Vyšší odborná škola,
střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.
Čelákovice

Chřipka a její prevence a terapie
Diplomovaný farmaceutický asistent

Vedoucí práce:
Mgr. Heidrun Koblenová

Vypracovala:
Lucie Schreinerová

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité
písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné
kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým
porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s
interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě.
Praha, 19. 11. 2012
________________________
Lucie Schreinerová

1

Obsah
1

Cíl práce .............................................................................................................................. 5

2

Teoretická část ................................................................................................................... 6
2.1

Historie chřipkového onemocnění .............................................................................. 6

2.2

Popis a struktura viru ................................................................................................... 9

2.3

Klinické projevy a příznaky ........................................................................................ 11

2.4

Průběh a komplikace ................................................................................................. 12

2.5

Léčba chřipkového onemocnění................................................................................ 13

2.5.1

Symptomatická léčba ......................................................................................... 13

2.5.2

Léčba antibiotiky ................................................................................................ 14

2.5.3

Léčba antivirotiky ............................................................................................... 15

2.6

3

Prevence a profylaxe ................................................................................................. 17

2.6.1

Vakcinace............................................................................................................ 17

2.6.2

Další možnosti prevence .................................................................................... 17

Praktická část.................................................................................................................... 19
3.1

Představení dotazníku ............................................................................................... 19

3.2

Vyhodnocení odpovědí .............................................................................................. 20

3.2.1

Otázka číslo jedna............................................................................................... 20

3.2.2

Otázka číslo dvě .................................................................................................. 20

3.2.3

Otázka číslo tři .................................................................................................... 20

3.2.4

Otázka číslo čtyři................................................................................................. 21

3.2.5

Otázka číslo pět .................................................................................................. 22

3.2.6

Otázka číslo šest ................................................................................................. 22

3.2.7

Otázka číslo sedm ............................................................................................... 22

3.2.8

Otázka číslo osm ................................................................................................. 23

3.2.9

Otázka číslo devět .............................................................................................. 24

2

3.2.10 Otázka číslo deset ............................................................................................... 24
3.2.11 Otázka číslo jedenáct.......................................................................................... 25
3.2.12 Otázka číslo dvanáct ........................................................................................... 25
3.2.13 Otázka číslo třináct ............................................................................................. 26
3.2.14 Otázka číslo čtrnáct ............................................................................................ 27
3.2.15 Otázka číslo patnáct ........................................................................................... 27
3.2.16 Otázka číslo šestnáct .......................................................................................... 27
3.2.17 Otázka číslo sedmnáct ........................................................................................ 28
3.2.18 Otázka číslo osmnáct .......................................................................................... 28
3.2.19 Otázka číslo devatenáct ..................................................................................... 29
4

Diskuse.............................................................................................................................. 30

Závěr ......................................................................................................................................... 32
Summary: Influenza and Its Prevention and Treatment .......................................................... 33
Bibliografie ............................................................................................................................... 35
Přílohy…………………………………………………………………………………………………………………………………39

3

Úvod
V dnešní době se často prostřednictvím médií dozvídáme o nejrůznějších onemocněních.
Široká veřejnost vždy začne debatovat nad tím, jak nás zmíněná nemoc zasáhne, jaký bude
mít na náš organismus vliv a jak se projevuje. Všeobecně platí, že jakmile se o onemocnění
dozvíme, ihned začneme pociťovat jeho symptomy. Vlastní strach a obavy o naše zdraví z nás
často činí laické lékaře, kteří si sami stanovují diagnózu. Jedním z těchto onemocnění je i
chřipka. Pod pojmem chřipka si každý představí naprosto odlišnou nemoc. Někteří z nás
považují za chřipku prakticky jakékoliv respirační nebo virové onemocnění. Avšak následky
chybně léčené chřipky mohou být fatální. I když je informovanost populace vyšší nežli
v uplynulých letech, stále si dostatečně neuvědomujeme následky chřipkového onemocnění.
Každý máme v dnešní době možnost volby, jak si s onemocněním poradit. Někdo raději
ihned navštíví lékaře, jiný naopak řeší nemoc vlastními silami a znalostmi.
Ve své práci se v teoretické části zaměřím na popis a vysvětlení původce chřipkového
onemocnění, tedy konkrétně popis a strukturu viru chřipky. Součástí bude i historie, včetně
období vzniku chřipkového onemocnění a etiologie viru chřipky. Nedílnou součástí je i popis
symptomů, které onemocnění provází, popis komplikací a léčba.
Ve druhé praktické části práce představím dotazník, ve kterém budou respondenti odpovídat
na písemné dotazy z oblasti účinků léčebných přípravků. Pro dotazníkové šetření jsou
stěžejní hlavně otázky týkající se zvoleného léčivého přípravku a otázky týkající se obtíží, jenž
provází pacientovo onemocnění. Mezi zjišťované údaje patří např., proč si pacient vybírá
právě dotyčný léčivý přípravek nebo druh terapie.
V závěru své práce hodnotím, zda jsou lidé schopni rozlišit symptomy svého onemocnění a
zda skutečně vědí, jak chřipka na jejich zdraví působí. Takto získaný výstup použiji pro
srovnání obliby jednotlivých léčivých přípravků s jinými terapeutickými postupy.
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1 Cíl práce
Hlavním cílem mé práce je seznámit s konkrétními volně prodejnými přípravky, které slouží
k terapii a prevenci chřipkového onemocnění.
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2 Teoretická část
Influenza, chřipka (chřipková onemocnění) je široce rozšířené virové onemocnění napadající
primárně respirační systém a velmi často je komplikováno řadou sekundárních, různě
závažných, nezřídka maligních komplikací.

2.1 Historie chřipkového onemocnění
První popis klinického charakteru a významu pochází od Hippokrata (rok 412 před Kristem),
který tak definoval onemocnění, které postihlo Athény během Peloponéské války. Označení
„influenza“ pochází z Italie („Influenza di fredo“), kdy se italští autoři snažili vymezit
(definovat) onemocnění, které předpokládaně vznikalo působením chladu resp. v chladných
obdobích ročního cyklu. V 18.tém století, během chřipkové epidemie zavedli Francouzští
autoři označení „La grippe“. Již v době Hippokrata lze nalézt zmínky o nemoci, která se svými
symptomy velmi podobá chřipce. Z dostupných vojenských zápisků, se chřipkové
onemocnění vyskytlo v roce 1485 v Británii. Mezi tehdejší tradiční terapie patřilo užívání
citrónové šťávy, dávidla a pouštění žilou. Onemocnění v Británii si vyžádalo tisíce obětí.
Počátek pandemie chřipky je velmi těžké stanovit, protože neexistují žádné důkazy a to až do
roku 1580. Roku 1580 vypukla ve Španělsku za vlády Filipa II první prokazatelná vlna tohoto
onemocnění. Mezi jednu z teorií vědců patří také ta, že španělské královské vojsko svými
přesuny zapříčinilo rozšíření viru nejen po Evropě, ale také Africe, Americe a Asii. Vznik
pandemie se přisuzuje zejména faktu, že virus byl pro lidský organismus zcela nový a
imunitní systém lidí neměl žádnou již vytvořenou imunitu pro boj proti tomuto onemocnění.
[www.idnes.cz; www.zdn.cz]
Ze zachovaných důkazů vyplývá, že v 18. století měl svět za sebou již tři pandemie chřipky a
dvě epidemie. Vzhledem k neznalosti chřipkového viru, byla pro lékaře terapie jen velmi
obtížná. Vzhledem k tomu, že neměli dostupné informace o příčinách nákazy a jejím šíření,
neměli ani možnost proti onemocněn účinně bojovat. Základní terapii byla již výše zmíněné
pouštění žilou a podávání výluhu z tabáku. Smrtelné epidemie onemocnění pokračovaly dále
v 19. století. Rozvoj měst dopravy a infrastruktury napomohl chřipce ke snadnějšímu šíření a
to i na delší vzdálenosti. Mezi nejničivější pandemii řadíme tu Berlínskou z roku 1837, kdy
počet obětí přesáhl počet nově narozených. V roce 1918 vypukla pandemie, která si vyžádala
více než 50 milionů obětí. Osm milionu lidí zemřelo ve Španělsku. Proto bylo toto
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onemocnění pojmenováno právě podle místa, kde zahynulo nejvíce lidí. Španělská chřipka
byla nebezpečná hlavně tím, že dosahovala obrovských rozměrů a velmi rychle se šířila.
[www.idnes.cz; www.zdn.cz]
V roce 1957 vypukla pandemie asijské chřipky. Toto onemocnění bylo způsobeno virem
kmene A/H2N2. Vzhledem k předchozím zkušenostem ovšem dokázali lékaři již dříve
zareagovat a vytvořit vakcíny. I přes rychlou reakci lékařů si ovšem toto onemocnění
vyžádalo dva miliony obětí. Pacienti, kteří přežili útok chřipky, často podlehly následnému
bakteriálnímu zápalu plic. Nejvyšší hodnoty attack rate se vyskytovaly u lidí, kteří žili ve
větších kolektivech, nebo u lidí, kteří žili ve velmi špatných životních podmínkách.
[www.idnes.cz; www.zdn.cz]
V letech 1968 - 1970 propukla zatím pandemie pojmenovaná jako „Honkongská chřipka“,
která byla způsobena virem A/H3N2 a začala v Číně. Epidemie trvala šest týdnů a postihla
500 000 osob. Úmrtnost již nebyla tak vysoká a to hlavně ze dvou důvodů. Prvním důvodem
bylo již dřívější vystavení lidí proteinu N2 a druhý důvod byl, že virus H3 byl stejný jako
v případě asijské chřipky. [www.idnes.cz; www.zdn.cz]
Pandemie roku 1977 – 1978 byla vyvolána kmenem H1N1 a opět pocházela z Číny, zde
vypukla v roce 1977. Vzhledem k tomu, že tento virus byl identický s virem epidemie z roku
1950, postihlo toto onemocnění hlavně děti a dospívající, protože starší lidé již měli
protilátky. Mezi hlavní nositeli této chřipky patří vodní ptáci ve volné přírodě, virus byl u nich
lokalizován více v zažívacím než respiračním traktu. Epidemiologicky významnější skupinu
tvoří kachny domácí z jižní Číny, které žijí v rýžových polích a zavlažovacích kanálech ve velmi
těsném kontaktu s lidmi. Jedna z možností přenosu na člověka je přímý kontakt. Tento
přenos je ovšem velmi komplikován tím, že v epiteliálních buňkách lidské trachey nejsou
přítomny receptory pro ptačí chřipku. Tento fakt vedl lékaře k hledání mezičlánku tohoto
přenosu. [www.idnes.cz; www.zdn.cz]
Ukazuje se, že tímto mezičlánkem může být vepř domácí, tedy konkrétně jeho trachea, kde
dochází ke spojení lidských a ptačích virů. Tato myšlenka je vědci podporována díky faktu, že
byl izolován lidský virus H3N2 chřipkového viru z prasat v Hongkongu. Prasata jsou
pravděpodobně infikována inhalací virů z kontaminované ptačí stolice nebo pitím závadné
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vody. Lidské viry prasata získají vzdušným přenosem od nakažených lidí. [www.idnes.cz;
www.zdn.cz]
Pro výskyt chřipky, zejména jak je zdokumentováno v posledních dvou stoletích, je typický
epidemický výskyt rozmanitého rozsahu. Vedle skutečnosti, že chřipka reprezentuje
mimořádně vysokou incidenci onemocnění s různě vyjádřenou aktuální mortalitou, je
důležité upozornit na skutečnost, že chřipka a zejména chřipkové epidemie mohou
představovat signifikantní ekonomické ztráty. Navzdory skutečnosti, že v současnosti existují
přímé antivirově působící přípravky, které lze k individuální prevenci užít, zůstává klasická
vakcinace hlavním a v současnosti klíčovým nástrojem prevence proti chřipkové epidemii.
V případě onemocnění chřipkou sehrává významnou roli včasná identifikace onemocnění a
zavedení některého z optimálních programů k zabránění dalšího rozšíření onemocnění,
zejména k inhibici pro-epidemických parametrů. Zvláštního zřetele si zaslouží tzv. rizikové
skupiny populace, u kterých by onemocnění mohlo probíhat s mimořádným dopadem jak na
pacienty, tak na chod společnosti. Mezi osoby se zvýšeným rizikem onemocnění chřipkou a
související úmrtností patří:


Osoby starší 65 let



Zdravotnický personál ambulantních zařízení s frekvencí více než 30 lidí denně,
včetně praktických lékařů



Zdravotnický personál ve velkých nemocnicích, zdravotnických zařízeních pro
nemocné a domovech důchodců



Pacienti z lékařských institucí pro nemocné lidi bez ohledu na věk



Obyvatelé domovů pro seniory



Dospělí a děti s chronickým kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním



Dospělí a děti, kteří jsou sledováni lékaři kvůli metabolické nebo renální poruše, pro
hemoglobinopatii nebo imunosupresivní stavy.



Děti a mladiství (od 6 měsíců do 18 let věku), kteří užívají dlouhodobě k léčbě
kyselinou acetylsalicylovou a proto mohou být v ohrožení pro rozvoj Reyeova
syndromu po chřipce. Při rozvoji Reyeova syndromu je typická bolest hlavy spojená s
různě vyjádřenými poruchami vědomí, zvracení. U onemocnění je vysoká úmrtnost.



Zákeřně působí onemocnění chřipkou u těch nemocných, kteří dlouhodobě užívají
acidum acetylosalicylicum preventivně, nebo terapeuticky. [www.thelancet;22]
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2.2 Popis a struktura viru
Virus chřipky je původcem onemocnění u „člověka“ a „ptáka“. Původce chřipky patří do
relativně rozsáhlé a značně plastické rodiny virů zpravidla klasifikované jako Orthomaxoviry
a podle hlavních antigenních komponent (H, N) tříděné do tří skupin virů, A, B, C (viz. tab.
č.1)
Tab č 1. Stručná charakteristika virů chřipky
Typ A

Typ B

Typ C

Virus

Virus

Virus

16
hemagglutinin
subtyp

Pouze 1 typ Pouze 1 typ

9
neuraminidasa
subtyp

Drift

Zvíře Shift, drift

Nepřenáší
se na zvíře Nepřenáší se na
→ nemá
zvíře → klinicky
pandemický mírné příznaky
potenciál

Drift

Nemá
pandemický
potenciál →
epidemiologicky
nejměně
významný

Epidemiologicky
nejvíce

těžký

těžký
[Zdroj: www.ujk.edu.pl;23]

Pouze u chřipky typu A je prokazatelný přenos na zvíře. Převážně se jedná o populace
stěhovavých vodních ptáků. V tomto poměrně pestrém prostředí se může chřipkový virus
objevit v 16 různých podtypech. Počet subtypů byl nastaven na základě různých variant
důležitého antigenu s názvem hemaglutinin. Hemaglutinin je antigen zodpovědný za vazbu
chřipkového viru na povrch buňky.
Druhý povrchový antigen se nazývá neuraminidáza. Neuraminidáza je známa v devíti
podtypech a je zodpovědná za uvolnění virové částice z napadené buňky a penetraci viru
přes plazmatickou membránu do buňky další. Virus chřipky obsahuje gen, který se skládá
z osmi volných segmentů virové RNA. Tato struktura viru umožňuje přenos na zvíře a
zároveň výměnu některého ze segmentů v případě, kdy se v buňce setkají dva různé podtypy
infekce. Tímto mechanismem mohou vznikat z hlediska epidemiologie velmi nebezpečné
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varianty onemocnění. Tento proces vysvětluje mechanismus tzv. antigenního shiftu.
Antigenní shift představuje pouze malé změny v podtypu (tzv. bodové mutace). Z hlediska
epidemiologie lidské chřipky je proces vzniku nového podtypu chřipkového onemocnění
velmi problematický a to hlavně z důvodu, že proti nově vzniklému typu nemá populace
vytvořenou imunitu. V současné době je běžná sezónní chřipka způsobena podtypy H1N1 a
H3N2. [www.ujk.edu.pl;23]

Ion Channel

Iontový kanál

Haemogglutinin Typ Haemaglutininu, vyskytující se na povrchu chřipkového viru
RNP

Ribonukleoprotein = protein, který váže DNA nebo RNA

Capsid

Bílkovinný obal viru

Neuraminidase

Enzym, který štěpí glykosidové vazby s substrátech

Lipid Envelop

Tukový obal

Obr. č.1 Struktura viru chřipky. [zdroj http://upload.wikimedia.org, 17]
Tabulka 2. Přirození hostitelé chřipkového viru typu A
Přirození hostitelé chřipkového viru typu A
hemagglutinin
Jméno

neuraminidasa
Hostitel

Jméno

Hostitel

H1

lidé, prasata, ptáci

N1

lidé, prasata, ptáci

H2

lidé, prasata, ptáci

N2

lidé, prasata, ptáci

H3

lidé, prasata, ptáci

N3

ptáci

H4

ptáci

N4

ptáci

H5*

ptáci (lidé)

N5

ptáci

H6

ptáci

N6

ptáci

H7*

ptáci, koně (lidé)

N7

koně, ptáci

H8

ptáci

N8

koně, ptáci

H9

ptáci (lidé)

N9

ptáci

H10–H16

ptáci

* pouze podtyp H5 a H7 se může vyskytovat ve vysoké nebo nízké patogenní formě; ostatní podtypy patří k nízké patogenní
formě [Zdroj: www.ujk.edu.pl;23]
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2.3 Klinické projevy a příznaky
Velmi často se setkáváme s tím, že je chřipkové onemocnění nesprávně diagnostikováno.
Příčinou je propojení několika společných infekcí vyvolaných různými respiračními viry, které
způsobují problémy s horními dýchacími cestami. Naopak symptomy jako okamžitá horečka,
výrazné celkové příznaky z kataru dýchacích cest patří mezi typické příznaky chřipkového
onemocnění. Klinické příznaky (viz. tab. 3) se mohou objevit náhle a pacient může často velmi
přesně definovat hodinu, kdy se začal cítit špatně. Inkubační doba chřipkového onemocnění je
krátká (od několika hodin po dva dny).
Tabulka 3. Klinické příznaky chřipkového onemocnění
Celkové
příznaky

Respirační
příznaky

Ostatní
příznaky

Okamžitý
nástup
pocení

Kašel

Bolest
hlavy

Prudký
vzestup
teploty

Akutní
respirační
tíseň

Zánět
spojivek

Zimnice

Bolest v
krku

Bolesti svalů
Bolesti
kloubů

Rýma a
nachlazení
Vykašlávání
hlenu

Slabost

Ztráta
chuti k
jídlu
Bolest
břicha
Zvracení
Průjem

Nevolnost
Celkový
pocit
dyskomfortu
[Zdroj: www.ujk.edu.pl;23]

