
RIEŠENIA VZOROVÝCH KAZUISTÍK 

 

Vzorová kazuistika pre liečbu zaznamenaného symptómu   

 

ML je 36 ročná žena, ktorá prišla do lekárne a sťažuje sa na svrbenie očí a nádchu. Je v 6 

týždni tehotenstva a chce sa poradiť, čo by mala užívať, aby lieky nepoškodili jej vyvíjajúci 

sa plod. Popisuje, že symptómy sa zhoršujú, keď ide von, hlavne podvečer. Symptómy 

začínajú na jar, ale ešte nenavštívila svoju obvodnú lekárku. ML doteraz nemala také prejavy 

ako tento rok a všetko zvládala bez liečby. Užíva iba vitamíny a nemá žiadne iné zdravotné 

problémy. Čo odporučíte ML?  

 

1. Posúdenie aktuálneho zdravotného stavu pacienta a symptómov  

 svrbenie očí a nádcha - žena má pravdepodobne sezónnu alergickú rinitídu  

 tehotenstvo - riziková pacientka  

 životný štýl - chodí von, prechádza sa pri najvyššej expozícii peľu v ovzduší  

  

2. Na základe informácií o zdravotnom stave rozhodnúť o  

 možnosti nefarmakologickej liečby: ML by sa mala vyhýbať peľovým alergénom, 

hlavne ráno a večer, pretože sa jej symptómy zhoršujú vonku, odporučiť sledovať 

peľové správy. Neotvárať okná v byte a aute v čase najvyššej expozícii peľu, nesušiť 

bielizeň na balkóne, časté sprchovanie, umývanie vlasov  

 nutnosti návštevy lekára: nakoľko je ML tehotná, samoliečenie nie je možné a musí 

navštíviť lekára  

ďalej sa nemôžu sami liečiť: deti do 12 rokov, pacienti s nediagnostikovanou 

alergickou rinitídou alebo so symptómami infekcie, nediagnostikovanou alebo 

nekontrolovanou astmou, perzistujúcou rinitídou   

  

3. Možnosti a ciele farmakoterapie  

 v prípade neliečených symptómov (návrh liečby)  

- antihistaminiká pre liečbu alergickej rinitídy vydávané bez lekárskeho 

predpisu: cetirizín, levocetirizín, loratadín, desloratadín, dimetindén per os   

                                           azelastín nosový spray  

                   maximálne dĺžka samoliečenia: 7 dní  

   

 

Odporúčania pre tehotenstvo: 

 Loratadín – je možne podať, zvážiť pomer rizík a prínosov  

 Desloratadín, cetirizín, levocetirizín, dimetindén p.o. - pri použití zvážiť pomer rizík 

a prínosov 

 Azelastín – málo dôkazov – neodporúča sa podávať v 1. trimestri 

Odporúčania pre dojčenie: 

 Loratadín, desloratadín, cetirizín, levocetirizín, dimetindén p.o.  dojčenie nie je 

kontraindikované ale neodporúča sa podávať, je potrebné zvážiť pomer rizík a 

prínosov. 

 Azelastín  nie sú dostatočné dôkazy, nemá sa používať počas laktácie 



  

  

4. Súhrnné odporúčania pre pacienta  

ML odporučiť návštevu lekára pre diferenciálnu diagnózu, ktorá potvrdí alergickú rinitídu 

a odporučenie farmakoterapie.  

  

  

  

 

Vzorová kazuistika pre analýzu farmakoterapie  

 

71 ročný pacient si prišiel do lekárne vybrať lieky, ktoré užíva kvôli vysokému tlaku a 

cukrovku 2. typu. Predpísané má nasledovné lieky: ATENOBENE 100 mg (100 mg 

jedenkrát denne), SIOFOR 1000 (trikrát denne 1 tbl), MANILIL 5 mg (1 tbl ráno). Pri 

rozhovore sa posťažuje na zvýšené potenie až návaly potu, ktoré pociťuje počas dňa, hoci 

žiadne fyzicky náročné aktivity nevykonáva. Priznáva, že si glykémiu nemeriava pravidelne, 

ale na lieky nezabúda a užíva ich presne podľa pokynov lekára. Takisto sa priznáva ku 

konzumácii alkoholu. Tvrdí, že pár pív mu určite nemôže uškodiť.  

