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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce Mgr. Kateřiny Novákové s názvem "Analýza lékových problémů v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení" si kladla za cíl zrevidovat zdravotnickou dokumentaci a dále identifikovat a 

klasifikovat potenciální lékové problémy. Rozsah práce činí 91 stran s uvedením 125 informačních 

zdrojů.  

Teoretická část je zaměřena na lékové problémy, jejich klasifikaci a identifikaci. Jsou zde vysvětleny 

pojmy jako léková pochybení, nežádoucí lékové problémy, stupně revize farmakoterapie apod. Další 

kapitoly jsou věnovány kultuře bezpečí farmakoterapie i farmakovigilanci. Zvláštní kapitolu tvoří lékové 

problémy typické pro seniorskou populaci, které odráží změny provázející stárnutí organismu a s tím 

související odlišnosti farmakoterapie ve stáří.  

V praktické části pak autorka provedla revizi zdravotnické dokumentace u 99 pacientů 

hospitalizovaných v rehabilitačním ústavu. Přehledně popsala a rozebrala výskyt jednotlivých lékových 

problémů. Šest vybraných klinických případů (kazuistik) bylo hodnoceno podrobněji, včetně 

managementu nalezených lékových problémů metodou SAZE (zde je v metodice na str. 41 chybně 

uvedeno, že signál a změření rizika byly shrnuty při hodnocení do 1 bodu, ve skutečnosti se jednalo o 

analýzu a změření rizika). Chybí údaj o celkovém počtu hospitalizovaných pacientů v rehabilitačním 

ústavu. Nelze tak posoudit, zda vybraných 99 pacientů představovalo reprezentativní vzorek pacientů. 

Není přesně uvedeno, jak byl proveden výběr pacientů. Tabulka 3 na str. 43 uvádí procentuální 

zastoupení pacientů podle umístění na odděleních ústavu v souboru vybraných 99 pacientů. Bylo by 

vhodné znát též podíl vybraných pacientů z celkového počtu hospitalizovaných pacientů na daném 

oddělení. Výsledky uváděné v textu jsou občas trochu nejasné, avšak vše je prezentováno i formou 

tabulek, kde jsou hodnoty většinou dobře popsány. (Pozn. Je zbytečné a matoucí uvádět denominátor 

N = 100% u tabulek, kde nejsou žádná data v procentech, ale průměr a SD) 

Práce je cenná zejména tím, že zpracovává reálnou situaci v klinické praxi a poukazuje na řadu 

lékových problémů zvláště v seniorské populaci. U více než poloviny léčiv byly nalezeny DRP (u 366 

léčiv ze 704), na jednoho pacienta připadalo 3,2 potenciálních lékových problémů. Nejčastěji byl 

problém s výběrem nebo dávkováním léčiv, nejvíce DRP bylo zaznamenáno ve skupině 

kardiovaskulárních léčiv. Oceňuji přehledné a detailní zpracování kazuistik, kde jsou u jednotlivých 

lékových problémů navržena možná řešení.  Práce může sloužit i jako podkladový materiál ke studiu, 

v kazuistikách je řešena řada problémů, které se v praxi stále často vyskytují jako nevhodné 

dávkování diuretik nebo IPP; nepodávání vitaminu D a kalcia, kde by to bylo vhodné; kombinace léčiv 

se sedativními účinky a následné riziko pádů a zlomenin; podáváním benzodiazepinů s dlouhým 

biologickým poločasem; užívání indometacinu u seniorů a navíc ve vysokých dávkách a další.  

Celkově hodnotím práci jako zdařilou, cíl práce byl splněn. Po formální i obsahové stránce práce 



splňuje požadavky kladené na tento typ prací, po jazykové a grafické stránce je zpracována na dobré 

úrovni. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Dotazy a připomínky: 

 

1. Léčiva ovlivňující hladinu lipidů byla zastoupena poměrně málo (14,8%) - objevovaly se zde často 

DRP v souvislosti s nenasazením hypolipidemik tam, kde by to bylo indikováno? 

2. V rehabilitačním zařízení nemusel všechna léčiva podávat zdravotnický pracovník, některá léčiva 

mohli pacienti užívat sami (konkrétně se to týkalo 133 léčiv). Byla tato léčiva též zahrnuta do revize? 

Byli i na oddělení C pacienti, kteří by léčiva užívali sami bez dohledu zdravotnického pracovníka? 

3. Deset procent užívaných léčiv tvořila laxativa - která byla nejvíce zastoupena? Byla zde hodnocena 

nějaká rizika/DRP v souvislosti s užíváním laxativ? 

4. Nebyly zaznamenány problémy s výdejem, podáním a užitím léčivých přípravků, což 

pravděpodobně bude souviset s podáváním v rámci zdravotnického zařízení resp. hospitalizace. Jsou 

tyto DRP zaznamenávány u pacientů v domácím prostředí? Jsou tyto DRP častější u 

nehospitalizovaných pacientů? 

5. Při revizi byly odhaleny 4 nežádoucí účinky (u 5 léčiv). I podle literatury četnost výskytu NU příliš 

neodpovídá výskytu NU u polymorbidních pacientů (pacienti průměrně užívali 7,1 LČ). Čím si to 

vysvětlujete? Bylo by podle Vás možné nějakým způsobem zvýšit záchyt nežádoucích účinků u těchto 

pacientů? 

 

V Hradci Králové dne 23.3.2016  

Podpis oponenta rigorózní práce 

 


