
ABSTRAKT 

 

ÚVOD: Problematika péče o seniory je v současné době stále více diskutovaným tématem. 

Procentuální zastoupení seniorů v populaci exponenciálně roste, zejména v posledních 

desetiletích, a tím rostou i nároky na množství a kvalitu poskytované geriatrické péče.  

Za účelem zlepšení kvality farmakoterapie ve stáří byla publikována v posledních 25 letech 

řada nástrojů, které si kladou za cíl podpořit lékaře v lepší péči o starší pacienty a umožnit volbu 

bezpečnějších farmakoterapeutických postupů, které respektují specifické farmakologické, 

fyziologické a homeostatické změny ve stáří. Následně tak byla publikována řada explicitních 

kritérií potenciálně nevhodných léčiv a lékových postupů ve stáří (PIMs), která pomáhají 

klinickým pracovníkům rozpoznat farmakoterapeutické postupy volby a naopak léčiva, 

indikace a dávkovací schémata potenciálně nevhodná u seniorů. 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit v pilotní fázi registrovanost a jiné otázky 

dostupnosti u všech dosud známých PIMs ve stáří v zemích účastnících se studie EU COST 

Action IS1402.  

 

METODIKA:  

Podle podkladů diplomové práce Mgr. S. Grešákové pod názvem „Využití explicitních kritérií 

léčiv potenciálně nevhodných ve stáří v hodnocení kvality lékové preskripce (III)“ 

(Farmaceutická fakulta UK, červen 2016 (27)) byla vytvořena záznamová tabulka obsahující 

celkem 487 PIMs, dosud známých a publikovaných v různých explicitních kritériích ve světové 

vědecké literatuře. 

Tato tabulka obsahovala v jednotlivých řádcích všechna identifikovaná PIMs a v každém 

sloupci specifické informace týkající se PIMs pro vyplnění evropskými výzkumnými týmy: 

registrovanost léčiva v dané zemi, nejčastěji užívané obchodní názvy léčivých přípravků na 

národním farmaceutickém trhu, dostupné síly a lékové formy těchto přípravků, registrované 

kombinované lékové formy a dostupnost uvedených léků na lékařský předpis nebo bez 

lékařského předpisu (včetně omezení lékové prekripce specializací lékaře).  

Hodnotící tabulka byla rozeslána v lednu 2016 k vyplnění výzkumným týmům EU COST 

Action IS1402 z České Republiky, Maďarska, Srbska, Turecka, Španělska a Portugalska. 

Finální údaje prošly dvojitou kontrolou ve spolupráci s výzkumníky daných zemí a byly 



dokončeny v období září-prosinec roku 2016. Ze záznamové tabulky byla vyhodnocena 

prevalenční data srovnávající rozsah registrace jednotlivých PIMs ve sledovaných zemích 

včetně dalších hodnocených informací (viz výše). Diskutovány byly kvalitativní i kvatitativní 

rozdíly mezi zeměmi.  

 

VÝSLEDKY:  

Nejvyšší registrovanost PIMs ze všech hodnocených zemích byla zaznamenána v Portugalsku 

(60 %), zatímco nejnižší v Srbsku (35 %). Ve všech hodnocených zemích se jednalo převážně 

o léčiva/PIMs z ATC skupiny N – nervová soustava, a to opět nejčastěji v Portugalsku (24 %) 

a nejméně v Srbsku (14 %). Ve všech hodnocených zemích bylo více než 90 % účinných látek 

PIMs dostupných pouze na lékařský předpis. Ve Španělsku byla zaznamenána vyšší dostupnost 

volně prodejných PIMs (8 %), v ostatních zemích se pohybovala tato dostupnost okolo 3 %. 

Nejrozšířenější lékovou formou byla pevná p.o. léková forma, dostupná mezi 88 % PIMs ve 

Španělsku a 92 % PIMs v Portugalsku, s výjimkou Turecka. V Turecku byly nejrozšířenější 

lékovou formou prášek pro přípravu suspenze nebo perorální roztok. 

 

ZÁVĚR:  

Hodnocené země se od sebe lišily jak v celkovém počtu, tak v kvalitativním složení 

registrovaných PIMs na národním farmaceutickém trhu, i v omezeních jejich preskripce a 

v možnostech zakoupit tato léčiva jako OTC. Kvalitativní podobnost registrovaných PIMs (na 

úrovni účinných látek) vykazovaly země se shodnou geografickou polohou, např. země střední 

Evropy (Česká republika, Srbsko a Maďarsko) a západní Evropy (Španělsko a Portugalsko). 

Významně odlišnou zemí v hodnocených kvalitativních a kvantitativních charakteristikách 

bylo Turecko. Údaje diplomové práce jsou pilotními výstupy projektu EU COST 

Action IS1402, potřebnými pro zahájení a zhodnocení prospektivní multicentrické studie 

sledující míru předepisování a kvalitu užití PIMs v různých prostředích zdravotní péče.  
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