pacientů byl ve věkové kategorii 75 až 84 

let. U pacientů starších než 85 let došlo k mírnému poklesu počtu pádů. Tento pokles 

může být vysvětlen menším počtem hospitalizovaných pacientů v této věkové kategorii. 

Výsledky hodnocení závislosti pádů na věku se shodují s výsledky dostupných studií, 

které zaznamenávají vyšší výskyt pádů s rostoucím věkem a klasifikují věk nad 65 let 

jako samostatný rizikový faktor pádu. [7]  

U geriatrických pacientů je nezbytné zachycovat signály rizika pádu vyplývající 

z involučních změn a respektovat odlišné projevy mnohých onemocnění u geriatrických 

pacientů. Zejména kardiovaskulární onemocnění mají mnohdy specifický průběh, 

častěji se vyskytuje izolovaná AH, která je problematická jak pro výskyt komplikací 

vyplývajících z vysokého STK, tak z velkého poklesu DTK během terapie 

antihypertenzivy, kdy může docházet k nedostatečné látkové výměně mezi krví a 
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tkáněmi. Také akutní projevy ischemické choroby srdeční mají často závažné následky, 

jelikož u geriatrických pacientů bývá snížená vnímavost k projevům ischemie 

v důsledku involučích změn, přítomných komplikací DM nebo užívaných léčiv (např. 

opioidů) a častěji se vyskytuje tzv. tichá ischemie. [11] [12]   

Další zachycené signály poskytuje farmakoterapie těchto pacientů. S postupujícími 

změnami organismu dochází ke změnám farmakokinetiky i farmakodynamiky léčiv, se 

kterými je nezbytné při volbě terapie počítat. Geriatričtí pacienti jsou náchylnější 

k projevu NÚ jako je OH, synkopa, arytmie, sedace, deprese, zmatenost, 

parkinsonismus, obstipace, poruchy vizu a sluchu, závrať apod. [20] Je nezbytné 

upravovat medikaci vzhledem k přítomným komorbiditám, kognitivním schopnostem 

pacienta a pečlivěji zvažovat poměr přínosu a rizika pro konkrétní pacienty.  

 

Riziková onemocnění spadlých pacientů 

Z hodnocení onemocnění vyplývá, že každý z pacientů trpěl alespoň jedním rizikovým 

onemocněním. Průměrný počet se pohyboval mezi 3 až 4 rizikovými onemocněními          

na jednoho pacienta. Pacienti trpěli nejméně jedním rizikovým onemocněním, nejvíce 

pak devíti rizikovými onemocněními. Jednu třetinu představovali pacienti se třemi 

rizikovými onemocněními, druhou třetinu pacienti trpící čtyřmi rizikovými 

onemocněními.  

Přes 3/4 spadlých pacientů trpěly určitým typem poruchy pohybového aparátu. Tyto 

poruchy zahrnovaly onemocnění muskuloskeletálního systému a onemocnění nervové 

soustavy projevující se zhoršenou pohyblivostí. Omezená pohyblivost, zhoršená 

motorika, narušená schopnost udržení rovnováhy a používání kompenzačních pomůcek 

představují faktory, které mohly zvýšit riziko pádu. Jedna třetina pacientů byla upoutána 

na invalidní vozík a třetina těchto pacientů skutečně prodělala pád. Další problém 

představovala chronická bolest a její komplikace jako poruchy spánku, úzkost a 

deprese. Tyto komplikace, které často doprovázely onemocnění pohybového aparátu, 

jsou dalšími rizikovými faktory pro pád a impulzem pro indikaci dalších léčiv.  

Významným rizikovým onemocněním byla také AH, kterou trpěly 2/3 všech pacientů. 

AH je riziková nejen v důsledku zvýšené pravděpodobnosti výskytu akutní CMP, IM a 

srdečního selhání, ale zejména v důsledku radikálního snižování TK u pacientů 

s vysokými hodnotami STK a také v důsledku kolísání TK během dne, které úzce 
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souvisí s výskytem OH. Jak uvádí studie Hypertension, Orthostatic Hypotension, and 

the Risk of Falls in a Community-Dwelling Elderly Population (Gangavati A, 2011), 

riziko OH je 2,5krát vyšší právě u osob se závažnou hypertenzí. [24] AH společně 

s dalšími kardiovaskulárními onemocněními (srdeční selhání, arytmie, ischemická 

choroba srdeční) tvořila nejvíce zastoupenou skupinu onemocnění.  

Kromě výskytu OH a synkopy mohou být kardiovaskulární onemocnění riziková pro 

pád v důsledku projevu symptomů jako jsou zvýšená únava, bolesti hlavy, poruchy 

soustředění, dušnost, intolerance fyzické zátěže, snížená fyzická a psychická aktivita, 

somnolence apod. Důležitým opatřením je vyhledávání pacientů s dosud 

nediagnostikovanou AH, kteří mají vysoké riziko projevu dalšího kardiovaskulárního 

onemocnění. Nedílnou součástí efektivní péče je důraz na prevenci. Dále pak omezení a 

racionalizace farmakoterapie přispívající k projevu kardiovaskulárního onemocnění 

např. antiflogistická terapie (glukokortikoidy, NSAID), některé kontracepční přípravky. 

