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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra sociální a klinické farmacie 

Kandidát: Kateřina Nováková1 

Vedoucí rigorózní práce: Josef Malý1 

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

v Hradci Králové 

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. 

  



 

ABSTRACT 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Social and Clinical Pharmacy 

Candidate: Kateřina Nováková1 

Tutor: Josef Malý1 

1Department of Social and Clinical Pharmacy, Charles University in Prague, Faculty 

of Pharmacy in Hradec Králové 

Title of Thesis: Analysis of drug-related problems in ward health care facility I. 

Indroduction: Use of drugs in clinical practice is accompanied by the risk of occurence 

of drug-related problems. Drug-related problems can have negative influence on patients 

health and the economic side of the treatment. Therefore their monitoring 

and elimination are needed as well as indicating and efforts to preventing. 

Objective: The aims of this thesis were to revise medical records, identify and classify 

potential drug-related problems, describe management of selected drug-related 

problems. 

Methods: The revision was carried out from 10th to 13th December 2013 in rehabilitation 

institute in the Czech Republic. Complete medical records of randomly selected patients 

were used as a source of information. All data were recorded into database 

prepared for the needs of revision. The revealed drug-related problems were then 

replenished into the database and in the same time they were classified according 

to PCNE modified classification V5.1 and related drugs were assigned to them. 

All the data were exported into Microsoft Excel tables and they were processed using 

frequency analysis. Six clinical cases were selected of all patients and management 

of the drug-related problems was described in accordance with the principles of SAZE 

method. 

Results: The revision of medical records was undertaken on 99 patients, from which 

65.7 % were women and 34.3 % men and median of age reached 68 years. The patients 

were taking 7.1 drugs in average and 3.2 drug-related problems occured in them 



 

in average. 54.5 % of all revealed drug-related problems were connected with choice 

of drug and 34.3 % with dosage of drug. 

Conclusion: During the revision of pharmacotherapy it was found out that drug-related 

problems occur in patients from rehabilitation institute. Regarding to this the work 

of clinical pharmacist, performed multidisciplinary in cooperation with doctors 

and nurses, eventually also with involvement of patients, could be beneficial. 
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ZKRATKY 

ACEI inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu 

ADE nežádoucí léková příhoda (jev) 

ATC anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv 

CNS centrální nervová soustava 

CYP cytochrom P450 

DRP lékový problém 

GIT gastrointestinální trakt 

KI kontraindikace 

LČ léčivo 

LI léková interakce 

LP léčivý přípravek 

LPB lékové pochybení 

NSA nesteroidní antiflogistikum 

NUL nežádoucí účinek léčiva 

OTC volně prodejný léčivý přípravek 

PCNE Pharmaceutical Care Network Europe 

PPI inhibitor protonové pumpy 

SSRI selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

TCA tricyklické antidepresivum 

TK krevní tlak 

VAS vizuální analogová škála 

WHO světová zdravotnická organizace 

ZOL zákon o léčivech 
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1 ÚVOD A CÍL 

Používání léčiv (LČ) v současné klinické praxi není zcela bez rizika. Přestože základními 

požadavky při vývoji, registraci i výrobě LČ jsou bezpečnost, účinnost a kvalita, může být 

farmakoterapie pro pacienty nebezpečná. Toto nebezpečí vyplývá z lékových problémů 

(DRP), což je souhrnné označení pro jevy spojené s užitím LČ, mezi něž patří mimo jiné 

nežádoucí účinky léčiva (NUL) a léková pochybení (LPB). LPB rozumíme veškerá pochybení 

spojené se zacházením s LČ, počínaje preskripcí, přes dispenzaci a skladování, 

až po samotné podání pacientovi. Již v devadesátých letech minulého století se objevila 

studie, která prokázala výskyt závažných nebo potenciálně závažných LPB 

u hospitalizovaných pacientů v 6,7 % případů. (1) 

Výjimečný není ani výskyt NUL. Jedná se o nechtěné, škodlivé reakce, jejichž výskyt souvisí 

s podáním LČ. Uvádí se, že jsou přítomny u 1,7–6,7 % hospitalizovaných pacientů. NUL 

mohou být překážkou v dalším užívání LČ, závažné NUL mohou být příčinou hospitalizace 

nebo dokonce smrti pacienta, ohrozit jeho život, vážně poškodit jeho zdraví a podobně. 

(2) 

Podle statistik je zdravotní péče na podobné úrovni bezpečnosti jako horolezectví, 

nebezpečnější než letecká doprava, chemický průmysl nebo třeba jaderné elektrárny. 

Uvádí se, že se LČ podílí na výskytu poškození hospitalizovaných pacientů až ze 40 %. (1, 

3) 

V konečném důsledku mohou mít DRP negativní vliv na zdraví pacienta. Mají ale dopad 

rovněž na ekonomickou stránku léčby. Dochází k plýtvání prostředky na zbytná LČ, 

případně se vynakládají další prostředky na nápravu vzniklých DRP. Zabývat se 

problematikou DRP má tedy význam nejen pro zlepšování kvality léčby, ale i pro snížení 

nákladů na léčbu. 

Není v lidských silách zcela se vyhnout všem DRP spojeným s používáním LČ 

při poskytování zdravotní péče. DRP je ale potřeba eliminovat, monitorovat jejich výskyt, 

poukazovat na ně a dbát na jejich předcházení. Z tohoto hlediska je mimo jiné důležité 

podávat optimální dávky racionálně zvolených LČ, konzultovat léčbu s dalšími odborníky, 
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monitorovat úspěšnost léčby, zajistit správné užívání LČ, podporovat adherenci pacientů, 

monitorovat NUL a adekvátně na ně reagovat. 

Cílem práce bylo provést revizi zdravotnické dokumentace v lůžkovém zařízení. 

Identifikované případy DRP klasifikovat a výsledky odpovídajícím způsobem diskutovat. 

U vybraných případů DRP podrobně popsat jejich management. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Lékové problémy 

S používáním LČ v terapii je spojeno riziko výskytu DRP. Mohou způsobovat poškození 

zdraví pacientů a zvyšovat náklady na léčbu. Až 24 % DRP vede k hospitalizaci pacientů. 

Dalšími důsledky DRP jsou například delší doba hospitalizace, zvýšení návštěv 

pohotovostních lékařů i praktických lékařů, zvýšení preskripce. Výskyt DRP je běžný 

a často by se jim dalo předcházet. Proto je potřebné DRP identifikovat. (4, 5) 

Podle jedné z definic je DRP událost nebo okolnost spojená s léčbou, která ovlivňuje 

nebo by potenciálně mohla ovlivnit výsledek léčby pacienta. Skupina DRP zahrnuje jak 

NUL, tak nevhodný výběr LČ nebo neřešené stavy a další (Obrázek č. 1). Některé DRP 

vedou ke zhoršení nebo poškození zdraví, jiné ne. (5, 6) 

 

Obrázek č. 1: Rozdělení DRP (převzato a upraveno podle 6) 

Pojmem nežádoucí lékové příhody (ADE) se označují DRP způsobené podáváním 

nebo užíváním LČ. Obvykle mají za následek poškození zdraví pacienta. Některé z nich lze 
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předvídat a také jim lze předcházet, např. špatná dávka LČ. Tyto patří rovněž do skupiny 

LPB. (4, 6) 

Mezi ADE patří skupina NUL. Některým NUL se nedá předcházet, např. rash po užívání 

antibiotik. Definice světové zdravotnické organizace (WHO) označuje za NUL „škodlivé 

a neočekávané reakce, které se objevují v běžných profylaktických, diagnostických, 

terapeutických dávkách nebo dávkách používaných k ovlivnění fyziologických funkcí.“ (7) 

Podle zákona o léčivech 378/2007 Sb. (ZOL) „se NUL rozumí odezva na léčivý přípravek, 

která je nepříznivá a nezamýšlená.“ (8) NUL mohou být spojeny se zhoršením 

nebo poškozením zdravotního stavu pacienta. (4, 6) 

Další a zároveň největší skupinou DRP jsou LPB. Mezi LPB jsou zahrnuta pochybení, která 

vzniknou v souvislosti s léčbou, předepisováním LČ, přepisováním, dispenzací, podáváním 

LČ a monitorací. Jen velmi malá část LPB vyústí ve zhoršení nebo poškození zdraví. Takto 

vzniklým DRP se dá předcházet. LPB, která mají za následek poškození zdraví pacientů, 

se řadí rovněž do skupiny ADE. Většina LPB však zdraví pacientů nepoškozuje. Některá LPB 

jsou potenciální ADE. V těchto případech došlo sice k pochybení, která by mohla ohrozit 

pacientovo zdraví, z různých důvodů se ale takto neprojevila. (4, 6) 

2.2 Kultura bezpečí farmakoterapie 

Péče o bezpečnost pacientů je v zájmu všech zdravotnických pracovníků, už proto 

že se jedná o zachování jejich profesionality. V důsledku zvýšeného výskytu DRP klesá 

důvěra veřejnosti v poskytování bezpečné zdravotní péče a z tohoto důvodu všechny 

zdravotní systémy věnují zajištění bezpečnosti pacientů zvýšenou pozornost. (9) 

Jestliže zdravotnický pracovník pochybí, neměl by následovat trest. Zdravotničtí 

pracovníci by se z LPB měli poučit, minimalizovat další možná LPB a předcházet jejich 

vzniku v budoucnu. (10) 

2.2.1 Kultura bezpečí farmakoterapie ambulantních pacientů 

V ambulantní sféře je žádoucí, aby měl lékař neustále přehled o LČ na trhu, především 

často používaných, a rovněž o aktuálních informacích o nich. Může využívat elektronickou 

databázi LČ, kde najde potřebné informace. (11) 
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Při předepisování by se měl lékař zaměřit na pět aspektů – předepsat správnému 

pacientovi správné LČ ve správném čase podání, ve správné dávce a zvolit správnou cestu 

podání. Recept má být čitelný, jinak hrozí, že ho lékárník špatně přečte a vydá jiné LČ. 

Toto riziko snižuje preskripce pomocí počítače. Její další výhodou je omezení používání 

zkratek, které mohou být rovněž matoucí. (11, 12) 

Lékař by neměl předepisovat LČ na základě naléhání pacienta, ale pouze pokud jsou 

racionální důvody k předepsání daného LČ. Měl by mít přehled o všech přípravcích, které 

pacient užívá, včetně přípravků alternativní nebo přírodní medicíny, doplňků stravy 

a volně prodejných přípravků. Je vhodné seznam užívaných LČ aktualizovat a kontrolovat, 

zda nehrozí riziko lékových interakcí (LI). Dále by měl mít záznam o alergiích pacienta 

a před předepsáním nového LČ by si měl ověřit, zda ho již pacient v minulosti neužíval, 

případně jestli se u něj neobjevila nějaká nežádoucí reakce. (11) 

Další riziko vzniku DRP je spojeno s kombinovanými léčivými přípravky (LP). Je vhodné, 

aby lékař zaznamenal účinné látky v těchto LP. Zvláštní pozornost by měla být věnovaná 

seniorům, jelikož obvykle užívají více LČ a navíc jsou vystaveni většímu riziku vzhledem 

k fyziologickým změnám přicházejícím s vyšším věkem. (11) 

Pacienti často navštěvují více lékařů a také více lékáren. Měli by mít seznam LČ, která 

užívají, a snížit počet navštěvovaných lékáren ideálně na jednu, aby byla lepší kontrola 

užívaných LČ. (11) 

V neposlední řadě by měl lékař ověřit, zda není pacient ohrožen nějakou závažnou LI, 

vznikající například na cytochromu P450 (CYP450), a to i při interakci s potravou 

nebo doplňky stravy. Rovněž by měl zkontrolovat, zda některé z LČ neinteraguje s nemocí, 

přítomnou u pacienta. Vhodným zdrojem informací o LČ a zároveň partnerem 

při konzultaci léčby by měl být jak pro lékaře, tak pro pacienta lékárník. (11) 

Posledním článkem v prevenci DRP jsou samotní pacienti. Aby k tomuto procesu mohli 

přispět, musí být dostatečně edukovaní. Měli by vědět, jaký je průběh jejich nemoci, 

rozumět, proč užívají předepsaná LČ, a jaký je očekávaný výsledek léčby. Také by měli znát 

informace o LČ uvedené v příbalových letácích, a měli by být seznámeni s požadovanými 

účinky LČ, stejně jako s možnými NUL. Tím se zvýší adherence pacientů k léčebnému 
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postupu. Lepší komunikace mezi lékařem a pacientem pomáhá snížit riziko vzniku DRP. 

(11, 13) 

2.2.2 Kultura bezpečí farmakoterapie v nemocnicích 

V nemocnici se na zvyšování bezpečnosti léčby podílejí mimo jiné kliničtí farmaceuti 

a kliničtí farmakologové. Jejich práce spočívá v odhalování DRP a doporučení vhodného 

způsobu, jak DRP zabránit. Toto doporučení by měl ošetřující lékař zvážit a optimálně 

zohlednit při další léčbě. Kliničtí farmaceuti svou činností snižují množství DRP, kterým lze 

předcházet, zvyšují tak úroveň poskytované péče a zároveň pomáhají snižovat náklady 

na léčbu. (14, 15) 

Při řešení DRP a rovněž jako prevence jejich vzniku je důležitá komunikace. Kromě již 

zmíněné komunikace mezi lékařem a pacientem se při hospitalizaci klade důraz 

na komunikaci mezi samotnými zdravotnickými pracovníky, lékaři a zdravotními sestrami, 

a také farmaceuty. Rovněž je nezbytné při komunikaci používat srozumitelnou a jsanou 

terminologii. (13) 

Podobně jako při ambulantní péči snižuje výskyt DRP preskripce pomocí počítače. 

Využívají se i další možnosti spojené s moderními technologiemi. Různé elektronické 

systémy mohou sledovat LI, kontrolovat, zda již dříve u pacienta nebyla zaznamenána 

alergie na dané LČ, nebo upozorňovat na nevhodné dávkování podle individuálních 

omezení pacienta. Další programy mají za úkol zaznamenávat stav pacienta, a při jeho 

změně podle nastavených podmínek upozorňovat na možný výskyt DRP. Při podávání LČ 

se využívá elektronická identifikace podaných LČ a pacienta, která pomáhá redukovat 

riziko záměny (např. EAN kódy). (16, 17) 

2.2.3 Farmakovigilance 

Jedno z odvětví, které má na starost bezpečnost léčby je farmakovigilance. Definice WHO 

říká, že „farmakovigilance je věda a činnosti spojené s vyhledáváním, posuzováním, 

porozuměním a předcházením NUL a dalším DRP.“ (18) Poskytuje data o NUL 

a racionálním užití LČ s cílem minimalizovat výskyt NUL a LPB a především chránit 

pacienty. V rámci preventivní činnosti farmakovigilanční centra upozorňují zdravotnické 
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pracovníky na důležitost hlášení výskytu DRP, uvědomování si jejich příčin a podporují 

vytváření podmínek pro kulturu bezpečí farmakoterapie. (19) 

Podle ZOL je povinností lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a dalších zdravotnických 

pracovníků hlásit všechna podezření na závažný nebo neočekávaný NUL, stejně jako jiné 

okolnosti závažné pro zdraví pacientů, které mají souvislost s použitím LP. Stejnou 

povinnost mají držitelé rozhodnutí o registraci. V České republice se tato podezření hlásí 

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podezření na NUL mohou hlásit i pacienti, a to 

buď sami, nebo prostřednictvím zdravotnických pracovníků. Držitelé rozhodnutí 

o registraci rovněž zaznamenávají hlášení o podezření na NUL svých registrovaných LP 

do evropské databáze Eudravigilance. Kromě informací od pacientů a zdravotnických 

pracovníků jsou povinni zaznamenávat podezření na výskyt NUL získané pravidelnou 

rešerší literatury a dále z poregistračních studií. (8, 20) 

2.3 Metody identifikace, sběru a analýzy DRP v praxi 

Aby bylo možné hledat příčiny DRP, třídit DRP a následně vymýšlet strategie 

pro předcházení jejich vzniku, je potřeba nejprve DRP odhalit. Při hledání DRP lze vycházet 

z revizí farmakoterapie, řešení stížností, kontroly za pomocí počítačové techniky, přímého 

sledování, rozhovorů, prospektivního sběru dat nebo spontánní hlášení závažných NUL 

a nežádoucích událostí. (21, 22) 

V současné době odhalování DRP, a z nich především ADE, významně závisí 

na spontánním hlášení. Problémem této metody ale je, že ani zdaleka neodpovídá 

skutečnému množství výskytu ADE. Z tohoto důvodu není vhodné spoléhat se 

na spontánní hlášení jako na jedinou používanou metodu. (23) 

Revize farmakoterapie je retrospektivní metoda, založená na vyhledávání ve zdravotnické 

dokumentaci, ve výsledcích laboratorních vyšetření, receptech a záznamech o podání LČ. 

Využitím elektronického zadávání dat s automatickou analýzou a upozorněním na možný 

výskyt DRP se proces revize dá zjednodušit. Následně je poté možné efektivněji řešit 

pouze vybrané DRP. Revize farmakoterapie je nejpřesnějším přístupem pro vyhledávání 

ADE. Méně účinná je při vyhledávání LPB. Revizi by měli provádět dva a více hodnotitelů. 

Je potřebné, aby se tito hodnotitelé drželi jednotných definic a kritérií pro zařazení signálů 
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o výskytu DRP. Nevýhodou této metody je složité zaškolování hodnotitelů, kterými mohou 

být zdravotní sestry, farmaceuti, studenti nebo výzkumní pracovníci. Revize zdravotnické 

dokumentace je náročná jak na finanční prostředky, tak na lidské zdroje a čas. Její 

výsledky závisí na schopnostech hodnotitelů. (22, 23) 

Podle PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) lze rozlišit tři úrovně revize 

farmakoterapie. Druhou úroveň revize lze provádět dvěma způsoby. Celkem tedy existují 

čtyři typy revizí farmakoterapie. Jednotlivé úrovně se liší v množství dostupných zdrojů 

dat. Jednoduchá revize farmakoterapie vychází pouze z lékové historie pacienta, která je 

běžně dostupná v lékárně. Na této úrovni lze odhalit LI, neobvyklé dávkování, některé 

NUL a problémy s adherencí. Složitější revize farmakoterapie se provádí v případě, že je 

možná konzultace s pacientem, nebo jsou dostupná klinická data. První typ, revize 

založená na lékové historii a rozhovoru s pacientem může odhalit LI, NUL, neobvyklé 

dávkování, problémy s adherencí, interakce lék-potrava, problémy s účinností a možné 

problémy s OTC (volně prodejné LP). Pomocí druhého typu, což je revize s využitím lékové 

historie a klinických dat lze najít LI, KI (kontraindikace), nevhodné dávkování, některé 

problémy s adherencí, zbytná LČ a problémy s účinností. Na nejvyšší úrovni je pokročilá 

revize farmakoterapie. Vyžaduje všechny tři zdroje, lékovou historii, informace získané 

od pacienta a klinická data. Při pokročilé revizi farmakoterapie lze odhalit všechny výše 

zmíněné typy DRP včetně nevhodného dávkování vzhledem k laboratorním hodnotám, 

vhodnosti antibiotik, adherenci ke klinickým doporučeným postupům a podobně. (24, 25) 

Prověřování záznamů o stížnostech má svá úskalí v často povrchních důvodech stížnosti. 

Často je potřeba zmíněné události potvrdit a asi u třetiny stížností chybí důkazy 

pro pochybení. Stížnosti vedou přibližně v 50 % případů k odhalení nežádoucí události, 

z čehož pouze 18 % jsou ADE. Tato metoda je opět náročná na čas a zaškolení 

hodnotitelů. (22) 

Kontrola s využitím počítačů je moderní podoba spontánního hlášení DRP farmaceuty. 

Farmaceut má k dispozici software s připojením k laboratorním a klinickým datům a s jeho 

pomocí odhaluje pochybení v preskripci, odstraňuje je a o vzniklé situaci podá zprávu. 

Tímto způsobem dochází k zachycení preskripčních a dispenzačních pochybení. 

