
ABSTRAKT 

 

Úvod: Podíl seniorů ve světové populaci neustále narůstá. Senioři představují specifickou 

skupinu populace, která je náchylnější k různým polékovým reakcím. Ve snaze zvýšit kvalitu 

a bezpečnost geriatrické preskripce a minimalizovat rizika spojená s užíváním léčiv byla v 

různých zemích publikována explicitní kritéria potenciálně nevhodných léčiv.  

Cílem diplomové práce bylo zdokumentovat (pomocí nesystematické literární rešerše) dosud 

prokázané negativní dopady užívání potenciálně nevhodných léčiv (PIMs) dle 

farmakoepidemiologických studií dopadů publikovaných do roku 2016. Výstupy diplomové 

práce tvoří část výzkumu pracovní podskupiny KSKF programu PRVOUK pod názvem 

„Stárnutí a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří“ a projektu EU COST Action IS1402 

(2015-2018). 

 

Metodika: S pomocí databáze PubMed a Web of Science byla v období od 10/2015-1/2017 

zpracována literární rešerše. Bylo identifikováno 421 primárních literárních zdrojů a po 

podrobném pročtení abstraktů bylo 67 (16%) studií vybráno jako studie sledující negativní 

dopady předepisování PIMs ke zpracování do souhrnných tabulek (354 studií bylo vyřazeno, 

neboť v těchto studiích byla pozorována pouze prevalence PIMs nikoliv negativní dopady 

spojené s užíváním PIMs, léky byly definovány jako nevhodné na základě implicitních kritérií 

nebo nebyly dostupné plné texty článků. Do literární rešerše byly zahrnuty pouze výsledky 

studií publikovaných v období od roku 2003 do roku 2016. Do tabulek byly shrnuty údaje o 

farmakoepidemiologickém designu studií, o limitech studií a negativních dopadech užívání 

potenciálně nevhodných léčiv. 

 

Výsledky: V diplomové práci bylo analyzováno 35 (52%) prospektivních, 21 (31%) 

retrospektivních a 11 (17%) průřezových studií. Většina studií zahrnovala populaci ve věku ≥ 

65 let. Jednalo se především o seniory žijící v komunitě, v domovech s pečovatelskou službou 

a hospitalizované seniory. 55 (82%) studií bylo provedeno na reprezentativních souborech 

populace o velikosti ˃ 300 pacientů. Ve většině studií byla nalezena pozitivní asociace mezi 

užíváním PIMs a hospitalizacemi, zhoršením funkčního stavu, výskytem ADEs/ADRs, 

zvýšeným využíváním zdravotní péče, vyššími náklady na zdravotní péči a non-adherencí. 

Naopak ve většině studií nebyl prokázán negativní vliv na mortalitu, na kvalitu života a na 

výskyt lékových interakcí. 

 



Závěr: Užívání potenciálně nevhodných léčiv bylo jednoznačně spojeno se zvýšeným 

rizikem hospitalizace, se zhoršením funkčního stavu, s vyšším výskytem ADEs/ADRs, non-

adherencí, vyššími náklady na zdravotní péči a se zvýšeným využíváním zdravotní péče. 

Naopak ve většině studií nebyl pozorován negativní vliv na mortalitu, kvalitu života a na 

výskyt lékových interakcí. Pro lepší pochopení výsledků souvisejících s užíváním PIMs u 

starších pacientů v Evropě je zapotřebí dalších studií využívajících stále kvalitnější metodické 

postupy (zejména vyšší počet pacientů, delší období sledování, adjustaci výsledků na více 

proměnných a kvalitní výběr srovnávací skupiny). 
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