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KAZUISITKY Z KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE A FARMAKOTERAPIE II 

4. ročník - LS 2020/ 2021, magisterské štúdium 

 

 

Na semináre je potrebné si naštudovať a pracovať s SPC (odporúčame mať na seminári 
dostupné SPC v elektronickej alebo tlačenej forme), ktoré sú uvedené pod jednotlivými kazuistikami. 
Zoznam SPC obsahuje aj SPC liekov z ďalších kazuistík, ktoré sa budú preberať na seminároch. 
Kazuistiky musia byť vyriešené podľa postupu k vypracovaniu kazuistík, ktorý je súčasťou tohto 
dokumentu. Pred riešením odporúčame preštudovať dve vzorové vypracované kazuistiky uvedené na 
konci tohto dokumentu. Každý študent má mať vlastné vypracovanie kazuistík k dispozícii na 
príslušných seminároch.  

 

 

1. týždeň (14. 2. – 18. 2. 2022) Chrípka, nachladnutie ‒ Mgr. G. Dóka, PhD. 

Pani Anna je päťdesiatnička s príznakmi ako nádcha, suchý kašeľ, únava, pravdepodobne bez 
horúčky. Pani Anna je diabetička a dlhodobo užíva lieky Metfogamma 850 (2x denne) a Prestance 
5/5 (1x ráno). Pani Anna si chce samoliečiť príznaky, preto si pýta od vás pýta rady a prípadne 
vhodné „lieky“ z lekárne.  

SPC pre riešenie kazuistiky: METFOGAMMA 850 tbl obd (metformín), PRESTANCE 5 mg/ 5 mg 
tbl (perindoprilarginín/ amlodipíniumbesilát) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: CELASKON 500 mg tbl eff (kyselina askorbová), 
DORITHRICIN pas ord (benzalkóniumchlorid, benzokaín, tyrotricín), INFLUVAC TETRA sus iru 
(očkovacia látka proti chrípke), JOX aer ora (alantoín, jódovaný povidón), OLYNTH HA 0,1 % aer 
nao (xylometazolíniumchlorid), OROFAR aer ora 1 x 30 ml (benzoxóniumchlorid, 
lidokaíniumchlorid), PARALEN GRIP tbl flm 1 x 24 ks (dextrometorfániumbromid, paracetamol, 
pseudoefedríniumchlorid), PARALEN GRIP chrípka a bolesť tbl flm 1 x 24 ks (fenylefríniumchlorid, 
kofeín, paracetamol), STREPFEN pas ord 8,75 mg 1 x 16 ks (flurbiprofén), VIBROCIL aer nao 1 x 15 
ml (dimetindéniummaleinát, fenylefrín)  

Zdravotnícke pomôcky: QUIXX extra 2,6 % hypertonický nosový sprej; STERIMAR Cu nosový 
mikrosprej s obsahom morskej vody a medi 1 x 50 ml 

2. týždeň (21. 2. – 25. 2. 2022) Liečba mykotických infekcií - PharmDr. Z. Kiliánová, PhD. 

Pánovi Milanovi (53 rokov) lekár predpísal na kandidózu PROKANAZOL 100 mg cps dur 
(itrakonazol) 2 kapsuly ráno. Ani po 5 dňoch však prejavy kandidózy neustupujú. Pri rozhovore 
s pacientom zistíte, že pacient má dlhodobo stabilizovanú arteriálnu hypertenziu, na ktorú užíva 
PRESTANCE 10 mg/ 5 mg tbl (perindopril a amlodipín). Okrem toho trpí v poslednom roku pálením 
záhy, ktoré si tlmí liekom TALCID tbl mnd 500 mg (hydrotalcit). Analyzujte pacientovu 
farmakoterapiu a identifikujte farmakoterapeutické problémy. Informujte pacienta, čo sa môže 
diať pri kombinácii užívaných liečiv a odporučte ďalší postup. Navrhnite riešenie, nefarmakologické 
aj farmakologické opatrenia, ktoré by zabránili zopakovaniu komplikácií u pacienta. 