Nevýhodou této metody je cena software. (22) 
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Metodou přímého pozorování se odhalují pochybení v podání LČ. Je to metoda náročná 

na čas a odbornou přípravu. Spočívá v tom, že vyškolená osoba sleduje podávání LČ, 

zapisuje každou činnost a následně vše porovnává s preskripcí lékaře. (22) 

2.3.1 Algoritmy k identifikaci, hodnocení a eliminaci DRP 

Pro zvýšení efektivity identifikace, hodnocení a eliminace DRP bylo vytvořeno několik 

algoritmů. Algoritmus SOAP vychází ze subjektivních potíží pacienta. K těm se následně 

hledají objektivní příčiny a analyzují se další faktory. Posledním bodem je určení postupu 

k eliminaci nalezeného DRP. U tohoto algoritmu je důležitá práce s dokumentací. (3) 

Českou alternativou algoritmu SOAP je algoritmus SAZE. Na začátku je signál rizika. Tímto 

signálem mohou být obtíže pacienta nebo populační riziko. Následuje individualizace 

rizika posouzením, zda by se toto riziko mohlo týkat toho konkrétního pacienta. Jestliže 

se podezření na riziko u pacienta potvrdí, je potřeba zjistit, jak moc je pacient rizikem 

ohrožen. Posledním krokem algoritmu SAZE je snížení rizika na co nejnižší míru. (3) 

Algoritmus DADER pochází ze Španělska. Jedná se o revizi farmakoterapie, kde je zdrojem 

informací léková historie pacienta a potřebná klinická data. Revize zkoumá každé 

přítomné LČ ze tří hledisek. Prvním kritériem je, zda má pacient pro dané LČ indikaci. Dále 

se zjišťuje, zda toto LČ nepřináší pacientovi příliš vysoká rizika. Třetím měřítkem je 

účinnost LČ. Ta může být podložena klinickými studiemi nebo platnými doporučeními. (3) 

2.4 DRP typické pro seniorskou populaci strukturované dle PCNE 

modifikované klasifikace V5.01 

V lednu 1999 sestavila PCNE na své pracovní konferenci klasifikaci DRP. Slouží k hledání 

původu, prevalence a výskytu DRP, dále jako vodítko při zkoumání výsledků farmaceutické 

péče a k dokumentaci DRP. Nespojuje DRP a jejich příčiny, naopak je klasifikuje zvlášť. 

Tato klasifikace je od svého vzniku postupně upravována a doplňována. Skupiny DRP, 

které jsou obsaženy v PCNE modifikované klasifikaci V5.01, znázorňuje Tabulka 1. (26, 27) 
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Tabulka 1: PCNE modifikovaná klasifikace V5.01 (27) 

P1 NUL 

P1.1 NUL (nealergický) 

P1.2 NUL (alergický) 

P1.3 Toxický projev 

P2 Problém s výběrem LČ 

P2.1 Nevhodná indikace LČ 

P2.2 Nevhodná léková forma LČ 

P2.3 Duplicita v terapii 

P2.4 KI LČ 

P2.5 Nejasná (zbytná) indikace užívaného LČ 

P2.6 LČ chybí i přes jeho jasnou indikaci 

P3 Problém s dávkováním LČ 

P3.1 Nízká dávka LČ 

P3.2 Vysoká dávka LČ 

P3.3 Nevhodné dávkové schéma, časování LČ 

P3.4 Příliš krátká doba léčby 

P3.5 Příliš dlouhá doba léčby 

P3.6 Jiný problém s dávkováním LČ 

P4 Problém s výdejem, podáním či užitím LČ 

P4.1 LČ není vůbec užíváno či podáváno 

P4.2 LČ je špatně užíváno či podáváno 

P4.3 Problém s obalem, polykáním, aplikací LČ 

P4.4 Pacient/ošetřující osoba nebyli poučeni 

P4.5 Dispenzační chyba 

P4.6 Jiný, uveďte do poznámky 

P5 LI 

P5.1 Potenciální LI (lék–lék) 

P5.2 Manifestovaná LI (lék–lék) 

P5.3 LI (lék–potrava) 

P6 Jiný problém 

P6.1 Pacient nespokojen s terapií, i když jsou LČ indikována i užívána správně 

P6.2 Nedostatečné povědomí o zdraví a nemoci (příp. vedoucí k budoucím problémům) 

P6.3 Nejasné stížnosti (potíže). Nezbytné budoucí objasnění. 

P6.4 Selhání terapie (neznámý důvod) 

P6.5 Chybí monitoring parametrů (TK, laboratorní hodnoty) 

P6.6 Jiné, uveďte do poznámky 

NUL – nežádoucí účinek léčiv; LČ – léčivo; KI – kontraindikace; LI – léková interakce; 
TK – krevní tlak 

Dále je na příkladech vysvětleno, jaké DRP patří do hlavních skupin a vybraných podskupin 

DRP, jak je třídí PCNE modifikovaná klasifikace V5.01. 
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2.4.1 NUL (P1) 

S rostoucím věkem pacientů se zvyšuje počet chorob, zvlášť chronických 

a degenerativních, kterými senioři trpí. S tím roste i počet užívaných LČ a následně stoupá 

i riziko výskytu NUL. Při užívání jednoho LČ se vyskytne NUL přibližně u 2 % pacientů. 

Pokud se zvýší počet LČ na 10, NUL se vyskytnou již u 17 % pacientů. Další důvod, proč 

jsou senioři náchylnější k NUL, jsou změny farmakokinetických a farmakodynamických 

parametrů, ke kterým dochází právě s přibývajícím věkem. Výsledně u seniorů nacházíme 

NUL přibližně dvakrát častěji než u populace středního věku. (28, 29, 30, 31, 32) 

Ke vzniku NUL jsou obecně náchylnější ženy, dále pacienti se sníženou funkcí jater a ledvin 

a pacienti, u kterých se již dříve nějaký NUL objevil. (29) 

Nejčastější NUL u seniorů jsou ty, které se vyskytnou v oblasti kardiovaskulárního 

systému, gastrointestinálního traktu (GIT) a centrálního nervového systému (CNS). 

Mezi kardiovaskulárními NUL to jsou především ortostatická hypotenze, poruchy rytmu, 

synkopa a s nimi související pády. Na úrovni GIT se jedná o průjem, zácpu, nevolnost, 

zvracení a nechutenství, které s sebou nese riziko malnutrice. NUL spojené s nervovým 

systémem jsou nejčastěji zmatenost, sedace, delirium, deprese a extrapyramidové 

příznaky. (28, 29, 33) 

2.4.1.1 Farmakodynamické změny 

Mezi farmakodynamické změny u seniorů se řadí snížení citlivosti receptorů, zvýšení 

vnímavosti k některým LČ a narušení homeostázy. Zvýší se například citlivost sodno-

draselné pumpy k digoxinu, který je potom toxický již při nižší koncentraci než u mladší 

populace. Rovněž se zvýší průnik psychofarmak hematoencefalickou bariérou, čímž dojde 

ke zvýšení citlivosti k LČ, jako jsou sedativní psychofarmaka, opioidní analgetika (morfin, 

pentazocin), benzodiazepiny, sedativní antihistaminika a myorelaxancia, klasická 

antipsychotika a další. U seniorů mohou způsobit dříve výraznější sedaci, delirium 

nebo poruchy koordinace. Citlivost je zvýšená také k LČ s výrazným anticholinergním 

působením. Jedná se o amitriptylin, imipramin, doxepin, klasická antipsychotika, 

spazmolytika a další. Svým anticholinergním působením prohlubují cholinergní deficit 

spojený se stářím, a tak se více projevují jejich anticholinergní NUL jako retence moči, 
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zácpa, zvýšení nitroočního tlaku, tachykardie, xerostomie, zmatenost nebo zhoršení 

kognitivních poruch a demence. Mezi další LČ, ke kterým jsou senioři vnímavější, patří 

warfarin, diltiazem, verapamil, enalapril a levodopa. V důsledku narušené homeostázy je 

starý organismus zase citlivější k dehydrataci, selhání srdce a ortostatické hypotenzi. (28, 

29, 31) 

K rozvoji ortostatické hypotenze u seniorů napomáhá snížení citlivosti baroreceptorů, 

které se nacházejí v oblasti karotického sinu a v oblouku aorty, dále snížení citlivosti beta-

receptorů myokardu, omezení schopnosti reflexní tachykardie při vazodilataci periferie 

a také menší prokrvení CNS. Riziko rozvoje ortostatické hypotenze se zvyšuje při užívání 

centrálních antihypertenziv, diuretik, betablokátorů, tricyklických antidepresiv (TCA), 

fenothiazinových antipsychotik, benzodiazepinů, analgetik-anodyn nebo myorelaxancií. 

(28, 34) 

Vzhledem k tomu, že jsou senioři náchylní ke vzniku ortostatické hypotenze, mají 

sníženou propriocepci, posturální stabilitu a tonus kosterního svalstva, hrozí jim riziko 

pádů a úrazů, například zlomenin. Toto riziko se zvyšuje s užíváním LČ ze stejných skupin 

jako u rizika ortostatické hypotenze. (28, 35) 

Vyšší frekvence korektivních dynamických pohybů ve stáří a pokles dopaminových D2 

receptorů ve striatu s sebou nesou riziko extrapyramidových příznaků a tardivní 

dyskineze. Tento jev dále negativně ovlivňují metoklopramid, klasická antipsychotika 

(např. haloperidol) a risperidon, přesněji jeden z jeho metabolitů. (28, 36) 

Ve stáří dochází také ke strukturálním a neurochemickým změnám v CNS, snížení aktivity 

acetylcholintransferázy a citlivosti receptorů pro acetylcholin, zvýšení citlivosti 

na centrální anticholinergní účinky a vyšší propustnosti hematoencefalické bariéry. 

Následkem toho klesají u seniorů kognitivní funkce, častěji se u nich vyskytují poruchy 

chování a deliria. Tyto projevy se zhoršují v návaznosti na užívání centrálních 

sympatolytik, TCA, neuroleptik, barbiturátů, benzodiazepinů, analgetik-anodyn, 

antiparkinsonik levodopy a bromkriptinu, spasmolytik, antihistaminik, H2-blokátorů, 

metoklopramidu, theofylinu, některých antibiotik, digoxinu a indometacinu. (28, 37) 
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Se zvyšujícím se věkem klesá tonus hladkého svalstva, gastrointestinální motilita a zvyšuje 

se citlivost k anticholinergním NUL. V důsledku toho může vznikat zácpa a subileus. Vznik 

těchto stavů podporují analgetika-anodyna, TCA, antihistaminika a spasmolytika. (28, 38) 

Snížený tonus hladkého svalstva a vyšší citlivost k anticholinergním NUL mohou 

způsobovat močovou inkontinenci nebo retenci moči. Močovou inkontinenci zhoršují 

zvýšením diurézy diuretika, zvláště pak kličková, naopak retenci moči zhoršují 

anticholinergika. (28, 39) 

V důsledku zhoršení termoregulačních mechanismů u seniorů dochází také ke zvýšení 

rizika hypotermie. Sedativa, hypnotika, antipsychotika, vazodilatancia a myorelaxancia 

riziko hypotermie dále zvyšují. (28, 40) 

Věkem podmíněná snížená schopnost renálních buněk zpětně resorbovat sodík, která 

nastává v důsledku snížení sekrece antidiuretického hormonu, má za následek riziko 

hyponatremie a sklon k dehydrataci. Negativní vliv na tyto stavy mají selektivní inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a diuretika. Dehydratace a následně potenciální 

toxicita hydrofilních léčiv, jako jsou například lithium a digoxin, je způsobena také 

nedostatečným pocitem žízně a nižším celkovým objemem tělesné vody u seniorů. (28, 

41) 

Ve stáří přirozeně klesá produkce pohlavních hormonů. V důsledku této změny se mohou 

vyskytovat erektilní dysfunkce a gynekomastie, které jsou dále prohlubovány užíváním LČ, 

jako jsou α1-sympatolytika, LČ se sedativními účinky, selektivní spasmolytika močových 

cest, spironolakton nebo digoxin. (28, 42) 

2.4.1.2 Farmakokinetické změny 

Biologické a fyziologické změny ve struktuře a funkci orgánů u seniorů, stejně jako 

přidružená onemocnění, ovlivňují farmakokinetiku LČ, a to na úrovni absorpce, distribuce, 

metabolismu i exkrece LČ. (28, 29, 31) 

Ke změnám absorpce ve stáří přispívá několik faktorů. S věkem klesá kyselost žaludeční 

šťávy. Do určité míry to může být zapříčiněno užíváním LČ jako jsou inhibitory protonové 

pumpy (PPI) a antagonisté H2-receptorů. K nižší kyselosti žaludeční šťávy se přidá pokles 
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žaludeční sekrece a výsledkem je, že se hůře rozpadají perorální lékové formy, méně 

se vstřebává železo a v důsledku ovlivnění ionizace LČ také slabě kyselá LČ. Další změnou 

je snížení motility žaludku a střev, čímž se zpomalí nástup účinku LČ. Rovněž klesá 

prokrvení mezenteria a dochází k atrofii sliznice GIT. Tím se sníží absorpční plocha 

pro pasivní transport LČ až o jednu třetinu a také se klinicky významně sníží množství 

přenašečů pro aktivní transport LČ. Vstřebávání LČ se tedy celkově snižuje 

(např. u vápníku) a zpomaluje, prodlužuje se doba pro dosažení maximálních 

plazmatických koncentrací, a pokud ve střevní stěně dochází k metabolizaci LČ, zvyšuje se 

podíl nezmetabolizovaného LČ. Menší prokrvení je také na periferii, proto se zpomaluje 

nástup účinku u intramuskulárně podaných LČ. (28, 29, 31) 

Distribuci ovlivňuje změna tělesné stavby. Ve stáří se zvyšuje podíl tukové tkáně a snižuje 

se objem intracelulární i extracelulární tekutiny. Tím se zmenší distribuční objem 

hydrofilních LČ a může snadněji dojít k jejich předávkování. Patrné je to např. u digoxinu, 

lithia, gentamicinu nebo methotrexátu. Při podávání těchto LČ by se mělo začínat nižší 

dávkou a dbát na to, aby pacient nebyl dehydratovaný. Distribuční objem lipofilních LČ 

se naopak zvětšuje. Tato LČ se mohou v tukové tkáni kumulovat a prodlužuje se jejich 

biologický poločas. Příkladem takových LČ jsou diazepam a chlordiazepoxid. Dalšími 

změnami s vlivem na distribuci mohou být úbytek svalové tkáně, pokles srdečního výdeje, 

zvětšení periferního cévního odporu a zvýšení kyselých alfa-1-glykoproteinů v plazmě 

nebo pokles sérového albuminu. Poslední jmenovaný je zodpovědný za nárůst volné 

frakce v krvi a větší účinek LČ s vazbou na plazmatický albumin, např. nesteroidní 

antiflogistika (NSA), warfarin, digoxin a theofylin. (28, 29, 31) 

Vliv na změny v metabolismu LČ má ve stáří především atrofie jater, snížený průtok krve 

portální žílou a menší aktivita některých biotransformačních enzymů, především CYP450 

(izoforma CYP 3A4 a další). U osob starších 80 let se navíc snižuje proces glukuronidace. 

V závislosti na těchto faktorech se vyšší biologická dostupnost projeví především u LČ 

s vysokým efektem prvního průchodu játry, jako jsou některé betablokátory, blokátory 

kalciových kanálů, morfin, zolpidem, midazolam, lovastatin, simvastatin a další. 

Benzodiazepinů, theofylinu, imipraminu a jiných se týkají zejména změny 

na biotransformačních enzymech. Tyto změny mají na svědomí vyšší riziko výskytu NUL 
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hlavně kvůli riziku farmakokinetických lékových interakcí u pacientů s polyfarmakoterapií. 

(28, 29, 31) 

Změnou v eliminaci LČ se rozumí snížení renální clearance. S přibývajícím věkem 

se postupně snižuje glomerulární filtrace, tubulární sekrece i reabsorpce. V ledvinách také 

klesá produkce aldosteronu a schopnost retence sodíku. Prodlužuje se biologický poločas 

LČ vylučovaných ledvinami, ať už v nezměněné formě nebo v podobě aktivních 

metabolitů, neboť se zpomaluje jejich eliminace. Tyto změny se typicky týkají digoxinu, 

metforminu, lithia, methotrexátu, aminoglykosidových antibiotik nebo amfotericinu B. 

Vzhledem k jejich významnému vylučování ledvinami mohou být toxické již při tomto 

věkem podmíněném snížení renální clearance. (28, 29, 31) 

2.4.1.3 Klasifikace NUL 

Dle PCNE modifikované klasifikace V5.01 se NUL dělí na nealergické NUL (P1.1), alergické 

NUL (P1.2) a toxické projevy (P1.3). Uvádí se, že asi 30 % NUL se dá předvídat, a dále 

až 70 % NUL je závislých na dávce a snížením dávky se mohou eliminovat. Některé NUL 

vyplývají z farmakologického účinku LČ, další mohou být spojeny s délkou užívání LČ 

nebo s jeho vysazením. (26, 29)  

Další možností třídění NUL je rozdělení na šest hlavních typů – A, B, C, D, E a F. Mezi NUL 

typu A (augmented) patří NUL, které se dají předvídat z farmakodynamiky LČ a jsou 

obvykle závislé na dávce LČ nebo jeho plazmatické hladině. Příkladem takového NUL je 

zácpa po opioidních analgetikách. NUL typu B (bizarre) nejsou závislé na dávce LČ a nelze 

je předvídat z farmakologických vlastností LČ. Je to například alergická reakce 

po ampicilinu. NUL typu C (chronic) souvisí s dlouhodobým užíváním LČ a patří mezi ně 

adaptace na léčbu, dlouhodobé NUL, včetně toxicit z kumulace LČ. Jako NUL typu D 

(delayed) se označují NUL, které se projeví až po delší době, např. teratogenita, 

karcinogenita. Dalším typem NUL je typ E (end of the treatment effect), což je syndrom 

z vysazení. Příkladem syndromu z vysazení může být adrenokortikální nedostatečnost 

po vysazení kortikoidů. Poslední v této klasifikaci je typ F (failure of therapy). Do této 

skupiny spadá selhání požadovaného terapeutického účinku LČ, např. selhání účinku 

nitrátů při chybějící pauze v užívání. (3, 43) 
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2.4.1.4 Důsledky NUL 

Výskyt NUL s sebou nese některá rizika. Často bývají příčinou hospitalizací, u 20 % seniorů 

vedou až k jejich úmrtí. V neposlední řadě snižují adherenci pacientů a také jsou 

zodpovědné za takzvanou preskripční kaskádu, kde se NUL řeší přidáním dalšího LČ, a tak 

mohou vést k prohloubení polyfarmakoterapie pacientů. (29) 

2.4.2 Problém s výběrem LČ (P2) 

Do skupiny problém s výběrem LČ (P2) patří šest podskupin LP. Jedná se o nevhodnou 

indikaci LČ (P2.1), nevhodnou lékovou formu LČ (P2.2), duplicitu v terapii (P2.3), KI LČ 

(P2.4), nejasnou (zbytnou) indikaci užívaného LČ (P2.5) a situaci, kdy LČ chybí i přes jeho 

jasnou indikaci (P2.6). (27) 

2.4.2.1 Nevhodná indikace LČ (P2.1) 

Jak již bylo popsáno, ve stáří dochází k mnoha změnám, které následně ovlivňují působení 

LČ na seniory. Indikace některých LČ tedy pro seniorskou populaci není vhodná. 

Ve srovnání s podáváním těchto LČ pacientům ve středním věku mohou přinášet starším 

pacientům více rizik a potenciálních NUL. Případně by tato jinak běžně používaná LČ 

mohla být u seniorů snadno nahrazena bezpečnější alternativou. Tato nevhodná LČ by 

tedy měla být starším pacientům indikována pouze po důkladném zvážení a s důrazem 

na monitoring potřebný k včasnému odhalení možných NUL. (28, 44) 

V souvislosti s LČ, která nejsou vhodná pro léčbu seniorů, bylo publikováno několik 

doporučení týkajících se této problematiky. První byla ve Spojených státech amerických 

v roce 1991 vydána Beersova kritéria, která byla také postupně aktualizována. Kanadská 

McLeodova kritéria jsou z roku 1997 stejně jako druhá, již aktualizovaná verze Beersových 

kritérií. Poslední verze Beersových kritérií LČ a lékových postupů vyšla v roce 2012. Skládá 

se ze tří částí. První částí je seznam LČ, která jsou ve stáří potenciálně nevhodná, lze je 

nahradit bezpečnějšími a z ekonomického hlediska stejně dostupnými LČ, a neměla by 

se tedy u seniorů používat. Druhá část obsahuje seznam interakcí LČ s nemocemi, které 

se často vyskytují ve stáří. Zohledňuje také symptomy a syndromy, které jsou se stářím 

spojeny. Třetí část se zabývá LČ, která by se měla u pacientů používat jen s opatrností, 

protože se po nich často vyskytují ADE. (28, 44, 45, 46, 47) 



27 

Beersova kritéria byla několikrát modifikována. Z evropských modifikací se jedná 

například o kritéria, která publikoval Laroche ve Francii, nebo norská NORGEP kritéria. 