[50]      

Na třetí pozici nejčastěji zastoupených onemocnění u spadlých pacientů, byl DM, 

kterým trpěla třetina pacientů a deprese, vyskytující se také téměř u jedné třetiny 

pacientů.  

DM je rizikovým faktorem pro pád a to zejména v souvislosti s vyšším věkem. Jak 

uvádí studie Understanding the Relationship between Type 2 Diabetes Mellitus and 

Falls in Older Adults (Mettelinge R, 2013), 40 % hodnocených pacientů trpících DM  

mělo zkušenosti s pádem. [48] DM se často vyskytuje v rámci metabolického 

syndromu, tj. současně s AH, obezitou, dyslipidemií, hyperurikémií a 

hyperkoaguabilitou. [50] V počínajících stádiích DM (tzv. prediabetes) se vyskytují 

zejména únava, svalová slabost, dehydratace, somnolence a závratě. V pokročilém 

stadiu pak dochází ke komplikacím postihujícím renální systém, zrak, nervovou 

soustavu a kardiovaskulární systém. Všechny tyto symptomy a komplikace mohou mít 

určitý vliv na riziko vzniku pádu. Nejzávažnější komplikaci pak představuje 

hyperglykemické koma, kdy dochází k závažné poruše srdečního rytmu a vědomí a pád 

je prakticky nevyhnutelným důsledkem. Rizika však vyplývají i z farmakoterapie DM, 

jak je uvedeno v podkapitole ,,Riziková medikace u spadlých pacientů“. [47] [77] 

U pacientů se dále vyskytovala deprese. Prevalence deprese je obecně vyšší u pacientů s 

DM, Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, chronickou bolestí a u 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gangavati%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21391928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roman%20de%20Mettelinge%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23825617
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pacientů, kteří prodělali IM nebo CMP. Vzhledem k velkému zastoupení uvedených 

onemocnění v souboru hodnocených pacientů, je možné odhadovat souvislosti mezi 

těmito onemocněními a depresí. Deprese může potencovat riziko pádu představované 

ostatními rizikovými faktory v důsledku poruch pozornosti a orientace, zmatenosti, 

únavy, somnolence apod. V rámci efektivní terapie deprese a prevence vzniku jejích 

komplikací je nezbytné pátrat po příčinách deprese, zachycovat signály poukazující             

na počínající depresi  a  volit kombinaci nefarmakologických opatření a medikace, která 

je pro pacienta vhodná a bezpečná. [50] 

 

Riziková medikace u spadlých pacientů 

Žádný z pacientů, kteří prodělali pád, nebyl bez medikace. Nejpočetnější skupinu tvořili 

pacienti užívající současně 8 léčiv a pacienti užívající současně 9 léčiv. Nejnižší počet 

užívaných léčiv představovalo jedno léčivo, nejvyšší počet užívaných léčiv byl 20.  

Ze zařazení léčiv do rizikových skupin vyplývá, že téměř všichni pacienti s pádem 

užívali rizikovou medikaci. Průměrný počet současně užívaných rizikových léčiv se 

pohyboval mezi 4 až 5 na jednoho pacienta. Nebyly přítomny významné rozdíly v počtu 

všech užívaných léčiv ani rizikových léčiv u mužů a žen. Bez rizikové medikace bylo 

pouze necelých 5 % spadlých pacientů. Nejvyšší počet současně užívaných rizikových 

léčiv byl 9.  

Nejčastěji užívanými léčivy byla antihypertenziva, která užívaly přes 2/3 pacientů. 

Z této skupiny byly zastoupeny ACE inhibitory, BB, diuretika, blokátory kalciových 

kanálů a ostatní v sestupném pořadí podle zastoupení ve skupině léčiv. Toto zastoupení 

jednotlivých druhů antihypertenziv se shoduje se studií Antihypertensive medications 

and serious fall injuries in a nationally representative sample of older adults (Tinetti 

ME, 2014), která prokázala významný vliv užívání antihypertenziv na riziko vzniku 

pádu a to nejčastěji vlivem rychlého poklesu TK doprovázeného závratí až synkopou. 

Studie dále poukazuje na vyšší riziko u pacientů, kteří s antihypertenzivní terapií teprve 

začínají. Jelikož však všichni hodnocení pacienti užívali svá léčiva dlouhodobě, nebylo 

možné tuto skutečnost posoudit. [61]  

Antihypertenziva byla často používána v kombinacích. Kombinací léčiv lze dosáhnout 

významného snížení TK, avšak zvyšuje se i pravděpodobnost výskytu NÚ. [61] 

Zvýšené riziko vyplývající z antihypertenzivní terapie se vyskytuje především u 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tinetti%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24567036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tinetti%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24567036
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geriatrických pacientů. V důsledku snížené citlivosti baroreceptorů, snížené schopnosti 

reflexní tachykardie a vazokonstrikce kapacitních cév dochází mnohem častěji k pádům 

v důsledku OH. Riziko dehydratace často přítomné u seniorů se zvyšuje užíváním 

diuretik a vede k projevu somnolence, únavy a obstipace. Obstipace indukuje preskripci 

laxativ, která dále zvyšují ztráty vody a elektrolytů. Lékově navozená dehydratace se 

tak v důsledku preskripční kaskády prohlubuje a přidávají se další komplikace jako 

poruchy minerálové rovnováhy, acidobazické rovnováhy a poruchy srdečního rytmu. 

