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Úvod 

Nespavost a jiné poruchy spánku patří k častým problémům naší populace. Rok od 

roku stoupá procentuální zastoupení pacientů s tímto problémem nejen v České 

republice, ale i v jiných zemích. Nespavost snižuje pracovní výkonnost, ovlivňuje osobní 

život i zdravotní stránku pacienta a jeho okolí. 

Téma absolventské práce „Insomnie a její léčba“ jsem si vybrala díky mé nedávné 

zkušenosti s obtížným usínáním a až překvapivě účinnými bylinnými preparáty, které 

jsem sama vyzkoušela. Dalším podnětem byla praxe v lékárenském zařízení, kde jsem 

se dostala do kontaktu s pacienty s těmito problémy, nejčastěji šlo právě o insomnii 

a její terapii. Mnohdy bylo třeba pacientovi vysvětlit detaily týkající se spánku, možné 

příčiny obtíží, možnosti diagnostiky a terapie. V závěru odborné praxe jsem usoudila, 

že je nutné si toto téma podrobněji nastudovat a podat pacientům v lékárně správné 

a podrobné informace. 

V teoretické části se nejdříve zaměřím na spánek a jeho fáze, což patří k základním 

znalostem. Poté podrobněji popíši insomnii, její příznaky a další informace týkající se 

této poruchy. Nedílnou součástí je prevence neboli spánková hygiena, která též stojí za 

zmínku a je úzce spjata právě s insomnií. 

V další a hlavní části se zaměřím na terapii insomnie. Tedy léčiva, jejichž výdej je vázán 

na lékařský předpis, volně prodejné přípravky a bylinné čaje, což je mým hlavním cílem 

a nejpodstatnější částí celé práce. Informace budu čerpat většinou z odborných knih, 

dále z některých odborných internetových odkazů a diskuzí, které řeší tuto 

problematiku. 

Praktická část bude obsahovat dotazníkové šetření, jež se bude týkat pacientů, kteří 

mají problémy s nespavostí. 

Cílem práce je porovnání jednotlivých léčebných metod u insomnie. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

Cílem absolventské práce je seznámit se s insomnií a možnostmi její léčby, a to nejen 

prostřednictví léčivých přípravků, jejíž výdej je vázán na lékařský předpis, ale 

i prostřednictvím volně prodejných přípravků a doplňků stravy. 

1.2 Dílčí cíl 

Pomocí dotazníkového šetření zjistit, jakou mají pacienti zkušenost s léčbou nespavosti 

a jaké přípravky preferují.  
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2 Teoretická část 

2.1 Spánek 

Spánek je útlumově - relaxační stav organismu.  Jedná se o podstatnou součást života 

sloužící k  regeneraci organismu, při které dochází ke změně činnosti mozku 

doprovázené ztrátou vědomí. Spánek lze definovat jako aktivní stav organismu, při 

němž dochází ke snížení reakcí na okolní podněty a zmenšené aktivitě pohybu. 

Nedílnou součástí tohoto procesu je spolupráce několika mozkových oblastí. Dochází 

ke změnám mozkové aktivity. K diagnostice napomáhá elektroencefalografie neboli 

EEG (úkolem EEG je zajišťovat aktivitu ohraničených neuronů díky intrakraniálně 

uloženým elektrodám). Dále používáme skalpovou metodu EEG. Tato metoda 

poukazuje na změněné napětí, ke kterému dochází díky neuronům. Při spánku 

organismus vyžaduje méně kyslíku pro svou funkčnost, dále klesá tepová frekvence 

a srdeční aktivita. Znatelná je snížená hladina cukru v krvi a tělesná teplota. Spánek je 

život neohrožující stav, jelikož je plně reverzibilní. [NEVŠÍMALOVÁ,2007] 

2.1.1 Fáze spánku 

Spánek probíhá ve dvou fázích, které se výrazně liší. Mluvíme zde o REM fázi a 

NONREM fázi, občas se k těmto fázím přiřazuje i bdění. Uvedené fáze se střídají 

s určitou pravidelností. 

Bdění 

Vědomí jakožto celek se větví na 2 podtypy, jimiž je vigilita(Vědomí, kdy si člověk 

nemusí být vědom sám sebe.) a vigilance (soustředěná pozornost). Bdělost je stav, kdy 

je člověk všímavý, reaguje na podněty, uvědomuje si realitu a sebe sama. Jedná se tedy 

o plné vědomí. 

REM fáze  

Výraz REM pochází z anglické zkratky Rapid eye movement. Tento název je odvozen od 

pohyblivosti a mihotání očí při REM fázi.  

REM fáze zaujímá v celém spánkovém procesu 20 - 25 procent, což znamená 

u dospělého člověka 90 - 120 min. Délka REM fáze se liší u novorozenců, u nichž zabírá 

80% z celkové doby spánku. [NEVŠÍMALOVÁ, 2007] 



 
 

9 
 

Při této fázi spánku dochází k intenzivní činnosti mozku, což můžeme pozorovat na 

EEG. Dokladem této aktivity je hojnost snových prožitků. 

Struktury regulující REM spánek na základě elektrické aktivity neuronů jsou rozděleny 

do dvou skupin. 

 Neurony REM off 

Neurony REM off nevykazují aktivitu v REM fázi. Jejich aktivita není žádoucí. V případě 

aktivity nedovolují propuknutí REM fáze, a proto je důležité, aby byly tyto neurony 

inhibovány. 

 Neurony REM on 

Neurony REM on jsou nezbytností při REM spánku, na rozdíl od REM off neuronů je 

důležitá jejich aktivita. Tyto neurony jsou cholinergní a způsobují ponto-genikulo-

okcipitální výboje. Význam těchto konjugovaných pohybů v REM spánku  není stále 

jasný.  

 

NON REM fáze 

NON REM neboli NO RAPID EYE MOVEMENTS 

NON REM fáze označuje souhrn zbývajících fází odlišných od REM fáze. 

Tento souhrn fází obsahuje v celkovém spánkovém procesu 75 – 80 procent. 

Výraz NON REM neboli zkráceně NREM napovídá, že při tomto procesu nedochází 

k očním pohybům a k ostatním REM charakteristickým znakům. Jedná se o hlubší 

formu spánku, při níž mozek nevyvíjí aktivitu jako v REM fázi spánku, tedy snění se 

objevuje pouze zřídka. [NEVŠÍMALOVÁ,2007] 

2.1.2 Spánková deprivace 

Optimální trvání spánku je odhadem 7 až 8,5 hodin denně u dospělého jedince. 

Pokud je spánek kratší v průběhu  noci, nadchází tendence a potřeba organismu spát 

v denních hodinách. Díky epidemiologickým studiím je známo, že výchylky v trvání 

spánku, tedy více než 8,5 nebo, méně než 7 hodin vedou k větším náchylnostem 

k některým nemocím. [LAVIE,PILLAR,MALHOTRA,2004] 

Při akutní spánkové deprivaci nejčastěji dochází ke snížení metabolismu ve frontálních 

lalocích, což působí na psychiku pacienta, dále klesá výkonnost, schopnost učení, 

změny nálad a jejich stabilita může vygradovat až do paranoidních psychóz. Tyto 
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psychózy vykazovala pouze 2 procenta ze zkoušených 350 osob trpících spánkovou 

deprivací. Při spánkové deprivaci se objevují i některé příznaky neurologické, jako 

například tremor a ptóza. 

Spánková deprivace poukazuje na význam spánku, který je nezbytně nutný pro řízení 

organismu, ke kognitivním činnostem a imunitní kompetenci organismu. 

2.1.3 Poruchy spánku 

Poruchy spánku jsou velice časté a vysoké procento populace nejen v České republice 

se setkává s touto problematikou. V mnoha případech bývá porucha spánku pouze 

symptomem jiného onemocnění. Může se stát, že se jedná o důsledek léčebné metody 

nebo farmakoterapie. Dle současné mezinárodní klasifikace dělíme poruchy spánku na 

5 typů: syndrom spánkové apnoe, hypersomnie, parasomnie, abnormální pohyby 

vázané na spánek a insomnie. [PALLAZOLO,2007] .[NEVŠÍMALOVÁ,2007] 

2.1.3.1 Syndrom spánkové apnoe 

U tohoto typu poruchy se u pacientů objevuje chrápání během spánku, jsou přítomny 

apnoické pauzy. Délka trvání pauz bývá 10 až 20 sekund. V již zmíněných pauzách 

dochází ke snížené saturaci kyslíkem. Následky této poruchy jsou: únava, bolest hlavy, 

psychická nevyrovnanost, rozvoj kardiovaskulárních chorob a další. 

2.1.3.2 Hypersomnie 

Hypersomnie neboli nadměrná spavost je charakterizována zvýšenou denní spavostí. 