(48, 49) 

Evropskou alternativou Beersových kritérií jsou STOPP/START kritéria, která byla vydána 

v Irsku. Kromě nevhodných a rizikových LČ se v nich objevují také LČ, která jsou 

pro seniory potenciálně prospěšná. (28, 44, 45) 

Pro použití v České republice byla vytvořena „Národní kritéria léčiv a lékových postupů 

nevhodných ve stáří 2012.“ Tato kritéria respektují česká specifika v oblasti používaných 

LČ i častých komorbidit a lékových postupů. Byla vytvořena na základě konsenzu expertní 

skupiny po důkladné revizi všech dostupných kritérií, publikovaných v zahraničí mezi roky 

1997 a 2011. (28, 44, 45) 

Mezi potenciálně nevhodná LČ ve stáří, tedy LČ, u kterých při dlouhodobém podávání 

hrozí větší riziko závažných NUL, než je jejich benefit, nebo pro jejich účinnost nejsou 

dostatečné důkazy nebo jsou dokonce nedostatečně účinná, patří například alprazolam. 

Spolu s dalšími benzodiazepiny (bromazepam, klobazam, diazepam, chlordiazepoxid, 

medazepam, midazolam, oxazepam) dosahují u starších pacientů delších eliminačních 

poločasů a je nebezpečí, že se budou v těle kumulovat. Čím delší je jejich poločas, tím je 

větší riziko kumulace. Mohou se u nich vyskytnout psychiatrické NUL jako halucinace, 

psychózy, iritace, agitace, deliria nebo kognitivní poruchy. Dále jsou senioři citlivější 

než ostatní pacienti k sedativním účinkům benzodiazepinů a vlivem myorelaxačních 

účinků a prodloužení reakčního času se u nich častěji vyskytuje svalová slabost a vzrůstá 

riziko pádů a zlomenin. Pokud se u seniorů benzodiazepiny v nutných indikacích používají, 

mělo by se snížit jejich dávkování minimálně na polovinu. (28, 44, 45, 50) 

Dalším pro seniory potenciálně nevhodným LČ je amitriptylin. Patří do skupiny TCA. 

Potenciálně nevhodná jsou i další LČ z této skupiny. Jedná se o klomipramin, dosulepin 

a imipramin. Tato LČ se vyznačují častými anticholinergními NUL, jako jsou ortostatická 

hypotenze, riziko pádů, ospalost, zmatenost, deliria, kognitivní poruchy, sucho v ústech, 

zácpa nebo arytmie. U seniorů se tato LČ nahrazují nejčastěji citalopramem 

nebo sertralinem ze skupiny SSRI, případně venlafaxinem nebo mirtazapinem, které 
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se řadí do čtvrté generace antidepresiv. Venlafaxin nebo mirtazapin se podávají 

především pacientům, u kterých jsou přítomny komorbidity jako neuropatická bolest 

a poruchy spánku. (28, 44, 45, 51, 52) 

Potenciálně nevhodný ve stáří je také baklofen. Je to LČ ze skupiny myorelaxancií. 

Pro seniory není vhodný vzhledem k tomu, že má centrální NUL, jako jsou únava, ospalost, 

zmatenost, amnézie, pády a následně hrozí i riziko vzniku zlomenin. Má také 

anticholinergní NUL. Seniory je špatně tolerován a účinnost nízkých dávek je diskutabilní. 

Ve stáří je pro léčbu vhodnější tizanidin. Vhodná je rovněž fyzioterapie. (28, 44, 45, 53) 

Při dlouhodobém používání je pro seniory nevhodný například bisakodyl a další kontaktní 

laxativa jako pikosulfát sodný a list senny. Při jejich chronickém podávání mohou vyvolat 

návyk, zhoršovat střevní motilitu ireverzibilní destrukcí nervových pletení střevní stěny, 

dále navodit syndrom dráždivého tračníku a vyhasínání defekačního reflexu. U seniorů je 

navíc častější riziko minerálové nerovnováhy. Je tedy vhodnější podávat seniorům 

osmotická laxativa, tedy laktulozu, případně makrogol. Kontaktní laxativa pak podávat 

pouze krátkdobě při zhoršení obstipace. (28, 44, 45) 

Příkladem ve stáří potenciálně nevhodných LČ ze skupiny kardiovaskulárních léčiv mohou 

být některá antihypertenziva. Jedná se o centrální antihypertenziva moxonidin 

a rilmenidin, dále methyldopu a urapidil. V souvislosti s podáváním těchto LČ se u seniorů 

častěji vyskytují CNS NUL, závratě, sedace, porucha koncentrace, deprese, dále se může 

objevit ortostatická hypotenze a u methyldopy bradykardie. Účinnost centrálních 

antihypertenziv je u seniorů snížená. K léčbě hypertenze u seniorů by se proto měla 

používat s ohledem na přítomné komorbidity jiná antihypertenziva, s výjimkou blokátorů 

vápníkových kanálů s krátkým poločasem. (28, 44, 45) 

2.4.2.2 Nevhodná léková forma LČ (P2.2) 

Výběr lékové formy užívaného LČ může ovlivnit míru adherence pacientů. Lékovou formu 

je proto potřeba volit s ohledem na schopnosti pacientů. Vzhledem k motorickým 

poruchám, třesu nebo poruchám zraku může být pro seniory obtížné dávkování a aplikace 

např. tekutých lékových forem. Pacientům postiženým deformací rukou (např. kvůli 
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revmatickým onemocněním) není vhodné předepisovat čípky, protože si je nezvládnou 

aplikovat, nebo LP s kapátkem, které obvykle nedokážou správně používat. (54, 55) 

Podávání retardovaných lékových forem polymorbidním starším pacientům je spíše 

nevhodné, jelikož u nich dochází ke změnám kinetiky. Rovněž není vhodné podávat 

retardovanou formu analgetik při léčbě průlomové bolesti. (28, 56) 

2.4.2.3 Duplicita v terapii (P2.3) 

Duplicitou je myšleno podávání více LP se stejnou účinnou látkou nebo LČ z podobné 

farmakoterapeutické skupiny. V případě duplicitního podávání stejného LČ hrozí podání 

vyšší dávky, než je maximální doporučená. I kdyby se užívaná dávka pohybovala 

v terapeutickém rozmezí, není takový postup racionální. (57) 

Užívání LČ ze stejné farmakoterapeutické skupiny je někdy vhodné v rámci maximalizace 

účinku léčby, dále například podávání krátkodobě působícího beta-2-mimetika 

a dlouhodobě působícího beta-2-mimetika při léčbě astmatu a exacerbace astmatu 

nebo retardovaného a neretardovaného opioidu při léčbě chronické a průlomové bolesti. 

(28, 58) 

Často se ale jedná o duplicitu, která není záměrná a může zvyšovat výskyt NUL. Duplicita 

tohoto typu by mohla být řazena mezi LI. Typickým příkladem může být systémové 

podávání dvou NSA, SSRI, kličkových diuretik a podobně. Duplicitou také může být 

současné podávání inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI) a sartanů 

nebo betablokátorů a verapamilu. V těchto případech je ale potřeba znát diagnózu 

pacienta a záměr lékaře, protože existují situace, kdy jsou tyto kombinace racionální. (28, 

57, 58) 

K výskytu duplicit může dojít například při provádění generické substituce, při neznalosti 

generických názvů LP nebo v případech, kdy je pacient v péči více lékařů. Dalším rizikem je 

používání fixních kombinací LČ. To by mělo být výhodné např. vzhledem ke snížení počtu 

užívaných tablet, ale zároveň zde existuje nebezpečí, že lékař přehlédne některou 

ze složek kombinovaného LP a předepíše toto LČ znova. (59, 60) 
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U seniorů se duplicity často vyskytují ve skupinách hypnotik a sedativ, antidepresiv, 

anxiolytik, antipsychotik a analgetik, zejména NSA. Při současném užívání více LČ z těchto 

skupin se může zvýšit frekvence výskytu poruch kognitivních funkcí, pádů a podobně. (57, 

58) 

2.4.2.4 KI LČ (P2.4) 

Mezi KI LČ se rozlišují absolutní a relativní KI. Relativní KI na rozdíl od absolutní nemusí být 

DRP. V případě, že se u pacienta vyskytuje relativní KI pro některé z LČ, které užívá, a je 

možné podat mu vhodnější LČ, může se jednat o DRP, přestože tato KI byla považována 

za relativní. Příkladem absolutní KI je podávání betablokátorů u pacientů s pulzem pod 50 

nebo atrioventrikulárním blokem druhého a třetího stupně nebo podávání thiazidových 

diuretik pacientům trpícím dnou. Relativní KI pro podávání thiazidových diuretik mají 

např. pacienti s diabetem mellitem, pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí mají 

relativní KI pro betablokátory. (61) 

U seniorů s aktivní vředovou chorobou gastroduodenální jsou kontraindikována NSA 

i kyselina acetylsalicylová v nízkodávkových režimech. KI pro NSA mají také senioři 

s těžším stupněm srdečního selhání. (28) 

V souvislosti se změnami funkcí některých orgánů (např. eliminačních) mohou určité KI 

vzniknout v souvislosti se stárnutím organismu. To znamená, že dříve indikovaná LČ 

už není možné podat. Takovým příkladem je KI metforminu u pacientů vykazujících pokles 

renálních funkcí pro vyšší riziko vzniku NUL, jakým je laktátová acidóza. Riziko acidózy 

mohou potencovat další faktory jako respirační nebo srdeční selhání, jaterní dysfunkce, 

anorexie, gastrointestinální onemocnění, dehydratace nebo současně probíhající infekce. 

Při podávání metforminu je proto potřeba sledovat renální funkce, při snížení 

glomerulární filtrace pod 0,5 ml/s pak nutné metformin vysadit. (62) 

2.4.2.5 Nejasná (zbytná) indikace užívaného LČ (P2.5) 

Nejasná indikace užívaného LČ znamená, že pacient užívá LČ, pro které nemá indikaci. 

Za zbytnou indikaci užívaného LČ se považuje situace, kdy pacient si pro dané LČ indikaci 

má, ale při užívání tohoto LČ u něj rizika převažují nad benefitem. 
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Nejasnou indikaci u seniorů mají například dlouhodobě podávaná vazodilatancia 

a nootropika, včetně námelových alkaloidů. Mezi tato zbytná LČ patří dihydroergotoxin, 

Ginkgo biloba, naftidrofuryl, pentoxifylin a piracetam. Jejich účinek při léčbě nemocí 

z nedostatečného prokrvení CNS a při symptomatické léčbě demencí je diskutabilní 

a nedostatečně ověřený. Poměr benefit/riziko je u těchto LČ nepříznivý, při jejich 

podávání ve vyšším věku hrozí riziko pádů a ortostatické hypotenze. (28, 44, 45) 

Další skupinou zbytných LČ jsou antiemetika a antivertiginóza. Patří do ní již zmíněný 

námelový alkaloid dihydroergotoxin. Jeho antivertiginózní efekt je diskutabilní a navíc 

může být pro seniory rizikový vzhledem ke svým NUL, což jsou hypotenze, arytmie, 

vazokonstrikce s rizikem ischemických komplikací, fibróza plic a srdečních chlopní. Vedle 

dihydroergotoxinu patří mezi zbytná LČ ze skupiny antivertiginóz cinarizin. Při jeho 

podávání v dávce nad 150 mg/den jsou senioři vystaveni většímu riziku projevů 

polékového parkinsonismu a deprese. (28, 44, 45, 63) 

Zbytnými LČ mohou být i kličková diuretika, která nemají dostatečně prokázanou účinnost 

při léčbě otoků dolních končetin, pokud nejsou přítomny symptomy srdečního selhání. 

(27) 

2.4.2.6 LČ chybí i přes jeho jasnou indikaci (P2.6) 

Absence LČ, pro které má pacient indikaci, a které u něj zároveň není kontraindikováno, je 

také závažným DRP, i když v praxi častěji opomíjeným. Jako pomůcka pro identifikaci 

potenciálně prospěšných LČ u seniorů slouží START kritéria. Jsou součástí již zmíněných 

irských STOPP/START kritérií. Tato kritéria se vztahují na seniory starší 65 let s výjimkou 

pacientů, kteří jsou v paliativním režimu, a pacientů s předpokládanou krátkou dobou 

přežití. (28) 

START kritéria doporučují například podávat pacientům s chronickým srdečním selháním 

nebo pacientům po prodělaném infarktu myokardu ACEI. Při léčbě chronického srdečního 

selhání a stejně tak při asymptomatické systolické dysfunkci levé komory jsou ACEI LČ 

první volby. Snižují mortalitu v průměru o 23 %. Při léčbě ACEI by se mělo začít malou 

dávkou, která se dále postupně zvyšuje. Je to z důvodu individuální hypotenzní odpovědi 

nemocných a možného zhoršení renálních funkcí. (28, 41) 
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Pacientům s chronickou stabilní anginou pectoris by dle START kritérií měly být podávány 

betablokátory. Při jejich podávání dochází ke zlepšení prognózy, snížení výskytu ischemie 

myokardu a k lepší toleranci zátěže. Díky nim klesá výskyt náhlé smrti o 30–40 %, výskyt 

reinfarktu o 30–35 % a celková mortalita o 20–25 %. Při užití v kardiologických indikacích 

se upřednostňují kardioselektivní betablokátory. (28, 64) 

Dále START kritéria doporučují podání antiagregační léčby pacientům, kteří mají 

v anamnéze onemocnění koronárních, mozkových nebo periferních tepen. Pokud jsou tito 

pacienti soběstační v běžných denních aktivitách a očekává se u nich doba přežití delší 

než 5 let, je vhodné jim podávat také statiny. Zanedbání takové léčby může mít 

za následek zvýšení počtu kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod. Při použití 

u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin bylo při podávání statinů prokázáno 

prodloužení klaudikační vzdálenosti o 63 %. (28, 64, 65) 

Při léčbě diabetu II. typu by se měl pacientům se zachovalými renálními funkcemi, 

bez přecitlivělosti a KI podávat metformin, a to bez ohledu na přítomnost metabolického 

syndromu. Pacientům s glomerulární filtrací pod 0,5 ml/s se metformin nepodává. Pokud 

se jedná o pacienta, který již metformin užívá, a jeho glomerulární filtrace klesne 

na hodnotu mezi 1 a 0,5 ml/s, je možné mu metformin nadále podávat, ale v dávce 

snížené na polovinu. Při nedostatečné kontrole diabetu může častěji docházet k výskytu 

diabetických komplikací. (28, 62, 66) 

U pacientů s diabetem a nefropatií, která se projevuje proteinurií nebo mikroalbuminurií, 

je vhodné podání ACEI nebo sartanů, a to pro jejich výrazně pozitivní kardiovaskulární 

a renální účinky. Senioři profitují z nefroprotektivních účinků ACEI nebo sartanů stejně 

jako mladší pacienti a ani riziko vyplývající z užívání těchto LČ není vyšší než u mladších 

pacientů. (28, 62, 67) 

Častější výskyt osteoporotických zlomenin hrozí v případě opomenutí dalších doporučení 

START kritérií. Jedná se především o suplementaci vápníkem a vitaminem D u pacientů, 

kteří mají diagnostikovánu osteoporózu. Tím je myšleno, že mají osteoporózu prokázanou 

denzitometricky, nebo mají v anamnéze osteoporotickou zlomeninu 

nebo osteoporotickou dorzální kyfózu. Dále je vhodné podávání vápníku a vitaminu D, 
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popř. bisfosfonátů pacientům, kteří užívají minimálně po dobu 3 měsíců glukokortikoidy 

v dávce ekvivalentní 5–2,5mg/den prednisonu a více. (28, 68, 69, 70) 

2.4.3 Problém s dávkováním LČ (P3) 

K problémům s dávkováním LČ (P3) se řadí nesprávná velikost dávky, což jsou nízká dávka 

LČ (P3.1) a vysoká dávka LČ (P3.2), dále nesprávná doba léčby, tedy příliš krátká doba 

léčby (P3.4) nebo příliš dlouhá doba léčby (P3.5). Tyto problémy jsou předmětem 

následujících kapitol. Kromě nich patří mezi problémy s dávkováním LČ také nevhodné 

dávkové schéma (P3.3) a další problémy s dávkováním LČ (P3.6) (mimo výše uvedené). 

(27) 

2.4.3.1 Nízká dávka LČ (P3.1) a Vysoká dávka LČ (P3.2) 

Léčba u seniorů by se měla začínat nízkou dávkou LČ, která se následně pomalu zvyšuje. 

Je vhodné ze začátku podávat LČ v dávce o polovinu menší, než se doporučuje u ostatních 

dospělých pacientů. U seniorů totiž k dosažení terapeutického účinku některých LČ stačí 

menší dávky, než je potřeba pro běžnou populaci dospělých pacientů. Je to způsobeno 

změnami ve farmakokinetice a farmakodynamice, ke kterým dochází ve stáří. Doporučení 

pro tyto nízkodávkové režimy jsou založeny na farmakokinetických studiích, které 

u starých pacientů prokazují zvýšení plazmatických hladin LČ a jejich vyšší účinnost, 

prodloužení eliminačního poločasu a snížení clearance. Tato doporučení pro seniorskou 

populaci ovšem nejsou vždy součástí Souhrnu údajů o přípravku. (28, 32, 71) 

Příkladem snížení dávek u seniorů je podávání poloviční dávky, tedy 10 mg, omeprazolu, 

které je podloženo jeho poloviční clearance a dvojnásobným eliminačním poločasem. 

Dále snížení dávky atorvastatinu na 5 mg vzhledem ke zvýšení maximální plazmatické 

koncentrace a podobné účinnosti jako u dávky 10 mg podáváné populaci středního věku. 

Podobně se doporučuje snížit na polovinu, tedy na 10 mg, dávku simvastatinu 

a lovastatinu. U seniorů je také dostatečně účinná poloviční dávka enalaprilu (2,5 mg), 

hydrochlorothiazidu (12,5 mg), ibuprofenu (200 mg 3–4x denně) nebo metoprololu 

(50 mg). Ke snížení maximálních dávek je doporučeno sáhnout i u diklofenaku (75 mg 

u seniora versus 150–200 mg u dospělých pacientů s ohledem na charakter bolesti). 
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Pro seniory je snížena také doporučená dávka ranitidinu (100 mg 2x denně oproti 150 mg 

2x denně). (28, 71) 

2.4.3.2 Příliš krátká doba léčby (P3.4) a Příliš dlouhá doba léčby (P3.5) 

Správná délka terapie je klíčová, u seniorů mimo jiné z důvodu farmakologických změn, 

ke kterým dochází při stárnutí. (71) 

Délka užívání nebenzodiazepinových hypnotik by u seniorů neměla přesáhnout 90 dní, 

a to bez ohledu na dávku. Pokud jsou v hypnotické indikaci užívána antipsychotika, doba 

léčby by neměla být delší než měsíc z důvodu rizika vzniku hypotenze, zmatenosti, 

extrapyramidových příznaků a pádů. Důležité je také nepodávat seniorům benzodiazepiny 

s dlouhým poločasem, např. diazepam, déle než měsíc. Vzhledem k pomalejší 

metabolizaci a eliminaci u seniorů dochází ke kumulaci a prodloužení plazmatického 

poločasu z 50 hodin na 110–200 hodin. Při dlouhodobé terapii hrozí ve větší míře riziko 

vzniku psychické i fyzické závislosti a projevů syndromu z vysazení, kognitivní dysfunkce, 

retrográdní amnézie a deliria. Krátkodobě působící benzodiazepiny, např. alprazolam, 

oxazepam, midazolam, jsou díky svému kratšímu poločasu pro seniory méně rizikové. 