[11] [12] [15] [61] 

Pro minimalizaci rizika projevu NÚ včetně pádů je nezbytné zvolit medikaci vhodnou 

pro konkrétního pacienta s ohledem na stupeň AH a přítomné komorbidity. Podle 

uváděných zdrojů jsou kombinací volby k terapii AH ACE inhibitory a blokátory 

kalciových kanálů. V případě městnání lze kombinaci doplnit o diuretika, v případě 

přítomné ischemie nebo arytmie jsou vhodnou složkou kombinace BB. Léčba AH by 

měla kromě farmakoterapie zahrnovat i režimová opatření, jejichž častá absence může 

být jedním z faktorů neefektivní terapie. [50] 

Nezbytné je i monitorování reakce pacienta na zvolenou terapii. Pokud dochází vlivem 

užívaných léčiv k vysokým výkyvům TK a častým projevům OH, je nezbytné 

antihypertenzivní terapii přehodnotit. V případě opakovaných pádů vlivem OH může 

být zvážena možnost méně těsné kontroly TK a i přes riziko kardiovaskulárních a 

cerebrovaskulárních onemocnění u daného pacienta tolerovat o něco vyšší hodnoty TK. 

Dále je potřeba omezit LI vedoucí k nedostatečně účinné léčbě, navyšování medikace a 

zvýšenému projevu NÚ. Např. téměř polovina hodnocených pacientů užívala současně 

s antihypertenzivy NSAID, která ovlivněním renálních funkcí vedou k retenci sodíku, 

zadržování vody a snižování účinků antihypertenziv. [50] V tomto případě je potřeba 

racionálně postupovat při volbě analgetické terapie např. volit lokální lékové formy, 

kombinované přípravky u silné bolesti, adjuvantní léčiva u neuralgií a neuropatické 

bolesti nebo NSAID nahradit paracetamolem.  

Druhou nejvíce zastoupenou skupinu rizikových léčiv tvořila anxiolytika a 

hypnosedativa. V rámci těchto skupin byly zastoupeny pouze BZD a zolpidem                    

v poměru 9:13. Podle dostupných studií jsou z hlediska pádu rizikovější BZD, přičemž 

názory na rizikovost dlouhodobě a krátkodobě působících BZD se u jednotlivých studií 

liší. [67] [69] V souboru hodnocených pacientů byl poměr dlouhodobých BZD 

(diazepam, klonazepam) a střednědobých až krátkodobých BZD (alprazolam, 
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bromazepam, midazolam) 4:5. Vzhledem k velkému počtu pádů pacientů v ranních 

hodinách, lze předpokládat souvislost s BZD užívanými před spaním a pády. Jelikož 

tlumivý účinek zolpidemu přetrvává přibližně osm hodin, je pravděpodobný také jeho 

vliv na pády pacientů mezi 4. až 8. hodinou ranní. Souvislost může být i mezi pády a 

BZD užívanými pro sedativní a anxiolytické účinky během dne vlivem útlumu CNS, 

navození svalové relaxace a ovlivnění psychomotorických funkcí. Jak uvádí mnohé 

studie, rizikovost BZD se zvyšuje se zvyšujícím se věkem a v důsledku LI a to zejména 

s ostatními hypnosedativy, antidepresivy, antiepileptiky, opioidy, antipsychotiky a 

antidiabetiky. [67] [68] [69] Všechna tato léčiva byla v hodnoceném souboru hojně 

zastoupena a to zejména u pacientů ve věku nad 65 let.  

Třetí nejpočetnější skupinu užívaných rizikových léčiv tvořila antidepresiva. Tato léčiva 

byla užívána téměř polovinou hodnocených pacientů. Nejvíce zastoupená ve skupině 

antidepresiv byla SSRI, TCA, venlafaxin a mirtazapin. Rizikovost jednotlivých skupin 

antidepresiv z hlediska pádu se liší. Podle studie Falls, depression and antidepressants 

in later life: a large primary care appraisal (Kerse N, 2008) jsou pro pád nejrizikovější 

právě SSRI. [64] 
 
Studie Antidepressants and the risk of falls among nursing home 

residents (Thapa PB, 1998) naopak poukazuje na vyšší rizikovost TCA a to v důsledku 

navození anticholinergních NÚ jako jsou OH, kognitivní a psychomotorické poruchy. 

