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Úvod: Přestože příprava léčivých přípravků již netvoří dominantní činnost v lékárnách, 

stále patří mezi neodmyslitelnou součást lékárenské profese. Příprava v lékárnách se 

neustále vyvíjí. Proto je nutné monitorovat její stav a predikovat tak její možný budoucí 

vývoj. 

Cíl: Cílem práce bylo posoudit stav magistraliter receptů z různých hledisek. 

Především ověřit předpoklad snižujícího se počtu magistraliter receptů, určit 

specializace předepisujících lékařů, rozložení lékových forem a vliv výpadků 

hromadně vyráběných léčivých přípravků na magistraliter přípravu. 

Metodika: Hodnocený soubor tvořily recepty sebrané v lékárně Nemocnice České 

Budějovice mezi léty 2015 a 2016. Recepty byly tříděny do několika skupin s ohledem 

na místo vystavení, druh receptu, lékovou formu, druh přípravy, místo aplikace, 

recepturu, surovinu a specializaci lékaře. Dále byli hodnoceni předepisující lékaři 

dle roku promoce. 

Výsledky: Ve sledovaném souboru za rok 2016 tvořily magistraliter recepty 5,16 %. 

V porovnání s rokem 2015 (4,8 %) to znamenalo mírný nárůst. VZP naopak ve stejném 

období vykázala pokles a magistraliter recepty u ní za rok 2016 zaujímaly 3,38 %. 

Nejčastěji byly předepisovány polotuhé lékové formy (49,54 %), následovány tekutými 

(30,23 %) a pevnými (20,23 %). Mezi lékaři byly nejaktivnějšími dermatologové 

(46,14 %), praktičtí lékaři pro dospělé (11,47 %) a dětští lékaři (10,24 %). Výpadky 

na trhu mají na preskripci magistraliter receptů významný vliv. Nejčastější 



 

připravovanou pevnou lékovou formou byly čípky s prednisonem, které sloužily 

v daném období jako alternativa za nedostupný hromadně vyráběný přípravek. 

Závěr: Sledovaný soubor vykázal za dané období narůst. Data poskytnutá VZP však 

ukazují pokračující pokles připravovaných léčivých přípravků. Nelze s určitostí říct, 

že i do budoucna bude podíl přípravy v lékárnách klesat. Příprava z lékáren by však 

vymizet neměla, protože stále zaujímá nezastupitelnou roli při zajištění vhodné léčby.   



 

 