Přesto je při jejich podávání potřeba sledovat NUL, jako jsou sedace, zmatenost, zhoršení 

rovnováhy, pády, a délku terapie adekvátně upravit. (28, 71, 72) 

Dále by senioři neměli dlouhodobě užívat neselektivní NSA vzhledem k tomu, 

že se zvyšujícím se věkem a prodlužující se dobou užívání roste riziko výskytu vředové 

choroby gastroduodenální, krvácení a perforací způsobených NSA. Nimesulid je možné 

podávat jako lék druhé volby při léčbě akutní bolesti maximálně 15 dní. (72, 73) 

Podávání warfarinu seniorům by nemělo být delší než šest měsíců při léčbě první 

nekomplikované hluboké žilní trombózy a 12 měsíců při léčbě první nekomplikované 

plicní embolie, protože není prokázán přínos delší léčby. (72)  

Někdy je problémem také to, že si pacient sám předčasně ukončí léčbu. Může se tak stát 

například při výskytu NUL nebo při odeznění příznaků onemocnění. Tato situace nastává 

například při léčbě asymptomatických chorob, při preventivním podávání LČ 

nebo při léčbě mírnějších infekčních chorob pomocí antibiotik. (74) 
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2.4.4 Problém s výdejem, podáním či užitím LČ (P4) 

Nesprávné užívání LČ může být spojeno s nízkou mírou adherence pacienta k léčbě. 

Adherencí se rozumí shoda chování pacienta s radami a doporučeními zdravotníků. (29, 

75, 76) 

Pro správné užívání LČ je potřeba, aby pacienti byli schopni přečíst instrukce k užívání LČ, 

aby dobře rozpoznali jak obal LČ, tak jeho obsah. Dále musí být schopni otevřít lahvičku 

nebo krabičku s LČ, odebrat potřebnou dávku a perorálně podávané LČ správně zapít 

sklenicí vody nebo užít s jídlem. (77) 

U seniorů častěji dochází k nedodržování léčebného režimu než u zbytku populace. Může 

za to snížení fyzických i psychických schopností, ztráta soběstačnosti a přítomnost většího 

počtu onemocnění. Starší pacienti hůře chápou i realizují doporučení zdravotníků, vlivem 

ztráty paměti a dalších kognitivních funkcí pro ně může být obtížnější pravidelně 

a samostatně užívat LČ. Dalšími faktory, které mají vliv na správné užívání LČ, jsou 

ekonomická situace starších pacientů, osamělost a sociální izolace. Neméně důležitý je 

počet užívaných LČ. Čím více LČ pacient užívá, tím méně dodržuje svůj léčebný režim. 

Tento faktor je u seniorů důležitý s ohledem na častý výskyt polyfarmakoterapie. 

Na správné užívání LČ má také vliv režim podávání LČ, přítomné NUL nebo vztah pacienta 

s lékařem. (54, 55, 76, 78) 

Při užívání LČ chybuje 30–50 % seniorů. Někteří neznají svá LČ nebo neví, co je důvodem 

jejich podávání, případně neznají hlavní NUL svých LČ. Dalším problémem může být 

úprava dávkování LČ samotným pacientem nebo dokonce svévolná změna druhu 

užívaných LČ. Někteří pacienti mají problém s otevíráním obalů svých LČ, půlením tablet 

nebo aplikací LČ. Dále někteří z nich nejeví zájem o očekávané účinky LČ a jejich přínos. 

Tyto problémy mohou vést k tomu, že senioři svá LČ vůbec neužívají. Předepsaná LČ 

neužívá 10–15 % seniorů. Problémem je také zneužívání a nadužívání LČ, zapomínání 

a upravování času podání LČ. (54, 55, 78) 

Napomoci ke správnému užívání LČ je možné používáním dávkovačů LČ, značením 

do kalendáře, ukládáním LČ na stále stejné místo nebo spojením užití LČ s jinými 

každodenními činnostmi. Další možností je využití elektronických nástrojů, jako je 
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např. telefon. Tyto nástroje je možné použít jak pro připomenutí, že má pacient užít LČ, 

tak pro edukaci nebo konzultaci, které povedou ke správnému užití LČ. (78, 79) 

Problémy s užíváním jsou u seniorů nejčastěji spojeny se skupinami LČ jako jsou SSRI, 

inhalační i perorální antiastmatika, fibráty, spasmolytika, antiuratika, venofarmaka, 

nootropika, NSA nebo vazodilatancia. Nejčastěji se vyskytující problémy se způsobem užití 

LČ jsou nesprávná technika aplikace, nevhodná manipulace s LČ, nevhodná kombinace 

s volně prodejnými LP a doplňky stravy nebo nesprávný způsob užití LČ ve vztahu 

k potravě nebo k denní době. Problémy s aplikací nastávají především při užívání 

inhalačních LP. Nevhodnou manipulací s LČ je myšleno například drcení retardovaných 

tablet nebo uchovávání při nesprávné teplotě a vlhkosti. Důsledkem těchto pochybení 

může být: snížení kvality nebo biologické dostupnosti LČ, nežádoucí systémová absorpce 

např. při špatném inhalačním podání, zvýšení výskytu LI a zvýšení rizika NUL. (74, 80, 81) 

2.4.5 LI (P5) 

LI se rozumí ovlivnění účinku LČ v souvislosti s užíváním dalšího LČ nebo jiné látky, 

například z potravy. Společný efekt interagujících LČ je potom jiný, než by se očekával 

od každého z těchto LČ při samostatném podání. (82, 83, 84) 

Podle PCNE modifikované klasifikace se LI rozdělují na tři podskupiny. Jsou to potenciální 

LI mezi LČ (P5.1), manifestované LI mezi LČ (P5.2) a LI mezi potravou a LČ (P5.3). (27) 

Obecně se rozlišují LI farmakokinetické, farmakodynamické a farmaceutické. 

Farmakokinetické LI jsou charakterizovány především změnami v metabolismu LČ, méně 

často také v absorpci, distribuci a exkreci. Jsou spojeny se změnami koncentrace LČ v krvi, 

případně v séru. Na rozdíl od farmakokinetických LI se při farmakodynamických LI mění 

účinek LČ bez toho, aby se změnila jeho koncentrace. K farmakodynamickým LI dochází 

například na úrovni receptorů, kde spolu mohou LČ interagovat synergicky 

nebo antagonisticky. Odhalit farmakokinetickou LI je tedy objektivně snazší 

než farmakodynamickou, proto jsou farmakokinetické LI zaznamenávány častěji. 

Neznamená to však, že by byly také významnější. Třetím typem LI, farmaceutickými LI, 

se myslí fyzikálně-chemické inkompatibility dvou nebo více současně podávaných LČ. (82, 

85, 86) 
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LI mohou vést k neúčinnosti léčby nebo ke zvýšení toxicity užívaných LČ. Při vyhledávání 

potenciálních LI je také potřeba odhadnout pravděpodobnost výskytu LI a jejich klinický 

význam. Faktory, které ovlivňují klinický význam a pravděpodobnost výskytu LI, jsou 

citlivost pacienta, užívané dávky LČ, délka podávání kombinace LČ, způsob podávání LČ 

a místo v organismu, kde se tato LČ setkají, charakter LČ, účinnost LČ s úzkým 

terapeutickým rozmezím a míra ohrožení života pacienta, pokud LČ nebude účinkovat. 

(83, 86) 

Výskyt LI se zvyšuje s počtem současně užívaných LČ. Pokud pacient dlouhodobě užívá 

dvě léčiva, pravděpodobnost výskytu LI je 13 %, při užívání sedmi a více LČ se tato 

pravděpodobnost zvýší na 82 %. Častější LI jsou pozorovány také u pacientů, kteří jsou 

léčeni vyššími dávkami LČ nebo při dlouhodobém užívání LČ. Dalšími rizikovými faktory 

pro výskyt LI jsou věk, malnutrice, chronické poškození jater nebo změny renálních funkcí. 

(86) 

2.4.5.1 LI mezi LČ (P5.1 a P5.2) 

LI se mohou vyskytovat již na úrovni absorpce LČ. Vstřebávání užívaných LČ se může snížit 

tvorbou chelátů, změnou pH nebo motility GIT, které jsou způsobeny užíváním dalšího LČ. 

Příkladem může být snížení vstřebávání fluorochinolonů, doxycyklinu nebo bisfosfonátů 

při současném užití vápníku, hořčíku nebo železa, kdy dochází k tvorbě nevstřebatelných 

chelátů. (83) 

Ke klinicky významným farmakokinetickým LI může docházet také při metabolizaci LČ. 

Jedná se například o LI při biotransformaci na CYP450, který se vyskytuje v několika 

izoformách, a řídí první fázi metabolismu u více než 60 % předepisovaných LČ. Pokud je 

jedno z užívaných LČ významným substrátem některé z izoforem CYP450 a druhé silným 

inhibitorem stejné izoformy CYP450, může docházet k častějšímu výskytu NUL prvního 

z nich. Příkladem takové kombinace je současné podávání TCA (amitriptylin, imipramin) 

a fluoxetinu nebo haloperidolu, které spolu interagují na izoformě 2D6. Důsledkem této LI 

může být častější výskyt sedativních a anticholinergních NUL. (28) 
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Jako kompetitivní antagonismus se označuje LI, při které zúčastněná LČ působí na stejné 

místo a výsledkem je snížení účinku alespoň jednoho z nich. Příkladem může být současné 

podávání betablokátorů a systémově působících beta-2-mimetik. (83, 87) 

Výsledkem nekompetitivního antagonismu je opět snížení účinku jednoho nebo obou 

interagujících LČ. Tato LČ ale, na rozdíl od kompetitivního antagonismu, působí na různá 

místa. To znamená, že působí na jiné receptory nebo jiným způsobem ovlivňují tkáně. 

Například při současném užívání antihypertenziv a NSA může dojít k snížení účinku 

antihypertenziv. (83, 87) 

Při současném užívání více LČ, která působí na stejném místě (tkáni nebo receptoru), 

může dojít také ke zvýšení výskytu NUL. Jedná se například o vznik serotoninového 

syndromu při současném užití SSRI a dalšího serotoninergního LČ jako je tramadol 

nebo triptany. (83) 

Stejně tak může být vyšší výskyt NUL při užívání LČ, která působí na různých místech. 

Například při užívání benzodiazepinů a antihistaminik nebo jiných LČ s antihistaminovým 

účinkem na CNS se u seniorů mohou častěji vyskytovat pády a sedace. (83) 

2.4.5.2 LI mezi LČ a potravou (P5.3) 

Podobně jako se navzájem mohou ovlivňovat LČ, může dojít k ovlivnění účinku LČ 

některou ze složek potravy. Tyto LI mohou být farmakokinetické i farmakodynamické. (88) 

Za farmakokinetické LI může být zodpovědná například šťáva z grepů, která inhibuje 

CYP3A4, a může tedy zvýšit účinek LČ, které jsou substráty CYP3A4. Naopak třezalka 

některé izoformy CYP indukuje, a proto může dojít ke snížení hladiny a účinku jejich 

substrátů. (88, 89) 

Příkladem farmakodynamické interakce mezi LČ a potravou je konzumace zeleniny 

s obsahem vitaminu K (např. brokolice, špenát, petržel, hlávkový salát, celerová nať) 

při současném užívání warfarinu, kdy dochází ke snížení jeho účinku. (88, 89) 
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2.4.6 Jiný problém (P6) 

Mezi jiné problémy (P6) jsou zařazeny nespokojenost pacienta s terapií (P6.1), 

nedostatečné povědomí o zdraví a nemoci (P6.2), nejasné stížnosti (P6.3), selhání terapie 

z neznámého důvodu (P6.4), chybějící monitoring parametrů (P6.5) a jiné (P6.6). (27) 

2.4.6.1 Chybí monitoring parametrů (P6.5) 

Pro zhodnocení účinku léčby nebo kontrolu případných nežádoucích účinků je potřeba 

monitorovat řadu parametrů, jako jsou např. kalemie, hodnota TK, glykemie. 

Kalemii je nutné sledovat buď u pacientů užívajících LČ, která ovlivňují hladinu draslíku 

v krvi, nebo u pacientů užívajících léčiva, jejichž nežádoucí účinky, resp. toxicita mohou 

sovuiset s aktuální hladinou kalemie. Kalemii mohou zvyšovat omezením vylučování 

draslíku do moči kalium šetřící diuretika (amilorid), antagonisté aldosteronu 

(spironolakton, eplerenon), ACEI a sartany. Dále mohou hyperkalemii způsobovat 

betablokátory, které omezují vstup draslíku do buněk inhibicí beta-2-adrenergních 

receptorů, a také NSA. (90, 91) 

Hypokalemie může být zapříčiněna užíváním kličkových nebo thiazidových diuretik, 

případně glukokortikoidy, laxativy, vysokými dávkami verapamilu, teofylinu, častějším 

užíváním inhalačních beta-2-mimetik a dalšími LČ. Užívání hypokalemizujících LČ je 

rizikové také při současném užívání digoxinu, u kterého roste při hypokalemii 

např. proarytmogenní potenciál. (91) 

Kontrola kalemie je důležitá nejen u pacientů na odděleních intenzivní péče, ale také 

u pacientů v ambulantní péči s polyfarmakoterapií. Takovou skupinou mohou být senioři. 

Hypo/hyperkalemie se může manifestovat pomocí méně specifických příznaků (zácpa, 

únava, svalová slabost, resp. poruchy rytmu), proto je objektivní kontrola velkou výhodou. 

(81) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodika praktické části 

Data pro potřeby této práce byla získána v rámci revize zdravotnické dokumentace 

pacientů hospitalizovaných v rehabilitačním ústavu v České republice. 

Revize proběhla v době od 10. do 13. prosince 2013 na pěti odděleních rehabilitačního 

ústavu – oddělení B, C, D, G a K. K dispozici byla kompletní zdravotnická dokumentace 

přítomných pacientů, složená z předchozích lékařských zpráv, doporučení 

pro hospitalizaci v rehabilitačním ústavu, přijímací zprávy, dekurzů, výsledků 

laboratorních vyšetření, ošetřovatelských záznamů a schémat pro podávání LČ. 

Zhodnocena byla dokumentace 99 náhodně vybraných pacientů. 

Data byla zaznamenávána do databáze, připravené pro účely revize zdravotnické 

dokumentace. Jednalo se o tyto údaje: věk a pohlaví pacienta, alergická, rodinná, 

pracovně-sociální a osobní anamnéza, dostupná fyzikální a laboratorní vyšetření 

a kompletní farmakoterapie včetně doplňků stravy s příslušným dávkováním. Současná 

farmakoterapie byla také porovnávána s farmakoterapií při přijetí, případně 

s doporučenou farmakoterapií z poslední lékařské zprávy před přijetím do rehabilitačního 

ústavu. Získaná data byla anonymizována a standardním způsobem byla zabezpečena 

jejich ochrana. 

Následně se do připravené databáze zaznamenávaly odhalené potenciální DRP. Tyto DRP 

byly klasifikovány dle modifikované PCNE klasifikace V5.01 a byla k nim přiřazena 

související LČ. Kromě LČ, kterých se daný DRP bezprostředně týkal, byla označena jako 

související LČ také další užívaná LČ, která měla vliv na výskyt těchto DRP. V případě LI byla 

přiřazena všechna dotčená LČ, stejně tak při výskytu duplicity. K chybějícímu monitoringu 

parametrů byla přiřazena všechna LČ, jejichž užívání vyžadovalo monitoring. K DRP 

klasifikovaným jako P2.6 (LČ chybí i přes jeho jasnou indikaci) bylo přiřazeno chybějící LČ, 

případně další užívaná LČ, jejichž užívání by mohlo být důvodem pro nasazení chybějícího 

LČ. K jednomu DRP bylo vždy přiřazeno nejvýše jedno chybějící LČ a neomezený počet 
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užívaných LČ. Chybějící LČ byla vždy klasifikovaná dle anatomicko-terapeuticko-chemické 

klasifikace LČ (ATC). Podle situace byla vybrána konkrétní léčivá látka nebo skupina LČ. 

Všechna získaná data byla poté exportována ve formě tabulek do programu Microsoft 

Excel. 

Následně bylo frekvenční analýzou popsáno věkové složení zkoumané populace pacientů, 

jejich pohlaví, umístění na jednotlivá oddělení, nejčastější onemocnění, užívaná LČ 

a výskyt potenciálních DRP. 

Ze všech 99 pacientů bylo vybráno šest klinických případů, které byly zpracovány 

podrobněji, včetně managementu potenciálních DRP. K tomuto účelu byli vybíráni 

pacienti s větším výskytem potenciálních DRP. Do kazuistik byly zpracovány veškeré údaje 

o pacientech. Jedná se o věk a pohlaví pacienta, alergickou, rodinnou, pracovně-sociální 

a osobní anamnézu, dostupná fyzikální a laboratorní vyšetření a kompletní farmakoterapii 

včetně doplňků stravy s příslušným dávkováním. Management potenciálních DRP byl 

proveden v souladu s principy metody SAZE. Signál a změření rizika byly zahrnuty 

do jednoho bodu. Literatura, použitá při řešení potenciálních DRP byla sepsána souhrnně 

pro celý klinický případ pod názvem Řešení případu. 

3.2 Výsledky 

3.2.1 Deskriptivní statistika výsledků 

Do hodnocení bylo zahrnuto všech 99 pacientů, z nichž bylo 65 žen (65,7 %). Menší část 

pacientů tvořili muži, kterých bylo 34 (34,3 %). Přestože měl nejstarší pacient 90 let 

a nejmladší 26 let, medián věku dosáhl 68 let. Věkové složení pacientů přesněji popisuje 

Tabulka 2. 
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Tabulka 2: Složení popisované populace pacientů (N = 99) 

 Muži Ženy Všichni pacienti 

Průměrný věk 59,8 69,9 66,0 

SD 12,5 13,4 14,1 

Minimální věk 32 26 26 

Maximální věk 89 90 90 

Medián věku 60,0 72,0 68,0 

N – denominátor (100 %); SD – směrodatná odchylka 

Oddělení, na kterých probíhala kontrola zdravotnické dokumentace, se lišila podle typu 

pacientů, kteří jsou zde hospitalizováni. 

Oddělení B bylo určeno dospělým pacientům s neurologickým postižením různé etiologie. 

Jednalo se převážně o pacienty po CMP, po kraniocerebrálním poranění, po úrazech, 

po operacích a dále pacienty se zánětlivými onemocněními a po nich. (92) 

Na oddělení C byli hospitalizováni dospělí pacienti s chronickým onemocněním, 

či po prodělání akutního stádia onemocnění, u nichž nebylo možné důvodně očekávat 

zvrat stability zdravotního stavu. Tito pacienti byli většinou závislí na pomoci a na péči 

v základních aktivitách každodenního života, jako jsou oblékání, strava, pohyb 

po místnosti nebo hygiena (ošetřovatelská lůžka). (92) 

Oddělení D bylo vyhrazeno k opakovaným pobytům pro léčebnou rehabilitaci 

soběstačných pacientů po míšním poškození, po úrazech a operacích pohybového 

aparátu. (92) 

Na oddělení G byli hospitalizováni pacienti po operacích a úrazech pohybového aparátu, 

po operacích kloubů s totální náhradou, po operacích páteře, polytraumatech, s artrózami 

nosných kloubů nebo s vertebrogenními algickými syndromy. (92) 

Pro hospitalizaci na oddělení K byla podmínkou soběstačnost pacientů. Nejčastěji 

se jednalo o dospělé pacienty s bolestivými stavy pohybového aparátu různé etiologie, 

po operacích, úrazech s pohybovým postižením na základě poruchy prokrvení končetin, 

lymfatických otoků. Další skupinou pacientů na tomto oddělení byli pacienti s některými 

neurologickými onemocněními. (92) 
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Rozložení hodnocených pacientů na jednotlivých odděleních popisuje Tabulka 3. 

Tabulka 3: Zastoupení pacientů podle umístění na oddělení (N = 99) 

Oddělení Absolutní četnost Relativní četnost 

B 17 17,2 % 

C 33 33,3 % 

D 16 16,2 % 

G 8 8,1 % 

K 25 25,2 % 

N – denominátor (100 %) 

Mezi nejčastější onemocnění, která se vyskytovala v dokumentaci pacientů, patřily 

arteriální hypertenze, vertebrogenní algický syndrom, hyperlipidemie, ischemická 

choroba srdeční a diabetes mellitus. Většina pacientů měla v anamnéze arteriální 

hypertenzi. Téměř 40 % pacientů trpělo vertebrogenním algickým syndromem 

nebo dyslipidemií, téměř 35 % pak ischemickou chorobu srdeční nebo diabetem mellitem. 