Pravděpodobnost projevu těchto NÚ se opět zvyšuje se zvyšujícím se věkem pacientů 

v důsledku interakce s involučními změnami a častějšími komorbiditami geriatrických 

pacientů. [65]  

Významný signál pro identifikaci počínající deprese poskytují některá léčiva a délka 

jejich užívání. Deprese navozená léčivy se nejčastěji vyskytuje při dlouhodobém 

užívání glukokortikoidů, některých antiepileptik (např. gabapentinu, levetiracetamu a 

topiramátu) a dopaminergních látek. Léčiva jako BB, theofylin nebo indometacin pak 

mohou navozovat epizodické stavy deprese. K manifestaci latentní deprese přispívají 

zejména BZD a zolpidem. [50] Vzhledem k velkému potenciálu navození NÚ a LI je 

nezbytné preskripci těchto léčiv pečlivě zvažovat zejména u pacientů užívajících větší 

počet léčiv a u geriatrických pacientů. Starší jedinci jsou náchylnější k projevu polékové 

deprese v důsledku přirozeného úbytku neuromediátorů, změn citlivosti centrálních 

receptorů a aktivity některých enzymů. [13] V tomto případě je nezbytné volit terapii 

uvedenými léčivy a antidepresivní terapii co nejopatrněji s ohledem na komorbidity 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kerse%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18560599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thapa%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9744971
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(např. kognitivní stav pacienta, neurodegenerativní onemocnění, glaukom, 

kardiovaskulární onemocnění apod.) a medikaci pacienta.  

Jedna čtvrtina pacientů užívala antiepileptika. Nejvíce zastoupena byla antiepileptika 

třetí generace - gabapentin, pregabalin, lamotrigin a levetiracetam. Tato léčiva jsou 

podle dostupných informací považována za nejbezpečnější, jejich vliv na pád však nelze 

zcela vyloučit, jelikož mohou způsobovat únavu, ospalost, deprese a závratě a to 

v různé míře v závislosti na individuálních kofaktorech jednotlivých pacientů. [50] [89] 

Významně zastoupená byla také opioidní analgetika, která užívalo přes 25 % pacientů. 

V rámci této skupiny byl nejčastěji užíván tramadol a to v kombinaci s paracetamolem. 

Menší počet pacientů užíval kodein v kombinaci s paracetamolem, oxykodon nebo 

samotný tramadol. Ačkoliv tyto opioidy mohou podle souhrnu údajů o přípravku 

způsobovat závratě, únavu, náhlé změny TK a vést tak k pádu, nepatří tyto slabé 

opioidy mezi nejrizikovější z hlediska pádu. Riziko pádu je zvýšené zejména po 

zahájení užívání tramadolu v důsledku náhlých krátkodobých poruch hybnosti. [50] [73] 

Ze zdravotnické dokumentace hodnocených pacientů však bylo zřejmé, že všichni 

užívali tramadol dlouhodobě. Kombinace s paracetamolem navíc umožňuje podávat 

nižší dávky tramadolu a kodeinu, čímž se projevy NÚ snižují. 

Téměř 20 % pacientů užívalo léčiva k terapii DM. Nejhojněji byly zastoupené inzuliny 

a biguanidy (metformin) ze skupiny perorálních antidiabetik, méně pak DSU. Podle 

mnohých studií právě inzuliny představují riziko pro vznik pádu v důsledku navození 

hypoglykémie. [78] [79] Jedním z faktorů přispívajících k projevu NÚ a pádu může být 

také non-compliance pacienta. Terapie DM může být pro pacienty náročná z hlediska 

složitého dávkového schématu a také samotné aplikace inzulinů. K terapii pokročilých 

stadií DM se často používají kombinace léčiv. V důsledku non-compliance (úmyslné 

nebo neúmyslné) pacienta v jednotlivých oblastech terapie DM jako jsou příjem potravy 

v určitém časovém intervalu po aplikaci inzulinů a užití PAD, fyzická aktivita, aplikace 

inzulinu, rozlišování dlouhodobých a krátkodobých inzulinů apod. může dojít k projevu 

závažných NÚ často vyúsťujících v pád (např. hyperglykemické koma, hypoglykemické 

koma, laktátová acidóza). [77] Pro efektivní a bezpečnou terapii je nezbytné, aby 

pacient pochopil strategii léčby DM a přijal za své všechny zásady terapie a doporučení. 

Zde je velký prostor pro uplatnění klinických farmaceutů a lékárníků, kteří se v rámci 

individuálních konzultací mohou podílet na edukaci a motivaci pacienta a 

minimalizovat tak rizika vyplývající z terapie.  
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Okolnosti pádu  

Jako okolnosti pádu byly vyhodnocovány následující kategorie – místo pádu, 

přítomnost rizikových okolností, doba pádu, ztráta vědomí doprovázející pád, 

mechanismus vzniku pádu a zranění v důsledku pádu. 