Na počátku je onemocnění doprovázeno prudkým vzestupem teploty a to na více než 39˚C,
pocitem chladu následuje bolest svalů, končetin, zad a celkové bolesti celého těla, bolesti
hlavy a to především v části za očima. Mezi další celkové příznaky, které mohou toto
onemocnění reprezentovat patří malátnost, únava a ztráta chuti k jídlu. Velmi výjimečně se
může objevit meningeální syndrom a nevolnost. Mezi velmi dominantní klinické příznaky
patří hlavně bolesti hlavy a svalů a jejich intenzita odpovídá horečce. Zánět spojivek je spojen
se slzením a silnou bolestí očních svalů. Artralgie jsou také poměrně časté, ale nenesou
příznaky skutečné artritidy. Celkové obtíže trvají v průměru tři dny. Horečka dosáhne svého
vrcholu nejčastěji do dvanácti hodit od počátku obtíží. Horečka má většinou kontinuální
11

charakter, ale může být i intermitentní a to zejména u pacientů, kteří jsou léčeni
antipyretickými léky. K poklesu teploty dochází druhý až třetí den, kdy teplota klesne
v průměru od 0,5 do 1˚C. Horečka trvá jeden až pět dnů. Velmi zřídka déle. Celkový vzhled
pacienta je nezdraví, obličej je zarudlý, kůže je teplá a vlhká, objevuje se slzení očí, dochází
k vylučování čirého hlenu z dutiny nosní a sliznice nosu a hrtanu je překrvená.
Problémy spojené s dýchacím ústrojím jsou zejména suchý a dráždivý kašel, zanícení krku
spojené s problémy s polykáním a vylučování sekretu z dutiny nosní jsou časté v počáteční
fázi onemocnění. Celkové příznaky onemocnění jsou dominantnější než symptomy, které
jsou pro chřipkové onemocnění typické. Chrapot a bolest v krku jsou častěji zřetelné po
regresi celkových symptomů a trvají tři až čtyři dny po poklesu teploty. Mezi nejčastější a
nejvíce obtěžující příznaky patří kašel a bolest a pálení na hrudi. Stadium rekonvalescence až
do úplného zotavení trvá jeden až dva týdny a kromě kašle je nejdéle trvající obtíží slabost a
nevolnost. Nicméně infekce chřipkovým virem je diagnostikována pouze na základě
klinického obrazu a momentální epidemiologické situaci a to zejména v průběhu sezóny
tohoto onemocnění. [www.ujk.edu.pl;23];

2.4 Průběh a komplikace
Průběh infekce způsobené chřipkovým virem může mít různou intenzitu a různé klinické
příznaky. Od asymptomatické infekce, přes mírné poruchy až po typické příznaky pro
chřipkové onemocnění. Onemocnění způsobené virem chřipky typu B jsou obvykle trochu
mírnější, než infekce způsobené virem typu A. Typ C je většinou prezentován příznaky
podobnými nachlazení, ale není provázen horečkou, celkovými symptomy a neindukuje
epidemie. V průběhu chřipkového onemocnění může dojít k většímu množství komplikací. Ty
jsou způsobeny především ptačím virem nebo se mohou projevit jako druhotné bakteriální
infekce. [www.ujk.edu.pl;23]; [GÖPFERTOVÁ; 2002];
Primární komplikace zahrnují intersticiální pneumonie s exacerbací kašle, dušnost nebo
dokonce respirační nedostatečnost. Prognóza je vážná a provázena vysokou letalitou. Mezi
non-respirační komplikace patří myositida s myoglobinurií, perikarditida, myokarditida,
polyradiculitida, myelitida a encefalitida.
Sekundární

komplikace

zahrnují

bakteriální

pneumonie

v průběhu

chřipkového

onemocnění. Tato pneumonie je způsobena Streptococus pneumoniae, Haemophilus
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influenzae a Staphylococcus aureus. Velmi zřídka může být pneumonie způsobena jinými
gramnegativními mikroorganismy.

2.5 Léčba chřipkového onemocnění
Pokud má pacient nekomplikovaný průběh chřipkového onemocnění bez jakýkoliv jiných
závažných onemocnění, je v tomto případě dostačující léčba symptomatická. Pacientovi je
doporučen odpočinek, dostatek tekutin a podávání léků. Pokud je doba trvání příznaků kratší
než 48 hodin, může být zváženo podání antivirové léčby.

[www.solen.cz;19];

[www.ujk.edu.pl;23]

2.5.1 Symptomatická léčba
Hlavní skupinou užívanou při symptomatické léčbě chřipkového onemocnění jsou
nesteroidní antiflogistika. Mezi tyto látky patří kyselina acetylsalycilová, paracetamol,
ibuprofen, naproxen. Mechanismem účinku těchto látek je inhibice cyklooxygenázy.
Cyklooxygenáza je enzym nutný k tvorbě prostaglandinů, které se mimo jiné podílejí na
rozvoji bolesti a horečky. Rozlišujeme dva typy cyklooxygenázy. Cyklooxygenáza 1 neboli
COX1 je zodpovědná za vznik prostanoidů nutných pro zajištění fyziologických funkcí
organismu. Naproti tomu cyklooxygenáza 2 neboli COX2 se tvoří v místě, kde probíhá
například zánět. [www.solen.cz;19]; [www.ujk.edu.pl;23]
Při podávání léků ze skupiny nesteroidních antiflogistik jako je kyselina acetylsalicylová je
nutné dbát na opatrnost a nezapomínat se informovat u pacienta, pro koho lék zakupuje. I
když je přípravek volně prodejný, při nesprávném užívání může být velice nebezpečný. U dětí
a mladistvých v rozmezí od 6ti měsíců postnatálního života do 18ti roků věku hrozí při podání
kyseliny acetylsalicylové porucha jater a zvláštní neinfekční zánět mozku, encephalititis,
označovaný jako Reyův syndrom. Typická je bolest hlavy, různě vyjádřené poruchy vědomí,
zvracení. Přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové je možné zakoupit v podobě
perorálních tablet, effervescentních tablet. U dětí je vzhledem k výše uvedenému lépe volit
léčbu paracetamolem. Vždy je nutné dostatečně vysvětlit dávkování, které má být dítěti
podáno. Obvyklé dávkování je 0.5-1g 4x denně, u dětí 10 – 15mg na kg ve 4 denních
dávkách. Velmi nebezpečné je předávkování paracetamolem, kdy dochází k poškození jater a
ledvin. Přípravky s obsahem paracetamolu se vyskytují hlavně ve formě tablet, sirupů a
granulátu pro přípravu perorálních suspenzí. Do těchto přípravků řadíme například Paralen
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hot drink, Coldrex, Nurofen sirup pro děti, nebo klasické Paralen perorální tablety.
[www.solen.cz;19]; [www.ujk.edu.pl;23]
Mezi další možné přípravky k léčbě symptomů chřipkového onemocnění patří léčiva
s obsahem pseudoephedrini hydrochloridum. Tyto přípravky ovšem podléhají zákonu o
omamných a psychotropních látkách. V lékárnách je vydáván pouze na základě předložení
občanského průkazu s rodným číslem. Důvodem zavedení tohoto opatření je zneužívání
přípravků s obsahem pseudoephedrini hydrochloridum k výrobě drog. [www.solen.cz;19];
[www.ujk.edu.pl;23]
Podávání antitusik se v počáteční fázi onemocnění nedoporučuje z důvodu potlačení
vykašlávání hlenu z dýchacích cest. K potlačení symptomů jako jsou bolesti kloubů a hlavy je
možné použít přípravky s obsahem ibuprofenu. Ibuprofen patří do řady látek odvozených od
kyseliny propionové. Ibuprofen má dobré analgetické a antipyretické účinky, protizánětlivý
účinek je slabý. Přípravky s obsahem ibuprofenu nesmíme kombinovat s kys.
acetylsalicylovou. [www.solen.cz;19]; [www.ujk.edu.pl;23]
Naproxen je dalším derivátem kyseliny propionové. Přípravky s obsahem naproxenu se
mohou také použít při bolestech svalů, kloubů a hlavy. Pro potlačení bolestí v krku je možné
použít přípravky s obsahem lidokainu. Lidokain patří mezi lokální anestetika. Pro potlačení
bolestí v krku se používá například ve formě pastilek, případně kloktadla. Celková doba
rekonvalescence by neměla přesáhnout jeden až dva týdny. [GÖPFERTOVÁ; 2002];
[www.solen.cz;19]

2.5.2 Léčba antibiotiky
Při počáteční fázi chřipkové infekce se nepodávají antibiotika. Antibiotika také nepodáváme
v případě akutní tracheobronchitidy, která patří mezi primární symptomy onemocnění. Velmi
často dochází během chřipkového onemocnění ke zhoršení chronického obstrukčního
onemocnění plic. Antibiotika jsou doporučována pouze tehdy, pokud jsou splněny alespoň tři
podmínky. Mezi tyto podmínky patří: zhoršení kašle a dušnosti, větší objem a viskozita sputa
nebo dojde-li ke změně charakteru sputa na septické. Sekundární chřipkové komplikace
léčíme antibiotiky empiricky v souladu se standartními postupy pro léčbu bakteriální infekce
dýchacího ústrojí. Pro následující postup léčby je nutné posoudit mikrobiologický nález a
aktuální stav pacienta. Celkové posouzení pacienta je velmi důležité nejen z důvodu podání
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antibiotik, ale také pro případnou hospitalizaci. V případě podezření na sekundární
bakteriální infekci, je použití antibiotik nezbytné. [www.ujk.edu.pl;23]; [www.thelancet;22]