Nejčastější onemocnění uvádí Tabulka 4. 
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Tabulka 4: Nejčastější onemocnění u hodnocených pacientů (N = 99) 

Onemocnění Absolutní četnost Relativní četnost 

Arteriální hypertenze 70 70,7 % 

Astma bronchiale 7 7,1 % 

Bércové vředy 3 3,0 % 

Benigní hyperplazie prostaty 10 10,1 % 

Cévní mozková příhoda 26 26,3 % 

Demence 7 7,1 % 

Deprese 14 14,1 % 

Diabetes mellitus II 33 33,3 % 

Dyslipidemie 37 37,4 % 

Epilepsie 5 5,1 % 

Gastritida 5 5,1 % 

Gastroduodenální vředy 8 8,1 % 

Gastroezofageální reflux 3 3,0 % 

Glaukom 7 7,1 % 

Hyperurikemie 8 8,1 % 

Hypotyreóza 13 13,1 % 

Chronická obstrukční plicní nemoc 5 5,1 % 

Chronická žilní insuficience 8 8,1 % 

Inkontinence 11 11,1 % 

Ischemická choroba srdeční 34 34,3 % 

Kloubní implantáty 23 23,2 % 

Obezita 24 24,2 % 

Osteoporóza 12 12,1 % 

Pády 9 9,1 % 

Renální insuficience 4 4,0 % 

Tromboembolická nemoc 5 5,1 % 

Varixy 12 12,1 % 

Vertebrogenní algický syndrom 39 39,4 % 

Vertigo 5 5,1 % 

Zlomenina 29 29,3 % 

N – denominátor (100 %) 
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Všech 99 pacientů užívalo celkem 704 LČ. Na jednoho pacienta tedy připadalo 7,1 LČ. 

Nejvyšší počet užívaných LČ byl 17, pouze jeden pacient neužíval žádné LČ. Více o počtu 

LČ u jednotlivých pacientů vypovídá Tabulka 5. 

V rehabilitačním zařízení nemusel všechna LČ podávat zdravotnický pracovník. Některá LČ 

mohli pacienti užívat sami, záleželo na jejich aktuálním stavu a adherenci. Mezi LČ, která 

podávala vždy sestra, patřila např. hypnotika, warfarin a nízkomolekulární hepariny. 

Ve zkoumané populaci pacienti sami užívali celkem 133 LČ, což bylo 18,9 % všech 

užívaných LČ. 

Tabulka 5: Počet LČ u jednotlivých pacientů (N = 99) 

Počet LČ Absolutní četnost Relativní četnost 

1 – 5 36 36,4 % 

6 – 10 48 48,5 % 

11 – 15 12 12,1 % 

> 15 2 2,0 % 

N – denominátor (100 %); LČ – léčivo 

Počet užívaných LČ se zvyšoval s rostoucím věkem. Průměrný počet užívaných LČ 

ve věkové skupině 65 až 74 let byl téměř shodný s celkovým průměrem užívaných LČ. 

Ve věkových skupinách 50 až 64 let a 26 až 49 let se průměrný počet LČ lišil jen málo. 

Pacient bez farmakoterapie patřil do nejmladší skupiny. Tabulka 6 popisuje rozložení LČ 

mezi pacienty podle věku. 

Tabulka 6: Průměrný počet užívaných LČ podle věku pacientů (N = 99) 

Věk pacientů Počet pacientů Průměrný počet užívaných LČ SD 

26 – 49 let 10 5,5 3,2 

50 – 64 let 32 5,8 3,2 

65 – 74 let 28 7,1 3,0 

75 – 90 let 29 9,2 3,5 

N – denominátor (100 %); LČ – léčivo; SD – směrodatná odchylka 

Nejméně LČ užívali pacienti z oddělení K, kde byli hospitalizováni soběstační, spíše mladší 

pacienti. Mezi těmito pacienty byl také jediný pacient bez farmakoterapie. Naopak nejvíce 

LČ užívali pacienti z oddělení C. Tito pacienti byli většinou senioři, trpěli chronickými 
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onemocněními a byli nesoběstační. Průměrné počty LČ užívaných pacienty na jednotlivých 

odděleních popisuje Tabulka 7. 

Tabulka 7: Průměrný počet užívaných LČ podle umístění pacientů na odděleních (N = 99) 

Oddělení Počet pacientů Průměrný počet užívaných LČ SD 

B 17 6,3 2,5 

C 33 8,9 3,3 

D 16 7,8 3,2 

G 8 8,3 3,2 

K 25 4,5 3,0 

N – denominátor (100 %); LČ – léčivo; SD – směrodatná odchylka 

Nejčastěji se ve farmakoterapii pacientů vyskytovala LČ ovlivňující kardiovaskulární 

systém (C). Další v pořadí byla LČ používaná k ovlivnění nervového systému (N) a třetí LČ 

používaná u nemocí GIT nebo ovlivňující metabolismus (A). Do těchto tří skupin spadala 

většina užívaných LČ. Antiparazitika, insekticidy a repelenty (P) a skupina různých 

přípravků (V) nebyly zastoupeny vůbec. 

Tabulka 8, Tabulka 9, Tabulka 10 a Tabulka 11 upřesňují rozložení užívaných LČ podle ATC. 

Tabulka 8: Rozdělení užívaných LČ do 1. úrovně ATC (N = 704) 

Označení ATC Název ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

A Trávicí ústrojí a metabolismus 127 18,0 % 

B Krev a krvetvorné orgány 79 11,2 % 

C Kardiovaskulární systém 203 28,8 % 

D Dermatologika 4 0,6 % 

G Urogenitální ústrojí a pohlavní hormony 13 1,8 % 

H Systémové hormony kromě pohlavních a inzulinů 14 2,0 % 

J Antiinfektiva pro systémovou aplikaci 7 1,0 % 

L Cytostatika a imunomodulační LČ 3 0,4 % 

M Muskuloskeletární systém 40 5,7 % 

N Nervový systém 175 24,9 % 

R Respirační systém 28 4,0 % 

S Smyslové orgány 11 1,6 % 

  Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv 
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Tabulka 9: Užívaná LČ ze skupiny A ATC do 2. úrovně ATC (N = 127) 

Podskupina 
ATC 

Název podskupiny ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

02 
LČ k terapii onemocnění spojených s poruchou 

acidity 
39 30,7 % 

03 LČ k terapii funkčních poruch GIT 7 5,5 % 

05 LČ k terapii onemocnění jater a žlučových cest 5 3,9 % 

06 Laxativa 13 10,3 % 

07 
Antidiarhoika, střevní protizánětlivá a protiinfekční 

LČ 
5 3,9 % 

09 Digestiva včetně enzymových přípravků 1 0,8 % 

10 LČ k terapii diabetu 33 26,0 % 

11 Vitaminy 5 3,9 % 

12 Minerální doplňky 19 15,0 % 

  Ostatní podskupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv; 
  LČ – léčivo; GIT – gastrointestinální trakt 

Tabulka 10: Užívaná LČ ze skupiny C ATC do 2. úrovně ATC (N = 203) 

Podskupina 
ATC 

Název podskupiny ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

01 Kardiaka 14 6,9 % 

02 Antihypertenziva 3 1,5 % 

03 Diuretika 31 15,3 % 

04 Periferní vazodilatancia 2 1,0 % 

05 Vazoprotektiva a venofarmaka 11 5,4 % 

07 Betablokátory 39 19,2 % 

08 Blokátory vápníkových kanálů 23 11,3 % 

09 LČ ovlivňující renin-angiotenzinový systém 50 24,6 % 

10 LČ ovlivňující hladinu lipidů 30 14,8 % 

  Ostatní podskupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv;  
  LČ – léčivo 
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Tabulka 11: Užívaná LČ ze skupiny N ATC do 2. úrovně ATC (N = 175) 

Podskupina 
ATC 

Název podskupiny ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

02 Analgetika 67 38,3 % 

03 Antiepileptika 14 8,0 % 

04 Antiparkinsonika 1 0,6 % 

05 Psycholeptika 56 32,0 % 

06 Psychoanaleptika 28 16,0 % 

07 Jiná LČ nervového systému 9 5,1 % 

  Ostatní podskupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv;  
  LČ – léčivo 

Více než tři čtvrtiny pacientů užívaly LČ ovlivňující kardiovaskulární a nervový systém. 

LČ ovlivňující trávicí ústrojí a metabolismus a LČ ovlivňující krev a krvetvorné orgány 

užívala více než polovina pacientů. Podrobnější popis počtu pacientů užívajících LČ 

z jednotlivých skupin uvádí Tabulka 12. 

Tabulka 12: Počet pacientů užívajících LČ z jednotlivých skupin ATC (N = 99) 

Označení ATC Název ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

A Trávicí ústrojí a metabolismus 67 67,7 % 

B Krev a krvetvorné orgány 60 60,1 % 

C Kardiovaskulární systém 80 80,8 % 

D Dermatologika 4 4,0 % 

G Urogenitální ústrojí a pohlavní hormony 10 10,1 % 

H Systémové hormony kromě pohlavních a inzulinů 14 14,1 % 

J Antiinfektiva pro systémovou aplikaci 7 7,1 % 

L Cytostatika a imunomodulační LČ 3 3,0 % 

M Muskuloskeletární systém 33 33,3 % 

N Nervový systém 79 79,8 % 

R Respirační systém 15 15,2 % 

S Smyslové orgány 7 7,1 % 

  Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv 
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3.2.2 Klasifikace DRP 

Při revizi zdravotnické dokumentace bylo nalezeno 312 potenciálních DRP u 366 LČ. 

Na jedno LČ připadalo 0,9 DRP. Na jednoho pacienta připadalo 3,2 potenciálních DRP. 

U 12 pacientů nebyl nalezen žádný potenciální DRP (z toho jeden pacient neužíval žádné 

LČ). Maximální počet nalezených potenciálních DRP u jednoho pacienta byl 11. Výskyt 

potenciálních DRP u jednotlivých pacientů popisuje Tabulka 13. 

Tabulka 13: Počet potenciálních DRP u jednotlivých pacientů (N = 99) 

Počet 
potenciálních DRP 

Absolutní četnost Relativní četnost 

1 – 2 36 36,4 % 

3 – 4 23 23,2 % 

5 – 6 19 19,2 % 

7 – 8 6 6,1 % 

> 8 3 3,0 % 

N – denominátor (100 %); DRP – lékový problém 

Nejvyšší výskyt potenciálních DRP byl ve skupině nejstarších pacientů. Zároveň to byli 

pacienti, kteří užívali nejvíce LČ. U každého z těchto pacientů byl nalezen alespoň jeden 

potenciální DRP. Naopak v nejmladší skupině pacientů byla téměř třetina pacientů 

bez potenciálních DRP a ve věku 50 až 64 let nebyl nalezen žádný potenciální DRP 

u čtvrtiny pacientů. Mezi pacienty ve věku 65 až 74 let se nacházel pouze jeden pacient, 

u kterého nebyl nalezen žádný potenciální DRP. Rozdělení potenciálních DRP 

mezi pacienty podle věku znázorňuje Tabulka 14. 

Tabulka 14: Průměrný počet potenciálních DRP podle věku pacientů (N = 99) 

Věk pacientů Počet pacientů Průměrný počet potenciálních DRP SD 

26 – 49 let 10 2,0 1,8 

50 – 64 let 32 1,5 1,4 

65 – 74 let 28 3,4 2,1 

75 – 90 let 29 5,1 2,6 

N – denominátor (100 %); DRP – lékový problém; SD – směrodatná odchylka 

Pořadí jednotlivých oddělení podle vzrůstajícího počtu potenciálních DRP téměř kopíruje 

pořadí podle počtu užívaných LČ. Nejméně potenciálních DRP bylo nalezeno 
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na oddělení K. Na tomto oddělení nebyl nalezen žádný DRP téměř u třetiny pacientů. Další 

v pořadí bylo oddělení B, kde byla bez DRP šestina pacientů. Nejvíce potenciálních DRP 

bylo nalezeno u pacientů z oddělení G. Nalezené DRP byly rozděleny mezi pacienty 

na tomto oddělení nerovnoměrně. Maximální počet potenciálních DRP byl 11 a u jednoho 

pacienta nebyl nalezen žádný potenciální DRP. Jediné oddělení, kde se nenacházel žádný 

pacient bez potenciálních DRP, bylo oddělení C. Průměrné počty potenciálních DRP 

na jednotlivých odděleních popisuje Tabulka 15. 

Tabulka 15: Počet potenciálních DRP podle umístění pacientů na odděleních (N = 99) 

Oddělení Počet pacientů Průměrný počet potenciálních DRP SD 

B 17 2,1 1,8 

C 33 4,2 2,1 

D 16 3,3 2,2 

G 8 5,0 4,0 

K 25 1,7 1,8 

N – denominátor (100 %); DRP – lékový problém; SD – směrodatná odchylka 

Nejčastěji se vyskytující skupinou DRP byl problém s výběrem LČ. Do této skupiny spadala 

více než polovina všech nalezených potenciálních DRP. Polovinu DRP z této skupiny tvořila 

nejasná nebo zbytná indikace užívaného LČ, která byla zároveň nejčastěji se vyskytujícím 

potenciálním DRP. Nebyly zaznamenány problémy s výdejem, podáním či užitím LČ. 

Rozdělení nalezených potenciálních DRP do hlavních skupin podle PCNE modifikované 

klasifikace V5.01 (27) znázorňuje Tabulka 16. Tabulka 17 popisuje rozdělení NUL, Tabulka 

18 rozdělení problémů s výběrem LČ, Tabulka 19 rozdělení problémů s dávkováním LČ, 

Tabulka 20 rozdělení LI a Tabulka 21 rozdělení ostatních DRP do skupin druhé úrovně 

podle PCNE modifikované klasifikace V5.01. Počty LČ souvisejících s danými DRP jsou 

v tabulkách uvedeny na koncích řádků. Pokud se v některé skupině DRP vyskytovaly 

případy, kdy se jeden DRP týkal více LČ současně, celkový počet souvisejících LČ v této 

skupině převyšuje počet DRP. Postup pro určování souvisejících LČ je uveden v metodice 

praktické části. 
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Tabulka 16: Rozdělení potenciálních DRP podle 1. úrovně PCNE modifikované klasifikace V5.01 (N = 312) 

Skupina 
DRP 

Název skupiny 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

U počtu 
LČ 

P1 Nežádoucí účinky LČ 4 1,3 % 5 

P2 Problém s výběrem LČ 170 54,5 % 202 

P3 Problém s dávkováním LČ 107 34,3 % 112 

P5 Lékové interakce 9 2,9 % 19 

P6 Jiný problém 22 7,0 % 28 

Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

N – denominátor (100 %); DRP – lékový problém; PCNE – Pharmaceutical Care Network 
Europe; LČ – léčivo 

Tabulka 17: Rozdělení NUL do skupin 2. úrovně PCNE modifikované klasifikace V5.01 (N = 4) 

Skupina  
DRP 

Název skupiny 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

U počtu 
LČ 

P1.1 NUL (nealergický) 3 75,0 % 4 

P1.2 NUL (alergický) 1 25,0 % 1 

Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

N – denominátor (100 %); NUL – nežádoucí účinek léčiva; PCNE – Pharmaceutical Care 
Network Europe; LČ – léčivo 

Tabulka 18: Rozdělení problémů s výběrem LČ do skupin 2. úrovně PCNE modifikované klasifikace V5.01 

(N = 170) 

Skupina 
DRP 

Název skupiny 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

U počtu 
LČ 

P2.1 Nevhodná indikace LČ 36 21,2 % 39 

P2.2 Nevhodná léková forma LČ 3 1,8 % 3 

P2.3 Duplicita v terapii 6 3,5 % 12 

P2.5 Nejasná (zbytná) indikace užívaného LČ 39 22,9 % 41 

P2.6 LČ chybí i přes jeho jasnou indikaci 86 50,6 % 107 

Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

N – denominátor (100 %); PCNE – Pharmaceutical Care Network Europe; LČ – léčivo 
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Tabulka 19: Rozdělení problémů s dávkováním LČ do skupin 2. úrovně PCNE modifikované klasifikace 

V5.01 (N = 107) 

Skupina 
DRP 

Název skupiny 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

U počtu 
LČ 

P3.1 Nízká dávka LČ 16 14,9 % 17 

P3.2 Vysoká dávka LČ 40 37,4 % 41 

P3.3 Nevhodné dávkové schéma, časování 38 35,5 % 41 

P3.5 Příliš dlouhá doba léčby 2 1,9 % 2 

P3.6 Jiný problém s dávkováním LČ 11 10,3 % 11 

Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

N – denominátor (100 %); PCNE – Pharmaceutical Care Network Europe; LČ – léčivo 

Tabulka 20: Rozdělení lékových interakcí do skupin 2. úrovně PCNE modifikované klasifikace V5.01 (N = 9) 

Skupina 
DRP 

Název skupiny 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

U počtu 
LČ 

P5.1 Potenciální lékové interakce (lék – lék) 9 100,0 % 19 

Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

N – denominátor (100 %); PCNE – Pharmaceutical Care Network Europe; LČ – léčivo 

Tabulka 21: Rozdělení ostatních DRP do skupin 2. úrovně PCNE modifikované klasifikace V5.01 (N = 22) 

Skupina 
DRP 

Název skupin 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

U počtu 
LČ 

P6.4 Selhání terapie (neznámý důvod) 1 4,5 % 1 

P6.5 Chybí monitoring parametrů 13 59,1 % 20 

P6.6 Jiný problém 8 36,4 % 7 

Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

N – denominátor (100 %); DRP – lékový problém; PCNE – Pharmaceutical Care Network 
Europe; LČ – léčivo 

Podíl potenciálních DRP podle skupin LČ, se kterými byly spojeny, téměř kopíroval 

rozložení užívaných LČ. Rozdíly byly více patrné při podrobnějším rozdělení LČ 

do 2. úrovně ATC. Nejvíce DRP souviselo s kardiovaskulárními LČ, což byla zároveň 

nejčastěji užívaná skupina LČ. Téměř třetina LČ, u kterých byly nalezeny potenciální DRP, 

byla z této skupiny. Čtvrtina LČ s výskytem DRP byla LČ pro nervový systém a pětina LČ 

pro nemoci GIT nebo k ovlivnění metabolismu. Rozdělení LČ, která byla spojena s DRP, 

podle ATC znázorňuje Tabulka 22. Počet LČ souvisejících s DRP byl vyšší než počet DRP, 

protože k některým DRP bylo přiřazeno více LČ (viz. Metodika praktické části). 
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Tabulka 22: Počet LČ do 1. úrovně ATC, se kterými byly spojeny DRP (N = 366) 

Označení ATC Název ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

A Trávicí ústrojí a metabolismus 74 20,2 % 

B Krev a krvetvorné orgány 33 9,0 % 

C Kardiovaskulární systém 121 33,1 % 

G Urogenitální ústrojí a pohlavní hormony 1 0,3 % 

H Systémové hormony kromě pohlavních a inzulinů 4 1,1 % 

J Antiinfektiva pro systémovou aplikaci 3 0,8 % 

M Muskuloskeletární systém 24 6,5 % 

N Nervový systém 91 24,9 % 

R Respirační systém 15 4,1 % 

  Ostatní skupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv; 
DRP – lékový problém 

V rámci skupiny LČ ovlivňujících metabolismus a onemocnění GIT bylo nejvíce DRP 

spojeno s LČ k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity, které byly v této skupině 

také nejčastěji užívanými LČ. Přestože druhými nejčastěji užívanými LČ z této skupiny byla 

LČ používaná k terapii diabetu (viz Tabulka 9), častěji byly s DRP spojeny minerální 

doplňky (skupina A12 ATC), a to asi o deset procent. (viz Tabulka 23) Mezi tyto minerální 

doplňky patřil např. vápník nebo draslík. Další významnější podskupinou, co do počtu DRP, 

byly vitaminy (skupina A11 ATC), např. vitamin D. Zastoupení jednotlivých podskupin LČ 

podle souvislosti s DRP ukazuje Tabulka 23. 
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Tabulka 23: Počet LČ ze skupiny A ATC do 2. úrovně ATC, se kterými byly spojeny DRP (N = 74) 

Podskupina 
ATC 

Název podskupiny ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

02 
LČ k terapii onemocnění spojených s poruchou 

acidity 
28 37,8 % 

03 LČ k terapii funkčních poruch GIT 2 2,7 % 

06 Laxativa 1 1,4 % 

07 
Antidiarhoika, střevní protizánětlivá a protiinfekční 

LČ 
2 2,7 % 

10 LČ k terapii diabetu 12 16,2 % 

11 Vitaminy 10 13,5 % 

12 Minerální doplňky 19 25,7 % 

  Ostatní podskupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv; 
  LČ – léčivo; DRP – lékový problém; GIT – gastrointestinální trakt 

Z kardiovaskulárních LČ, které souvisely s DRP, největší část, a to více než čtvrtinu tvořila 

LČ ovlivňující renin-angiotenzinový systém. Další pětina těchto LČ sestávala z diuretik. 