Nadměrná spavost je rozdělena do dalších podskupin: narkolepsie, idiopatická 

hypersomnie, Kleieho-Levinův syndrom, kataplexie, generalizovaná kataplexie, 

lokalizovaná kataplexie, poruchy rytmu spánku a bdění a Jet lag syndrom. I u těchto 

poruch je pravděpodobné, že se jedná pouze o symptom jiné 

choroby.[LAVIE,PILLAR,MALHOTRA,2004] 

2.1.3.3 Parasomnie 

Tyto poruchy se objevují v průběhu spánku, ale mohou být vázány na usínání 

eventuálně probouzení. 

Tyto projevy mohou být hypnagogické halucinace, které se objevují většinou u dětí, 

dále se jedná o hypnagogické záškuby (náhlé záškuby svalstva). Další parasomnickou 
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poruchou je spánková obrna, tento typ parasomnie se projevuje chvilkovou 

nemožností pohnout některou částí těla, většinou končetinami. K parasomnickým 

problémům patří též somnambulismus neboli náměsíčnost. Tato porucha je mnohdy 

nebezpečná, jelikož pacienti ve spánku vstávají z lůžka a vykonávají činnosti, které 

běžně provádějí přes den, může dojít i ke zranění. 

Dalším problematickým jevem je pavor nocturnus neboli noční děs. Vyskytuje se 

hlavně u dětí, kdy se dítě probudí, následně posadí a vyděšeně pláče, poté většinou 

opět usne a ráno si nic nepamatuje. Dalším problematickým jevem je noční můra, 

jedná se o strašidelný až hrůzný sen. Ráno na rozdíl od pavor nocturnus si je pacient 

vědom toho, co se v noci stalo. K uvedenému výčtu poruch řadíme také enuresis 

noctura neboli noční pomočování. Nejčastěji dochází k tomuto problému u dětí a to 

v první třetině spánku. Příčinou může být nezralost CNS nebo stres. 

[PALLAZZOLO,2007] 

2.1.3.4 Abnormální pohyby vázané na spánek  

Do této skupiny poruch řadíme syndrom neklidných nohou, kdy dochází 

k nepříjemným pocitům v dolních končetinách před uvedením do spánku, což je 

typické u starších lidí a v těhotenství. Dále periodické pohyby dolních končetin ve 

spánku, které se opakují po 20 až 40 sekundách. Pacienta tyto pohyby probouzejí, přes 

den je tedy ovlivněn únavou a útlumem. [LAVIE,PILLAR,MALHOTRA,2004] 

2.2 Insomnie 

Insomnie neboli nespavost je stále se vyskytující problém a otázky vztahující se 

k tomuto tématu jsou stále častější. S problematikou nespavosti se v lékárnách 

a specializovaných pracovištích popřípadě ordinacích setkáváme dnes a denně. Číslo, 

které vychází ze statistických údajů, poukazuje na 10 až 15 procent populace postižené 

chronickou insomnii. Zároveň je toto číslo proměnlivé, neboť každým rokem dochází ke 

zvýšení procentuálního zastoupení pacientů s tímto onemocněním. Do těchto statistik 

není započítána akutní insomnie a pacienti, kteří nenavštěvují specializovaná lékařská 

pracoviště.  

Insomnie je definována přerušovaným spánkem, poruchou usínání nebo časným 

probouzením. Každá z těchto možností se může vyskytovat samostatně i současně. 
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Tyto poruchy jsou nepříjemné, ovlivňují kvalitu života a pacienti trpí nedostatečným 

množstvím spánku. Kvalita spánku je nižší, a spánek je tedy popisován jako slabý, lehký 

a nedostačující. Dalším subjektivním symptomem je denní únava jako následek 

nočního neklidu. Psychika je ovlivňována kvalitou a množstvím spánku, proto pacienti 

s těmito problémy trpí depresivními symptomy, poruchami nálad a úzkostnými stavy. 

Jako insomnie se označuje latence usnutí, která je delší než 30 minut, dále nemožnost 

usnutí poté, co se pacient probudí. Jedná se o delší dobu než 30 minut. Další definicí 

insomnie může být probuzení, ke kterému dojde dříve než 30 minut před plánovaným 

vstáváním. Dalším kritériem je frekvence spánkových problémů. O problému hovoříme 

v případě, kdy dochází k těžkostem více jak třikrát týdně a déle než jeden měsíc. Podle 

mezinárodní klasifikace poruch spánku déle než 6 měsíců.  

Kritéria tohoto onemocnění můžeme rozdělit podle tíže, trvání, frekvence a následků 

v denním chování pacienta. Samozřejmě všechna kritéria jsou individuální, jelikož 

každému člověku vyhovuje odlišně dlouhý spánek. To znamená, že někteří lidé se 

spokojí se 7 hodinovým spánkem a jiný člověk potřebuje 8 až 9 hodin spánku denně. 

[NEVŠÍMALOVÁ, 2007][MARTÍNKOVÁ,2007] 

2.2.1 Rozdělení insomnie 

Základní rozdělení insomnie je na primární a sekundární, podle mezinárodní klasifikace 

nemocí rozdělujeme příčinu poruchy na neorganickou a organickou. Podrobnější 

rozdělení týkající se insomnie je podle ICSD-2, neboli mezinárodní klasifikace poruch 

spánku. 

2.2.1.1 Insomnie z poruchy přizpůsobení, akutní insomnie 

Tato porucha začíná náhle a trvá maximálně 3 měsíce. Je označována za akutní 

insomnii a to z důvodu stresové příčiny. Je závislá na stresoru, tedy v případě, kdy 

stresor vymizí nebo pacient je na stres adaptován, následuje zlepšení kvality spánku, 

popřípadě úplné vymizení poruchy. Zároveň může dojít ke zhoršení, jedná se o přechod 

z akutní insomnie na chronickou. K této komplikaci dochází právě v případech 

neléčení/neodstranění příčiny. Tento druh insomnie není omezen věkem, tedy může 

postihnout každou věkovou kategorii, nicméně častěji se vyskytuje u starších jedinců 

než u dětí. Vyplývá to ze stresového zatížení, které se ve většině případů více týká 
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dospělých jedinců. Většinou se častěji poukazuje na ženy, ty jsou více nervózní 

a ovlivnitelné stresem. U tohoto onemocnění mohou nastat taktéž, jako u každého 

jiného, komplikace. Typickými komplikacemi u akutní insomnie je alkoholismus, užívání 

některých léků a další možné elementy. [NEVŠÍMALOVÁ, 2007] 

2.2.1.2 Psychofyziologická insomnie, primární insomnie 

Tento druh insomnie je nejčastější. 

Podstatou psychofyziologické insomnie je zvýšená probuditelnost, zábrany ke spánku, 

mimo postel únava až schopnost usnutí. Toto onemocnění může mít několik příčin, 

jako hlavní bývá stres nebo jiné onemocnění. 

Toto onemocnění se vyskytuje náhle. Taktéž jako u předchozí poruchy je častější u žen, 

u dětí méně časté. 

Typickým symptomem pro tuto poruchu je schopnost kvalitnějšího spánku mimo 

domov, větší pozornosti vůči spánku gradující až ke strachu ze spánku, což může 

způsobovat neschopnost usnutí z důvodu neustálého hromadění myšlenek. Tělo i 

mozek má nedostatečnou relaxaci a prostor pro plnohodnotný spánek. U primární 

insomnie pacienti mají mělký spánek, epizodický. Za vyvolávající faktory jsou 

označovány prostředí, stres, životní změny, ztráta životní pohody, úzkost a nejvíce 

pracovní vytížení – hrozí syndrom vyhoření. Jako doprovodné příznaky jsou 

označovány špatné pocity, zhoršené nálady, poruchy pozornosti, úbytek energie, 

zvýšená únava, která může vyústit až v malátnost. Neléčená psychofyziologická 

insomnie může vyvolat až deprese. To může podpořit zájem o vyhledání odborné 

pomoci a dojde tedy k léčení. 

2.2.1.3 Paradoxní insomnie 

Paradoxní insomnie přetrvává nejméně měsíc. Charakteristické znaky pro tuto poruchu 

jsou střídavé periody minimálního spánku popřípadě žádného. Při tomto druhu 

onemocnění nedochází k nahrazení nočního spánku přes den. Důsledkem spánkového 

deficitu může být stejně jako u předchozích poruch narušení osobního života, nálad, 

soustředění a v tomto případě mohou nastat i zdravotní problémy, jelikož organismus 

není schopný regenerace bez spánku. 
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Tato porucha se vyskytuje zhruba u 1 až 2 procent celé populace, což znamená 5 až 10 

procent mezi insomniemi. První symptomy této nemoci se objevují už v době 

adolescence, ale zcela jistě se mohou rozvinout v průběhu celého života. Může se 

vytvořit závislost na stimulanciích nebo hypnoticích, což je jistě problémem i všech 

ostatních poruch. [NEVŠÍMALOVÁ, 2007] 

2.2.1.4 Insomnie způsobené užíváním léků- LÁTEK 

Touto insomnií trpí zhruba 0,2 % populace. Délka trvání této poruchy je nejméně 1 

měsíc. Jedná se o poruchu, jejíž příčinou bývá užívání některých léků, jídel, léčebných 

prostředků a toxinů narušující spánek. Příčina může vzniknout i tehdy, kdy dojde 

k vysazení některých léčiv. Dochází k tomu zejména u látek, které přímo působí na 

centrální nervovou soustavu, ať stimulačně, nebo tlumivě. Tyto látky nemusí být 

zákonitě farmaceutického původu, mluvíme i o látkách v životě běžně používaných, 

jako je například kofein. Tyto spánek rušivé účinky mají i drogy, například kokain, nebo 

amfetamin.  