2.5.3 Léčba antivirotiky
Během chřipkové epidemie je profylaxe a léčba antivirovými přípravky doporučena
především u rizikových skupin pacientů (viz. str. 7). Vždy je nezbytné zvážit intenzitu
příznaků, dobu trvání, ale také přítomnost jiných závažných onemocnění před nasazením
antivirové léčby. Nutné je také zvážit případnou hospitalizaci pacienta.
Aplikace protivirových látek skupině lidí, která může onemocnění snadno přenášet na
rizikové skupiny, může být také jedním z důvodů, proč se pro tuto léčbu rozhodnout.
Z časového hlediska je nutné, aby se s léčbou započalo co nejdříve a to nejpozději do 48
hodin od prvních příznaků. V současné době existují dvě skupin antivirotik proti chřipkovému
onemocnění, které se liší především mechanismem účinku. Do první skupiny patří inhibitory
kanálu proteinu M2. Jejich mechanismus účinku spočívá v zabránění průniku viru iontovým
kanálem M2, čímž zabraňují obnažení genomu a rozvoji chřipkového onemocnění. Tato
skupina látek je účinná pouze na typ A chřipkového viru.
Zástupci této skupiny jsou Amantadin a Rimantadine. Účinek těchto přípravků je popsán
v několika studiích. Tyto poukazují na snížení klinických příznaků a rychlejší pokles horečky.
Ke snížení horečky dochází na základě snížení virové sekrece. Amantadin a Rimantadine se
velmi dobře absorbují po perorálním podání. K sekreci Amantadinu dochází močí. Při sekreci
nedochází ke změně formy přípravku. Vzhledem k omezenému terapeutickému indexu je
nutné zvážit relativně malé snížení funkce ledvin. Mezi kontraindikace patří: alergie,
dysfunkce jater, vředové onemocnění a psychóza. Amantadin má také využití jako
antiparkinsonikum, protože blokuje dopaminové receptory. Rimantadine je derivát
Amantadinu. Účinky má stejné, ale na rozdíl od Amantadinu má mnohem lepší toleranci.
K metabolizaci dochází především v játrech a je spojena s následnou renální sekrecí
metabolitů. Jeho nevýhodou je rychlejší rozvoj rezistence.
Do druhé skupiny řadíme inhibitory neuraminidázy. Jedná se o novější typ antivirotik.
Mechanismem účinku je zabránění vzniku neuraminidázy a tím znemožnění infekce dalších
buněk. Tyto látky jsou účinné proti oběma typům chřipky A i B. Zástupci této skupiny jsou
Zanamivir a Oseltamivir. Léčba inhibitory neuraminidázy zkracuje trvání onemocnění o jeden
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až dva dny. Katalyzují pokles jednotlivých klinických příznaků onemocnění a mohou také
snížit výskyt sekundárních komplikací. Některé studie ukázaly, že Oseltamivir a Zanamavir
také snižují míru a dobu virové sekrece.
Zanamavir se obvykle podává orální inhalací přímo do dýchacích cest. Tento způsob aplikace
se volí z důvodu velmi nízké biologické dostupnosti po perorálním podání. Přípravek je dobře
snášen a nežádoucí účinky nejsou obvykle závažné. Mezi možné komplikace léčby patří
bronchospasmus a plicní poruchy. Vzhledem k nedostatku zkušeností se doporučuje
aplikovat lék pouze dospělým a dětem nad sedm let věku.
Oseltamivir má na rozdíl od Zanamiviru vysokou biologickou dostupnost po perorálním
podání. Přípravek je vylučován ledvinami a používá se u dospělých a dětí ve věku 13 let a
starších. Nežádoucí účinky jsou časté hlavně v oblasti gastrointestinálního traktu.
[www.thelancet.com;20]

Tabulka 4. Antivirové přípravky používané k léčbě chřipkového onemocnění
Efekt na
chřipkový
vir
Přípravek

Úprava
dávkování
Dávka

během
ledvinné
nedostatečnosti

Virus

Amantadine

Typ A

2×100
mg 5–7
dní

Rimantadine

Typ A

2×100
mg 5–7
dní

Zanamivir

Typ A a B

Oseltamivir

2×10
mg 5
dnídays
Typ A a
B 2×75
mg
5 dní

Medikace

Forma

s vyloučením
kreatinu
menším než
50–80 ml/min

Viregyt-K
PK- Merz

kapsle,
tablety

Není nezbytné

Flumadine
Remantadine

tablety,
sirup

Není nezbytné

Relenza

inhalace

s vyloučením
kreatinu
menším než
ml/min

Tamiflu

tablety

[Zdroj: www.ujk.edu.pl;23]
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2.6 Prevence a profylaxe
2.6.1 Vakcinace
Prevence očkováním stále zůstává nejdůležitějším nástrojem v boji proti chřipkovému
onemocnění a to i navzdory novým léčebným možnostem. Očkování proti chřipce se používá
od 40. let minulého století a dokonce v současné době se zavádí jako hlavní preventivní
opatření. Všechny aktuálně používané vakcíny jsou trojmocné. V posledních letech obsahují
vakcíny antigeny dvou kmenů chřipky typu A (H1N1 a H3N2) a jeden typ B. Každý rok je
nutné zajistit přítomnost konkrétních kmenů ve vakcíně. Vývoj vakcíny probíhá na základě
očekávaných kmenů, které chřipkové onemocnění mohou vyvolat. Na západní polokouli
(tedy v našich podmínkách) je optimální doba pro očkování od října do poloviny listopadu.
Imunita se může vyvinout ve lhůtě dvou týdnů po očkování a ochrana pokračuje po dobu
čtyř až šesti měsíců. Neaktivní vakcíny mohou být použity pro dospělé a děti starší šesti
měsíců. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat osobám, u kterých je očkování z důvodu
možnosti výskytu závažných komplikací potřeba zvážit. V současné době se hranice pro
očkování pohybuje od 65 let. S ohledem na relativně vysoký výskyt přidružených závažných
poruch hlavně v této skupině. Účinnost vakcín je relativně vysoká a dosahuje 70 – 90%.
Vakcínu je možné aplikovat spolu s jinými vakcínami například proti pneumokokům.
Nežádoucí účinky na očkování jsou vzácné a obvyklé ne příliš vážné. Inaktivované vakcíny
neobsahují živý virus, proto nemohou chřipku vyvolat, i když se některé onemocnění jako
chřipka může prezentovat. Přínos očkování u astmatických pacientů značně přesahuje
možnost nežádoucích účinků ve formě bronchospasmu. Mezi závažné komplikace, které se
mohou po očkování vyskytnout patří alergické reakce, výjimečně anafylaktický šok,
neurologické komplikace. Připojeni Guillain-Barrého syndromu po očkování proti chřipce je
prozatím předmětem výzkumu. Doposud nebyl tento nežádoucí účinek vyvrácen ale ani
potvrzen. [www.ujk.edu.pl;23]; [www.thelancet;22]

2.6.2 Další možnosti prevence
Další možností prevence je chemoprofylaxe antivirotiky. Tento způsob prevence se aplikuje
především u pacientů s vysokým rizikem nemocnosti, nebo u pacientů, kteří přišli do
kontaktu s chřipkovým onemocněním, případně byli očkováni krátce před začátkem
epidemie. V případě pandemie, která je vyvolána virem z kmene, který vakcína neobsahuje
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je použití profylaktické antivirové látky také užitečné. Pro chemoprofylaxi je možné použít
antivirové prostředky pro profylaxi (viz. tab 4). [www.ujk.edu.pl;23]; [www.thelancet;22]
Mezi další možnosti prevence můžeme též zařadit nespecifická opatření, která také patří
mezi důležité faktory v prevenci chřipky. Tato opatření se mohou zdát banálními, mají ovšem
mnohdy velmi zásadní význam. Mezi nespecifická opatření patří například dostatečné
větrání, otužování a příjem vitaminů. [GÖPFERTOVÁ; 2002]
Navzdory nedostatku randomizovaných studií, mnoho studií potvrzuje, že vakcína proti
chřipce snižuje riziko zápalu plic, hospitalizace, a smrti u starších osob během epidemie
chřipky, pokud vakcinační kmen je totožný nebo podobný epidemii kmene. Očkování proti
chřipce je nezbytnou součástí péče o osoby 65 let a starší. Roční vakcíny vyžadují pozornost
všech

lékařů

a

veřejných

zdravotnických

[www.thelancet;22]
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organizací.

[www.ujk.edu.pl;23];

3 Praktická část
V praktické části své absolventské práce, se zaměřuji na vyhodnocení dotazníkového šetření
a představení léčivých přípravků, které jsou prostřednictvím prodejců nabízeny při
symptomatické léčbě chřipkového onemocnění.