SPC pre riešenie kazuistiky: PROKANAZOL 100 mg cps dur (itrakonazol), PRESTANCE 10 mg/ 5 
mg tbl (perindopril a amlodipín), TALCID tbl mnd 500 mg (hydrotalcit) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: CANESTEN crm 1% (klotrimazol), CANESTEN GYN 1 DEŇ 
tbl vag 500 mg (klotrimazol), CANESTEN GYN 6 DNÍ tbl vag 6 x 100 mg (klotrimazol), CANESPOR 
crm 1 x 15 g (bifonazol), LAMISIL crm 1 x 15 g (terbinafín), ONYCHOMED tbl 250 mg (terbinafín), 
DIFLUCAN 150 mg cps dur (flukonazol), NIZORAL shp 1 x 60 ml (ketokonazol), POLINAIL liečivý 
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lak na nechty (ciklopiroxolamín), LOCERYL liečivý lak na nechty 5% (amorolfín), BATRAFEN sol der 
1 x 20 ml (ciklopiroxolamín) 

3. týždeň (28. 2. – 4. 3. 2022)  Kašeľ, dýchavica ‒ Mgr. D. Vavrincová, PhD. 

Pacientka (30 rokov) prišla do lekárne kvôli pretrvávajúcemu suchému dráždivému kašľu, ktorý sa 
objavuje väčšinou v noci alebo skoro ráno. Prvýkrát sa objavil pred niekoľkými mesiacmi. Pacientka 
je pracovne velmi vyťažená a nemala čas ísť k lekárovi. Preto si sama naordinovala VENTOLIN sol 
neb 2 mg (salbutamol), ktorého zbytky našla doma, pravdepodobne po starej matke, ktorá trpela 
emfyzémom. Sirup si dávala vždy, keď sa kašeľ objavil, avšak v poslednej dobe sa potreba užívať 
sirup prudko zvýšila a takisto sa zvýšilo aj dávkovanie. Navyše sa objavili aj iné príznaky. Pacientka 
udáva pocity dychovej nedostatočnosti, pri vydychovaní počuje sipot a má pocit, akoby jej hruď 
bola zovretá. Čo by ste jej poradili? 

SPC pre riešenie kazuistiky: VENTOLIN sol neb 2 mg (salbutamol), SERETIDE DISKUS 50/100 plv 
inh 50 µg/100 µg (salmeterol, flutikazón), 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg tbl (lizinopril), 
AERINAZE 2,5 mg/120 mg tbl mod (desloratadín, pseudoefedrín), STOPEX tbl 60 mg 
(dextrometorfán), ROBITUSSIN EXPECTORANS sir (liek.skl.) 1x100 ml (guajfenezín), SPIOLTO 
RESPIMAT 2,5/2,5 mikrogramov sol ihl (1x náplň PE/PP) 1x60 dávok (olodaterol, tiotrópium 
bromid), VENTOLIN INHALER N sus inh 100 µg/1 dávka (obal Al tlak.) 1x200 dos (salbutamol), 
ATROVENT N 20 µg sol inh (200 dávok) 1x10 ml (ipratrópiumbromid), VARGATER 100 mg mäkké 
kapsuly cps mol (blis.Al/Al) 1x120 ks (nintedanib) 

4. týždeň (7. 3. – 11. 3. 2022) Hnačka a zápcha. Syndróm dráždivého hrubého čreva ‒ 
PharmDr. E. Kráľová, PhD.  

48-ročná pacientka sa pri návšteve lekárne sťažuje na bolesť hlavy, nevoľnosť a zápchu. Pri 
rozhovore sa prizná, že tri dni užíva IMODIUM 2 mg, keďže mala niekoľko dní problém s hnačkou. 
Bol to jediný liek proti hnačke, ktorý našla v domácej lekárničke. Pacientka ďalej dodáva, že 
posledných 6 dní užíva tablety PROKANAZOL 100 mg/ 1 x 14tbl (itrakonazol) na opakované 
vaginálne kandidózy. Navrhnite komplexný postup liečby.   