Z výsledků hodnocení místa pádů vyplývá, že k více než polovině pádů došlo na pokoji 

pacienta. Dalšími rizikovými místy pro pád byly koupelna a toalety. V souvislosti 

s počtem pádů v těchto místech se lze zamýšlet nad pravděpodobnou příčinou pádů: 

 nevhodné rozmístění nábytku v pokojích, 

 nestabilní, nezajištěný nábytek (např. stolek na kolečkách apod.), 

 nedostatek prostoru na pokojích, 

 nerovná podlaha (např. vysoké prahy), 

 mokrá a kluzká podlaha v koupelně, 

 nepřítomnost madel a opor pro zachycení,  

 nedostatečné osvětlení,  

 nepoučení pacienta o nutnosti přivolání doprovodu při vstávání z lůžka,  

 non-compliantní chování pacienta (např. nepřivolání doprovodu, nerozsvícení 

světla). [3] [4] 

Vyhodnocení pádů z hlediska výše uvedených rizikových okolností pádu ukázalo, že 

riziková okolnost byla známá pouze v jedné třetině případů, přičemž nejčastěji se 

jednalo o nerozsvícení světla při přesunu na toaletu a nepřivolání pomoci při vstávání 

z lůžka. Ve zbylých dvou třetinách případů došlo k pádu, aniž by byla přítomna riziková 

okolnost (např. mechanická překážka).  

Množství pádů v jednotlivých denních časových intervalech se významně nelišilo. 

K nejmenšímu počtu pádů došlo v nočních hodinách v době od 20 do 4 hodin. Ke 

čtvrtině všech pádů došlo v době mezi 4. až 8. hodinou. Jak znázorňuje Tabulka 8, více 

než polovina pacientů užívala léčiva s hypnosedativními účinky. Z údaje o počtu pádů 

v ranních hodinách lze uvažovat nad možným vlivem hypnosedativ na pád. Podle 

dostupných studií zejména BZD významně zvyšují riziko pádu v ranních hodinách 

v důsledku přítomné sedace a zmatenosti po probuzení stejně tak jako zolpidem, jehož 

účinky mohou přetrvávat až do ranních hodin. [67] [68] [69] 

Ztráta vědomí předcházela pouze jednomu pádu. Údaje uváděné spadlými pacienty však 

není možné považovat za jednoznačné, jelikož vlivem přechodného výpadku paměti 
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(např. během synkopy) si pacienti nemuseli na ztrátu vědomí pamatovat nebo tuto 

okolnost nepovažovali za důležitou a tudíž ji při následném dotazování neuvedli. 

Z výsledků tedy nelze poukazovat na souvislost mezi ztrátou vědomí a pády. 

Hodnocení okolností pádu ukazuje, že k největšímu počtu pádů došlo vlivem ztráty 

rovnováhy. Tato skutečnost poukazuje na fakt, že příčinou pádu mohly být 

nejpravděpodobněji projevy přítomného onemocnění nebo užívaná léčiva. Další 

nejčastější příčinu pádu představoval pád z invalidního vozíku. V této souvislosti se je 

třeba zamýšlet nad možnými příčinami těchto pádů, které jsou již uvedené v odstavci 

shrnujícím místa pádu.  

V důsledku pádu vzniklo poranění téměř u poloviny pádů mužů na rozdíl od žen, které 

se poranily pouze v jedné třetině případů pádu. Vzhledem k celkovému počtu pádů žen 

a mužů však nebyla stanovena významná souvislost mezi pohlavím a poraněním 

vzniklým v důsledku pádu. Z provedeného výzkumu vyplývá, že k poranění došlo              

ve  38 % pádů. Tento údaj odpovídá statistikám, uvádějícím, že přibližně ve 40 % pádů 

dochází ke zranění. [88] 

Ačkoliv zastoupení jednotlivých rizikových faktorů se nepochybně liší podle typu a 

zaměření ZZ a také v rámci jednotlivých oddělení daného ZZ, okolnosti vzniku pádu 

jsou obdobné, což dokazuje srovnání výsladků práce např. se studií provedenou 

Thomayerovou nemocnicí v Praze. [88]  

 

Opatření 

Aby bylo možné pádům předcházet je nezbytné hledat a analyzovat jejich příčiny. 

K pádu ve ZZ může příspívat i rozdíl mezi domácím a nemocničním prostředím. I přes 

skutečnost, že k velkému počtu pádů dochází vlivem mechanické příčiny (viz Tabulka 

16), nelze vyloučit ani vliv užívané medikace. Jak ukazují výsledky, téměř všichni 

pacienti, kteří prodělali pád užívali rizikovou medikaci.  

Je zřejmé, že hledání příčin pádů je nezbytnou součástí práce zdravotnického personálu. 

Znalost příčin umožňuje aktivní vyhledávání rizikových faktorů a citlivější zachycování 

signálů o riziku. Následně je tak možné včasné zavedení bezpečnostních opatření. 