3.1 Představení dotazníku
Hlavním cílem mé práce je analyzovat užívání některých konkrétních volně prodejných
léčivých přípravků, které slouží k prevenci a léčbě chřipkového onemocnění a zároveň
zmapovat efekt různých terapeutických postupů.
Pro svou praktickou část jsem zvolila dotazník. Zejména díky tomu, že nebylo možné
vyhledat data se strukturou, která je potřeba pro mé zhodnocení dotazníku. Otázky v
dotazníku jsou strukturovány tak, aby bylo možné na základě odpovědí na ně, zmapovat
efekt, který na respondenty vybrané volně prodejné léčivé přípravky mají.
Pro své šetření jsem zvolila společnost střední velikosti, která se zabývá službami. Dále jsem
dotazník průběžně rozdávala mezi pacienty, kteří navštěvovali lékárnu na západě Čech. Tuto
společnost jsem zvolila proto, že se zde na jednom místě vyskytují různé věkové skupiny,
s různým vzděláním, s různými názory na zvolenou terapii a poměr žen a mužů zde byl
poměrně vyrovnaný. K vyhodnocení šetření se mi podařilo shromáždit 60 plně vyplněných
dotazníků. Celkem bylo dotazníků 70, ale bohužel některé nebyly zcela vyplněny a proto
nemohly být vyhodnoceny.
Ke svému dotazníku jsem připojila i drobný manuál a to hlavně proto, aby respondenti byli
informováni, jak dotazník vyplňovat. Je velmi důležité respondenty upozornit, jak budou
jejich odpovědi posuzovány, jestliže označí více než jednu odpověď. Touto informací jsem se
snažila zabránit tomu, aby se při případném označení více odpovědí respondent domníval, že
je nějaká odpověď upřednostněna a aby byl informován, že všechny odpovědi mají stejnou
váhu. Respondentům byl rozdán dotazník v podobě, kterou je možné nalézt v přílohách.
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3.2 Vyhodnocení odpovědí
3.2.1 Otázka číslo jedna
V otázce číslo jedna se jedná o obligátní dotaz, zda dotazník vyplňuje žena či muž. Při
vyhodnocování dotazníku jsem zjistila, že poměr mužů a žen je poměrně vyrovnaný. Poměr
obou pohlaví činí 28 mužů ku 32 ženám.

3.2.2 Otázka číslo dvě
Otázka číslo dvě člení respondenty do skupin podle věkové kategorie, do které spadají.
Věková skupina 20 – 25 let je v mém dotazníku nejvíce zastoupena. Důvodem je, že mladší
skupina respondentů v dnešní době řeší své fyzické obtíže právě zakoupením volně
prodejných léčivých přípravků. Na druhém místě se umístila věková skupina od 26 – 30 let.
Další skupina je ve věku od 31 – 40 let a na posledním místě je věková skupina 41 let a více.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

3.2.3 Otázka číslo tři
Otázkou číslo tři jsem zjišťovala, v jaké sféře respondenti pracují. Vzhledem k tomu, že
převážná většina pracuje v již zmíněné společnosti, která se zabývá službami, není
překvapením, že většina respondentů označila právě služby. V odpovědích se ale také
vyskytují studenti a lidé pracující ve výrobě. Nejméně je zastoupena skupina
nezaměstnaných, studentů, důchodců a lidí, kteří pracují v zemědělství.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

3.2.4 Otázka číslo čtyři
V otázce číslo čtyři jsem se zaměřila na vzdělání, kterého respondenti dosahují. Domnívám
se, že tato otázka je velice důležitá vzhledem k tomu jaký typ terapie respondenti volí.
Výstupem, jsem zjišťovala, jaké přípravky si lidé s určitým vzděláním nejčastěji zakupují, jak
jsou s nimi spokojeni. Dalšími informacemi, které jsem v dotazníku sledovala, jsou jaké
povědomí respondenti mají o příznacích, které chřipkové onemocnění provázejí vzhledem
k jejich vzdělání. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že nejvíce respondentů, kteří dotazník
zodpovídali, mají střední vzdělání s maturitou, druhé od konce je vzdělání základní a na
posledním místě vyšší odborné.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]
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3.2.5 Otázka číslo pět
Otázka číslo pět je zaměřena na informaci zda respondent chřipku již někdy prodělal či
nikoliv. Pomocí této otázky jsem sledovala, kolik lidí se domnívá, že chřipku skutečně mělo a
kolik lidí si myslí, že s chřipkou nikdy nepřišli do styku. Z výsledků mého dotazníku vyplývá, že
se většina respondentů domnívá, že s chřipkou již minimálně jednou byli s konfrontováni.
Přesněji 98,33% respondentů odpovědělo, že chřipku již prodělalo.

3.2.6 Otázka číslo šest
V této otázce bylo cílem zjistit, jestli je respondent očkován proti chřipce. Tuto otázku jsem
zařadila proto, abych zjistila, kolikrát prodělá člověk, který je očkován, chřipkové
onemocnění. Výsledek mě velice překvapil, protože jsem zjistila, že pouze 18,33%
respondentů je proti chřipce očkováno. Pokud bychom tedy porovnali informace o
prodělaném onemocnění s informacemi o očkování, jednoznačně vyplývá, že i když byl
člověk proti chřipce očkován přesto ji podle své odpovědi prodělal. Opět se ale musím vrátit
k prvotnímu záměru dotazníku, kterým bylo zjistit, zda je respondent schopen příznaky
chřipky rozpoznat.

3.2.7 Otázka číslo sedm
Otázkou číslo sedm jsem chtěla zjistit, kolikrát daný respondent chřipkové onemocnění
prodělal.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]
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Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že většina respondentů odpověděla, že chřipkové
onemocnění prodělala alespoň jednou. V menší míře se objevila odpověď, že respondent
prodělal chřipku více než jednou a pouze 10% respondentů se domnívá, že chřipku neměla
nikdy.

3.2.8 Otázka číslo osm
Cílem otázky číslo osm bylo zjistit, zda jsou respondenti schopni rozeznat příznaky, které
chřipkové onemocnění provází. Úmyslně jsou v této otázce uvedeny i odpovědi s příznaky,
které nejsou pro onemocnění obvyklé, lépe řečeno, kterými se onemocnění neprojevuje (dle
dostupné literatury [Söpfertová, Janovská, Dohnal 1999]). Je zajímavé, že mnozí lidé označili
spíše více odpovědí než méně a mnohdy ne zcela správně.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Již v úvodu dotazníku jsem respondenty požádala, aby si před vyplňováním přečetli manuál,
který byl k dotazníku vypracován. V něm je uvedeno, že pokud respondent označí více než
jednu odpověď, budou všechny označené odpovědi brány jako rovnocenné. Z výsledků je
zřejmé, že většina respondentů označila více než jen jednu odpověď. Jako nejčastější
příznaky onemocnění respondenti uvedli rýmu, kašel, zvýšenou teplotu, bolesti svalů a
kloubů. Ačkoliv některé příznaky mohou být velmi subjektivní, ale mezi příznaky chřipkového
onemocnění rýma nepatří. Rýma je spíše než příznak chřipky, příznakem akutního
respiračního onemocnění.
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3.2.9 Otázka číslo devět
V otázce číslo devět jsem se zaměřila na znalost vybraných volně prodejných léčivých
přípravků. Cílem bylo zjistit, jaké přípravky mají respondenti v povědomí a které neznají. Do
této otázky jsem přidala i homeopatika, které mají na trhu své místo a to hlavně proto, že je
mnozí lidé používají nejen k léčbě sebe sama, ale také k léčbě svých příbuzných. Pro tuto
otázku jsem vybrala volně prodejné léčivé přípravky, kterých jsem za svou praxi prodala
nejvíce. Mezi tyto přípravky patří Paralen 500 tbl., Acylpyrin tbl., Aspirin C, Paralen hot drink,
Coldrex, Modafen, Orofar, Septolete, Stopangin, Oscilococcinum.

Znalost volně prodejných léčivých přípravků
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15,00%
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Graf č.6

[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Z grafu výše je zřejmé, že mezi nejznámější přípravky se řadí Paralen tbl (18,93%), Coldrex
(13,64%), Paralen hot drink (12,62%), Acylpyrin tbl (11,96%), dále Aspirin C (11,24%), a
Modafen (8,79%). Mezi méně známé patří Septolete (7,52%), Stopangin (5,98%),
Oscilococcinum (1,77%) a 2% respondentů žádné z uvedených přípravků nezná.

3.2.10 Otázka číslo deset
V otázce číslo deset respondenti označovali přípravky, které si na své obtíže nejčastěji kupují.
Opět byly součástí seznamu i přípravky, které nejsou k léčbě chřipky vhodné, nebo lépe
řečeno ty, které se používají například jako podpůrná léčba angíny nebo jiného onemocnění
než chřipky. Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jaké léčivé přípravky respondenti preferují a
jakým přípravkům důvěřují. Také jsem analyzovala, jestli vybírají přípravky, které léčbu
podpoří, nebo přípravky, které k prevenci nebo léčbě neslouží.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Z výsledků vyplývá, že nejméně užívaná jsou homeopatika. Mezi nejvíce prodávané a užívané
přípravky se řadí Paralen tbl. (29,95%), Coldrex (14,81%), Paralen hot drink (12,78%)
Acylpyrin tbl. (10,84%), Aspirin C (7,41%). Mezi méně kupované přípravky se řadí Septolete
(6,17%), Modafen (4,31%), Stopangin (4,31%), Orofar (1,91%). Odpovědi některých
respondentů také ukazují, že zhruba 2% z nich, žádné z uvedených léčivých přípravků
nekupuje. Z výsledků je zřejmé, že většina respondentů, kupuje přípravků více a poté je
kombinuje. Proto jsem svou další otázku směřovala na čtení příbalových informací.