SPC pre túto kazuistiku: IMODIUM cps dur 2 mg (loperamid), PROKANAZOL 100 mg/ 1 x 14tbl 
(itrakonazol) 

SPC pre ďalšie kazuistiky riešené na seminári: SIOFOR 850 mg/ 120 (metformín),  ZINNAT 125 
mg/ 5ml (cefuroxim), DALACIN 150 mg cps dur (klindamycín) 

5. týždeň (14. 3. – 18. 3. 2022) Liečba vybraných problémov GIT ‒ PharmDr. T. Foltánová, PhD. 

Afty, gingivitídy  

Dôchodca Jozef začal onkologickú liečbu. V poslednom období má však problémy s príjmom 
potravy, ktoré súvisia s krvácajúcimi ďasnami a častými aftami. Odporučte ďalší postup.  

SPC riešenie kazuistiky: FLORSALMIN spray sol neb (šalvia), CORSODYL 0,1% roztok 
(chlórhexidín), OROFAR aer ora (benzoxónium, lidokaín)  

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: TANTUM VERDE SPRAY FORTE, NEO ANGIN 
(amylmetakrezol, dichlórbenzylalkohol, mentol) CALGEL (cetylpyridín, lidokaín), MUNDISAL GEL 
(cholínsalicylát), KAMISTAD SENZITIV (rumanček, lidokaín), ALOCLAIR gél (aloe) 

Poruchy trávenia  

Stará mama Anna sa sťažuje na pocit ťažoby, sýtosti po jedle, zapáchajúcu stolicu (steatorea), 
nadúvanie a meteorizmus. V poslednom období sa u nej prejavilo nechutenstvo práve z dôvodu 
problémov s trávením. Z rozhovoru lekárnik zistí, že pacientka je uvedomelá, zredukovala porcie 
jedla a častejšie je diétnu stravu. Žiadne závažné ochorenie nemá. Odporučte ďalší postup.  

SPC riešenie kazuistiky:  ESPUMISAN cps 50 x 40 mg (simetikón), PANCREOLAN FORTE tbl ent 
30 x 220 mg (pankreatín - amyláza, lipáza, proteáza) 5  
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SPC pre kazuistiky riešené na seminári: PANZYNORM FORTE N tbl flm 30 x 12 000/ 20 000/ 900 
(amyláza, lipáza, proteáza), ORENZYM tbl obd 50 x 36,60 mg (takadiastáza) 

6. týždeň (21. 3. – 25. 3. 2022) Bolesť hlavy  PharmDr. T. Foltánová, PhD. 

38-ročná žena s anamnézou bolesti hlavy bez aury, ktoré začali vo veku 10 rokov, pociťuje 
v poslednom období silné bolesti hlavy. Nedávno zmenila zamestnanie, pracuje na letisku na check 
in. V minulosti užívala KAS + domperidón. Intenzita a frekvencia atakov sa zvýšila, odkedy má nové 
zamestnanie. Ráno pociťuje nevoľnosť a bolesti v abdominálnej oblasti. Tiež zaznamenala zvýšenú 
únavu. Aktuálne užíva pravidelne aj ibuprofén. Odporučte ďalší postup, svoje rozhodnutie 
zdôvodnite. 

SPC riešenie kazuistiky: COSTI tbl 10 mg 1 x 20 ks (domperidón), IBUPROFEN 400 Stada tbl flm 
10 mg tbl oro 1 x 6 mg (ibuprofén), ACYLPYRIN tbl eff 10 x 500 mg (kyselina acetylsalicylová) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: PANADOL FEMINA tbl flm 10 x 500 mg/ 10 mg 
(paracetamol, butylskopolamín), IMIGRAN tbl flm 2 x 100 mg, SANDOMIGRAN tbl obd 30 x 0,5 mg 
(pizotifén), NUROFEN tbl obd 12 x 400 mg (ibuprofén), PANADOL RAPIDE tbl eff 24 x 500 mg 
(paracetamol), NALGESIN S tbl flm 275 mg 1x10 tbl (naproxén), VOLTAREN RETARD tbl plg 30 x 
100 mg (diklofenak), ALGIFEN tbl 1x20 ks (metamizol) 

7. týždeň (28. 3. – 1. 4. 2022) Horúčka ‒ PharmDr. S. Kosírová, PhD. 

