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Úvod: Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému, 

a to nejen v České republice, proto je velmi důležité se zaměřit na prevenci tohoto 

onemocnění a její včasnou diagnostiku, aby se neprojevila až ve fázi zdravotních komplikací. 

Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost 

v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou 

arteriální hypertenzí. 

Metodika: Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Praze od konce dubna 2013 do začátku 

dubna 2014. Vlastnímu měření krevního tlaku předcházelo získání odpovědí na vybrané 

otázky formou řízeného rozhovoru. Získané údaje byly vyplněny do tištěného formuláře. 

Jednalo se o: socio-demografickou charakteristiku účastníka; jeho vztah k měření krevního 

tlaku; výskyt rizikových faktorů AH, resp. aterosklerózy; onemocnění v anamnéze a užívaná 

léčiva včetně doplňků stravy. Výsledek měření krevního tlaku nebo navržené intervence byly 

také zaznamenány do uvedeného formuláře. Dále byly retrospektivně hodnoceny a 

klasifikovány (dle modifikované klasifikace V5.01 Pharmaceutical Care Network Europe) 

lékové problémy týkající u pacientů s arteriální hypertenzí v anamnéze. Získaná data byla 

zhodnocena frekvenční analýzou. 

Výsledky: Data byla získána od 200 účastníků (70 % žen, průměrný věk 54 let). 31 

účastníkům byla naměřena hodnota odpovídající hypertenzi (≥ 140 mm Hg), z nichž 15 

užívalo antihypertenziva, zbylých 16 účastníků nemělo dosud diagnostikovanou arteriální 

hypertenzi. U 108 účastníků byla zjištěna nadváha nebo obezita (> 25) podle hodnot BMI. Po 

zhodnocení byla intervence sdělena 124 účastníkům. Nejčastější intervenci představovala 

změna životního stylu, která byla sdělena 118 účastníkům. Retrospektivně bylo 

identifikováno 36 lékových problémů u 31 účastníků s arteriální hypertenzí. 

Diskuze a závěr: Lékárna je vhodným místem pro záchyt pacientů s rizikem arteriální 

hypertenze. Zároveň je nutné mít pro tuto konzultační činnost dostatečně zkušené lékárníky, 

aby nedošlo k nesprávné interpretaci výsledků zjištěného krevního tlaku, a kteří jsou také 



schopni vyhodnocovat lékové problémy. Nedílnou součástí konzultační činnosti musí být 

samostatná místnost a vzájemná spolupráce mezi lékárníkem, lékařem a pacientem. 

Klíčová slova: farmaceutická péče, arteriální hypertenze, měření krevního tlaku 

 