Důležité je, aby se preventivní opatření nezaměřovala pouze na bezpečnost místností a 

prostorů (nestabilní nábytek, nezabrzděná kolečka postele, nedostatečné osvětlení 
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apod.) a označování rizikových pacientů, ale také na medikaci pacientů, jelikož 

nežádoucí projevy léčiv jsou příčinou 10 až 20 % všech pádů. [7] 

V rámci prevence pádů se je potřeba zaměřit na skupiny pacientů, které jsou rizikové 

z hlediska věku, přítomných onemocnění nebo rizikové medikace. Součástí týmu 

pečujícího o pacienty by měl být odborník na problematiku léčiv. V oblasti 

farmakoterapie je velký prostor pro uplatnění klinických farmaceutů, kteří se mohou 

podílet na zachycování méně zřejmých signálů rizika, racionální volbě farmakoterapie, 

monitorování reakce pacientů na aplikovanou farmakoterapii a provádět průběžnou 

revizi farmakoterapie. Neustálou kontrolou farmakoterapie a jejím porovnáváním 

s klinickými výsledky a laboratorními hodnotami pacientů mohou kliničtí farmaceuti 

pomoci odhalit méně známé NÚ, LI a souvislosti mezi negativní reakcí pacienta a 

užívanými léčivy. Analýzou faktorů přítomných u jednotlivých pacientů hodnotí 

klinickou významnost a stanovují míru rizika vyplývajícího z farmakoterapie                    

pro konkrétní pacienty. Společně s lékaři se podílejí na stanovení efektivní strategie 

léčby kombinující nefarmakologickou léčbu a farmakoterapii a na vyhledávání 

nejbezpečnějších alternativ léčiv, které budou u pacienta dostatečně účinné a přitom 

minimálně rizikové s ohledem na přítomné komorbidity, LI a individuální predispozice 

pro výskyt NÚ. [55]  

Jelikož jsou podle dostupných studií pády jednou z nejčastějších příčin hospitalizace [7] 

[8], je nezbytné vyhledávat signály rizika pádu nejen u hospitalizovaných pacientů, ale 

také u ambulantních pacientů. Ambulantní praxe nabízí velký prostor pro aktivní 

zapojení lékárníků do procesu vyhledávání rizik. I přes omezené množství informací o 

pacientovi, které mají lékárníci k dispozici, mohou zachytit některé signály rizika pádu 

a vhodnou intervencí této události předejít. Lékárníci mohou minimalizovat riziko 

projevu NÚ s následným pádem v domácím prostředí a pomoci tak snížit počet pacientů 

hospitalizovaných v důsledku pádu. 

Význam lékárníků a především klinických farmaceutů spočívá také v možnosti 

působení na pacienty a jejich ovlivňování za účelem zefektivnění individuální terapie. 

Odborné znalosti a komunikačních dovednosti je možné využít k navození terapeutické 

aliance, motivaci pacientů a podpoře adherence k léčbě. V rámci konzultací mohou 

lékárníci nebo kliničtí farmaceuti srozumitelným způsobem vysvětlit pacientům 

strategii léčby, zásady terapie (např. rozdíl mezi preventivní a úlevovou terapií, nutnost 

kombinace dlouhodobě a krátkodobě působících inzulinů, složitější dávkové schéma  
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jednotlivých léčiv, správnou manipulaci s jednotlivými lékovými formami apod.), 

přínosy terapie a rizika vyplývající jak z neléčeného onemocnění, tak z užívané 

medikace. Pro efektivní terapii je nezbytné, aby pacienti pochopili důležitost léčby a 

ztotožnili se s jejími zásadami. [50] 

Nedílnou oblastí zájmu klinických farmaceutů je také péče o geriatrické pacienty. 

Involuční změny a častá polymorbidita ovlivňují terapeutickou hodnotu užívaných 

léčiv. Vyskytuje se snížená compliance, narůstá riziko podání nevhodného léčiva. 

Klinický farmaceut zaměřený na tuto problematiku může poskytnout podrobné 

informace o odlišnostech ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv ve stáří a o 

léčivech, která jsou u geriatrických pacientů spojovaná se zvýšeným rizikem (tzv. léčiva 

potenciálně nevhodná ve stáří). Takto se podílí na zvolení účinné a bezpečné alternativy 

a přispívá k dosažení cíle léčby geriatrických pacientů, kterým je individualizovaná a 

racionální preskripce zabezpečená co nejmenším možným počtem léčiv (viz kap. 1.3.1).  

Kliničtí farmaceuti se s využitím moderních poznatků aplikované farmakologie, 

farmakoinformatiky a znalostí risk-managementu zapojují do kultury bezpečnosti 

terapie, pomáhají racionalizovat terapii, identifikovat signály rizika, maximalizovat její 

přínosy a minimalizovat rizika, zvyšovat nákladovou efektivitu zdravotní péče a 

rozvíjejí multidisciplinární spolupráci v týmu zdravotnických pracovníků. Výsledkem 

spolupráce je pak vyšší kvalita poskytované zdravotní péče. [53] 

Výsledky práce také ukazují oblasti, které je možné dále zkoumat a analyzovat a které 

lze rozvinout v rámci dalších projektů. Zejména pak problematika jednotlivých léčiv 

vedoucích svým působením k pádu nabízí širokou škálu směrů, kterými se 

lze podrobněji zabývat. Cílem dalšího výzkumu může být ověřování vztahů mezi 

expozicí stanoveným léčivům popřípadě jejich kombinacím a rizikem vzniku pádu, dále 

pak stanovení míry vlivu léčiv na riziko vzniku pádu v jednotlivých populacích                  

na základě porovnávání s kontrolními skupinami. Přesnější výsledky pak mohou 

pomoci ke zlepšení zachycování méně zřetelných signálů rizika a přispět tak ke zvýšení 

bezpečnosti farmakoterapie a kvality poskytované péče ve ZZ. 