Přestože druhými nejčastěji užívanými kardiovaskulárními LČ byly betablokátory, 

v souvislosti s nalezenými DRP se nacházely až na čtvrtém místě v pořadí. Výskyt 

kardiovaskulárních LČ spojených s DRP popisuje Tabulka 24. 

Tabulka 24: Počet LČ ze skupiny C ATC do 2. úrovně ATC, se kterými byly spojeny DRP (N = 121) 

Podskupina 
ATC 

Název podskupiny ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

01 Kardiaka 10 8,3 % 

02 Antihypertenziva 4 3,3 % 

03 Diuretika 23 19,0 % 

04 Periferní vazodilatancia 2 1,7 % 

05 Vazoprotektiva a venofarmaka 5 4,1 % 

07 Betablokátory 17 14,0 % 

08 Blokátory vápníkových kanálů 8 6,6 % 

09 LČ ovlivňující renin-angiotenzinový systém 34 28,1 % 

10 LČ ovlivňující hladinu lipidů 18 14,9 % 

  Ostatní podskupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv;  
  LČ – léčivo; DRP – lékový problém 
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Mezi LČ používanými k ovlivnění nervového systému byla nejčastěji užívaná analgetika, 

která ale tvořila jen třetinu LČ spojených s DRP z této skupiny, zatímco psycholeptika 

zaujímala téměř polovinu. Pětina LČ k ovlivnění nervového systému, která byla spojena 

s DRP, byla tvořena psychoanaleptiky. Rozdělení LČ k ovlivnění nervového systému 

souvisejících s DRP znázorňuje Tabulka 25. 

Tabulka 25: Počet LČ ze skupiny N ATC do 2. úrovně ATC, se kterými byly spojeny DRP (N = 91) 

Podskupina 
ATC 

Název podskupiny ATC 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

02 Analgetika 28 30,8 % 

03 Antiepileptika 2 2,2 % 

04 Antiparkinsonika 1 1,1 % 

05 Psycholeptika 39 42,8 % 

06 Psychoanaleptika 18 19,8 % 

07 Jiná LČ nervového systému 3 3,3 % 

  Ostatní podskupiny nebyly zastoupeny. 

  N – denominátor (100 %); ATC – anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv;  
  LČ – léčivo; DRP – lékový problém 
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3.2.3 Komentáře k vybraným případům zpracovaných metodou SAZE 

3.2.3.1 Kazuistika č. 1 

Charakteristika pacienta 

 Muž, narozen v roce 1953 (60 let).  

Poznámky z anamnézy 

 Částečný invalidní důchod. 

 První patro bez výtahu. 

 Plně orientovaný. 

 Hospitalizován pro progredující paraparézu dolních končetin, která kvůli pádu dále 

progredovala a vedla k imobilizaci. 

Prodělaná onemocnění: 

 Lumbalgie a bolesti kyčlí. 

 Dekompresní laminektomie (listopad 2013). 

 Diabetes mellitus II. typu. 

 Obezita. 

 Hyperlipidemie. 

 Arteriální hypertenze. 

 Paroxysmální fibrilace síní, nyní se sinusovým rytmem. 

 Sklon k hypokalemii. 

 Kašel po ACEI. 

 Štítná žláza je pravidelně sledována, dříve užíval LČ. 

 Myelopatie (2002). 

 Sarkoidóza nitrohrudních uzlin (1991). 

 Pneumonie (březen 2002). 

 Cholecystolithiáza s chronickou cholecystitidou (2002). 

Laboratorní hodnoty a fyzikální vyšetření 

Hmotnost při přijetí 102 kg 

Výška 1,76 m 

BMI 32,9 kg/m2 
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TK 110/80 mm Hg 

Tepová frekvence 75/min 

Na+ 127,2 mmol/l 

K+ 4,6 mmol/l 

GFR dle MDRD 1,989 ml.s-1 (1,73 m2)-1 

Aktuální farmakoterapie 

Loradur mite 25 mg/2,5 mg tbl. (hydrochlorothiazid/amilorid) 1-0-0 

Novalgin 500 mg tbl. (metamizol) 1-1-1 

Apo-Ome 20 mg cps. (omeprazol) 1-0-1 

Diaprel MR 30 mg tbl. (gliklazid)  1-0-1 

Caduet 10 mg/10 mg tbl. (atorvastatin/amlodipin) 1-0-0  

Egilok 100 mg tbl. (metoprolol) 1-0-1 

Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg tbl. (perindopril/indapamid) 1-0-0 

Siofor 1000 mg tbl. (metformin) 1-0-1 

Zibor 3500 IU inj. (bemiparin) 0-0-1 

Augmentin 1 g tbl. (amoxicilin/kyselina klavulánová) 1-0-1 po 12 h 

Řešení případu (90, 93, 94, 95, 96) 

Signál 

 Pacient užívá zároveň hydrochlorothiazid (Loradur mite) a indapamid (Prestarium 

Neo Combi). Jedná se o saluretická diuretika, která působí podobným 

mechanismem, inhibicí resorpce sodíku a chloridů v distálním tubulu. 

Hydrochlorothiazid (Loradur mite) navíc užívá v dávce 25 mg denně. 

 V pacientově dokumentaci je uveden kašel po ACEI. Přesto pacient užívá 

perindopril (Prestarium Neo Combi), což je látka ze skupiny ACEI. 

 Pacient dlouhodobě užívá 40 mg omeprazolu (Apo-Ome) ve dvou denních 

dávkách. 

 Diaprel MR je gliklazid ve formě s řízeným uvolňováním. Pacient užívá celkem 

60 mg takto retardovaného gliklazidu rozděleně ve dvou denních dávkách. 

Analýza a změření rizika  

 Jedním z NUL saluretických diuretik je porucha elektrolytové rovnováhy. 

Pravděpodobnost jeho výskytu se zvyšuje užíváním vysokých dávek saluretických 
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diuretik nebo více diuretik z podobné skupiny. Z laboratorních hodnot pacienta je 

patrné snížení hladiny sodíku, což může být projevem výskytu výše popsaného 

NUL. Navíc má pacient sklon k hypokalemii. Natremii u pacienta může snižovat 

kromě hydrochlorothiazidu a indapamidu také perindopril, který ji může 

redukovat přes syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu. 

Hydrochlorothiazid (Loradur mite) má dále metabolické NUL, které mohou 

zhoršovat kompenzaci diabetes mellitus. V dokumentaci pacienta se nenacházely 

hodnoty glykemie. 

 Přes uvedený kašel po ACEI pacient užívá perindopril (Prestarium Neo Combi), 

což je látka ze skupiny ACEI. Při chronickém užívání ACEI se může až u 15 % 

pacientů vyskytnout suchý záchvatovitý kašel. Pacient neudává žádné komplikace. 

 Z dokumentace není patrný důvod pro podávání omeprazolu v dávce 40 mg 

denně. 

 V SPC přípravku se uvádí běžné podávání Diaprel MR v dávce 30–120 mg najednou 

v jediné denní dávce. U pacienta není uveden důvod pro podávání Diaprel MR 

dvakrát denně. 

Eliminace rizika 

 Bylo by vhodné jedno z LP se saluretickým diuretikem odebrat z terapie pacienta. 

Vzhledem k více než dostatečně kompenzovanému krevnímu tlaku (TK) pacienta 

se jako možné řešení jeví vysadit LP Loradur mite a podávat indapamid v běžné 

dávce, tj. 2,5 mg 1x denně. Pokud by po vysazení amiloridu (Loradur mite) došlo 

u pacienta k poklesu hladiny draslíku, bylo by na místě přidat suplementaci 

draslíku. V případě, že by pacient nadále užíval hydrochlorothiazid, měla by se jeho 

dávka snížit na doporučenou dávku 12,5 mg. Zároveň by bylo dobré pravidelně 

sledovat kompenzaci diabetes mellitus. 

 Bylo by vhodné prověřit, proč se v dokumentaci uvádí kašel po ACEI. Jestliže nikdo 

dříve blíže nezjišťoval souvislost mezi užíváním LČ ze skupiny ACEI a kašlem, pokud 

se vyskytoval, a jestliže pacient nyní nemá žádné potíže s užíváním perindoprilu, 

informace o kašli po ACEI by se mohla z dokumentace vymazat. 
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 Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem je na místě zhodnotit riziko případného 

krvácení a na základě výsledku zrevidovat indikaci, resp. dávky inhibitoru 

protonové pumpy. 

 Pokud neexistuje racionální důvod pro podávání Diaprel MR u tohoto pacienta 

dvakrát denně, bylo by vhodné držet se doporučení pro dávkování dvě tablety 

ráno během snídaně. 

3.2.3.2 Kazuistika č. 2 

Charakteristika pacienta 

 Žena, narozena v roce 1931 (82 let).  

Poznámky z anamnézy 

 Starobní důchod. 

 Bydlí se synem. 

 Nekuřačka. 

 Rehabilitována kvůli kontuzi zad po pádu doma. Intenzita bolesti na vizuální 

analogové škále (VAS) 4. 

Prodělaná onemocnění: 

 Ischemická choroba srdeční – chronické srdeční selhání NYHA II (ejekční frakce 

komor 55 %). 

 Paroxysmální fibrilace síní (leden 2012). 

 Arteriální hypertenze III. stupně. 

 Vaskulární demence.  

 Angiografie tepen dolních končetin a renálních tepen. 

 Ischemická choroba dolních končetin. 

 Chronická žilní insuficience IV. stupně. 

 Bércové vředy (od 2009). 

 Erysipel na levé dolní končetině (od září 2009). 

 Diabetes mellitus II. typu s komplikacemi (retinopatie, neuropatie, 

makroangiopatie, mikroangiopatie). 

 Obezita. 
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 Hyperlipidemie. 

 Osteoporóza s degenerativními změnami lumbální a sakrální páteře. 

 Zlomeniny femuru (červen 2012). 

 Pády. 

 Sarkopenie. 

 Imobilizační syndrom. 

 Polyosteoartróza. 

 Inkontinence moči. 

 Hypothyreóza.  

 Strumektomie. 

 Septikemie Escherichia coli (duben 2011). 

 Katarakty. 

Laboratorní hodnoty a fyzikální vyšetření 

Hmotnost při přijetí 85 kg 

Výška 1,7 m 

BMI 29,4 kg/m2 

TK 120/80 mm Hg 

Tepová frekvence 86/min 

Glykemie (lačná) 5,1 mmol/l 

Aktuální farmakoterapie 

Tiapralan 100 mg tbl. (tiaprid) 1-0-1-1-0 

Sedacoron 200 mg tbl. (amiodaron) 1-0-0 

Amedo 20 mg tbl. (atorvastatin) 0-0-1/2 

Siofor 850 mg tbl. (metformin)  1-0-1 

Mabron 50 mg cps. (tramadol) 1-0-1  

Anopyrin 100 mg tbl. (kyselina acetylsalicylová) 0-1-0 

Euthyrox 50 µg tbl. (levothyroxin) 1-0-0 

Furon 40 mg tbl. (furosemid) 1/2-0-0 

Egilok 25 mg tbl. (metoprolol) 1/4-0-1/4 

Rivotril 0,5 g tbl. (klonazepam) 0-0-1/2 
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Helicid 20 mg cps. (omeprazol) 1-0-0 

Mixtard 30 Penfill 100 IU/ml inj. (inzulin) 18-0-8 

Řešení případu (28, 93, 97, 98, 99) 

Signál 

 Pacientka užívá tiaprid, tramadol a klonazepam, což jsou LČ se sedativním 

potenciálem. Navíc má pacientka uvedeny pády v anamnéze. 

 Pacientka užívá již déle než čtyři měsíce beze změn furosemid. Chybí kontrola, zda 

přetrvávají důvody pro podávání furosemidu. 

 V průběhu hospitalizace (od 25. 9. 2013) nebyla provedena kontrola kalemie. 

 V terapii pacientky chybí ACEI nebo sartan. 

 Pacientka neužívá vitamin D ani kalcium při osteoporóze a frakturách. 

Analýza a změření rizika  

 Užívání velkého množství sedativních LČ může zvýšit riziko pádů, úrazů 

nebo zlomenin. Pády v anamnéze pacientky by také mohly být zapříčiněny 

užíváním všech těchto sedativních LČ. 

 Z dokumentace pacientky není zřetelná kontrola potřeby podávání furosemidu. 

Vzhledem k věku pacientky při dlouhodobém užívání mohou převažovat rizika 

furosemidu nad jeho přínosem. Pacientka má chronické srdeční selhání pouze 

NYHA II. 

 Pacientka užívá furosemid – LČ, které snižuje kalemii a mohlo by způsobit 

hypokalemii.  

 Pacientka má diabetes mellitus s komplikacemi a zároveň ischemickou chorobu 

srdeční. 

 Vzhledem k diagnostikované osteoporóze a zlomeninám by pacientka měla užívat 

vitamin D a kalcium. 

Eliminace rizika 

 S ohledem na pády v anamnéze je na místě zrevidovat nutnost podávání některých 

rizikových léčiv: klonazepam (dlouhá doba působení v organismu, záměna 

nebo vysazení) nebo tramadol v terapi bolesti (nahradit neopiodními analgetiky 
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typu paracetamol nebo metamizol). Pro zachování tiapridu v terapii by svědčily 

poruchy chování při diagnostikované vaskulární demenci (podávat však nejnižší 

účinné dávky). Riziko pádu lze popř. minimalizovat např. větším dohledem 

ošetřujícího personálu při přesunech pacientky po pokoji apod. 

 Bylo by vhodné pravidelně kontrolovat, zda přetrvávají důvody pro podávání 

furosemidu, a jakmile pominou, měl by se furosemid redukovat nebo vysadit. 

V průběhu užívání furosemidu by měla být mimo jiné pravidelně kontrolovaná 

kalemie, aby se předešlo vzniku hypokalemie. 

 Protože má pacientka v anamnéze diabetes mellitus s komplikacemi a také 

chronické srdeční selhání, měla by užívat LČ ze skupiny ACEI. 

 Pacientka má diagnostikovanou osteoporózu, proto by měla být suplementována 

vápníkem v dávce 0,5–1,5 g a vitaminem D v dávce minimálně 800 IU denně. 

3.2.3.3 Kazuistika č. 3 

Charakteristika pacienta 

 Muž, narozen v roce 1948 (65 let).  

Poznámky z anamnézy 

 Rozvedený, žije sám. 

 Bydlí v rodinném domě. 

 Nekuřák, pije jednu kávu denně. 

 Hospitalizován pro mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou 

mozkových tepen. 

Prodělaná onemocnění: 

 Ischemická choroba srdeční – stav po prodělaném infarktu myokardu, fibrilaci 

komor a resuscitaci (2001). 

 Ischemická cévní mozková příhoda mozečku (2011). 

 Hyperlipidemie. 

 Vertigo s přechodnou poruchou zraku.  

 Levostranné extrapyramidové příznaky. 

 Depresivní syndrom. 
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 Benigní hyperplazie prostaty. 

Laboratorní hodnoty a fyzikální vyšetření 

Hmotnost při přijetí 60 kg 

Výška 1,68 m 

BMI 21,3 kg/m2 

TK 151/94 mm Hg 

Tepová frekvence 65/min 

Aktuální farmakoterapie 

Paralen 500 mg tbl. (paracetamol) Při potřebě 1 tbl. max. 3x denně 

Simgal 20 mg tbl. (simvastatin) 0-0-1 

Lexaurin 1,5 mg tbl. (bromazepam) 1-1-1 

Trombex 75 mg tbl. (klopidogrel) 1-0-0 

Kapidin 10 mg tbl. (lerkanidipin) 1-0-0  

Rilutek 50 mg tbl. (riluzol) 1-0-1 

Mirtazapin Sandoz 15 mg tbl. (mirtazapin) 0-0-2 

Anopyrin 100 mg tbl. (kyselina acetylsalicylová) 0-1-0 

Tenaxum 1 mg tbl. (rilmenidin) 0-0-1 

Apo-acebutol 400 mg tbl. (acebutolol) 1-0-0 

MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 
(telmisartan/hydrochlorothiazid) 

1-0-0 

Indometacin Berlin-Chemie 100 mg supp. 
(indometacin) 

Při bolesti 1 supp. max. 3x 
denně 

Suppositoria glycerini Léčiva 2,06 g supp. (glycerol) 1 supp. 

Řešení případu (28, 44, 100, 101, 102, 103, 104) 

Signál 

 Pacient užívá indometacin při bolesti, až 3x denně 100 mg. 

 Pacient užívá středně dlouze působící benzodiazepin bromazepam. 

 Centrální antihypertenzivum rilmenidin pacient užívá večer. 

 Při bolesti pacient užívá 500 mg paracetamolu, maximálně 3x denně. 

 Pacient užívá acebutolol, což je betablokátor s ISA. 

 V terapii pacienta chybí PPI. 
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 U glycerinových čípků není uvedena maximální denní dávka, kterou pacient může 

užít. 

Analýza a změření rizika  

 Vzhledem k věku pacienta je užívání indometacinu nevhodné, protože ve srovnání 

s ostatními NSA má nejzávažnější centrální NUL a vysoké riziko gastrotoxicity. 

Maximální doporučená denní dávka indometacinu je při krátkodobém užívání 

200 mg. 

 Užívání bromazepamu je kvůli prodloužení poločasu u pacientů vyššího věku 

nevhodné. Hrozí u něj riziko kumulace, vzniku závislosti a poruch kognitivních 

funkcí. 

 Možným NUL rilmenidinu je nespavost. Nespavost byla u pacienta řešena 

podáváním mirtazapinu a bromazepamu na noc. 

 Jednotlivou dávku 500 mg paracetamolu lze v analgetické indikaci při hmotnosti 

60 kg považovat za nedostatečnou. 

 Pacientům po infarktu myokardu by se měly podávat betablokátory bez ISA. 

 Při duální protidestičkové léčbě a užívání NSA je u pacienta indikována prevence 

gastropatie (PPI). 

Eliminace rizika 

 NSA indometacin by bylo vhodné nahradit pro seniory bezpečnějším NSA, 

např. ibuprofenem v dávce 200 mg max. 4x denně po 6 hod, nebo jiným 

analgetikem, např. metamizolem v dávce 500 – 1000 mg max. 4x denně po 6 hod. 

 Bromazepam (Lexaurin), pokud je užíván v anxiolytické indikaci, by bylo vhodné 

nahradit oxazepamem, který má oproti bromazepamu téměř poloviční biologický 

poločas a jeho použití je tedy pro seniory bezpečnější. Navíc má velmi dobrý 

anxiolytický účinek. Pacient by tedy mohl užívat 5–10 mg oxazepamu 2–3x denně. 

 Bylo by vhodné přehodnotit, jestli při podání centrálního antihypertenziva 

rilmenidinu (Tenaxum) u tohoto pacienta nepřevažují rizika, zvláště centrální NUL. 

V případě, že pacient z rilmenidinu skutečně profituje, bylo by dobré, aby jej užíval 

ráno, čímž se sníží riziko vzniku nespavosti a mohla by pominout i potřeba 

podávání mirtazapinu, případně bromazepamu (Lexaurinu) při potížích s usínáním. 
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 Při léčbě bolesti by měl pacient užívat 750 mg paracetamolu max. 4x denně. 

 Pokud neexistuje racionální důvod pro podávání betablokátoru s ISA, je vhodné, 

aby pacient užíval betablokátor bez ISA, například 50–200 mg metoprololu 

ve dvou denních dávkách, nebo v jedné dávce v retardované formě. Dávku 

metoprololu je potřeba postupně titrovat. 

 Na ochranu žaludku při užívání NSA a duální protidestičkové léčbě by měl pacient 

užívat LČ ze skupiny PPI, vzhledem k užívání klopidogrelu se jeví jako vhodné 

podávat 20 mg pantoprazolu ráno, půl hod před snídaní. Pantoprazol neovlivňuje 

CYP2C19, a proto nesnižuje účinnost klopidogrelu. 

 Při užívání LČ podle potřeby by se měla uvádět maximální denní dávka LČ. 

3.2.3.4 Kazuistika č. 4 

Charakteristika pacienta 

 Žena, narozena v roce 1933 (80 let).  

Poznámky z anamnézy 

 Starobní důchod. 

 Vdova, žije sama. 

 Bydlí v přízemí. 

 Nekuřačka, pije dvě kávy denně, alkohol příležitostně. 

 Alergie: prach, pyl, roztoči, slunce, salbutamol, Zinnat, Citalon, Zitrolin, peniciliny, 

nitrofurantoin, Prestarium, DHC, Arionex, Afiten, azitromycin. 

