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POUŽÍVÁNÍ LÉČIV Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI I. 
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Od 70. Let 20. století vznikají nové odborné práce, které se zabývají pří-

činnými souvislostmi nežádoucích účinků léků a následnou hospitalizací 

pacienta, případně výskytem nežádoucích účinků v období hospitalizace. 

Hospitalizace dospělé populace v důsledku užívání léků vznikají na zákla-

dě běžně užívaných léků a vyskytuje se přibližně v 5,1-7,1 procentech. 

V dětské populaci je výskyt samozřejmě nižší, metaanalytický výsledek udá-

vá výskyt v 2,09 procentech. Mortalita v dospělé populaci následkem uží-

vání léků se odhaduje na 0,2%, v dětské populaci na  0,03 procenta. 

PROČ K TOMU DOCHÁZÍ?

Vysvětlením je zavádění nových účinných látek, inovace léčebných postu-

pů a celkové zintenzivnění péče. Se stále zvyšujícím se zájmem odborná ve-

řejnost sleduje nejen účinnost léčiv, ale i jejich bezpečnostní profil. Systém 

hlášení nežádoucích účinků slouží k úpravě dokumentace léčiva, popřípadě 

k jeho stažení z trhu, prokáže-li se, že riziko poškození pacienta převažuje 

nad přínosem léčby (např. v roce 2010 byla stažena aktivní látka sibutramin). 

Bates a kol. přinesli důkazy o 6,7 % výskytu závažných a potenciálně nebez-

pečných lékových pochybení u hospitalizovaných pacientů. V jejich studii 

(Hardvard Medical Practice Study) bylo analyzováno přes 30 000 záznamů 

pacientů - poškození byla zjištěna u 3,7 % a 13,6 % z nich pak skončila smrtí. 

Polovině těchto případů by bylo možno podle provedené analýzy předejít.  

LÉKOVÁ POCHYBENÍ ZATĚŽUJÍ 

EKONOMIKU ZDRAVOTNICTVÍ

Podle White JT, Arakelian A, Rho JP., kteří publikovali v roce 1999 v časo-

pisu Pharmacoeconomics  se léková pochybení vyskytují často a vedou 

ke značnému počtu úmrtí ročně. Je odhadováno, že jsou čtvrtou až šes-

tou nejčastější příčinou úmrtí v nemocnicích v USA, častěji než úmrtí na 

zápal plic či v důsledku diabetes mellitus. Ekonomická zátěž plynoucí z 

lékových pochybení se konzervativně odhaduje na 30 miliard US $ roč-

ně, a může překročit 130 miliard US $ v případě nejhoršího scénáře.

MNOHÉ NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI 

MOHOU BÝT PŘEDVÍDATELNÉ

Protože mnohé nežádoucí události jsou považovány za předvídatelné, 

je třeba zvýšeného úsilí na to, aby se zabránilo lékovým pochybením u 

skupin léků, u nichž by se tento problém mohl snadno vyskytnout, a zá-

roveň zahájit pečlivé sledování léků s předvídatelnou toxicitou. 

Na prevenci lékových pochybení se kladou stále větší požadavky ve 

snaze najít řešení při snižování výdajů na zdravotní péči. 

SERIÁL PŘÍSPĚVKŮ K BEZPEČNOSTI LÉČIV

Pokračování tohoto tématu bezpečnosti léčiv se bude zabývat specifi-

kami nežádoucích účinků v dospělé a dětské populaci, způsobem sběru 

dat, terminologií (např. lékové pochybení), způsobem předcházení (in-

dikátory rizikové terapie) a vyústěním celého tohoto uceleného sdělení 

zazní velmi zajímavé farmakoekonomické informace charakterizující fi-

nanční dopady lékových pochybení na zdravotní ekonomiku.  
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Bezpečnost léčiv je vedle jejich účinnosti hlavním hodnotícím parametrem při jejich zavádění do kli-
nické praxe. Léčivo platí za stále nejčastěji využívaný léčebný nástroj současné medicíny. S postup-
ným zlepšováním a rozšiřováním léčebných možností vzrůstá lékové riziko včetně lékových pochybe-
ní, které mohou zapříčinit poškození pacienta. 
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se narodila v roce 1974 v Praze. Studiem farma-

cie ukončila v roce 1997 na Farmaceutické fakultě 

UK v Hradci Králové. Do roku 2010 pracovala v ne-
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Bezpečnost užívání léčiv, její hlavní námět profesní 

kariéry, prohlubovala  také v Itálii (nemocnice Niquar-

da, Miláno;  nemocnice Monaldi) a v USA( National 

Institute of Health, Bethesda). Od roku 2005 jmeno-

vána členkou akreditační komise MZd. pro klinickou 

farmacii. Stejného roku  jmenována MZd. členkou 

zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru kli-

nické farmacie. Do roku také 2010 členka výboru Sek-

ce klinické farmacie České farmaceutické společnos-

ti ČLS JEP. Bohatá přednášková a publikační činnost 

v oblasti farmacie a farmakologie, aktivní v oblasti 

hodnocení bezpečnosti léčiv.

41Více informací na www.edukafarm.cz


