
ABSTRAKT 

 

Úvod: Populace demograficky stárne a zvyšuje se podíl starších lidí ve společnosti. 

Přibývá také nemocných, a tak je vysoká spotřeba léčiv a polyfarmakoterapie ve stáří 

celosvětovým problémem. Definice polyfarmakoterapie není jednotná. Nejčastěji je 

definována jako užívání 5 a více léků současně. V literatuře se setkáme také s pojmem 

„excesivní polyfarmakoterapie“. Ta je definována jako užívání 10 a více léků současně. 

Ke vzniku polyfarmakoterapie přispívá polymorbidita, neracionální indikace, chybná 

diagnostika polékových reakcí, ale také změny ve farmakokinetice a farmakodynamice, 

které jsou typické pro stáří. Je důležité, aby byla farmakoterapie ve stáří jednoduchá, 

účinná a bezpečná. 

 

Metodika: Pomocí elektronické databáze PubMed byly hodnoceny všechny studie 

zabývající se problematikou „Polyfarmakoterapie ve stáří“, které byly publikované 

v letech 2005-2015. Údaje byly sumarizovány do přehledných tabulek. Dále byly 

hodnoceny studie, které se zabývaly příčinnými faktory (prediktory) polyfarmakoterapie. 

Do samostatné tabulky byla zaznamenána nejčastěji předepisovaná léčiva u geriatrických 

pacientů s polyfarmakoterapií. 

 

Výsledky: V této diplomové práci byly porovnávány prevalence polyfarmakoterapie z 81 

studií. Zjistili jsme, že prevalence polyfarmakoterapie u seniorů v zařízeních dlouhodobé 

péče byla vyšší (rozmezí prevalencí bylo 40,0 - 93,0 %) než u seniorů žijících v komunitě 

(26,0 - 44,2 %). V literární rešerši bylo identifikováno několik signifikantních příčinných 

faktorů (prediktorů) polyfarmakoterapie, zejména závislost na instrumentálních 

aktivitách denního života, polymorbidita a více předepisujících lékařů. Také vyšší věk 

byl uváděn jako silný příčinný faktor. S rostoucím věkem je vyšší riziko vzniku 

polyfarmakoterapie (OR=1.78, 95% CI (1.29-2.45), p<0.05). K nejčastější 

předepisovaným lékům u seniorů s polyfarmakoterapií patřila antihypertenziva, 

antitrombotika a antiulcerózní látky.  

 

Závěr: Většina studií popisuje prevalenci polyfarmakoterapie u seniorů ve vyspělých 

zemích (především v USA, Kanadě a Velké Británii). V období 2005-2015 nebyly 

publikovány žádné studie z rozvojových zemí. Z dostupných výsledků je zřejmé, že 

prevalence polyfarmakoterapie se v jednotlivých zemích liší. Může to být způsobeno 



nejednotnou definicí polyfarmakoterapie, dostupností léčiv, ale také rozdílnými postoji 

k léčbě. Diplomová práce podrobně shrnula výsledky studií, které byly publikovány 

v letech 2005-2015 na téma polyfarmakoterapie u starších nemocných. Výsledky této 

práce budou využity v návazném výzkumu iniciativy EU COST Action IS1402. 
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