Předložené výsledky není možné zobecňovat na všechny spadlé pacienty ve ZZ                  

na území daného kraje ani na území celé České republiky. Tato práce má velkou řadu 

limitů např. omezenou dobu sběru dat a tudíž nízký počet spadlých pacientů                       

ve sledovaném období. Další limity představovaly zvolení místa a typu ZZ, omezená 
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přístupnost do zdravotnické dokumentace a nedostupnost dokumentace 

hospitalizovaných pacientů, kteří pád neprodělali (tzv. kontrolní skupiny). V důsledku 

tohoto omezení nebylo možné stanovit četnost pádů v souboru všech hospitalizovaných 

pacientů a blíže posoudit míru vlivu jednotlivých rizikových faktorů na pád.  

I přes přítomnost těchto limitů je možné pozorovat jisté souvislosti mezi rizikovými 

faktory a pády hospitalizovaných pacientů, které odrážejí reálnou problematiku pádů u 

hospitalizovaných pacientů ve ZZ na území České republiky.  

Tato práce je zaměřena na zachycování a analýzu signálů zejména v oblasti léčiv, která 

mohou ovlivňovat riziko vzniku pádu. Výsledky průzkumu přinesly nejčastější signály 

rizika vzniku pádu. Pro potvrzení asociace mezi rizikovou medikací a jejím vlivem          

na vznik pádu by bylo potřeba provést rozsáhlejší analytickou 

farmakoepidemiologickou studii např. kohortovou studii nebo studii případů a kontrol.  
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Závěr 

Výsledky této práce ukazují faktory přítomné u pacientů, kteří prodělali pád a které 

mohly mít podíl na vzniku pádu. U pacientů bylo hodnoceno především riziko vzniku 

pádu vyplývající z užívané medikace. Předem stanovený cíl se podařilo splnit. 

Výsledky shrnují signály zejména z oblasti léčiv, které je potřeba aktivně vyhledávat a 

neustále monitorovat. Velké riziko představují zejména léčiva užívaná k terapii depresí, 

poruch spánku a bolesti, která jsou mnohdy první volbou terapie těchto onemocnění  

bez bližšího zkoumání primární příčiny onemocnění a často vedou v důsledku 

nadměrného užívání nebo nevhodných kombinací k projevu NÚ vyúsťujících v pády. 

Další riziko představují antihypertenziva, která jsou mnohdy užívána v kombinacích 

čítajících tři a více léčiv. Problémem při zachycování signálů může být také nedostatek 

informací o pacientovi v důsledku nedostatečného přístupu farmaceutů ke zdravotnické 

dokumentaci a nedostatečné komunikace s lékaři.  

Důležitým nástrojem pro zajištění bezpečnosti hospitalizovaných pacientů a                      

pro dosažení cílů zdravotnické péče by mělo být aktivní vyhledávání rizikových 

faktorů, monitorování stavu pacienta, pravidelná revize farmakoterapie a její 

přizpůsobování měnícímu se stavu pacienta. Nezbytným předpokladem pro poskytování 

kvalitní péče je pak spolupráce zdravotnických pracovníků na všech úrovních 

poskytování péče. 
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Příloha I Charakteristika souboru podle všech užívaných léčiv (N = 67)  

Léčiva, absolutní četnost, relativní četnost (%) 

agomelatin 1 1,49 kys. valproová 5 7,46    

alfuzosin 1 1,49 laktulóza 10 14,93 

alopurinol 10 14,93 lamotrigin 1 1,49 

alprazolam 5 7,46 latanoprost 3 4,48 

amantadin 1 1,49 
léčiva k terapii onemocnění 

jater 
1 1,49 

ambroxol 1 1,49 lerkanidipin 2 2,99 

amiodaron 4 5,97 levetiracetam 1 1,49 

amitriptylin 1 1,49 
levodopa a inhibitor 

dekarboxylázy 
2 2,99 

amlodipin 8 11,94 levothyroxin, sodná sůl 17 23,88 

antitusika, expektorancia 1 1,49 lisinopril 1 1,49 

atenolol 2 2,99 loperamid 2 2,99 

atorvastatin 14 20,9 lornoxikam 1 1,49 

baklofen 10 14,93 losartan 2 2,99 

bemiparin 11 16,42 losartan, diuretika 1 1,49 

betahistin 2 2,99 magnesium-laktát 4 5,97 

betamethason a atb
1 

1 1,49 medroxyprogesteron 1 1,49 

betaxolol 3 4,48 mefenoxalon 1 1,49 

bikalutamid 1 1,49 melperon 3 4,48 

bisakodyl 1 1,49 memantin 1 1,49 

bisoprolol 8 11,94 mesalazin 1 1,49 

brimonidin 1 1,49 metformin 6 8,96 

bromazepam 4 5,97 metformin, sitagliptin 1 1,49 

budesonid 1 1,49 methylprednisolon 3 4,48 

cetirizin 3 4,48 metoprolol 9 13,43 



 
 

