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Název rigorózní práce: Analýza lékových problémů v lůžkovém zdravotnickém zařízení I. 

Úvod: Používání léčiv v klinické praxi s sebou nese riziko výskytu lékových problémů. 

Lékové problémy mohou negativně ovlivnit zdraví pacientů i ekonomickou stránku léčby. 

Proto je potřeba monitorovat a eliminovat jejich výskyt, poukazovat na ně a snažit se jim 

předcházet. 

Cíl práce: Cílem práce bylo zrevidovat zdravotnickou dokumentaci, identifikovat 

a klasifikovat potenciální lékové problémy, u vybraných lékových problémů popsat jejich 

management. 

Metodika: Revize probíhala od 10. do 13. prosince 2013 v rehabilitačním ústavu v České 

republice. Jako zdroj informací byla použita kompletní dokumentace náhodně vybraných 

pacientů. Všechna data byla zaznamenávána do databáze připravené pro potřeby revize. 

Do ní se následně doplňovaly zjištěné potenciální lékové problémy, které byly současně 

klasifikovány dle modifikované PCNE klasifikace V5.01, a přiřadila se k nim související 

léčiva. Z databáze byla všechna data exportována do tabulek programu Microsoft Excel 

a byla zpracována pomocí frekvenční analýzy. Ze všech pacientů bylo dále vybráno šest 

klinických případů, kde byl popsán management lékových problémů v souladu s principy 

metody SAZE. 

Výsledky: Revize zdravotnické dokumentace byla provedena u 99 pacientů, z nichž bylo 

65,7 % žen a 34,3 % mužů, a medián věku dosáhl 68 let. Pacienti užívali průměrně 7,1 léčiv 

a průměrně se u nich vyskytovalo 3,2 potenciálních lékových problémů. Ze všech 



zjištěných potenciálních lékových problémů bylo 54,5 % spojeno s výběrem léčiva 

a 34,3 % s dávkováním léčiva. 

Diskuze a závěr: Při revizi farmakoterapie bylo zjištěno, že se u pacientů v rehabilitačním 

ústavu nacházejí lékové problémy. Vzhledem k tomu by mohla být přínosná činnost 

klinického farmaceuta, prováděná multidisciplinárně ve spolupráci s lékaři a zdravotními 

sestrami, případně i se zapojením pacientů. 