Vodič autobusu (58 rokov) navštívil vašu lekáreň, lebo už druhý deň trpí horúčkou (39.1°C). Sťažuje 
sa aj na bolesť hlavy a upchatý nos. Pri rozhovore sa vám povie, že ho už pár mesiacov bolí žalúdok 
a preto začal užívať ibuprofén, ktorý mu odporučila dcéra. Má tiež problémy so srdcom a užíva 
0,125 mg digoxínu denne. Čo by ste pacientovi odporučili na liečbu horúčky? Aké iné rady a 
usmernenia by ste mu dali? 

SPC pre riešenie kazuistiky: ASPIRIN tbl 500 mg (kyselina acetylsalicylová), PARALEN tbl 500 mg 
(paracetamol), BRUFEN tbl flm 400 mg (ibuprofén), DIGOXIN 0,125 Léčiva tbl 0,125 mg (digoxín) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: ASPIRIN tbl 500 mg (kyselina acetylsalicylová), PARALEN 
tbl 500 mg (paracetamol), BRUFEN tbl flm 400 mg (ibuprofén), COLDREX MAXGRIP (fenylefrín, 
kyselina L-askorbová (vitamín C), paracetamol), WARFARIN ORION tbl 3 mg (warfarín), 
GLUCOTROL XL 5 mg tbl (glipizid), HELICID cps dur 20 mg (omeprazol) 

8. týždeň (4. 4. – 8. 4. 2022) Krvácavé stavy a prevencia trombembolických udalostí – Mgr. G. 
Dóka, PhD. 

Pani Vilma je invalidná dôchodkyňa vo veku 57 rokov, prekonala pred pol rokom pľúcnu embóliu 
z dôvodu hlbokej žilovej trombózy pri varixoch. Od hospitalizácie jej bola nasadená liečba 
warfarínom (WARFARIN ORION 5 mg; 1x denne). Raz za 2 mesiace navštevuje hematologickú 
ambulanciu, kde jej merajú INR, hodnoty frekventovane fluktuujú v rozmedzí od 1,4 – 2,9. 
V súčasnosti užíva pani Vilma aj ďalšie lieky: FROMILID UNO (á 24 h) podobu 7 dní z dôvodu akútnej 
baktériovej bronchitídy, HELICID 20 (1x ráno) v rámci prevencie gastrointestinálneho krvácania, 
TANAKAN (3x denne) v liečbe vestibulárneho vertiga s tinnitom. Posúďte liekové interakcie vo 
vzťahu k liečbe warfarínom a podajte vhodné nefarmakologické odporúčania ohľadom stravovania, 
užívania ďalších liekov a fytofarmák.  

SPC pre riešenie kazuistiky: WARFARIN ORION 5 mg tbl (warfarín); FROMILID UNO tbl mod 500 
mg (klaritromycín); HELICID 20 cps dur 20 mg (omeprazol); TANAKAN tbl flm 40 mg (EGb 761; 
Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: 

ACTILYSE 50 mg plv iio (altepláza); DICYNONE 500 cps dur (etamsylát); KANAVIT gte por 5 ml 
(fytomenadión); FRAGMIN 5000 IU (anti-Xa)/0,2 ml sol inj (dalteparín); XARELTO 20 mg tbl flm 
(rivaroxabán);  
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Porovnajte ANOPYRIN 100 mg tbl / PREVENTAX 100 mg tbl ent (kyselina acetylsalicylová); 
porovnajte TROMBEX 75 mg tbl flm (klopidogrel) / EFIENT 10 mg tbl flm (prasugrel); porovnajte 
PRADAXA 75 mg cps dur/ PRADAXA 110 mg cps dur (dabigatranetexilát) 

9. týždeň (11. 4. – 15. 4. 2022) Nespavosť a strach ‒ Mgr. P. Vavrinec, PhD. 