 

1. Posúdenie aktuálneho zdravotného stavu pacienta a symptómov  

 pacient s chronickými ochoreniami, nesprávnym liečením hrozí závažné poškodenie 

organizmu (hypertenzia, diabetes mellitus 2. typu)  

 potenie pravdepodobne jeden z príznakov hypoglykémie (< 3,8 mmol/l), ďalšie 

príznaky: tachykardia, tras rúk, nervozita a úzkosť  

 riziko hypoglykémie: po inzulíne, perorálnych antidiabetikách (deriváty 

sulfonylmočoviny), pri zvýšenej fyzickej aktivite a nepravidelnom stravovaní  

 základné biochemické parametre: glykémia - pacient si nemeria pravidelne   

 životný štýl: alkohol inhibíciou kompenzačných mechanizmov ďalej prehlbuje  

 hypoglykemický účinok liekov a môže viesť k hypoglykemickej kóme  

 

2. Na základe informácií o zdravotnom stave rozhodnúť o možnostiach liečby  

 možnosti nefarmakologickej liečby a liečby liekmi bez lekárskeho predpisu 

(kompetencie farmaceuta):   

- možnosť stanovenia orientačnej hladiny glukózy v krvi v lekárni   

- poučenie pacienta o význame sledovania aktuálnej glykémie v domácom prostredí 

tzv. selfmonitoringu a o nevyhnutnosti obmedziť konzumáciu alkoholu   

- prvá pomoc pri hypoglykémii - dve kocky cukru (aplikovať bukálne, ideálne 

hroznový cukor) alebo dva-tri deci ovocného džúsu  

 nutnosť návštevy lekára: zvážiť po analýze farmakoterapie a pri potvrdení nízkych 

hladín glukózy v krvi   

 

3. Možnosti a ciele farmakoterapie  

 v prípade existujúcej farmakoterapie (zdôvodnenie farmakoterapie, identifikácia 

farmakoterapeutických problémov a návrh ich riešení):  



- liečba hypertenzie: atenolol (Atenobene 100 mg), selektívny betablokátor. 

Betablokátory maskujú niektoré varovné signály hypoglykémie, najmä 

tachykardiu a palpitácie. Hypoglykémia sa preto prejavuje len zvýšeným 

potením.  

  

- potenciálny farmakoterapeutický problém: liečba nevhodným liečivom  

       (atenolol)  

- vhodnejšie liečivo z inej skupiny antihypertenzív (blokátory vápnikového  kanála,  

       ACE inhibítory)  

- liečba diabetu: kombinácia perorálnych antidiabetík  metformín (SIOFOR  1000) 

a glibenklamid (MANILIL 5 MG). Metformín v monoterapii nespôsobuje 

hypoglykémiu, zvýšené riziko pri kombinovanej terapii, najmä pri liečivách 

zvyšujúcich vylučovanie inzulínu (deriváty sulfonylmočoviny, predovšetkým 

glibenklamid u starších pacientov, deriváty meglitinidu) a konzumácii alkoholu.   

- z dôvodu opakovanej hypoglykémie je vhodné prehodnotiť kombináciu 

perorálnych antidiabetík prípadne zmeniť dávkovanie  

- potenciálny farmakoterapeutický problém: nevhodné antidiabetikum 

       (glibenklamid)  

  

4. Súhrnné odporúčania pre pacienta  

V prípade potvrdenej a pretrvávajúcej hypoglykémie odporučiť návštevu lekára pre zmenu 

terapie antidiabetikom a terapie vysokého krvného tlaku. Dodržiavať nefarmakologické 

odporúčania.  
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