Příklady látek narušujících spánek 

 Káva – Káva je považována za nejvíce užívanou psychoaktivní látku. Obsahovou 

látkou je kofein. Tato látka je obsažena v dalších nápojích a potravinách jako 

například Coca Cola, energetické nápoje, čokoláda, čaje. Kofein blokuje adenosin, 

což je látka produkovaná při únavě, tedy před spánkem. 

 Amfetamin, kokain – U drogově závislých dochází k stimulaci v době braní drog 

a k utlumení v době vysazení. Tyto látky dráždí CNS, potlačují únavu i chuť k jídlu. 

Tyto látky také mohou navozovat úzkost, neklid až deprese. 

 Léčiva – Velké množství léků může způsobovat poruchy spánku a to 

i v terapeutických dávkách, avšak notoricky známé farmakologické skupiny jsou 

stimulancia, antidepresiva, hypolipidemika, kortikosteroidy, antiparkinsonika, 

anorektika, antiepileptika, nazální dekongescenty, antihypertenziva, theophyllin.  

 Alkohol -  Bývá považován za látku, která navozuje spánek. Ano, je tomu tak, avšak 

velice často dochází ke vzniku tolerance až k závislosti a naopak bývá rušivým 

elementem spánku. Po omezení, popřípadě odstranění příjmu alkoholu, dochází 

k abstinenčním příznakům a tedy k zásadnímu narušení psychiky a celkového 

spánkového procesu. 
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 Toxiny a alergeny z prostředí a potravin - Při častém vystavování organismu 

alergenům a toxinům taktéž může dojít ke vzniku insomnie. 

Doprovodné příznaky jsou odlišné u každé látky. [NEVŠÍMALOVÁ, 2007] 

2.2.1.5 Insomnie způsobená somatickým stavem  

Trvá taktéž jako předchozí porucha nejméně jeden měsíc. Typický charakteristickým 

znakem pro tento druh insomnie je současně existující jiné onemocnění, které je právě 

příčinou narušeného spánku.  Jedná se zde o hormonální změnu, jako je menopauza 

nebo těhotenství. Taktéž je možné příčinu nacházet u onemocnění, které působí 

bolest, omezuje pohyb nebo způsobuje problémy s dýcháním. 

2.2.1.6 Neorganická insomnie 

Jako neorganická neboli specifikovaná insomnie je označena nespavost, kterou nejsme 

schopni zařadit do výše uvedených druhů.  

2.2.1.7 Fyziologická insomnie 

Fyziologická neboli nespecifikovaná insomnie je přiřazována k problémům s nespavostí 

způsobenou pravděpodobně jiným onemocněním, nebo závislostí na látce. Jedná se 

o insomnii, kterou prozatím také nemůžeme přesně zařadit. Ve všech případech se 

mluví jen o předběžných informacích a je nutné, aby pacient podstoupil jiná vyšetření. 

2.2.2 Průběh a prognóza Insomnie 

S insomnií je možné se setkat ve formě  akutní, chronické a rekurentní. Jako typická 

první fáze a počáteční problém je označováno usínání. Po této fázi už začíná celková 

neschopnost udržení spánku a nastává postupné snižování kvality spánku. Pacienti 

postižení insomnii mohou být v různé věkové kategorii, tedy typický věk je těžce 

specifikovatelný, avšak největší procentuální zastoupení pacientů uvádí počátek 

onemocnění mezi 20. - 30. rokem věku. 

První příznaky bývají většinou znatelné po prodělání určitého psychického, tedy velice 

emotivního prožitku.  Jakou spouštěč může být zkouška na vysoké škole, změna práce, 

narození dítěte a jiné. Prognóza u tohoto onemocnění je nejistá. Mluvíme zde 

o rekurentním problému. V případě, že tento problém není léčen, navazuje na sebe 

ostatní aspekty jako je únava, psychická nevyrovnanost a jiné. Boj s touto poruchou je 
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těžší a dlouhodobější, i když se veškeré příčiny a tyto rušivé faktory lékaři společně 

s pacientem snaží odstranit. [NEVŠÍMALOVÁ, 2007] 

2.2.3 Epidemiologie insomnie 

U akutní insomnie je rozšíření velice hojné, ne-li stoprocentní. Snad každý člověk má 

zkušenost s akutní insomnií, myšleno právě z příčiny stresu. Chronickou insomnii trpí 

10 - 20 procent populace. S přibývajícím věkem narůstá množství pacientů postižených 

touto poruchou. 

2.2.4 Neurokognitivní model insomnie 

Tento model vysvětluje chronickou nespavost jako onemocnění, které vzniká 

působením behaviorálních faktorů. Za tyto faktory jsou považovány: hyperaktivita, 

obavy, sociální tlak, akutní události narušující spánek, zůstávání v posteli i mimo 

spánek a jiné.  

2.2.5 Diagnostika insomnie  

Základem diagnostiky je jako u většiny onemocnění anamnéza. Dále je na lékaři, aby 

zhodnotil stav pacienta a posléze rozhodl o dalších krocích.  Základem anamnézy bývá 

otázka spánkové hygieny, čímž je myšlen denní režim pacienta samozřejmě zaměřen 

hlavně na činnosti před ulehnutím, prostředí, ve kterém uléhá a jiné. Dále je pacient 

dotazován na časové rozložení denního režimu, zejména doby uléhání, usnutí. 

Následující otázky jsou mířeny na kvalitu spánku, pocity při probouzení a množství 

energie přes den. Dále je pacient dotazován na pravidelné dýchání a celkové svalové 

napětí, zejména syndrom neklidných nohou. Zásadním úkolem lékaře je zjistit, zda se 

jedná o akutní, nebo chronickou insomnii. Po výsledném anamnestickém šetření je na 

lékařově uvážení, zda bude pacient odeslán k somnologovi . Právě u tohoto lékaře 

pokračují diagnostické kroky, jimiž jsou testy za účelem kvantifikace problému 

a polysomnografické vyšetření. Na polysomnografické vyšetření může být pacient 

odeslán také praktickým lékařem a neurologem. Speciálními testy jsou psychiatrické 

testy na depresi, testy úzkosti, index tíže nespavosti, škála únavy a Epwortská škála 

spavosti. 
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U diagnostiky je velice důležité zjištění, zda jde o symptom nebo syndrom. Tedy jedná-

li se pouze o symptom jiného onemocnění, nebo pacient trpí „pouze“ insomnii. 

[NEVŠÍMALOVÁ, 2007] 

2.2.5.1 Polysomnografické vyšetření 

Polysomnografií nazýváme metodu vyšetření, kterou lékař pozoruje řadu 

fyziologických vlastností. Toto zaznamenání parametrů napomáhá lékařům odlišit 

NONREM spánek, REM spánek a bdělost. Jako zásadní součást polysomnografie je 

elektroencefalogram (EEG), dále elektrookulogram (EOG) a elektromyogram (EMG) 

svalstva brady. Další fyziologické vlastnosti pacienta je možné pozorovat 

elektrokardiogramem. Tímto přístrojem sledujeme pohyby hrudníku, tedy dýchací 

pohyby břicha, proud vzduchu před ústy, poloha pacienta a saturace krve kyslíkem. 

Nezbytnou součástí těchto vyšetření je pořizování videozáznamů. Polysomnografické 

vyšetření je prováděno ve spánkové laboratoři, nejčastěji trvá 1 až 2 noci. 

[2],[NEVŠÍMALOVÁ, 2007] 

2.2.5.2 Index tíže nespavosti 

Index tíže nespavosti se zjišťuje formou dotazníku. Pacient zapisuje do dotazníku 

datum vyšetření, celé jméno, dále musí zhodnotit tíži problému za poslední dva týdny. 

Čísly reaguje na otázky vázané na problematiku s usnutím, udržením spánku 

a problémem s časným probouzením. Dále taktéž číslují otázku, která se týká 

spokojenosti s kvalitou spánku. Obdobně pacient odpovídá na další otázky, kterými 

jsou ovlivnění denního režimu nekvalitním spánkem, jak moc se pacient zaobírá svou 

problematikou oproti ostatním lidem. Tento dotazník je vyhodnocován formou sčítání 

bodů. Pokud součet udává 0 - 7 bodů, nejedná se o insomnii. 8 - 14 bodů znamená 

podprahovou insomnii, 15 - 21 bodů naznačuje mírnou klinickou insomnii, a pokud 

pacient odpovídal vyšším součtem, zde je přítomna těžká insomnie 

2.2.5.3 Spánkový kalendář 

Spánkový kalendář slouží ke zhodnocení efektivity léčby, zlepšování a celkovému 

porovnání takzvaně před začátkem léčby a po ní. Již název napovídá, že se jedná o 

určitý druh deníku, do kterého pacient vypisuje následující informace: 
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Den v týdnu  

 Datum 

Po 

1.1 

      

Čas zhasnutí 22: 30       

Trvání usnutí –

minuty 

90       

Čas probuzení 5:30       

Čas vstávání 7:00       

Počet probuzení za 

noc 

5       

Doba v posteli 8:00       

Trvání spánku 5:10       

Pocit při probuzení 4 

Známkování 

      

Pocit přes den 3       

Poznámka Prášek na 

spaní 

      

2.2.5.4 Epwortská škála spavosti 

Tento dotazník má pomoci lékaři v diagnostickém měření a pacientovi uvědomit si 
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subjektivní hodnocení svého spánku. 