cilazapril 1 1,49 midazolam 1 1,49 

cinakalcet 1 1,49 midodrin 2 2,99 

cinarizin 1 1,49 mirtazapin 3 4,48 

citalopram 11 16,42 moxonidin 1 1,49 

dabigatran-etexilát 1 1,49 multienzymové přípravky  1 1,49 

desmopresin 1 1,49 mupirocin 1 1,49 

dexamethason, antiinfektiva 1 1,49 naftidrofuryl 1 1,49 

diazepam 2 2,99 nebivolol 2 2,99 

digoxin 1 1,49 nitrendipin 2 2,99 

diklofenak 3 4,48 ofloxacin 1 1,49 

diosmin, kombinace 2 2,99 omeprazol 19 28,36 

distigmin 3 4,48 organo-heparinoid 1 1,49 

domperidon 1 1,49 oxykodon 1 1,49 

donepezil 1 1,49 pantoprazol 4 5,97 

escitalopram 6 8,96 paracetamol 4 5,97 

esomeprazol 3 4,48 pentoxifylin 1 1,49 

famotidin 1 1,49 perindopril 8 11,94 

felodipin 1 1,49 perindopril, amlodipin 1 1,49 

fenobarbital 1 1,49 perindopril a diuretika 2 2,99 

fenoterol 1 1,49 pikosíran sodný 2 2,99 

fenytoin 2 2,99 piracetam 6 8,96 

finasterid 2 2,99 pitofenon a analgetika 1 1,49 

fluocinolon-acetonid 1 1,49 prednison 2 2,99 

fluvastatin 1 1,49 pregabalin 6 8,96 

formoterol 1 1,49 primidon 1 1,49 

fosinopril 1 1,49 prokinetika 1 1,49 

furosemid 10 14,93 promethazin 1 1,49 

gabapentin 7 10,45 propiverin 1 1,49 



 
 

ginkgo biloba 1 1,49 pyridostigmin 1 1,49 

gliklazid 1 1,49 ramipril 9 13,43 

glimepirid 2 2,99 ramipril, amlodipin 1 1,49 

gliquidon 1 1,49 rilmenidin 2 2,99 

glycerol 7 10,45 risperidon 1 1,49 

glycerol-trinitrát 3 4,48 rivaroxaban 1 1,49 

hydrochlorothiazid 2 2,99 rosuvastatin 1 1,49 

hydrochlorothiazid, kalium 

šetřící diuretika 
4 5,97 rutosid, kombinace 3 4,48 

hydroxyzin 1 1,49 salbutamol 1 2,99 

chinapril 1 1,49 sertralin 6 1,49 

chinapril, kalium šetřící 

diuretika 
1 1,49 silikony 1 8,96 

chlorid draselný 6 8,96 silymarin 1 1,49 

chlorprotixen 1 1,49 simvastatin 3 1,49 

cholekalciferol 7 10,45 sodná sůl metamizolu 17 4,48 

ibuprofen 8 11,94 solifenacin 1 25,37 

indapamid 1 1,49 spironolakton 6 1,49 

indometacin 1 1,49 
sulfamethoxazol, 

trimethoprim 
1 8,96 

inzulin aspart 2 2,99 takrolimus 2 1,49 

inzulin glargin 1 1,49 tamsulosin 4 2,99 

inzulin lidský 2 2,99 tamsulosin, dutasterid 1 5,97 

inzulin lispro 1 1,49 telmisartan 1 1,49 

inzulin NPH 1 1,49 telmisartan, amlodipin 1 1,49 

ipratropium-bromid 2 2,99 theofylin 3 1,49 

isosorbid-mononitrát 3 4,48 tiaprid 3 4,48 

isradipin 1 1,49 timolol, kombinace 1 4,48 



 
 

jiná atb pro lokální aplikaci 1 1,49 tramadol 6 1,49 

jiná systémová 

antihistaminika  
1 1,49 tramadol, kombinace 9 8,96 

jiné kapiláry stabilizující 

látky 
1 1,49 trandolapril 3 13,43 

kalcitriol 1 1,49 trazodon 2 4,48 

kalcium-pantothenát 1 1,49 trimetazidin 3 2,99 

karbamazepin 2 2,99 trospium 2 4,48 

karvedilol 2 2,99 troxerutin 1 2,99 

klonazepam 6 8,96 valsartan a diuretika 1 1,49 

klopidogrel 3 4,48 vápník, kombinace 2 1,49 

klotrimazol 1 1,49 venlafaxin 2 2,99 

kodein, kombinace 2 2,99 verapamil 1 2,99 

kvetiapin 2 2,99 vitamin B1, kombinace 3 1,49 

kys. acetylsalicylová 23 34,33 warfarin 15 4,48 

kys. alendronová 1 1,49 zolpidem 26 22,39 

kys. listová 1 1,49 železo, kombinace 2 38,81 

Legenda: N = 100 %; 
1
atb - antibiotika 

 

 

 

 

 