 Otec měl astma bronchiale, matka karcinom dělohy, bratr má diabetes mellitus 

a 3x prodělal infarkt myokardu. 

 Hospitalizována pro vertebrogenní algický syndrom a osteoartrózu. 

Prodělaná onemocnění: 

 Ischemická choroba srdeční – angina pectoris, diastolická dysfunkce levé komory 

(nenalezeno v překladové zprávě). 

 Arteriální hypertenze. 

 Tromboflebitidy, varixy. 

 Astmoidní bronchitida. 
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 Gastroesofageální reflux. 

 Polyneuropatie. 

 Vertigo. 

 Osteoporóza. 

 Opakované pády. 

 Ostruha na pravé patě. 

 Plastika močového měchýře. 

 Infekce močových cest, pyelonefritida, urolithiáza. 

 Stav po herpes zoster. 

Laboratorní hodnoty a fyzikální vyšetření 

Hmotnost při přijetí 74 kg 

Výška 1,55 m 

BMI 30,8 kg/m2 

TK 155/90 mm Hg 

Tepová frekvence 72/min 

GFR dle MDRD 1,18 ml.s-1 (1,73 m2)-1 

Aktuální farmakoterapie 

Guttalax 7,5 mg/ml gtt. (pikosíran sodný) Při zácpě 20 gtt. 

Calciferol Biotika forte 7,5 mg inj. (ergokalciferol) Dnes 

Tobrex 3 mg/ml oph. gtt. (tobramycin) 2-0-2 gtt. do obou očí 

Indometacin Berlin-Chemie 50 mg supp. 
(indometacin) 

Při bolesti 1 supp. max. 3x denně 

MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 
(telmisartan/hydrochlorothiazid) 

1/2-0-0  

Zyrtec 10 mg tbl. (cetirizin) 0-0-1 

Codein Slovakofarma 30 mg tbl. (kodein) Při suchém kašli max. 2x denně 

Pirabene 800 mg tbl. (piracetam) 2-1-0 

Magnesii lactici Medicamenta 0,5 g tbl. 
(magnesium-laktát) 

1-0-1 

Detralex 450 mg/50 mg tbl. (diosmin/hesperidin) 2-0-0 

Calcichew D3 500 mg/200 IU tbl. 
(vápník/cholekalciferol) 

1-0-0 
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Condrosulf 800 mg tbl. (chondroitin-sulfát) 1-0-0 

Neurol 0,25 mg tbl. (alprazolam) Při rozrušení 1 tbl. max. 2x denně 

Suppositoria glycerini Léčiva 2,06 g supp. 
(glycerol) 

Při zácpě 1 supp. max. 2x denně 

Ecosal inhaler 200 µg inh. sus. (salbutamol) Při dušnosti 1 vdech max. 4x denně 

Řešení případu (44, 64, 98, 104, 105, 106) 

Signál 

 Pacientka užívá 500 mg vápníku denně v LP Calcichew D3. 

 Při bolesti pacientka užívá indometacin ve formě čípků s dávkováním 

max. 3x denně 50 mg. 

 V anamnéze pacientky je uvedena alergie na salbutamol. Přesto pacientka 

při dušnosti salbutamol (Ecosal Inhaler) užívá. 

 Pacientka má diagnostikovanou anginu pectoris, ale neužívá betablokátor, statin 

ani kyselinu acetylsalicylovou. 

 Pacientka má nekompenzovanou hypertenzi, nemá pravidelně měřený TK. 

 Při suchém kašli pacientka užívá 30 mg kodeinu max. 2x denně. Zároveň trpí 

zácpou, která je řešena pikosíranem sodným (Guttalax). 

Analýza a změření rizika  

 Pacientce byla diagnostikována osteoporóza, proto jí je dodáván vápník v LP 

Calcichew D3. Calcichew D3 obsahuje 500 mg vápníku, což je nejnižší možná dávka 

vápníku při osteoporóze. Vzhledem k opakovaným pádům a vysokému věku je 

pacientka vystavena vyššímu riziku vzniku zlomenin, způsobených osteoporózou. 

U pacientky ve věku 80 let nelze předpokládat vyšší příjem vápníku ze stravy. 

 Indometacin patří mezi LČ nevhodná ve stáří z důvodu vysoké gastrotoxicity 

a centrálních NUL, které jsou při srovnání s ostatními NSA nejzávažnější. 

 Přes uvedenou alergii na salbutamol pacientka při dušnosti užívá salbutamol. 

Projevem alergické reakce by mohl být suchý kašel, který je léčen kodeinem. 

 Pacientce hrozí riziko kardiovaskulárních komplikací vzhledem k přítomnosti 

anginy pectoris, obezity a nekompenzované arteriální hypertenze. Z anamnézy 

nejsou patrné KI pro betablokátory, statiny ani kyselinu acetylsalicylovou. 
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 Užívání kodeinu může zhoršovat zácpu. Vzhledem k tomu, že pacientka trpí 

zácpou, není pro ni kodein vhodným LČ. 

Eliminace rizika 

 Pacientka má diagnostikovanou osteoporózu a nepředpokládá se vyšší příjem 

vápníku z potravy, proto by bylo dobré zvýšit příjem vápníku na 1–1,5 g. 

LP Calcichew D3 200 IU by se mohl zaměnit za Calcichew D3 400 IU s dávkováním 

2x denně 1 tbl. Tím by se zvýšil příjem vápníku na 1 g denně a příjem vitaminu D 

na 800 IU denně a zároveň by odpadla potřeba dodávat vitamin D v injekci 

Calciferol Biotika forte. Pokud je důvodem pro podávání nižší dávky vápníku fakt, 

že pacientka vápník hůře toleruje, bylo by dobré podávat pacientce tablety 

s vápníkem po jídle nebo najít lékovou formu, která bude pro pacientku 

snesitelnější. 

 Pacientka by měla místo NSA indometacinu užívat jiné analgetikum, 

např. paracetamol v dávce 750–1000 mg max. 4x denně po 6 hod, metamizol 

v dávce 500–1000 mg max. 4x denně po 6 hod nebo pro seniory bezpečnější NSA, 

např. ibuprofen v dávce 200 mg max. 4x denně po 6 hod. 

 Bylo by vhodné prověřit, jak se u pacientky projevovala alergie na salbutamol 

a zda je výskyt kašle spojen s užívání salbutamolu. V případě, že se prokáže 

souvislost mezi kašlem a užíváním salbutamolu, měl by se salbutamol vysadit 

a nahradit jiným beta-2-mimetikem, např. fenoterolem s dávkováním 1 vdech 

při dušnosti, max. 4x denně. Jestliže se souvislost mezi kašlem a užíváním 

salbutamolu neprokáže a pacientka nemá žádné projevy alergické reakce 

na salbutamol při jeho užívání, informace o alergii na salbutamol by se mohla 

z dokumentace vymazat. 

 Aby se snížilo riziko uzávěru tepny trombem, měla by pacientka užívat 100 mg 

kyseliny acetylsalicylové v jedné denní dávce po jídle. 

 Pro úpravu endoteliální dysfunkce, stabilizaci plátu a zástavu aterogeneze by měla 

užívat LČ ze skupiny statinů, např. 10 mg atorvastatinu v jedné denní dávce. Statin 

je racionální nasadit, pokud je předpokládaná doba přežití pacientky nad 5 let. 
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 V rámci prevence poruch srdečního rytmu a pro snížení nároků na myokard 

by pacientka měla užívat LČ ze skupiny betablokátorů. Vzhledem k obezitě 

a astmoidní bronchitidě se kvůli beta-2-mimetickému účinku jeví jako nejvhodnější 

podávat betablokátor celiprolol v dávce 200 mg jednou denně 0,5 hod před jídlem 

nebo 2 hod po jídle. Další výhodou celiprololu pro pacientku je, že nemá negativní 

působení na glycidový metabolismus. Při užívání celiprololu by také mohlo dojít 

k úpravě hodnot TK, který by měl být pravidelně kontrolován. Dalšími LČ v terapii 

pacientky, snižujícími TK, jsou telmisartan a hydrochlorothiazid. Alternativními 

betablokátory pro pacientku jsou betaxolol a bisoprolol. Betablokátory s ISA 

nejsou vhodné, protože při prevenci poruch srdečního rytmu snižují terapeutickou 

odpověď. V případě, že pacientka již v minulosti betablokátory užívala a kvůli 

astmoidní bronchitidě je netolerovala, měl by být vysoký TK léčen jiným 

antihypertenzivem a betablokátor by neměl být nasazen. 

 Vzhledem k zácpě, kterou pacientka trpí, by měl být při léčbě suchého kašel 

kodein nahrazen nekodeinovým antitusikem, např. butamirátem v dávce 50 mg 

při suchém kašli 2–3x denně (za předpokladu, že je nutné antitusikum podávat). 

3.2.3.5 Kazuistika č. 5 

Charakteristika pacienta 

 Žena, narozena v roce 1935 (78 let).  

Poznámky z anamnézy 

 Vdova. 

 Bydlí v 5. patře (11 schodů + výtah). 

 Alergie: Dormicum. 

 Hospitalizována pro rekonvalescenci po léčbě zlomeniny. 

Prodělaná onemocnění: 

 Arteriální hypertenze. 

 Stenóza krkavice. 

 Anemie. 

 Hyperlipidemie. 
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 Hyperurikemie. 

 Gastritida erozivní. 

 Hiátová hernie. 

 Hypothyreóza. 

 Stav po operaci fraktury stehenní kosti. 

 Vertebrogenní algický syndrom. 

 Lumboischiadický syndrom bilaterální s pseudoradikulárními projevy. 

 Parkinsonismus bez léčby. 

 Tuberkulóza (v dětství). 

Laboratorní hodnoty a fyzikální vyšetření 

Hmotnost při přijetí 76 kg 

Výška 1,62 m 

BMI 29,0 kg/m2 

TK 150/65 mm Hg 

Tepová frekvence 66/min 

Glykemie (lačná) 6,7 mmol/l 

AST 0,30 µkat/l 

ALT 0,2 µkat/l 

Na+ 138,9 mmol/l 

K+ 4,5 mmol/l 

Kreatinin (v séru) 88 µmol/l 

Močovina (v séru) 4,4 mmol/l 

GFR dle MDRD 0,95 ml.s-1 (1,73 m2)-1 

Hemoglobin 95 g/l 

Erytrocyty 3,45*1012/l 

Aktuální farmakoterapie 

Tenormin 50 mg tbl. (atenolol) 0-0-1/2 

Tramal Retard 100 mg tbl. (tramadol) Při bolesti 2x1 tbl. 

Aktiferrin 34,5 mg/129 mg tbl. (železnatý ion/serin) 1-0-1 

Nolpaza 40 mg tbl. (pantoprazol) 1-0-1 

Lozap 50 mg tbl. (losartan) 1/2-0-0 (při hypertenzi možno 
Lozap H)  
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Cavinton 5 mg tbl. (vinpocetin) 1-0-0 

Tulip 20 mg tbl. (atorvastatin) 0-0-1 

Tessyron 75 mg tbl. (klopidogrel) 1-0-0 

Anopyrin 100 mg tbl. (kyselina acetylsalicylová) 1-0-0 

Ascorutin 20 mg/100 mg tbl. (rutosid/kyselina 
askorbová) 

1-0-1 

Lexaurin 3 mg tbl. (bromazepam) 0-0-1/2 

Euthyrox 100 µg tbl. (levothyroxin) 1-0-0 

Citalec 10 mg tbl. (citalopram) 1-0-0 

Zolpinox 10 mg tbl. (zolpidem) Dle potřeby 1/2-1 tbl. 

Řešení případu (28, 70, 107, 108, 109, 110, 111, 112) 

Signál 

 Atenolol (Tenormin), LČ ze skupiny betablokátorů, pacientka užívá v dávce 25 mg 

večer. 

 Pacientka užívá 1,5 mg bromazepamu (Lexaurin) večer, pravděpodobně z důvodu 

nespavosti. 

 Při nespavosti pacientka užívá 5–10 mg zolpidemu (Zolpinox). 

 Každý den ráno pacientka užívá 10 mg citalopramu (Citalec). 

 Pacientka užívá 34,5 mg železnatých iontů v LP Aktiferrin ve dvou denních 

dávkách, jednu tabletu ráno a jednu večer. Ráno také užívá 100 µg levothyroxinu 

(Euthyrox). 

 Losartan (Lozap) ze skupiny sartanů pacientka užívá v dávce 25 mg jednou denně, 

ráno, jako půl tablety LP Lozap 50 mg. 

 Každé ráno pacientka užívá 5 mg vinpocetinu (Cavinton). 

 Pacientka užívá ráno 100 mg kyseliny acetylsalicylové (Anopyrin) a také 75 mg 

klopidogrelu (Tessyron). 

 Pacientka dlouhodobě užívá 80 mg pantoprazolu (Nolpaza) ve dvou denních 

dávkách. 

 Jako úlevové LČ při bolesti je pacientce indikován retardovaný tramadol (Tramal 

Retard) v dávce max. 2x denně 100 mg. 
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 Ascorutin s obsahem 20 mg rutosidu pacientka užívá ve dvou denních dávkách 

po jedné tabletě. 

Analýza a změření rizika  

 Podávání betablokátorů večer může způsobovat problémy s usínáním. Podle SPC 

přípravku je tento NUL méně častý (1/100–1/1000). Pacientka trpí nespavostí, 

proto není vhodné, aby užívala atenolol (Tenormin) večer. 

 Benzodiazepin bromazepam (Lexaurin) pro seniory není vhodným hypnotikem 

vzhledem k jeho dlouhému biologickému poločasu a riziku sedace a pádů. 

 Doporučená dávka zolpidemu pro seniory je 5 mg jednou denně při nespavosti. 

Pacientka užívá 5–10 mg zolpidemu (Zolpinox). V dávkách vyšších než 5 mg 

u seniorů nebyl prokázán účinek. 

 Z dokumentace není patrná indikace pro citalopram (Citalec). Pacientka jej užívala 

již před hospitalizací. 

 Železnaté ionty (Aktiferrin) tvoří s levothyroxinem (Euthyrox) nevstřebatelné 

komplexy. Při současném podávání tedy mohou snižovat vstřebávání 

levothyroxinu. Pacientka užívá obě LČ (Aktiferrin a Euthyrox) ráno a v dokumentaci 

není uveden odstup mezi podáváním těchto dvou LČ. 

 Losartan (Lozap nebo jiné generikum) je na trhu dostupný také v síle 25 mg. 

Pro pacientku ve věku 78 let může být půlení tablet problematické (minimálně 

v domácí péči). 

 Vinpocetin (Cavinton) není LČ vhodné pro seniory. Jeho účinnost při dlouhodobém 

podávání není dostatečně prokázána a senioři jsou při jeho užívání více ohroženi 

rizikem pádů a ortostatické hypotenze. 

 Není jasné, z jakého důvodu má pacientka duální antiagregační léčbu – kyselina 

acetylsalicylová (Anopyrin) a klopidogrel (Tessyron). 

 Z dokumentace není jasný důvod pro podávání pantoprazolu (Nolpaza) v dávce 

40 mg dvakrát denně. Obvyklá dávka je 40 mg v jedné denní dávce. Při užívání 

večerní dávky je větší riziko, že nedojde k dostatečnému snížení pH v žaludku 

a může se prohlubovat fyziologická achlorhydrie. 
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 Retardovaný tramadol (Tramal Retard) má postupný nástup účinku, a není proto 

vhodný k podání jako úlevové LČ při bolesti. 

 Doporučené dávkování rutosidu (Ascorutin) je 20–40 mg rutosidu 3x denně. 

Pacientka užívá jen 20 mg 2x denně. Při tomto dávkování nemusí být dosaženo 

požadovaného účinku. 

Eliminace rizika 

 Vzhledem k nespavosti pacientky, ke které by mohl přispět také atenolol 

(Tenormin) při užívání večer, by měla pacientka užívat 25 mg atenololu (Tenormin) 

v jedné denní dávce ráno. 

 V případě, že pacientka užívá bromazepam (Lexaurin) z důvodu nespavosti, mohl 

by jí být kvůli riziku NUL vysazen. Při potížích s usínáním užívá ještě zolpidem 

(Zolpinox). Benzodiazepiny v hypnotické indikaci by se ve stáří neměly podávat 

po dobu delší než 14 dní, zolpidem je možné podávat max. čtyři týdny. Pokud 

dojde ke změně v užívání atenololu (Tenorminu), důvod pro podávání hypnotik 

by mohl pominout. Pokud by nadále zůstala potřeba podávat pacientce hypnotika, 

lze uvažovat o vyšetření u příslušného specialisty a např. nasazení antidepresiva 

s vlivem na spánek, jejichž efekt na rozdíl od hypnotik přetrvává 

i při dlouhodobém užívání. 

 Pacientka by vzhledem ke svému věku měla užívat pouze 5 mg zolpidemu 

(Zolpinox) při potížích s usínáním. 

 Bylo by vhodné přezkoumat, zda existuje důvod pro užívání citalopramu (Citalec). 

Pokud se u pacientky indikace pro citalopram (Citalec) nenachází, měl by jí být 

vysazen. 

 Aby nedocházelo ke sníženému vstřebávání levothyroxinu (Euthyrox), měla by 

pacientka užívat ranní dávku železnatých iontů (Aktiferrin) minimálně 2 hod 

po levothyroxinu (Euthyrox). 

 Po propuštění do domácí péče by bylo dobré, kdyby pacientka užívala LP 

s obsahem 25 mg losartanu v jedné tabletě, aby se předešlo možným problémům 

s půlením tablet. 
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 Vzhledem k tomu, že při užívání vinpocetinu (Cavinton) převažují rizika 

nad přínosy, měl by být pacientce vysazen. 

 Bylo by vhodné prověřit, z jakého důvodu má pacientka duální protidestičkovou 

léčbu. V případě, že pacientka není indikována k duální protidestičkové léčbě, 

měla by jí být LČ kyselina acetylsalicylová (Anopyrin) a klopidogrel (Tessyron) 

vysazena. V případě, že byla tato LČ nasazena kvůli prevenci tromboembolické 

nemoci po zlomenině stehenní kosti, měla by být nahrazena antikoagulační 

léčbou. 

 Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem je na místě zhodnotit důvod pro podávání 

80 mg pantoprazolu (Nolpaza) rozděleně ve dvou denních dávkách, resp. dávku 

inhibitoru protonové pumpy. 

 Pacientce by se dle intenzity bolesti měla nasadit bazální analgetická terapie 

a pro léčbu akutní bolesti by se měl pacientce podávat neretardovaný tramadol 

v tabletách nebo kapkách nebo jiné úlevové analgetikum, např. paracetamol 

nebo metamizol. 

 Bylo by vhodné prověřit, zda má pacientka indikaci pro rutosid (Ascorutin). 

V případě, že se u pacientky indikace pro rutosid (Ascorutin) nachází, bylo by 

dobré, aby se zvýšilo dávkování na 20–40 mg 3x denně. Pokud se zjistí, 

že pacientka nemá indikaci pro rutosid (Ascorutin), měl by jí být vysazen. 

3.2.3.6 Kazuistika č. 6 

Charakteristika pacienta 

 Žena, narozena v roce 1933 (80 let).  

Poznámky z anamnézy 

 Alergie: Ketazon, penicilin V. 

Prodělaná onemocnění: 

 Arteriální hypertenze. 

 Stav po krvácení do sítnice. 

 Stav po operaci katarakty. 

 Vertigo. 
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 Varixy. 

 Hydronefróza. 

 Mikční obtíže. 

 Inkontinence moči. 

 Dorsalgie. 

 Generalizovaná osteoporóza. 

 Stav po kompresní fraktuře. 

 Vbočený palec na obou nohou. 

Laboratorní hodnoty a fyzikální vyšetření 

Hmotnost při přijetí 68 kg 

Výška 1,7 m 

BMI 23,5 kg/m2 

TK 120/80 mm Hg 

Tepová frekvence 68/min 

K+ 5,0 mmol/l 

Aktuální farmakoterapie 

Paralen 500 mg tbl. (paracetamol) 1 tbl. max. 3x denně 

Neurol 0,25 mg tbl. (alprazolam) Při potřebě 3x1 tbl. 