2.3 Terapie insomnie 

Léčiva, jež ovlivňují bdělost a vědomí, rozdělujeme na ta, která působí tlumivě 

(sedativa, hypnotika, narkotika) a která působí aktivačně (psychostimulancia). 

2.3.1 Hypnotika 

Po dobu zhruba pěti desetiletí byly označovány jako neúčinnější a nejdokonalejší 

hypnotika barbituráty, avšak tato léčiva předčily benzodiazepiny a látky od nich 

odvozené. 

Charakteristika hypnotik 

Účinek hypnotik musí nastat do 30 minut od podání. Musí navozovat nebo udržovat 

spánek a za žádných okolností nesmí vyvolávat psychické změny. 

Neměla by vyvolávat závislost, avšak řada benzodiazepinů vyvolává závislost a proto 

pacientům s narušenou psychikou by měl být doporučen jiný druh 

hypnotik.[LULLMAN.MOHR,WEHLING,2004] 

2.3.1.1 Rozdělení hypnotik 

Deriváty aldehydů a bromové močoviny 

Jedná se o jedna z prvních syntetických hypnotik. Mluvíme zde hlavně o chloralhydrátu 

(hydrát trichloracetaldehydu). Toto hypnotikum je již používáno přes 100 let. Jeho 

nevýhoda je dráždivost sliznice, byl, podávám s emulgentem nebo v tobolkách. Dnes již 

není v ČR registrován žádný přípravek s touto účinnou látkou. 

Jako deriváty močoviny jsou označovány bromisoval a karomal, avšak tato léčiva jsou 

zastaralá.  

Barbituráty 

Barbituráty byly velice dlouho hypnotika první volby, ale vzhledem k jejich malé 

terapeutické šíři a nežádoucím účinku po akutním jednorázovém podání se z nich 

odstoupilo. Mluvíme zde o ochrnutí dechu centrálního původu. Za další nevýhodu, byla 

neexistující protilátka neboli antidotum.   [LULLMAN,MOHR,WEHLING,2004] 

Benzodiazepiny 
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Benzodiazepinové účinky jsou hypnotické, anxiolytické a sedativní. Benzodiazepiny 

zesilují tlumivý účinek kyseliny gama-aminomáselné, která stimuluje inhibiční GABA 

receptory.   

Benzodiazepiny mají schopnost navodit psychické uvolnění, lhostejnost a určitou 

citovou odproštěnost. Taktéž při užívání benzodiazepinů může docházet k lékové 

závislosti. Musí být dodrženo dávkování z důvodu rizika předávkování. Jako antagonista 

benzodiazepinů je podáván flumazenil. 

Příklady benzodiazepinů: chlordiazepoxid, diazepam, midazolam, oxazepam. 

Krátce působící benzodiazepiny  

Vedoucí substancí krátce působících benzodiazepinů je uváděn brotizolam. Jedná se 

o tetracyklický thienodiazepinový derivát. Jednotlivá dávka brotizolamu je 0,25 mg na 

noc.  Antidotum brotizolamu je flumazemilem, podáváme při intoxikaci. U krátkodobě 

působících benzodiazepinů je veliké riziko závislosti. Závislosti na brotizolamu a jiných 

krátce působících benzodiazepinech můžeme předejít méně častým podáváním těchto 

léčiv.  Další látkou řadící se mezi tato léčiva je triazolam. Jeho chemická struktura je 

podobná, jako u brotizolamu, avšak častěji se vyskytují nežádoucí účinky. Jedná se 

o deprese, výpadky paměti, tedy je méně doporučován. V ČR nejsou registrovány 

přípravky obsahující tyto účinné látky.[MARTÍNKOVÁ,2007] 

Analoga benzodiazepinů 

Tyto látky nemají základní strukturu benzodiazepinů, myšleno po chemické stránce, ale 

po praktické stránce se farmakologicky příliš neodlišují od benzodiazepinů. Jejich 

eliminační rychlost je pro použití jakožto hypnotika vhodná. Jedná se o takzvané Z-

látky. Zástupcem analog benzodiazepinů je zopiklon (podáváme 7,5 mg na noc), dalším 

zástupcem je zolpidem (podáváme 5-10mg na noc). Bohužel i na tyto látky je častý 

vznik závislosti, a proto nejsou vhodné k dlouhodobějšímu užívání. Mají rychlý nástup 

účinku. [LULLMAN,MOHR,WEHLING,2004] 

Anxiolytika s neobjasněným mechanismem účinku 

Farmaka, která tlumí psychiku, nejsou určena výhradně na poruchy spánku, nicméně 

indikujeme je zde. Do této skupiny látek patří například trazodon a buspiron, neboli 

non-benzodiazepiny.   

Buspiron je deklarován jako anxiolytikum. Podává se několikrát denně, jelikož jeho 

eliminační poločas je 2 až 4 hodiny. Jeho výhodou je nízké riziko nežádoucích účinků.  
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Trazodon je řazen mezi anxiolytika a antidepresiva. Pozitivně ovlivňuje strukturu 

spánku. V mnoha případech je používán u léčby insomnie úzce spjaté s depresí.  

Podobně, jako trazodon je používáno antidepresivum mirtazapin. 

Sedativní a hypnotické účinky mohou mít i jiná léčiva např. antihistaminika. Jako 

sedativní antihistaminika podáváme antihistaminika první generace. Uplatňují se zde 

hlavně antihistaminové a anticholinergní účinky. Jejich nástup účinku je vždy mezi 15 -

 30 min až na látku zvanou difenhydramin. Hlavní nevýhodou sedativních 

antihistaminik je vznik tolerance, tedy nutnost zvyšovat dávky.  

[LINCOVÁ,FARGHALI,2007] 

Melatonin 

Melatonin je hormon produkovaný epifýzou. Na začátku noci vzrůstá ospalost, narůstá 

tvorba a uvolňování melatoninu. Pokud podáváme melatonin před usnutím, zkracuje 

latenci usnutí, zvyšuje efektivitu spánku a snižuje fragmentaci. Dále prodlužuje délku 

spánku. Doporučená dávka melatoninu jsou 2mg 1-2 hodiny před ulehnutím. Léčba by 

měla trvat 3 týdny. Hlavní indikací je primární insomnie. 

2.3.2 Rostlinné drogy -  OTC drugs 

Léčba nespavosti by měla být volena s rozvahou tak, aby první volbou nebyla léčiva 

vázaná na lékařský předpis, ale terapie složená z léčivých rostlin se sedativním 

a hypnotickým účinkem.  Po použití přípravků s obsahem těchto rostlinných drog není 

doporučeno řídit a vykonávat činnosti, kde je vyžadována plná koncentrace. 

2.3.2.1 Chmel otáčivý (Humulus lupulus) 

Chmel otáčivý již známý z pivovarnického průmyslu se též používá na podporu trávení, 

jako diuretikum, proti bakteriím a k navození sedativního účinku. Taktéž je používán 

u spánkových poruch, zejména u insomnie. Používají se chmelové šištice. Tato rostlina 

odstraňuje neklid, nervozitu, nepokoje a z tohoto důvodu se podává u slabších forem 

insomnie. Jako každá léčivá látka vykazuje riziko nežádoucích účinků, kterými jsou 

alergické reakce, podráždění dýchacího traktu, zvýšená produkce žaludečních šťáv 

a kontaktní dermatitida. Ve většině případů se podává v kombinacích s jinými léčivými 

rostlinami, kterými jsou kozlík nebo mučenka. Podávání chmele není doporučováno 
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v období těhotenství a kojení. Použití chmele otáčivého není vhodné kombinovat 

s léčivy, která ovlivňují CNS.[5] 

Mechanismus účinku  

Jedna ze složek chmelové silice myrcen se za tepla oxiduje na myrcenol, který má 

významný vliv na GABA-A receptory, z čehož vychází sedativní účinek. Extrakty jsou 

schopny působit sedativně i za studena. Na hypnotické a sedativní působení chmele 

a jeho extraktů se podílejí i další obsahové látky, jako jsou chmelové flavonoidy. Tyto 

flavonoidy mají schopnost aktivovat serotoninové a melatoninové receptory. [5] 

2.3.2.2 Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) 

Kozlík je používán ve formě extraktu z kořene a oddenku k léčení mírnějších forem 

insomnie. Kozlík působí na REM fázi spánku a výraznější účinky má po opakovaném 

podání. Doporučený čas podání je udáván 45 minut před spánkem v množství 150 - 

300 mg extraktu. Výhodou kozlíku lékařského je nízká toxicita a minimálně vyskytující 

se nežádoucí účinky, avšak je uváděno, že může dojít k rozšíření zornic, třesu a únavě, 

ale velice zřídka. Kontraindikací je těhotenství, kojení a kombinace s barbituráty. 