Pacientke, ktorá užíva hormonálnu antikoncepciu, lekár predpísal LEXAURIN kvôli úzkostnej 
poruche. Pacientka sa pri preberaní liekov v lekárni pýta, či je bezpečné súčasné užívanie oboch 
liekov súčasne. Ďalej sa pýta, čí užívanie LEXAURINu je bezpečné počas tehotenstva, alebo by mala 
užívať iný liek? Identifikujte farmakoterapeutický problém, navrhnite možné riešenie a taktiež 
pacientke podajte komplexné odporúčania k riešeniu problému úzkosti. 

SPC pre riešenie kazuistiky: LEXAURIN tbl 3 mg (bromazepan) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: PIRACETAM AL 1200 tbl flm 1200 mg (piracetam), 
DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl 10 mg (diazepam), NAPSYN tbl 250 mg (naproxén), KLACID SR 
tbl mod 500 mg (klaritromycín), SIMVACARD tbl flm 40 mg (simvastatín), DIACORDIN 120 
RETARD tbl plg 120 mg (diltiazem), SPORANOX cps 100 mg (itrakonazol), ZOPICLON 7,5-SL tbl 
flm 7,5 mg (zoplikon), LEXAURIN tbl 3 mg (bromazepan), CLARITINE tbl 10 mg (loratadín), 
PROTHAZIN tbl flm 25 mg (prometazín), NAPSYN tbl 250 mg (naproxén), FRONTIN tbl 0,5 mg 
(alprazolam). 

Potravinové a výživové doplnky, čaje (pre riešenie interakcií): GINKO DVOJLALOČNÉ list bylinný 
čaj 30 g, GUARANA ENERGY tbl 

 

v Bratislave  7. 2. 2022                                              prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH   

                                                                                                     garant predmetu  

                                                                                           

 

POSTUP K VYPRACOVANIU KAZUISTIKY 

 

Zverejnené kazuistiky vypracujte podľa nasledujúcich bodov. K riešeniu odporúčame využiť SPC 
liekov dostupné na webovej stránke ŠÚKL, databázy o liekoch dostupné z webovej stránky ústrednej 
knižnice FaFUK (Lexicomp) a odporúčanú študijnú literatúru k predmetu Klinická farmakológia a 
farmakoterapia.  

1. Posúdenie aktuálneho zdravotného stavu pacienta a symptómov: 

 trvanie (akútne, chronické) a závažnosť (najmä v rizikových skupinách pacientov) 

 základné biochemické parametre a vyšetrenia (glykémia, hladiny lipidov, tlak krvi, pulz a iné) 

 životný štýl (fajčenie, konzumácia alkoholu, stravovacie návyky a iné)  
 

2. Na základe informácií o zdravotnom stave rozhodnúť o: 

 možnostiach nefarmakologickej liečby a liečby liekmi bez lekárskeho predpisu (kompetencie 
farmaceuta) 

 nutnosti návštevy lekára  

 

3. Možnosti a ciele farmakoterapie 

 v prípade neliečených symptómov (návrh liečby a režimových opatrení, využitie algoritmov) 
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 v prípade existujúcej farmakoterapie (zdôvodnenie súčasnej terapie, identifikácia 
farmakoterapeutických problémov a návrh ich riešení) 

 

Farmakoterapeutické problémy   

Indikácia 
 

• neliečená indikácia 
• nadbytočný liek 
• nevhodný liek (kontraindikácia) 

Účinnosť • neúčinný liek 
• nízka dávka 
• dĺžka terapie 

Bezpečnosť • nežiaduci účinok lieku 
• interakcie liekov 
• vysoká dávka, predávkovanie 

Adherencia • nonadherencia  

 

4. Súhrnné odporúčania pre pacienta 

 

Pripravili: Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. 

PharmDr. Jana Slažneva 

PharmDr. Martina Balážová 

 

 

 
RIEŠENIA VZOROVÝCH KAZUISTÍK 

 

A. 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 hlavne podvečer, keď ide von. 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  
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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.  

  

  

B. 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  
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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.  

 

  

Pripravili:   prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.  

PharmDr. Jana Schweigertová, PhD. 

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD. 

 