3.2.11 Otázka číslo jedenáct
Otázka číslo jedenáct navazuje na předešlou otázku. Jak jsem již zmínila výše, cílem bylo
zjistit, zda pacienti čtou příbalovou informaci. Chtěla jsem zjistit, jestli respondent, který si
přípravek zakoupí, čte případné kontraindikace a správné dávkování. Tyto informace by jistě
měl sdělit farmaceut nebo farmaceutický asistent, který přípravek prodává, ale ne vždy je
možné odhalit veškeré léky, u kterých by mohlo dojít k nežádoucím kontraindikacím.
Dávkování je také velmi důležité. Fakt, že je přípravek volně prodejný, ještě nemusí
znamenat, že když jej pacient nesprávně užívá je bezpečný. Výstup dotazníku ukazuje, že
76,67% respondentů příbalovou informaci čte a 23,33% ne.

3.2.12 Otázka číslo dvanáct
V otázce číslo dvanáct jsem se zaměřila na dobu, za kterou pacienti pociťují úlevu od
objevení se příznaků chřipky a na dobu, za kterou pacienti pociťují úlevu od těchto příznaků.
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Je mi jasné, že odpověď organismu na účinek přípravku může být specifická, ale cílem bylo
zjistit, zda respondentům přijde léčba dostatečně rychlá a efektivní.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Z grafu výše je zřejmé, že účinek přípravků většina respondentů pociťuje za dva (34,17%) až
tři dny (33,33%). Jako třetí nejčastější varianta bylo označeno, že účinek se dostavuje za 1
den (celkem 25,83%) a nejméně zastoupena byla odpověď, kde se účinek dostavuje za 4 dny
a za více než 4 dny (celkem 3,33%).

3.2.13 Otázka číslo třináct
Cílem otázky číslo třináct bylo zjistit, jakou úlevu pacienti pociťují po požití volně prodejného
léčivého přípravku. Opět zde byly záměrně umístěny i odpovědi navíc, které ne zcela
odpovídají příznakům chřipkového onemocnění.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]
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Výstup výše ukazuje, že nejvíce respondenti pociťují úlevu od vysokých teplot (35,86%). Na
dalším místě se umístila úleva od bolesti svalů a kloubů (18,50%). Úlevu od bolesti v krku
označilo 19,61% respondentů. I když bolest v krku není typickým příznakem, byla tato
odpověď označena jako třetí nejčastější. Úleva od rýmy byla také označena velmi často
(10,58%). Jak jsem ovšem již zmiňovala výše, rýma nepatří mezi typický příznak chřipkového
onemocnění. Na předposledním místě byla označena úleva od kašle (8,78%) a na posledním
místě je odpověď, kdy lidé nepociťují úlevu žádnou (6,67%). Můžeme tedy předpokládat, že
respondent, který označí tuto možnost, raději preferuje návštěvu lékaře, nebo se léčí raději
tradičnějším způsobem.

3.2.14 Otázka číslo čtrnáct
V otázce číslo čtrnáct jsem se snažila získat informace, jestli pacienti vyhledají pomoc lékaře
a pokud ano, tak za jak dlouho. Sledovala jsem, jestli se lidé snaží předejít šíření onemocnění.
Většina respondentů odpovídala, že navštíví lékaře v případě, pokud nezabere vlastní léčba.
Tuto odpověď označilo 69,17% respondentů. 11,67% odpovědí byla, že lékaře nenavštíví
nikdy. Toto číslo mě skutečně překvapilo, protože lékař by měl být navštíven, pokud
samoléčba není do týdne účinná. Odpověď, která byla označována jako třetí nejčastější byla,
že respondent navštíví lékaře po týdnu samoléčby. Tuto odpověď označilo 10,83%
respondentů. Nejméně respondentů navštíví lékaře ihned po nástupu obtíží pouze 8,33%.

3.2.15 Otázka číslo patnáct
Otázka číslo patnáct směřuje ke zjištění, zda pacient užívá nějaké vitaminy. Touto otázkou
jsem sledovala, jestli pacienti podporují svou léčbu také vitaminy, nebo pouze spoléhají na
zakoupené volně prodejné léčivé přípravky. Z celkového množství respondentů odpovědělo
55%, že vitaminy užívají, 45% odpovědělo, že vitaminy nepoužívají.

3.2.16 Otázka číslo šestnáct
Cílem této otázky bylo zjistit, jaké konkrétní vitaminy pacienti užívají. Touto otázkou jsem
chtěla zjistit, jaké je povědomí o vitaminech, které napomáhají jednak obranyschopnosti
organismu a jednak k podpoře léčby onemocnění. Mezi odpovědi byly zařazeny také
vitaminy skupiny B a multivitaminové prostředky. Součástí odpovědí byly i přírodní zdroje,
důvodem zařazení této odpovědi byl fakt, že ne každý pacient důvěřuje umělým vitaminům,
ale raději dává přednost ovoci a zelenině.

27

Užívané vitaminy
Vitamin C

29%

30%

Multivitaminové přípravky
Vitaminy skupiny B
Preferování přírodních zdrojů

17%

15%

Nic z výše uvedeného

9%

Graf č.10
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Z vyhodnocení odpovědí je zřejmé, že většina respondentů upřednostňuje vitamin C. Velmi
mě překvapilo, že 29% respondentů vitaminy při chřipkovém onemocnění vůbec jako
podporu léčby neužívá. Využívání přírodních zdrojů upřednostňuje 15% respondentů,
multivitaminové přípravky 17% a nejméně respondentů užívá jako podpůrnou léčbu vitaminy
skupiny B.

3.2.17 Otázka číslo sedmnáct
Cílem této otázky bylo zjistit, odkud se respondenti o volně prodejném léčivém přípravku
nejčastěji dozvídají. Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že nejčastějším zdrojem informací o
novém přípravku je televize. Tento zdroj označilo 51,94% respondentů. 29,72% respondentů
označilo jako zdroj informací lékárnu, 16,94% lékaře a 1,94% respondentů odpovědělo, že
hlavním zdrojem informací je pro ně rádio.