V průběhu užívání by pacienti neměli užívat sedativa, antidepresiva, antiepileptika, 

narkotika, myorelaxancia, hypnotika, také by se měli vyhnout pití alkoholu. 

Mechanismus účinku 

Extrakt z kozlíku lékařského inhibuje aktivitu GABA transaminázy, čímž zvyšuje 

koncentraci samotné GABA v synaptických štěrbinách v mozku. Dále některé obsahové 

látky zároveň interagují s GABA -ergním systémem a mechanismus účinku je tedy 

podobný benzodiazepinům. Hlavními účinnými látkami jsou flavonoidové glykosidy 

například linarin s kyselinou valerinovou. [5] 

2.3.2.3 Mučenka pletní (Passiflora incarnata) 

Mučenka má širokospektré účinky, které se využívají k léčbě symptomů různých 

onemocnění (neuralgie, epilepsie, hemoroidy, insomnie, popáleniny a další). Obsahové 

látky mučenky pletní jsou flavonoidy, vitelin, isovitexin, apigenin, luteolin. Obsahuje 

malé množství indolových alkaloidů, jako je harman, harmín, harmol a jiné. Hlavní 

indikací mučenky pletní je  léčba nespavosti a úzkosti. Mechanismus účinku není zcela 

objasněn, avšak za hypnotickým účinkem stojí maltol a ethylmaltol. Anxiolytický efekt 
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způsobují flavonoidy, které jsou přirovnávány k benzodiazepinům. Účinek je především 

na REM fázi, zlepšuje kvalitu spánku a pacienti vyzdvihují ranní pocit bez únavy. 

Používá se pouze nať mučenky, která se sbírá v období kvetení. Z nežádoucích účinků 

jsou uváděny pouze trávicí obtíže, avšak při překročení dávkování může dojít 

k halucinacím a paralýze. Doporučená dávka Mučenky pletní je 30-120 mg extraktu. 

Nedoporučuje se dlouhodobé podávání a užívání v těhotenství a při kojení. [5] 

2.3.2.4 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 

Třezalka je používána zejména u úzkostí, depresí, dále ve formě olejů k léčbě popálenin 

a jiných kožních obtíží. Třezalka je indikována u insomnie způsobené zejména stresem 

a úzkostí. Denní dávka Třezalky tečkované by se měla pohybovat okolo 3g sušené 

naťové drogy. Vedlejšími účinky mohou být GIT problémy, točení hlavy, únava, sucho 

v ústech a fototoxicita. Hlavní komplikací při užívání třezalky bývají interakce s jinými 

léčivy, na což je dobré upozornit pacienty. Mezi léčiva nevhodná ke kombinaci patří: 

warfarin, cyklosporin, digoxin, některá anestetika a další. 

Mechanismus účinku 

Antidepresivní účinky jsou způsobeny inhibicí zpětného vychytávání serotoninu, 

dopaminu a noradrenalinu. Tímto je zvýšena biodostupnost neurotransmiterů 

v synaptických štěrbinách. Po farmakodynamické stránce je zřetelná podoba 

s tricyklickými antidepresivy.  Nositelem účinku je hypericin a hyperforin.[5] 

2.3.2.5 Meduňka lékařská (Mellisa officinalis) 

Lékem byla meduňka již ve středověku. Silice, kterou meduňka obsahuje, má zklidňující 

účinky při úzkostných stavech, také snižuje krevní tak, působí proti bolesti a někdy se jí 

potírají opary. Velmi častou indikací je insomnie. Používá se meduňková nať. Meduňka 

lékařská má účinky sedativní, spasmolytické, antibakteriální, antiflogistické. Dále se 

používá u střevní, žaludečních a srdečních poruch. [3,4] 

2.3.2.6 Šafrán, levandule a jiné 

V léčbě nespavosti jsou používány i jiné rostlinné drogy, mezi které patří například 

šafrán, nebo levandule. 
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Šafrán setý (crocus sativus) – Šafrán obsahuje karotenoidní barvivo, které ve vyšších 

dávkách vyvolává sedativní, anxiolytické až hypnotické účinky. Díky vysoké ceně 

šafránu je prodáváno pouze minimální množství, které má nízkou účinnost. 

Levandule lékařská (levandula angustifolia) - Další rostlinnou drogou, která je 

používána ve formě silic zejména v aromaterapii, je levandule. Hlavní aplikací je 

vdechování výparů a občasně vyplňování polštářů. 

Dále se mluví o heřmánku, avšak v klinických testech nebyla prokázána jeho efektivita, 

pouze v některých experimentech na zvířatech.[5] 

2.3.3 Nefarmakologická léčba  

2.3.3.1 Spánková hygiena 

Nejpodstatnější nefarmakologickou součástí terapii jsou režimová opatření.  Mluvíme 

zde hlavně o spánkové hygieně, která napomáhá zejména pacientům, kteří se setkali 

s lehčí formou insomnie.  

Mezi pravidla/rady spánkové hygieny patří:  

 Pokud se necítíte být ospalí, neuléhejte do postele. 

 Navoďte pravidelný spánkový režim, tedy choďte spát a vstávejte ve stejný čas a to 

i o víkendu.  

 Snažte se omezit spánek přes den, nejlépe úplně odstranit.  

 Nezdržujte se na lůžku i mimo spánek. Pokud se vám nezdaří usnout do 30 minut, 

opusťte lůžko.  

 Při nespavosti si najděte vhodnou, avšak klidnou aktivitu, jako je čtení, nebo 

poslech hudby.  

 Snažte se omezit rizikovou konzumace před spaním (kofein, cigarety, těžká jídla 

a další). 

 Snažte se do svého denního režimu zařadit fyzickou aktivitu, avšak vyhněte se 

sportu těsně před spaním.  

 Připravte si pro spánek ideální prostředí, tedy místnost kde je chladno, tma a 

hlavně ticho. 

 Myšlenky, které vás tíží před usnutím, se snažte vyvolat a vyřešit během dne.  

[1.] 
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2.3.3.2 Uvolňující cvičení  

Existuje mnoho typů a rad, jakým způsobem uvolnit své tělo před spaním. Jedním 

z nich je protažení před spaním. Většina napětí, které pociťujeme ať ze sedavého 

zaměstnání, studia nebo celkově z celého dne, se ukládá do páteře. Před spaním je 

vhodné tato ztuhlá místa protáhnout a díky jejich uvolnění dojde k rychlejšímu usnutí. 

Cvičení může sloužit jako prevence před nočním buzením z důvodu bolesti za krkem a 

prevencí před ranní „rozlámaností“. 

Meditace 

Dalším cvičením doporučovaným k zlepšení spánku je prohloubené dýchání před 

ulehnutím. Jedná se o kombinaci řízení dechu a pohyby paží. Pomalé a pravidelné 

dýchání je velice příznivé pro spokojený spánek. 

Dalšími uvolňujícími metodami může být akupresura nebo aromaterapie. 

Aromaterapie může být ve formě olejů použitých při masáži. Dále inhalace, popřípadě 

koupel. 
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3 Praktická část  

Praktická část absolventské práce na téma Insomnie a její léčba byla zpracovávána 

formou anonymního dotazníkového šetření. Dotazník byl z poloviny vyplněn 

respondenty na internetových stránkách a z druhé poloviny v tištěné formě osobami 

s velice zanedbanou spánkovou hygienou, tedy pracovníky nočního podniku. K této 

alternativě jsem přistoupila z důvodu nedostatečných ohlasů na internetovém serveru. 

Dotazníkové šetření obsahovalo 15 jednoduchých otázek, u kterých ve většině případů 

stačilo označit pouze ano, popřípadě ne. Takto jednoduchý postup byl zvolen z důvodu 

ušetření času respondentů a navýšení množství osob, které se dotazníkového šetření 

zúčastní. Respondentů, kteří vyplnili dotazník, bylo 50, což stačilo na zmapování reakcí 

a zkušeností s insomnií a její léčbou.  

3.1  Vyhodnocení dat z dotazníku 

Vyhodnocení otázky č. 1 

Označte vaše pohlaví: 

A. Žena 

B. Muž 

Graf č. 1 

 

Všeobecně známým faktem je, že insomnie postihuje ve většině případů ženy, ani ve 

výsledku dotazníkového šetření tomu není jinak.  Mnohdy se jedná o fakt, že ženy jsou 

ke stresu náchylnější a jejich odolnost vůči stresovým situacím s přibývajícím věkem 

klesá. Z odpovědí týkajících se pohlaví vyplývá, že 72 % z dotazovaných respondentů 

72% 

28% 

Ženy

Muži
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jsou ženy a zbylých 28 % dotazovaných je mužského pohlaví. Tento výsledek je 

srovnatelný s reálnými čísly, jelikož je uvedeno, že ženy jsou postiženy touto 

problematiku minimálně dvakrát více než muži. 

