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Úvod 

Liekové problémy (DRPs – Drug Related Problems) sa vyskytujú v rôznych klinických 

oblastiach.
1
 Definujeme ich ako situácie týkajúce sa farmakoterapie, ktoré skutočne alebo 

potenciálne interferujú s terapeutickým cieľom.
2
  

Cieľ 

Záujmom teoretickej časti diplomovej práce bolo zoznámiť sa s problematikou DRPs 

a podrobnejšie rozanalyzovať problémy benzodiazepínov a antipsychotík. Cieľom praktickej 

časti bolo získať a zhodnotiť DRPs v konkrétnom zdravotníckom zariadení. 

Metodika 

Dáta sme získavali v Hamzovej odbornej liečebni pre deti a dospelých (Luže-Košumberk), 

ktorá je významným rehabilitačným centrom v Českej republike. Audit prebiehal v termíne od 

13.2.2017 do 16.2.2017. Analyzovali sa údaje 94 pacientov troch oddelení liečebne. Potrebné 

informácie sme získavali zo zdravotníckych dokumentácií. Dáta boli analyzované pomocou 

špeciálnej online aplikácie. Na záver sa štatisticky vyhodnotili pomocou deskriptívnej 

štatistiky. Najčastejšie DRPs boli konzultované s lekármi. 

Výsledky 

Pacienti spolu užívali 672 liečiv (t.j. jeden pacient priemerne užíval 7.15 liekov). Registrovali 

sme 272 DRPs, pričom až osemdesiatich štyroch (91 %) pacientov sa týkal aspoň jeden 

liekový problém. Najviac z nich bolo zaznamenaných v anatomických skupinách C 

Kardiovaskulárny systém, N Nervový systém a A Tráviaci systém a metabolizmus podľa ATC 

klasifikácie liečiv. Podľa PCNE klasifikácie bolo najviac problémov zaznamenaných 

v skupinách P3 – Problém s dávkou liečiva (47 % DRPs) a P2 – Problém s výberom liečiva 

(33 % DRPs). Najčastejšie sa objavovali prípady s nejasnou indikáciou, absenciou liečiva 



napriek jasnej indikácii, zlou dávkovacou schémou, vysokou dávkou a nejasnou signatúrou 

liečiva. DRPs mali potenciálny charakter. Kvôli metodike táto štúdia neobsahuje údaje 

o nežiaducich účinkoch. Väčšina DRPs bola hodnotená ako málo alebo stredne významná. 

Dva prípady pacientov s vážnejšími DRPs sú uvedené v kazuistikách. 

Záver 

Farmaceut je dôležitým článkom v redukcii DRPs.
3
 Význam farmakoterapeutických auditov 

je veľmi podstatný, pretože pomáhajú detegovať a riešiť DRPs, ktoré sa v zdravotníckom 

zariadení vyskytujú pomerne frekventovane.  
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