3.2.18 Otázka číslo osmnáct
Otázka číslo osmnáct navazuje na předešlou otázku. Cílem bylo zjistit, jestli se respondenti
nechají ovlivnit informacemi z výše uvedených zdrojů. Zda na jejich rozhodnutí o koupi
daného léčivého přípravku má vliv reklama, nebo raději upřednostňují radu lékaře nebo
lékárníka. 60% respondentů označilo, že se nechají ovlivnit a 40%, že se ovlivnit nenechají.
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3.2.19 Otázka číslo devatenáct
V této otázce jsem chtěla zjistit, jakou terapii pacienti volí, aby napomohli rychlejšímu
odeznění obtíží. Kromě nabídnutých odpovědí, měli respondenti možnost vypsat i jiné
terapie, které využívají při léčbě chřipkového onemocnění.
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[Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Z grafu výše vyplývá, že nejčastější terapií v léčbě chřipkového onemocnění je, že pacient
zůstane v posteli a vypotí se. Této terapie využívá 44,22% respondentů. Pití čaje s citronem a
medem označilo 27,61% respondentů, 12,08% respondentů odpovídalo, že využívá jinou
terapii, než byla výše uvedená. Jako nejčastější byla uváděna slivovice s citronem a medem,
bylinné čaje, čaj se zázvorem, víno s rumem. Pokud respondent neužívá k léčbě nic jiného
než víno s rumem, není terapie nebezpečná, ovšem při kombinaci s některými přípravky
může být léčba poměrně nebezpečná. 5,67% respondentů odpovědělo, že užívá více česneku
a cibule, 5,25% užívá při zvýšené teplotě zábal a nejméně respondentů odpovědělo, že při
chřipkovém onemocnění užívá jako terapii pití cibulového čaje.
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4 Diskuse
Chřipkové onemocnění je v dnešní době velmi časté. Ve své absolventské práci, se věnuji
vybraným terapeutickým postupům, které lze při terapii a prevenci chřipkového onemocnění
zvolit. Vzhledem k nemožnosti testování vybraných volně prodejných léčivých přípravků pro
potřebu této práce a následného zjištění reálných účinků přímo na lidech, jsem zvolila formu
dotazníku pro zjištění subjektivního pocitu respondentů.
Vzhledem k počtu řádně vyplněných dotazníků není samozřejmě možné výsledky mého
šetření přeceňovat. Zkoumáním jsem se zaměřila na respondenty v produktivním věku, kteří
spíš než senioři a děti zvažují možnost samoléčby chřipkového onemocnění a tím i častěji
využívají právě volně prodejné léčivé přípravky, jež ve své práci zahrnuji.
Z výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že mezi nejoblíbenější volně prodejné léčivé
přípravky patří Paralen 500 tbl. a další přípravky, které obsahují paracetamol. Tento výsledek
šetření jsem konfrontovala s doporučeními, které byly publikovány MUDr. Vladimírem
Volfem, MUDr. Felixem Votavou. Konkrétně se jednalo o doporučení při léčbě horečnatých
onemocnění u dětí. Jak jsem zmínila ve své teoretické části, je zvýšená teplota jedním
z primárních klinických příznaků onemocnění. Jako terapie je v tomto článku doporučen
právě paracetamol a ibuprofen. [www.remedia.cz; 18]
Výstup dotazníku rovněž poukazuje na velmi dobrou znalost respondentů v oblasti volně
prodejných léčivých přípravků. Ačkoliv v dotazníku byly uvedeny přípravky, které nejsou pro
léčbu chřipkového onemocnění zcela vhodné, je zajímavé zjištění, jaké přípravky mají lidé
v povědomí. Při vyhodnocení jsem ovšem neuvažovala vývoj znalosti v čase. Například před
dvaceti lety mohla být informovanost respondentů jiná než nyní vzhledem k rozvoji role
marketingu.
Důležitý výstup lze nalézt také u otázky číslo dvanáct, kde respondenti měli označit, za jak
dlouho na sobě účinky přípravku pociťují. Z odpovědí je zřejmá převaha účinku za dobu tří až
čtyř dnů. U zhodnocení jsem ovšem neuvažovala možnost kombinace několika aspektů.
Například kombinace několika terapií s volně prodejnými léčivými přípravky, případně
specifická terapie určená lékařem. Je velmi důležité si uvědomit, že přípravky, které jsem ve
své práci uvedla, pouze potlačují příznaky onemocnění. Tedy pomohou od zvýšené teploty,
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kašle, bolesti v krku, ale neléčí příčinu onemocnění. Vyvstává zde tedy otázka, jestli je tato
„léčba“ vhodná a účinná.
Různým terapeutickým postupům jsem se věnovala v poslední otázce svého dotazníku.
V otázce číslo devatenáct bylo uvedeno několik základních terapeutických postupů. Výstup
dotazníku poukazuje na fakt, že v dnešní době se lidé vrací ke starším terapeutickým
postupům. Jako nejspolehlivější byla vybrána odpověď, kde je uvedena možnost vypotit se v
posteli a další nejčastěji označovanou odpovědí bylo pití čaje s citronem a medem. Jako
nejméně účinná byla zhodnocena terapie, při které se využívá zábalu a terapie pomocí pití
cibulového čaje. Respondenti také u této otázky využili možnosti vypsat, jaké další terapie
využívají. U výstupu této otázky nebyla uvažována možnost vlivu okolního prostředí, které
může mít na odpovědi významný vliv. Další neuvažovanou eventualitou je finanční
náročnost. V dnešní době si díky legislativě jen málo z nás může dovolit zůstat doma
v posteli, pokud se necítí lépe.
Průzkum prevence je v mé absolventské práci zastoupen jednak v teoretické části a
v praktické části otázkami týkající se vitaminů a vyhledání pomoci lékaře. Vliv na tento
výsledek mohou mít informace o zdravém životním stylu, kdy se této otázce věnují v dnešní
době nejen ženy ale také muži. Velmi zarážející je informace o návštěvnosti lékařů. Na
základě mých zjištění je patrné, že možnost koupě volně prodejných léčivých přípravků svádí
k samoléčbě. Tímto chováním však dochází k dalšímu šíření chřipkového onemocnění a tím
ke vzniku případné epidemie.
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Závěr
Svým dotazníkovým šetřením jsem chtěla přispět ke zjištění, jaká je informovanost mezi
lidmi o samotných příznacích chřipkového onemocnění a zjistit povědomí o možnosti výběru
různých léčivých přípravků.
Jak již bylo zmíněno v teoretické části mé práce, je vždy velmi důležité informovat pacienta o
způsobu aplikace léčiva a věnovat dostatek času konzultaci. Nezanedbatelnou součástí
informací, musí být dotaz, týkající se věkové kategorie, pro kterou je léčivý přípravek
zakupován. Hlavním nebezpečím jsou lékové interakce, které se mohou vyskytnout například
u seniorů. O této skupině pacientů je známo, že většinou užívají více léčiv. Pokud bychom
tedy zanedbali otázku týkající se možnosti interakce léčiv, mohli bychom pacientovi spíše
uškodit, nežli mu pomoci, aby se cítil lépe. Mezi zjišťovanými informacemi by neměla chybět
informace o dávkování. Nelze si myslet, že každý volně prodejný léčivý přípravek je
automaticky bezpečný a při jakémkoliv užívání se nemůže nic stát. Opak je pravdou. Pokud
bychom si uvedli jako příklad paracetamol. Při předávkování paracetamolem dochází
k selhání funkce jater. Důsledkem může být až smrt pacienta.
Vždy je důležité nalézt rovnováhu mezi terapeutickým postupem a léčivým přípravkem,
kterým svou léčbu podporujeme. Neméně důležitá je i ohleduplnost vůči našemu okolí.
Pokud se budeme vyskytovat mezi lidmi, i když nám nebude dobře, vystavujeme je riziku
nákazy a dalšímu šíření onemocnění. Je potřeba včas rozhodnout, zda náš zdravotní stav
umožňuje samoléčbu nebo je nutné již vyhledat lékařskou pomoc.
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Summary: Influenza and Its Prevention and Treatment
People in the Czech Republic may suffer from many widespread diseases, one of them is
influenza. As the result of being in a hurry and stress we may become self-curers who take
some over-the-counter medical preparations in order to overcome the disease quickly.
As the theme of the assignment I chose influenza, its prevention and treatment. Any
respiratory disease is considered to be influenza, even though it may often be the only cold
or viral disease.
In the theoretical part I tried to clarify how to treat this kind of dissease. I described the main
symptoms of this disease and their diagnosis. I also dealt with history of this disease and
brought information about the first writings about it.
In the second part of the assignment I was focused on the analysis of efficiency of particular
medical preparations, which are offered by sellers to us. I created the questionnaire in order
to find out the individual medical preparations efficiency, in which the respondents
answered written questions from the area of medical preparations impact. Despite the fact
the results from the survey might seem to be very subjective for someone, even in modern
medicine it is not possible to omit the influence of psyche and patients’ self-conviction about
the success of the treatment. The other part of the questionnaire related to the mass media,
from which the respondents were informed about the medical preparations or therapy. Last
but not least I was aimed at the symptoms that accompany this illness. I got information not
only about patients’ awareness of this disease itself, but also of the efficiency of individual
kinds of preparations and therapies. I chose various age categories for this analysis, to make
the results of my study the most reliable and objective as possible.
In the end of the assignment I assessed the fact whether the patients are able to diagnose
the influenza, and adequately adjust themselves to the type of treatment. I mainly focused
my attention on presentation of various kinds of medical preparations and therapies, and
objectively assessed their effects in the human body. I created the scale of efficiency of
medical preparations and their harmfulness to our organism. I also warned about the risks
that result from the inadequate treatment in case that we overcome the disease ourselves
and don’t consult our troubles with experts in time.
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Přílohy
Příloha číslo 1 – Dotazník rozdávaný před zahájením projektu
Před vyplňováním dotazníku si prosím přečtěte návod k vyplnění, který je uveden na
poslední straně tohoto dotazníku. Děkuji
1.) Jste muž nebo žena? (nehodící škrtněte)
Muž
2.)
1.
2.
3.
4.

Jaký je Váš věk?
20 – 25 let
26 – 30 let
31 – 40 let
40 a více

3.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaké je Vaše zaměstnání?
Služby
Výroba
Zemědělství
Student
Nezaměstnaný/á
Důchodce

4.)
1.
2.
3.
4.
5.

Jaké je Vaše vzdělání?
Základní
Vyučen
Střední s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Žena

5.) Prodělal/a jste již někdy chřipku?
1. Ano
2. Ne
6.) Jste očkován/a proti chřipce?
1. Ano
2. Ne
7.) Kolikrát do roka míváte chřipku?
1. Jednou
2. Více než jednou
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3. Nikdy
8.) Jaké příznaky při chřipce pociťujete?
1. Rýma
2. Kašel
3. Zvýšená teplota
4. Bolesti svalů a kloubů
5. Malátnost
6. Zvracení
7. Průjem
9.) Označte, jaké přípravky proti chřipce znáte?
1. Paralen 500
2. Acylpyrin
3. Aspirin C
4. Paralen hot drink
5. Coldrex horký nápoj citron s medem
6. Modafen
7. Orofar
8. Septolete
9. Stopangin
10. Žádné neznám
11. Homeopatikum (Oscilococcinum)
10.) Jaký přípravek/y proti chřipce si nejčastěji kupujete?
1. Paralen 500
2. Acylpyrin
3. Aspirin C
4. Paralen hot drink
5. Coldrex horký nápoj citron s medem
6. Modafen
7. Orofar
8. Septolete
9. Stopangin
10. Nic
11. Homeopatikum (Oscilococcinum)
11.) Čtete příbalovou informaci?
1. Ano
2. Ne
12.) Za jak dlouho se začne projevovat zlepšení Vašeho zdravotního stavu?
1. Za 1 den
2. Za 2 dny
3. Za 3 dny
4. Za 4 dny
5. Za více než 4 dny
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13.) Jaké účinky na Vás zakoupený přípravek má?
1. Snížení teploty
2. Úleva od kašle
3. Úleva od rýmy
4. Potlačení bolesti svalů a kloubů
5. Úleva od bolesti v krku
6. Žádné
14.) Za jak dlouho vyhledáte pomoc lékaře, pokud se stále necítíte lépe?
1. Ihned po nástupu obtíží
2. Pokud nezabere vlastní léčba
3. Za týden
4. Nikdy
15.) Užíváte vitaminy?
1. Ano
2. Ne
16.) Jaké vitaminy užíváte?
1. Vitamin C
2. Multivitaminové přípravky
3. Vitamin B
4. Syntetické vitaminy neužívám, preferuji přírodní zdroje (ovoce a zelenina)
5. Nic z výše uvedeného
17.) Z jakého zdroje se nejčastěji dozvídáte o léčivých přípravcích?
1. Z televize
2. Z radia
3. V lékárně
4. U lékaře
18.) Přesvědčí Vás výše uvedený zdroj o koupi léčivého přípravku?
1. Ano
2. Ne
19.) Jakou terapií podporujete své léčení proti chřipce?
1. Vypotím se v posteli
2. Piji čaj s citronem a medem
3. Při zvýšené teplotě používám zábal
4. Piji cibulový čaj
5. Užívám více česneku a cibule
6. Jiné (prosím vypsat)
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Manuál pro vyplnění dotazníku
Pro každou otázku označte odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje, nebo je Vám nejbližší.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud označíte v jedné otázce odpovědí více, budou tyto
odpovědi brány jako rovnocenné a žádná možnost nebude upřednostněna. Je nutné
odpovědět na každou otázku.
Děkuji za vyplnění, spolupráci a dodržení manuálu
Lucie Schreinerová
Příloha číslo 2 – Vybrané volně prodejné léčivé přípravky
Paralen 500