 

Vyhodnocení otázky č. 2 

Označte vaši věkovou kategorii: 

A. 18 - 30 let 

B. 30 - 45 let 

C. 45 – 60 let 

Graf č. 2 

 

Rozdělení respondentů dle věkových kategorií, bývá velice neobjektivní, jelikož 

speciální insomnii trpí děti/batolata, která se nemohou zúčastnit dotazníkového 

šetření, a osoby důchodového věku, které se taktéž nepodílejí na vyplnění dotazníku, 

tedy ve většině případů. Dle lékařů nejčastěji insomnii, a to zejména chronickou 

formou, trpí velmi často staří lidé. Díky tomu lze tento výsledný graf ohodnotit jako 

neobjektivní. Zásadním výsledkem tohoto grafu je, že nejčastěji trpí insomnií osoby 

v rozmezí 18 - 30 let věku. 

 

Vyhodnocení otázky č. 3 

K problému s nespavostí došlo: 

A. postupně 

B. náhle 

68% 

24% 

8% 

18 - 30 let

30 - 45 let

45 - 60 let
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Graf č. 3  

 

Způsob nástupu insomnie může být náhlý, nebo postupný. U 52 % respondentů došlo 

k postupnému nástupu insomnie, což je překvapivé. Nejčastější příčinou vzniku 

insomnie je stres, předpokládala bych náhlé propuknutí, které ale bylo označeno pouze 

u 48 %  respondentů. Samozřejmě propuknutí nespavosti je vždy individuální. Z těchto 

výsledků je tedy možné pozorovat pouze subjektivní hodnocení respondentů, kteří 

mohou i způsob startu onemocnění z paměti vytěsnit, vzhledem k jejich 

pochopitelnému soustředění se na co nejrychlejší odstranění nespavosti. 

 

Vyhodnocení otázky č. 4 

Vaše nespavost probíhala: 

A. nárazově 

B. každodenně 
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Graf č. 4 

 

 Vzhledem k vyrovnanému výčtu odpovědí, týkající se průběhu insomnie, jsme schopni 

říci, že se respondenti skládali jak z pacientů s akutní insomnií, tak s chronickou. 

Respondentů setkávajících se s insomnií nárazově bylo 52%, což poukazuje na 

takzvanou akutní insomnii, která je zapříčiněna stresem. Terapie tohoto problému je 

jednodušší, než u chronické insomnie, na kterou poukazuje průběh každodenní (48 % 

respondentů) a u níž jsou diagnostika i terapie složitější. 

 

Vyhodnocení otázky č. 5 

Váš problém spočíval v: 

A. častém probouzení ze spánku 

B. neschopnosti usnout 

C. brzkém vstávání 
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Graf č. 5 

 

Insomnie se může projevovat různými způsoby. Většina pacientů může trpět více 

formami najednou. Z tohoto důvodu respondenti měli možnost u této otázky označit 

více odpovědí. Drtivá většina trpěla problémem s častým buzením v průběhu spánku 

a neschopnosti usnout. Celých 76 % označilo obě varianty. Pouze 20 %  respondentů 

trpělo problémem s brzkým vstáváním, což nebylo překvapivé vzhledem k věkovému 

rozložení respondentů. Uvádí se, že předčasným vstáváním trpí zejména staří lidé, kteří 

byli bohužel v malém zastoupení při vyplňování dotazníkového šetření. 

 

Vyhodnocení otázky č. 6 

Po vzniku problému jste se snažil/a poupravit některá režimová opatření/spánkovou 

hygienu? (Tzn. odstranění kávy v odpoledních hodinách, usínání za tmy a v chladu, bez 

rušivých elementů atd.) 

A. Ano 

B. Ne 
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Graf č. 6 

 

Úprava spánkové hygieny je nezbytnou součástí terapie insomnie. Měla by být první 

volbou při vzniku nespavosti, tedy 83 % respondentů se správně snažilo o úpravu. 

Zbylých 17 % respondentů podcenilo důležitost správných režimových opatření, nebo 

bylo málo informováno o důležitosti spánkové hygieny. Tento druh informací je 

dostupný na internetových portálech, v odborné literatuře a v zásadě by tyto 

informace měli podávat farmaceuti. 

 

Vyhodnocení otázky č. 7 

Pokud jste v předešlé odpovědi označili "ano", pomohlo vám to k lepšímu spánku? 

Nepovinná otázka  

A. Ano 

B. Ne 
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Graf č. 7 

 

Efektivita spánkové hygieny není dle respondentů ve většině případů dostatečná. 

Pouze 26 % respondentů označilo úpravu spánkové hygieny jako účelnou. Ve 

skutečnosti je procentuální zastoupení pacientů, kterým napomohla úprava 

životosprávy, větší. Po důslednějším dotazování by se u 74 % respondentů zajisté přišlo 

na nesprávnou, popřípadě neúplnou úpravu spánkové hygieny.   

 

Vyhodnocení otázky č. 8 

Měl/a jste někdy strach ze spánku? (Přesněji strach z neusnutí/ probdělé noci / 

brzkého vstávání) 

A. Ano - Přes den jsem se bála, že v noci nebude můj spánek klidný a po ulehnutí se 

můj strach násobil. 

B. Ne 
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Graf č. 8 

 

Pacienti trpící insomnii bývají ovlivněni v chování, psychice a celkovém jednání mimo 

spánek. Nejčastěji to bývá podrážděnost, únava a zejména zoufalství spojené 

s obavami z nadcházející noci. Důvodem strachu ze spánku bývá ulehnutí do postele a 

uvědomění si, že je pravděpodobné opakování problematiky se spánkem z předešlé 

noci. Další stadium je strach přes den z nočního spánku. Tyto psychické stavy 

prohlubují insomnii více a je nezbytné, aby pacienti vyhledali lékařskou pomoc. 68 % 

z respondentů se s touto problematikou potýkalo či potýká. Předpokladem je, že 

v jejich případě se jedná o chronickou insomnii, zejména z důvodu častého opakování. 

 

Vyhodnocení otázky č. 9 

Vyhledal/a jste odbornou pomoc? 

A. Ano - Navštívila/a jsem lékaře 

B. Ne 

C. Ano - navštívil/a jsem lékárnu 

D. Hledal/a jsem pomoc na internetu 
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Graf č. 9 

 

Po vypuknutí problému s nespavostí, v případě kdy nepomůže úprava spánkové 

hygieny, by další volbou mělo být vyhledání odborné pomoci. 20 % respondentů 

označilo návštěvu lékárny jako první vyhledanou pomoc. Jedná se o malé procentuální 

zastoupení, srovnatelné s respondenty, kteří pomoc nevyhledali (28 %). Velkým 

nerozumem v hledání řešení jakékoliv problematiky ohledně zdravotního stavu je 

hledání na internetu. Na internetu jsou ve většině případů mylné informace od 

neodborných osob, zkreslené a neprofesionální. S každým neúspěchem v léčbě se 

zhoršuje psychické rozpoložení pacienta. Tímto nevhodným směrem se uchýlilo 12 % 

z dotazovaných respondentů. 

 

Vyhodnocení otázky č. 10 

Pokud jste navštívil/a lékárnu, co vám bylo doporučeno? (Nepovinná otázka, 

respondent mohl zvolit i jednu z nabízených odpovědí.) 

A. Bylinný čaj 

B. Návštěva lékaře 

C. Volně prodejný přípravek 
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Graf č. 10 

 

Farmaceuti musí zkonzultovat zdravotní stav pacientů, výjimkou není ani pacient se 

spánkovou problematikou. Dotazování pacientů by se mělo vinout směrem podobným 

či stejným, jako při vyplňování spánkového diáře. Poté by měla být doporučena vhodná 

varianta terapie, což je samozřejmě individuální. Nejčastěji byla respondentům ze 

strany odborného personálu doporučena návštěva lékaře (40 %), nebo bylinný čaj (40 

%). Tyto rady jsou v pořádku, jelikož bylinný čaj je nejšetrnější varianta pro pacienty a 

návštěva lékaře je ta nejjistější a nejspolehlivější. 

 

Vyhodnocení otázky č. 11 

Dotazoval se vás odborný personál v lékárně na vaše obtíže? (Například: Jak dlouho 

trvají vaše problémy? Jaká je vaše spánková hygiena? Stres?) Nepovinná otázka, 

respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

A. Ano 

B. Ne 
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Graf č. 11 

 

70 % respondentů označilo skutečnost, že odborný personál v lékárně se nedotazoval 

na podrobnější stav pacienta, což je nevhodné a neprofesionální. Obávám se, že tento 

výsledek je objektivní a opravdu ve většině případů nejsou pacientům dotazy kladeny 

a konzultace jim není nabídnuta. 