Veral Neo 1 % gel (diklofenak) 1-0-1 

Indometacin Berlin-Chemie 100 mg supp. (indometacin) 1 supp. max. 3x denně 

Diazepam Slovakofarma 10 mg tbl. (diazepam) 0-0-1  

Cardilan 37,97 mg/11,8 mg tbl. (kalium/magnesium) 1-0-0 

Cinarizin Lek 25 mg tbl. (cinarizin) 1-1-1 

Detralex 450 mg/50 mg tbl. (diosmin/hesperidin) 1-0-1 

Degan 10 mg tbl. (metoklopramid) 0-1-1 

Řešení případu (28, 44, 98, 104, 113, 114, 115, 116) 

Signál 

 Pacientka užívá 10 mg diazepamu každý večer a dále při potřebě alprazolam 

(Neurol) v dávce 0,25 mg 3x denně. Obě LČ, diazepam a alprazolam, patří 

do skupiny benzodiazepinů. 
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 Paracetamol (Paralen) pacientka užívá při bolesti v dávce 500 mg maximálně 

3x denně. 

 Při bolesti pacientka také užívá NSA indometacin ve formě čípků v dávce 100 mg 

maximálně 3x denně.  

 Pacientka užívá LČ ze skupiny NSA a nemá gastroprotekci. 

 Pacientka má diagnostikovanou generalizovanou osteoporózu, která není 

v současné době léčena. 

 Pacientka pravidelně užívá 75 mg cinarizinu ve třech denních dávkách a 20 mg 

metoklopramidu ve dvou denních dávkách, v poledne a večer. 

 Při užívání draslíku (Cardilan) není pacientce již čtyři měsíce monitorována 

kalemie. Během hospitalizace nebyla změřena ani jednou. 

Analýza a změření rizika  

 Všechny benzodiazepiny působí na stejné místo na GABA receptoru. 

Při současném užívání diazepamu a alprazolamu (Neurol) tedy dochází k duplicitě 

LČ se stejným mechanismem účinku a zvyšuje se riziko vzniku NUL. Vzhledem 

k vysokému věku pacientky není užívání diazepamu, benzodiazepinu s dlouhým 

biologickým poločasem, vhodné. U pacientky hrozí jeho kumulace a riziko NUL 

jako je sedace a pády. 

 Pacientka má hmotnost 68 kg, proto pro ni jednotlivá dávka 500 mg paracetamolu 

při léčbě bolesti nemusí být dostatečná. 

 Při bolesti pacientka může užít až 300 mg indometacinu ve třech denních dávkách. 

Maximální denní doporučená dávka indometacinu je při krátkodobém užívání 

200 mg. Vzhledem k riziku závažných centrálních NUL a vysoké gastrotoxicity je 

indometacin nevhodný pro použití u seniorů. 

 Ve stáří je při užívání neselektivních NSA zvýšené riziko krvácení do žaludku. 

Pacientka by vzhledem ke svému věku a užívání indometacinu měla dostávat 

gastroprotekční léčbu. 

 Pacientka má generalizovanou osteoporózu a prodělala kompresní frakturu. 

Vzhledem k riziku dalších zlomenin by měla být minimálně suplementována 

vápníkem a vitaminem D. 
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 Z dokumentace pacientky není zřejmá indikace pro cinarizin. Navíc vzhledem 

k věku, současnému užívání metoklopramidu a riziku polékového parkinsonismu je 

cinarizin pro pacientku nevhodný. 

 Při současném užívání cinarizinu a metoklopramidu (Degan) je zvýšené riziko 

výskytu polékového parkinsonismu. Podle nových doporučení 

by se metoklopramid neměl podávat déle než pět dnů. 

 Při užívání draslíku (Cardilan) by se měla pravidelně měřit kalemie z důvodu 

prevence hyperkalemie. Naposled byla pacientce změřena kalemie 9. 8. 2013. 

Hodnota kalemie byla 5,0 mmol/l, což se blíží horní hranici normálu. Navíc 

neznáme stav renálních funkcí pacientky. 

Eliminace rizika 

 Vzhledem k duplicitě benzodiazepinů není vhodné podávat pacientce zároveň 

s alprazolamem (Neurol) diazepam. Diazepam navíc kvůli svému dlouhému 

poločasu není vhodným LČ pro seniory. Z těchto dvou důvodů by měl být vysazen 

a podle indikace případně nahrazen jiným LČ. 

 Pacientka by při hmotnosti 68 kg mohla dostat při bolesti 750–1000 mg 

paracetamolu po 6 hod. Pokud by takto podávaný paracetamol jako analgetická 

terapie nestačil, je možné přidat metamizol, NSA nebo slabý opioid. V tom případě 

by bylo vhodné místo indometacinu pacientce podávat pro seniory bezpečnější 

NSA, např. ibuprofen v dávce 200 mg max. 4x denně po 6 hod. 

 Jako prevenci gastropatie při užívání NSA a věku 80 let by pacientka měla užívat LČ 

ze skupiny PPI, např. 20 mg omeprazolu ráno, 30 min. před snídaní. 

 Při generalizované osteoporóze a stavu po kompresní zlomenině by pacientka 

měla být suplementována minimálně vápníkem v dávce 0,5–1,5 g a vitaminem D 

v dávce minimálně 800 IU denně. 

 Vzhledem k tomu, že pacientka nemá indikaci pro cinarizin a při současném 

užívání metoklopramidu je vystavena vyššímu riziku polékového parkinsonismu, 

měl by být pacientce cinarizin vysazen. 

 Pokud u pacientky přetrvává potřeba podávání prokinetik, lze s ohledem 

na bezpečnost pacientky nahradit metoklopramid např. itopridem. 
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 V průběhu užívání draslíku (Cardilan) by měla být pravidelně kontrolovaná 

kalemie, aby se předešlo vzniku hyperkalemie. 
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3.3 Diskuze 

Při této revizi zdravotnické dokumentace byl zjištěn výskyt 3,2 potenciálních DRP 

na pacienta. Výskyt DRP v podobných pracích se většinou pohyboval kolem 2,1 a 2,2 DRP 

na pacienta. (117, 118) Příčinou vyššího výskytu DRP je pravděpodobně velké množství 

starších a polymorbidních pacientů ve zkoumané populaci. Průměrný věk zkoumaných 

pacientů byl 66 let a pacienti průměrně užívali 7,1 LČ. Na rozdíl od této práce ve studii 

provedené Blixem užívali pacienti průměrně 4,6 LČ a na jednoho pacienta připadlo 

2,1 DRP. V další podobné práci Ornstová (120) sledovala také dětské pacienty, průměrný 

věk pacientů byl 57,6 let a užívali průměrně 6,1 LČ. Výskyt DRP byl 2,1 DRP na pacienta. 

(117, 118, 119, 120) 

Výsledky této práce se od jiných prací tohoto typu liší také tím, že bylo nalezeno málo 

NUL. V této práci tvoří NUL pouhých 1,3 %, zatímco např. ve studii, kterou prováděl Chan, 

byl podíl NUL 9 %. Výsledky této práce se opírají pouze o zdravotnickou dokumentaci, kde 

nebylo více NUL uvedeno. Pokud by se dalšími zdroji informací stali lékař a pacient, mohlo 

by se zjistit, že je ve skutečnosti výskyt NUL u pacientů vyšší. (119) 

Dále např. Chan ve své práci uvádí výskyt 35 % DRP spojených s podáním nebo užitím LČ, 

kdežto v této práci nebyl nalezen žádný takový DRP. Důvod tohoto rozdílu opět spočívá 

v metodice práce. Záznamy o problémech s adherencí pacientů totiž nebyly součástí 

dostupné zdravotnické dokumentace a mohly by se získat pomocí konzultace s lékařem 

nebo pacientem, podobně jako v případě NUL. (119) 

Proti jiným pracím je nízký také výskyt LI. V této práci LI zaujímaly 2,9 % ze všech DRP, 

zatímco např. v práci Bahnerové tvořily LI 9,8 % a Chan uvádí výskyt LI 12 %. Důvodem 

pro tento rozdíl by mohl být způsob zaznamenávání DRP, kdy za potenciální DRP typu LI 

byly považovány pouze LI, kde z dostupné dokumentace nebylo patrné, že jsou 

pod kontrolou, zatímco kontrolované LI nebyly vyhodnoceny jako potenciální DRP. Počet 

LI uvedený v této práci by se mohl změnit po konzultaci s lékaři, pokud by se na základě 

této konzultace zjistilo, že např. některé z uvedených LI jsou kontrolovány, aniž by to bylo 

patrné z dokumentace. Mezi potenciální LI by se mohly zařadit také některé DRP, které 

byly v této práci označeny jako chybějící monitoring parametrů. Došlo k tomu v situacích, 
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kdy byla všechna související LČ indikována a DRP spočíval v chybějícím monitoringu. 

Příkladem je absence monitoringu draslíku u pacientky, která dlouhodobě užívala 

spironolakton (Verospiron 25 mg 0-1-0) a furosemid (Furosemid Slovakofarma forte 

250 mg ½-0-0), a dříve u ní byla zaznamenaná hypokalemie. (119, 121) 

Problémy s výběrem LČ tvořily v této práci 54,5 % DRP. Podobný výskyt těchto DRP, 

konkrétně 57 %, uvádí ve své práci Mudrová (118), která sledovala podobnou populaci 

pacientů, jako byla zkoumána zde. Oproti tomu ve studii, kterou popisuje Chan (119), 

tvořil výskyt problémů s výběrem LČ 30 % všech DRP. Vyšší výskyt nevhodných LČ by mohl 

být způsoben tím, že existují skupiny LČ, které není vhodné podávat seniorům pro riziko 

výskytu NUL, a většina pacientů tvořících zkoumanou populaci patřila do skupiny seniorů. 

Jako vodítko pro určení vhodných a nevhodných LČ se vytvářejí explicitní kritéria. Terapii 

seniorů, a především křehkých seniorů, je ale velmi důležité individualizovat za použití 

implicitních kritérií. (44) 

Velkou část DRP v této práci tvořily také problémy s dávkováním LČ. Jednalo se o 34,3 % 

všech DRP. Výskyt těchto DRP byl tedy vyšší, než uvádí např. Chan. V jeho studii se jednalo 

o problém s dávkováním LČ pouze v 9 % případů. Podobně jako výskyt nevhodných LČ, 

by poměrně vysoký výskyt DRP souvisejících s dávkováním LČ mohl být zapříčiněn 

složením zkoumané populace pacientů. Vzhledem k nutnosti individuálního přístupu 

ke starším pacientům by mělo v rámci individualizace lékového režimu docházet také 

k úpravě dávkování. Na toto doporučení se občas zapomíná a mohou tak vznikat DRP. 

(119) 

DRP se nejčastěji vyskytovaly u psycholeptik, což zahrnovalo především DRP 

u benzodiazepinů a zolpidemu. Ze všech LČ spojených s DRP připadalo na psycholeptika 

10,7 %. Dalšími skupinami s častějším výskytem DRP byla LČ ovlivňující 

renin-angiotenzinový systém, na které připadalo 9,3 %, analgetika se 7,7 % a PPI, které 

tvořily 7,3 % LČ spojených s DRP. V dřívějších pracích tohoto typu, které byly provedeny 

ve stejném zdravotnickém zařízení, se DRP nejčastěji vyskytovaly u nesteroidních 

antirevmatik, hypolipidemik a betablokátorů. Tyto změny ve spektru DRP, resp. snižování 

počtu DRP je pravděpodobně způsobeno vlivem opakovaných revizí farmakoterapie spolu 

s opakovanými edukačními aktivitami, prováděnými v tomto zdravotnickém zařízení. (27) 
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Mezi nalezenými potenciálními DRP se některé vyskytovaly opakovaně u různých 

pacientů. Často se jednalo o nedodržení doporučení pro seniorskou populaci. Příklady 

těchto častěji se opakujících DRP jsou podávání benzodiazepinů s dlouhým biologickým 

poločasem nebo indometacinu seniorům. 

Mezi frekventované DRP patřilo také podávání furosemidu, aniž by se pro něj u pacienta 

nacházela zjevná indikace. Podobně byl bez jasné indikace opakovaně podáván 

alopurinol. 

Ve všech případech, kdy byl nalezen DRP související s použitím nevhodné lékové formy, 

bylo tímto DRP použití retardované formy LČ, která nedovoluje okamžité uvolňování LČ, 

při léčbě akutní bolesti. Pro léčbu akutní bolesti je vhodná neretardovaná forma LČ 

nebo taková retardovaná forma, která po podání nejprve rychle uvolní úvodní dávku LČ. 

U pacientů s osteoporózou často chyběla suplementace vápníkem a vitaminem D 

nebo tato suplementace nebyla dostatečná. Pacienti s manifestní formou ischemické 

choroby srdeční a diabetici s hypertenzí často neužívali LČ ze skupiny ACEI nebo sartanů, 

aniž by byly nalezeny jejich KI. Chyběly statiny jak u skupiny pacientů, kde jsou plně 

indikovány (např. pacienti po prodělaném infaktu myokardu), tak u skupin pacientů, 

u nichž se sleduje dosažení cílových hodnot lipidogramu (např. pacienti s diabetem, 

dyslipidemií nebo jiným projevem aterosklerózy). Přitom bereme v úvahu, že se statiny 

nepodávají velmi starým pacientům s krátkou dobou přežití. (122, 123) 

Nalezené DRP se opakovaly také ve skupině problémů s dávkováním. Často byla podávána 

nedostatečná analgetická dávka paracetamolu. Ve všech 40 případech překročeného 

doporučeného dávkování LČ se jednalo pouze o pět různých typů DRP, a to podávání 

vysoké dávky thiazidových diuretik, omeprazolu, tramadolu a zolpidemu seniorům 

a překročení maximální doporučené denní dávky indometacinu. Podáváním vyšších dávek 

thiazidových diuretik se zvyšuje riziko výskytu metabolických NUL, což může mít 

za následek dekompenzaci některých chronických onemocnění, např. diabetu. Vyšší dávky 

omeprazolu (a dalších PPI) mohou být při hospitalizaci oprávněně podávány např. jako 

prevence stresového vředu. Pokud ale riziko vzniku stresového vředu pomine, měla by 

se dávka PPI snížit, jinak hrozí např. vyšší riziko výskytu LI. Vysoká dávka PPI způsobí 
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takové zvýšení pH žaludku, při němž se sníží vstřebávání železa, vápníku a podobně. 

Zvláště při dlouhodobém užívání PPI se navíc může rozvinout atrofická gastritida, která je 

prekancerózou rakoviny žaludku. Při stárnutí dochází fyziologicky k atrofii žaludeční stěny, 

proto je u seniorů toto riziko větší. Ideální dávka omeprazolu pro běžnou seniorskou 

populaci je 5–10 mg. Vzhledem k současným úhradám zdravotních pojišťoven však není 

reálné toto dávkování dodržet. Častým potenciálním DRP bylo také podávání večerní 

dávky PPI bez racionálního důvodu. (124) 

Relativně často se vyskytovaly potenciální LI mezi LP se sloučeninami železa a jinými LČ, 

např. levothyroxin, ofloxacin. 

Dalším častým DRP byl chybějící monitoring kalia u pacientů, kteří užívali LČ ovlivňující 

kalemii nebo LČ, jejichž účinek je kalemií ovlivňován. Tento DRP se vyskytoval téměř 

u desetiny pacientů. Jako chybějící monitoring parametrů byly označeny také některé 

DRP, které by mohly být zařazeny i do skupiny potenciálních LI. Stalo se tak v situacích, 

kdy byla všechna související LČ indikována a DRP spočíval v chybějícím monitoringu. 

Výskyt DRP může pacienta ohrožovat např. tím, že léčba nebude účinná. Dále se může 

zvyšovat riziko výskytu NUL, může se snížit adherence pacientů k léčbě, v horších 

případech mohou být pacienti ohroženi na svém zdraví nebo životě. V neposlední řadě 

mohou pacienti ztratit důvěru ve svou léčbu nebo s ní být nespokojeni. (3) 

Pro omezení výskytu často se opakujících potenciálních DRP by mohla být prospěšná 

edukace lékařů zaměřená na konkrétní opakovaně se vyskytující DRP a jejich řešení. 

Vzhledem k relativně vysokému výskytu potenciálních DRP by mohla být činnost 

klinického farmaceuta v tomto rehabilitačním ústavu přínosná. Klinický farmaceut 

by mohl pomoci ke zredukování množství DRP a individualizaci terapie tak, aby byla 

účinná a bezpečná pro daného pacienta. Kromě hlavních problémů, kvůli kterým byli 

pacienti umístěni do rehabilitačního ústavu, by se mohl věnovat i terapii ostatních chorob 

a při propouštění pacientů by se mohli podílet na formulování doporučení pro ošetřující 

lékaře. 

Jako každá práce i tato měla své limity. Ke zkreslení výsledků mohla přispět 

např. skutečnost, že zdravotnickým zařízením, kde probíhala revize zdravotnické 
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dokumentace, byl rehabilitační ústav. Na rozdíl od běžného lůžkového zdravotnického 

zařízení, jakým je nemocnice, má rehabilitační ústav svá specifika. Jednou z těchto 

zvláštností je užší spektrum hospitalizovaných pacientů. Tito pacienti mohou trpět 

podobnými chorobami, často se u nich např. léčí bolest. Do provedené revize bylo 

zahrnuto velké množství pacientů z oddělení, která jsou určena pro starší pacienty. Bylo 

zjištěno, že starší pacienti užívali v průměru více LČ než zbytek populace. Se zvyšujícím se 

počtem užívaných LČ roste také riziko výskytu DRP. Dalším rozdílem je méně časté 

provádění odběrů a měření parametrů potřebných k hodnocení bezpečnosti a účinnosti 

léčby, což dokládá častý výskyt chybějící kontroly kalia mezi potenciálními DRP 

nalezenými při této revizi. (125) 

Důležitým limitem této práce byla skutečnost, že se čerpalo z jediného zdroje informací, 

a to zdravotnické dokumentace pacientů. 

Nezanedbatelným limitujícím faktorem byly také znalosti hodnotitelů, které 

se pravděpodobně lišily od znalostí hodnotitelů pracujících na jiných studiích, které zde 

byly použity k porovnání výsledků. 

Důležitým aspektem je skutečnost, že všechny české práce, které byly použity 

pro srovnání, byly provedeny ve stejném rehabilitačním zařízení, jako v této práci. 

Z porovnání těchto prací je proto patrný posun, který může souviset s opakovanými 

revizemi farmakoterapie a edukačními aktivitami v tomto zařízení. 
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4 ZÁVĚR 

Revize zdravotnické dokumentace v rehabilitačním zařízení byla provedena 

u 99 hospitalizovaných pacientů v období 10.–13. prosince 2013. Nalezené potenciální 

DRP byly ihned na místě klasifikovány a později překontrolovány. Výsledky revize byly 

diskutovány v rámci této rigorózní práce a vybrané kazuistiky byly dále zpracovány. Tyto 

kazuistiky byly řešeny metodou SAZE, včetně popsání managementu jejich eliminace. 

Medián věku zkoumaných 99 pacientů byl 68 let, průměrně jeden pacient užíval 7,1 LČ. 

Nejčastěji užívanými LČ byla kardiovaskulární LČ. Nejčastějšími potenciálními DRP byly 

problémy s výběrem LČ, konkrétně absence jasně indikovaného LČ. Na jednoho pacienta 

připadlo průměrně 3,2 potenciálních DRP. 

Pro zpřesnění výsledků by bylo možné přidat k dostupným zdrojům informací 

o pacientech a jejich léčbě rozhovor s lékaři, zdravotními sestrami a také samotnými 

pacienty. Tímto způsobem by se dal získat přehled o adherenci jednotlivých pacientů 

a jejich problémech s užíváním LČ. Dále by bylo možné zredukovat potenciální DRP o ty 

z nich, které jsou pod kontrolou nebo dokonce léčebným záměrem. 

K určitým nepřesnostem při revizi mohlo dojít také tím, že bylo čerpáno pouze 

ze zdravotnické dokumentace pacientů. V zápisech v této dokumentaci mohly být chyby, 

které následně zkreslily výsledky této revize. 

Po provedení revize a následné kontroly zjištěných potenciálních DRP mohl proběhnout 

edukační seminář pro lékaře, při kterém by byli lékaři seznámeni s nejčastějšími DRP 

a jejich managementem, případně s vybranými kazuistikami a jejich řešením. Z časových 

důvodů toto ale nemohlo být provedeno. 

V návaznosti na edukaci lékařů by mohlo být dobré po určitém časovém období, 

např. čtvrt nebo půl roku, provést další revizi a porovnat ji s předchozí, aby bylo patrné, 

zda došlo ke změně ve výskytu potenciálních DRP. Pokud by se v tuto dobu 

v rehabilitačním ústavu nacházeli někteří pacienti, kteří zde byli hospitalizováni také 

v době první revize, bylo by možné zkontrolovat, zda u nich došlo ke změnám v terapii. 
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