Obr.č.2 [zdroj www.eshop.zdravmat.sk, 4]



Výrobce: Zentiva a.s


Složení: 1 tableta obsahuje paracetamolum 500 mg, předbobtnalý kukuřičný škrob,
povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina stearová



Farmakoterapeutická skupina: antipyretikum, analgetikum, anilidum



Indikace: horečka, bolesti zubů, svalů, hlavy, neuralgie, bolestivá menstruace



Nežádoucí účinky: léčivý přípravek bývá velmi dobře snášen, ojediněle se může
vyskytnout kožní alergie, nucení na zvracení, vzácně zúžení průdušek, porucha
jaterních funkcí a krvetvorby



Kontraindikace: hypersensitivita na léčivou nebo pomocnou látku, hepatální
insuficience, akutní hepatitida, těžká hemolytická anémie[www.sukl.cz; 2a]

Acylpyrin

Obr.č.3 [zdroj www.coolplaneta.com, 3]



Výrobce: Herbacos-Bofarma



Složení: jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg, bramborový škrob,
mastek



Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum



Indikace: bolest hlavy, kloubů, svalů, zubů, neuralgie, snižování teploty hlavně při
onemocnění chřipkového charakteru
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Nežádoucí účinky: bolesti břicha, pálení žáhy, nauzea, zvracení, gastrointestinální
krvácení, perforace apod.



Kontraindikace: přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou, akutní vředová choroba
žaludku nebo dvanáctníku, bronchiální astma, nesmí se podávat dětem a mladistvým
do 16 let [www.sukl.cz; 2b]

Aspirin C

Obr.č.4 [zdroj http://bayer-vpois.cz, 11]



Výrobce: Bayer Bitterfeld GmbH



Složení: 1 tableta obsahuje léčivé látky: acidum acetylsalicylicum 400 mg, acidum
ascorbicum 240 mg, dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan
sodný, kyselina citronová



Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum



Indikace: bolest hlavy, kloubů, svalů, zubů, menstruační bolesti, lehčí artritida,
zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích, při chřipce k úlevě od bolesti a horečky



Nežádoucí účinky: bolesti břicha, pálení žáhy, nauzea, zvracení, gastrointestinální
krvácení, perforace, gastroduodenální vředy



Kontraindikace: přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou, akutní vředová choroba
žaludku nebo dvanáctníku, bronchiální astma, nesmí se podávat dětem a mladistvým
do 16 let [www.sukl.cz; 2c]

Paralen hot drink

Obr.č.5 [zdroj www.lekaren-veronika.sk, 1]



Výrobce: Zentiva a.s



Složení: jeden sáček obsahuje 650 mg paracetamolum a 10 mg phenylephrini
hydrochloridum, sacharosa, dihydrát citronanu sodného, kyselina citronová, kyselina
vinná, přírodní citronové aroma v prášku, aspartam, citronové aroma v prášku,
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předbobtnalý kukuřičný škrob, kyselina askorbová, pigmenty z oddenku kurkumy
dlouhé


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum



Indikace: bolest hlavy, kloubů, svalů, zubů, ucpaný nos, akutní zánět horních cest
dýchacích, sinusitidy



Nežádoucí účinky: agranulocytóza, hemolytická anémie, leukopenie, žloutenka, kožní
alergie



Kontraindikace: přecitlivělost na paracetamol, jaterní nebo těžké renální poškození,
hypertenze, hyperthyreóza, diabetes mellitus, alkoholismus, glaukom, hemolytická
anémie [www.sukl.cz; 2d]

Coldrex horký nápoj citron s medem

Obr.č.6 [zdroj www.lekaren-veronika.sk, 1]



Výrobce: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare



Složení:

jeden

sáček

obsahuje:

paracetamolum

750

mg,

phenylephrini

hydrochloridum 10 mg, acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 60 mg
(odpovídá 58,5 mg acidum ascorbicum), kyselina citronová, sodná sůl sacharinu,
dihydrát citronanu sodného, citronové aroma v prášku, medové aroma v prášku,
karamelové barvivo (E150), kukuřičný škrob, aspartam, sacharóza


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum



Indikace: bolest hlavy, kloubů, svalů, zubů, ucpaný nos, akutní zánět horních cest
dýchacích, horečka, kongesce nosní sliznice, sinusitida



Nežádoucí účinky: trombocytopenie, hemolytická anémie, leukopenie, závratě, kožní
alergie, zvracení, průjem



Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé látky, těžké jaterní poškození, akutní
hepatitida, hemolytická anémie, hypertenze, závažná hypertenze [www.sukl.cz; 2e]
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Modafen

Obr.č.7 [zdroj www.solarisfarm.ro, 6]



Výrobce: Zentiva a.s



Složení: ibuprofenum 200 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg v jedné
potahované tabletě, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa,
předželatinovaný

kukuřičný

škrob,

natrium-lauryl-sulfát,

sodná

sůl

karboxymethylškrobu typ C, povidon 25, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, hypromelosa 2910/03, mastek, oxid titaničitý, makrogol 6000,
simetikonová emulze SE 4


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum, dekongescens



Indikace: rhinitis acuta, nasopharyngitis acuta, catarrus tubae auditive,



Nežádoucí účinky: poruchy krvetvorby, hepatotoxicita, horečka, vyrážka, retence
sodíku



Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky, hypertrofie prostaty,
těžká hypertenze, závažná hypertenze, kardiomyopatie, diabetes mellitus, glaukom
[www.sukl.cz; 2f]

Orofar

Obr.č.8 [zdroj www.magister.sk, 12]



Výrobce: NOVARTIS s.r.o.



Složení: benzoxonii chloridum 1 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 1 mg,
sorbitol, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, kukuřičný škrob, dihydrát sodné
soli sacharinu, chlorid sodný, pomerančové aroma, magnesium-stearát, kyselina
citronová.



Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum
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Indikace: léčba zánětu ústní dutiny a hrdla, bolesti v krku, faryngitida, laryngitida,
stomatitida



Nežádoucí účinky: lehké místní přechodné podráždění, kožní vyrážka, otok obličeje a
hrdla



Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky, nedoporučuje se
podávat dětem mladším 4 let [www.sukl.cz; 2g]

Septolete

Obr.č.9 [zdroj www.septolete.com, 14]



Výrobce: KRKA, d.d.



Složení: menthae piperitae aetheroleum 1 mg, eucalypti aetheroleum 0,6 mg,
mentholum 1,2 mg, thymolum 0,6 mg, benzalkonii chloridum

1 mg, monohydrát

laktosy, tekutý parafin, glycerol, panenský ricinový olej, sorbitol, tekutá glukosa,
magnesium – stearát, chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E132), oxid titaničitý
(E171), voskové leštidlo, povidon, dimetikonová emulse, sacharosa


Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum



Indikace: léčba lehkého zánětu v ústní dutině a hltanu, stomatitida, gingivitida



Nežádoucí účinky: gastrointestinální poruchy, nevolnost průjem, vyrážka



Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky, nedoporučuje se
podávat dětem mladším 4 let [www.sukl.cz; 2h]

Stopangin

Obr.č.10 [zdroj http://monka.hysteria.cz, 15]



Výrobce: Teva Czech Industries s.r.o



Složení: hexetidinum 1 mg v 1 ml, monohydrát sodné soli sacharinu, monohydrát
kyseliny citronové, ponceau 4R, polysorbát 60, badyáníková silice, blahovičníková
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silice, levomenthol, methyl-salicylát, sasafrasová silice, ethanol 96%, silice máty
peprné, hřebíčková silice, čištěná voda.


Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum, stomatologicum



Indikace: léčba lehkého zánětu v ústní dutině a hltanu, stomatitida, gingivitida



Nežádoucí účinky: bolest, pálení, svědění jazyka, změna chuti a čichu, zvracení



Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky, nepodávat dětem
mladším 6 let [www.sukl.cz; 2i]

Oscilococcinum

Obr.č.11 [zdroj www.boiron.cz, 7]



Výrobce: BOIRON CZ



Složení: v 1 dóze s 1 g perorálních globulí je anas barbariae, hepatis et cordis
extractum 200 K na 0,01 ml, sacharóza, monohydrát laktózy



Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum



Indikace: homeopatický přípravek tradičně užívaný při chřipkových stavech



Nežádoucí účinky: žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány



Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky [www.boiron.cz; 7]
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