 

Vyhodnocení otázky č. 12 

Prosím uveďte název léčebného přípravku nebo obsahovou látku, která vám pomohla. 

(Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 

Graf č. 12 
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Po otázce směřované k přípravkům, které napomohly respondentům, bylo evidentní, 

že většina se přiklání k volně prodejným přípravkům. Odpovědi respondentů jsem 

shrnula a upravila. Vzhledem k tomu že se odpovědi opakovali, nebylo vyhodnocení 

obtížné. Tento výsledek není zcela objektivní, jelikož pacienti, kteří se uchýlili k léčbě 

přípravky vázanými na předpis, se vyplňováním dotazníkových šetření nezabývají a 

podrobnější informace ohledně této problematiky neshánějí. Tento výsledek si 

troufám ohodnotit jako neobjektivní. 

 

Vyhodnocení otázky č. 13 

Jak rychlé se dostavil efekt přípravku? 

A. Za několik týdnů 

B. Ihned 

C. Za několik dní 

Graf č. 13 

 

Rychlost účinku léčebného preparátu bývá různá. Účinky, které se projeví až po 

několika týdnech (52 %), byly označeny nejčastěji. Domnívám se, že je to pro 

organismus šetrnější, protože organismus není vystaven šoku. Účinek se dostaví, avšak 

pacient musí dále setrvat v léčbě. U 24 %  respondentů se účinek dostavil ihned, může 

se jednat zejména o léčiva vázaná na lékařský předpis. 

 

Vyhodnocení otázky č. 14 

Znáte příčinu vaší nespavosti? 

A. Ano- stres 

52% 

24% 

24% 

Několik týdnů

Ihned

Několik dní
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B. Ano – špatná životospráva / spánková hygiena 

C. Ano – jiné onemocnění/léčivo 

D. Ne 

      

Graf č. 14 

 

Otázka 14 byla vyhodnocena z 80 % jako příčina stres, což je dle mého, objektivním 

výsledkem, naznačujícím akutní formu insomnii. Stresová insomnie v životě postihne 

každého. Ve 12 % případů příčina není známa, a proto je na místě navštívit lékaře, 

popřípadě spánkovou laboratoř. 

 

Vyhodnocení otázky č. 15 

Kdyby opět došlo k nespavosti, jak byste tentokrát tuto situaci řešil/a? 

Návštěva lékaře, lékárny, nebo určitý produkt a jiné. Povinná otázka, respondent musel 

napsat odpověď vlastními slovy. 

Graf č. 15 
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Ve chvíli, kdy k problému dojde opakovaně, pacienti označili návštěvu lékaře, jako 

první volbu. Tato volba je vhodná. 22% z respondentů po opakování problematiky 

navštíví lékárnu, tento přístup je také správný, k lékaři mohou být vždy dodatečně 

odeslání. 
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Diskuze 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 50 respondentů, kteří byli složeni z 36 žen a 14 

mužů, při čemž 68 % respondentů byli zástupci věkové kategorie 18 - 30 let, 24 % 

respondentů bylo ve věku 30 – 45 let a pouze 8 % zástupců starších 45 let. Toto 

procentuální rozložení považuji za uspokojivé, a to z důvodu splnění cíle dotazníku. 

Cílem bylo vyhodnocení informovanosti, porovnávání zkušeností pacientů s terapií 

a zkoumání okolností týkajících se nespavosti. Insomnie může vzniknout náhle, nebo 

postupně, stejně tak jako průběh může být každodenní, i nárazový. Vznik i průběh je 

tedy individuální a tomu nasvědčovali i odpovědi. Nespavost může mít různé formy, 

kterými je předčasné vstávání, neschopnost usnout či časté probouzení v průběhu 

noci. Velice často se různé formy nespavosti objevují současně, a proto respondenti 

měli možnost označit více variant. Časté probouzení ze spánku a neschopnost usnout 

bylo označeno shodně v 72 %. Tento výsledek jsem předpokládala vzhledem 

k věkovému zastoupení respondentů, jelikož brzké vstávání trápí většinou starší část 

populace. Každému z těchto problémů je možné napomoci úpravou spánkové hygieny, 

která má zásadní význam v terapii insomnie. O úpravu spánkové hygieny se pokusilo 82 

% respondentů, ale pouze 26 % bylo úspěšných. I tento výsledek vnímám jako kladný. 

Domnívám se, že úprava spánkové hygieny by měla být prvním krokem v léčbě 

insomnie. Zamyšlení se nad svojí životosprávou a denním režimem pomůže pacientům 

odhalit některé z příčin jejich problémů se spánkem. Úprava spánkové hygieny by měla 

vždy předcházet farmakoterapii. Jiné metody jsou většinou krátkodobým řešením.  

Komplikací insomnie může být například strach ze spánku, doprovázený myšlenkami 

„To se zase v noci utrápím“. Zde může dojít k násobení strachu po ulehnutí. Tuto 

zkušenost mělo 68 %  respondentů, očekávala jsem ale vyšší procento odpovědí 

z důvodu důležitosti spánku pro běžné žití a tedy ovlivnění nálady, výkonnosti atd. Ve 

chvíli, kdy se dostaví tento spouštěč, pacienty to většinou donutí začít svůj problém 

řešit. Další otázkou tedy bývá, jaký léčebný krok zvolit. První variantou by podle mne 

měla být návštěva lékárny, tento krok správně zvolilo pouze 20 %  respondentů, což je 

dle mého názoru velice nízké číslo. Předpokládala jsem, že valná většina respondentů 

nejdříve navštíví lékárnu, vzhledem k časové nenáročnosti a menší razanci terapie 

oproti návštěvě lékaře. Nejčastěji ale respondenti hledali pomoc u lékaře (40 %). Tento 
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krok také nebyl chybně zvolen. 28 % respondentů pomoc nevyhledalo vůbec, nebo 

hledalo pomoc na internetu (12 %), což není nejlepším řešením z důvodu často 

mylných a neodborných informací.  

Ve chvíli, kdy pacienti navštíví lékárnu s problematikou týkající se insomnie, farmaceut 

či DFA by se měl nejdříve dotazovat na podrobnější informace o problému a posléze 

zvolit vhodný preparát či krok, jak nejlépe pacientovi pomoci. Bohužel 70 % 

respondentů označilo, že odborný personál neprojevil zájem o jejich problematiku, což 

je velké zklamání. Předpokládala jsem, že přístup personálu lékárny se bude blížit 100 

%. Zdá se tedy, že nebyl přítomen profesionální přístup farmaceutů a jejich volba 

nadcházejícího kroku nebyla stavěna na faktech a informacích. Tento výsledek 

hodnotím, jako překvapivý a nelichotivý ze strany odborného personálu lékárny. I díky 

mé vlastní zkušenosti z lékárny, je mi však znám fakt, že pacienti ne vždy jsou schopni 

spolupracovat a odpovídat adekvátně na otázky a ne vždy je možné s každým 

pacientem probrat jeho problematiku do detailu z důvodu časového omezení a 

přítomnosti dalších pacientů v lékárně.  

Z vyhodnocení otázky č. 12 vyplývá, že většina pacientů (70 % respondentů) dává 

přednost léčbě pomocí bylinných čajů či volně prodejných potravinových doplňků 

obsahující extrakty bylin. Toto je velice úspěšný výsledek, a to z důvodu obsahu 

přírodních látek a tedy větší šetrnost vůči organismu, na rozdíl od léčiv vázaných na 

recept (30 % respondentů). Zklamáním ve výčtu přípravků / metod byli jednostranné 

odpovědi a žádné jiné varianty terapie, jako je cvičení, meditace a jiné. Při podání 

jakéhokoliv přípravku je důležité, za jak dlouho dojde ke zlepšení problémů. 52 % 

respondentů označilo, že ke zlepšení došlo až za několik týdnů. Z toho usuzuji, že se 

tedy jedná o pravidelné užívání přípravku spojené s důkladností pacientova přístupu 

k tomuto problému. Respondenti užívali zejména rostlinné přípravky, které nemají tak 

agresivní účinek jako léčiva vázaná na lékařský předpis. Nejvíce respondentů řešilo svůj 

problém „jednoduše“ tak, aby nemuseli docházet na lékařské kontroly, popřípadě 

navštívit spánkovou laboratoř. Tento výsledek je pro mne příjemným překvapením. 

Při opakovaných problémech by se pacienti měli obrátit na lékaře, popřípadě lékárnu, 

kde by jim zcela určitě návštěva lékaře měla být doporučena, protože se s největší 

pravděpodobností jedná o insomnii chronickou. 78 % respondentů označilo správně, že 

by volili návštěvu lékaře. Doufám jen, že jejich rozhodnutí není ovlivněno předešlou 
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negativní zkušeností s farmaceuty, ale pouze vyčerpáním možností, které může lékárna 

nabídnout při řešení potíží a jejich onemocnění. 
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Závěr 

V teoretické části jsem se snažila představit insomnii jako onemocnění. Zaměřila jsem 

se na obecné informace týkající se spánku, také na druhy insomnie a její terapii. Hlavní 

částí této práce bylo seznámení se s průběhem onemocnění a možnostmi terapie. 

Průběh terapie by se měl odvíjet od úpravy spánkové hygieny po správnou 

farmakoterapii nespavosti. Pokud po úpravě režimových opatření problémy 

přetrvávají, doporučila bych navštívit lékárnu a zvolit produkt s rostlinnými 

obsahovými látkami ve formě čajů, nebo potravinových doplňků. Pokud žádná z výše 

uvedených variant nepomůže, pak by pacient měl vyhledat lékaře a přistoupit 

k radikálnější terapii, kdy lékař může sáhnout pro léčiva vázána na lékařský předpis. 

Vzhledem ke stále častějšímu výskytu nespavosti považuji za vhodné být obeznámena s 

tímto onemocněním, jeho diagnostikou a zejména terapií. 

Praktickou část jsem zpracovala formou dotazníkového šetření, kterým jsem se snažila 

zjistit, jakou mají pacienti zkušenost s insomnií, a to zejména s průběhem onemocnění, 

zkušenosti s terapií, ale i zkušenost s přístupem odborného personálu v lékárně. 

Během vyplňování tištěného dotazníkového šetření jsem se dozvěděla, že někteří 

pacienti o svém problému nemají potřebné informace. Jejich neznalost mě až 

překvapila, překvapil mě i způsob řešení jejich nespavosti. Insomnie může na první 

pohled vypadat jako banální porucha, při níž nehrozí nebezpečí, opak je však pravdou. 

Toho, jakým způsobem nespavost ovlivňuje a narušuje funkci organismu, by si měl být 

vědom každý. Zároveň řešení tohoto problému by se nemělo brát na lehkou váhu. 

Často pacienti svůj problém neřeší, nebo ho řeší zbytečně radikálněji, nežli je třeba. 

Všechny tyto informace by správný farmaceutický asistent měl sdělit a posléze pomoci 

pacientovi zvolit vhodnou alternativu léčby. Pak už je jen na pacientovi, zda bude 

naslouchat a spolupracovat. 
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Insomnia and therapy 

Summary 
I chose the topic because Insomnia is a common problem in our society. It may not 

seem like the serious problem, but who those who experienced it know what it is like 

to live with insomnia. Many people need help, but they don't know where to look for 

it. The first option for them is to go to the pharmacy. Pharmacists must know 

everything about the issue, be able to recognize when it is necessary to send a patient 

to a specialist and when to recommend him some OTC drugs, supplements or various 

kinds of herbal tea. 

I started off the theoretical part of the paper by describing sleep: its importance for 

the body, mechanism that body falls asleep and consequences of the lack of sleep. I 

followed up by examination of the insomnia itself: its causes and treatment. The main 

cause of Insomnia is stress. It also often manifests as a side-effect of some other 

disease or its treatment, but insomnia is treated in a similar way regardless of its 

cause. The first step of treatment is anamnesis, next is diagnostics and the final part is 

cure. In the anamnesis, patient talks about his sleep, his daily program and the 

sleeping calendar. The first step in the treatment process is usually the correction of 

the patient’s sleep hygiene. Pharmacological treatments with OTC drugs, nutritional 

supplements or prescription drugs are used if the first step fails. The OTC drugs are 

usually mixture of valerian, melissa, passionflower and some others. 

The practical part contains life experiences of patients with insomnia and therapy 

associated with it. I used questionnaires to gather the data. The main objectives of the 

investigation are to find out how many people are affected by insomnia and what 

kinds of treatments are commonly used. The completed questionnaires were collected 

from 50 people, which is enough for objective results. 

More and more people suffer from insomnia and don't know enough important 

information about this problem and its therapy. Fortunately, a lot of people who suffer 

visit pharmacies and look for help. It is pharmacist’s job to inform their patients and 

what kind of treatment to recommend, and to know whether to send the patient to a 

doctor or not. Patients seem to prefer OTC drugs, which is a pleasant surprise, since 

those drugs are both effective and the least damaging to the body. 
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I think that I my research was successful. I also managed to educate the 

questionnaire’s respondents about the insomnia and its treatment. 

 

KEY WORDS 

Insomnia - Lack of sleep 

Sleeping calendar - The calendar, where the patient writes down everything about his 

sleep pattern, what is he doing before sleep and what is he doing after waking up. 

The sleeping hygiene – Set of rules that the patient can follow to support a quality 

sleep. For example: sleeping without TV, sleeping in the dark, silence before sleep etc. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 : Dotazník 

Dobrý den, 

ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníkového šetření týkajícího se nespavosti a 

terapie. Tento dotazník je součástí mé absolventské práce na téma: Insomnie a její 

léčba. Cílem mého dotazníkového šetření je zjistit, jaké mají pacienti zkušenosti 

s nespavostí, její léčbou a všeobecných informací týkající se tohoto tématu. 

Předem děkuji za vyplnění. 

Dominika Chalupová 

 

1) Označte vaše pohlaví  

A. Žena 

B. Muž 

2) Označte vaši věkovou kategorii 

A. 18 – 30 let 

B. 30 – 45 let 

C. 45 – 60 let 

3) K problému s nespavostí došlo: 

A. Postupně 

B. Náhle 

4) Vaše nespavost probíhala: 

A. Nárazově 

B. Každodenně 

5) Váš problém spočíval v: 

(Je možné zvolit více variant) 

A. Neschopnosti usnout 

B. Brzké vstávání 

C. Časté probouzení ze spánku 
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6) Po vzniku problému s nespavostí jste se snažil/a poupravit některá režimová 

opatření/spánkovou hygienu? 

(Např. odstranění kávy v odpoledních hodinách, usínání za tmy, bez rušivých 

elementů a jiné.) 

A. Ano 

B. Ne 

7) Pokud jste v předešlé odpovědi označili „Ano“, pomohlo vám to k lepšímu 

spánku? 

Tato otázka je nepovinná a pouze pro pacienty, kteří v předešlé otázce označili 

„Ano“. 

A. Ano 

B. Ne 

8) Měl/a jste někdy strach ze spánku? 

(Přesněji strach z neusnutí/probdělé noci/brzkého vstávání) 

A. Ano – Ano, přes den jsem se bála, že v noci nebude můj spánek klidný a po 

ulehnutí se můj strach násobil. 

B. Ne 

9) Vyhledal/a jste odbornou pomoc? 

A. Ano – Navštívil/a jsem lékaře. 

B. Ne 

C. Ano – Navštívil/a jsem lékárnu. 

D. Hledal/a jsem pomoc na internetu. 

10) Pokud jste navštívil/a lékárnu, co vám bylo doporučeno? 

A. Bylinný čaj 

B. Návštěva lékaře- léčivo vázané na lékařský předpis. 

C. Volně prodejný přípravek  

11)  Dotazoval se vás odborný personál v lékárně na vaše obtíže? (Například: Jak 

dlouho trvají vaše problémy? Jaká je vaše spánková hygiena? Stres?)  

Nepovinná otázka pro pacienty, kteří nenavštívili lékárnu. 

A. Ano 

B. Ne 
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12) Prosím uveďte název metody, popřípadě léčebného přípravku nebo obsahovou 

látku, která vám pomohla od nespavosti. 

 

………………………………. 

13) Jak rychle se dostavil efekt přípravku? 

A. Za několik týdnů 

B. Ihned 

C. Za několik dní 

14) Znáte příčinu vaší nespavosti? 

A. Ano – stres 

B. Ano – špatná životospráva/spánková hygiena 

C. Ano – jiné onemocnění 

D. Ne 

15) Kdyby opět došlo k nespavosti, jak byste tentokrát tuto situaci řešil/a? 

                          

..................................... 
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Příloha č. 2: OTC 

Příklad volně prodejných léčiv, potravinových doplňků a bylinných čajů indikovaných u 

insomnie. 

Příklad 1. Rostlinný léčivý přípravek s obsahem kořenu kozlíku lékařského. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Příklad 2. Doplněk stravy z třezalkové nati 

Příklad 3.  Arkokapsle z listu mučenky pletní 
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Příklad 4. Extrakt z blizen šafránu setého + vitamin B6 

 

Příklad 5. Meduňka lékařská, Kozlík lékařský, zelený čaj, srdečník obecný, dobromysl. 

 

 

Příklad 6. Hypnox forte – kořen kozlíku lékařského, nať mučenky, list meduňky, šištice 

chmelu. 
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Příklad 7.  Čajová směs pro klidný spánek – Kozlíkový kořen, meduňková nať, 

mučenková nať, levandulový květ. 

 

Příklad 8. Čaj clipper organic tea- Skořice, heřmánek, skořice 

 

Příklad 9.  LEROS – Meduňka lékařská  
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Příklad 10. Aromatica bylinný čaj – hluchavková, mátová, meduňková nať, chmelová 

šištice, levandulový květ, andělíkový kořen. 

 


