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Úvod  
 
Těhotenství je dnes stále častým a probíraným tématem, se kterým se lékaři a ostatní 

zdravotníci setkávají. Hlavním cílem této práce je seznámit těhotné ženy 

s problematikou bezpečnosti užívání volně prodejných léčivých přípravků v tomto 

období, podat souhrn užívaných léčivých přípravků a možností ke zmírnění nejčastějších 

obtíží, které ženy v průběhu těhotenství doprovází. 

Tato absolventská práce je strukturována do dvou částí. V teoretické části jsou 

prezentovány poznatky o průběhu těhotenství. Dále pak o bezpečnosti léčiv, která lze 

v průběhu gravidity užívat. Hlavní bod teoretické části je věnován nejčastějším 

zdravotním komplikacím. Patří sem: bolest, horečka, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, 

nadýmání, hemoroidy, vaginální infekce a pálení žáhy. Tato část také uvádí, jaké 

možnosti těhotné ženy mají v oblasti volně prodejných léčivých přípravků. Možnosti 

léčby těchto obtíží nejsou zaměřeny jen na volně prodejné léčivé přípravky, ale také na 

režimová opatření a alternativní metody. Ve své práci se zaměřuji na metody 

homeopatie, fytoterapie a aromaterapie. Práce se zabývá nejvyužívanější skupinou léků 

v těhotenství, jejich výhodami a nevýhodami, hlavně jejich bezpečností užívání. 

V praktické části jsou zpracovány údaje, které byly získány pomocí 

dotazníkového šetření. Důležitou částí praktického výzkumu je zjistit, jaké těhotenské 

obtíže ženy nejvíce pociťují a hlavně, jakým způsobem, a zda vůbec je řeší pomocí volně 

prodejných léků nebo se spíše zaměřují na alternativní způsob léčby. Výstupem této 

práce budou také zpracované tabulky se stručným přehledem volně prodejných léčivých 

přípravků, které by mohly pomoci těhotné ženě při řešení jakýchkoliv těhotenských 

problémů. 
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1 Cíle absolventské práce 
 

1.1 Hlavní cíl  
 
Seznámit s problematikou užívání volně prodejných léčivých přípravků v průběhu 

těhotenství, zpracovat souhrn nejčastěji užívaných léčivých přípravků a nastínit 

možnosti, které těhotné ženy mají ke zmírnění některých obtíží v období gravidity. 

 

1.2 Dílčí cíl 
 
Zmapovat nejčastější obtíže, které se v průběhu těhotenství vyskytují a zjistit způsob 

léčby, který ženy během obtíží preferují. 

 

1.3 Dílčí cíl 
 
Význam farmaceutického asistenta v péči o gravidní pacientky aneb jak důležitou roli 

zastává farmaceutický asistent v péči o těhotné. 
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2 Teoretická část 

2.1 Fyziologie těhotenství a vývoj plodu 

 
Při oplození (fertilizaci) dochází ke splynutí vajíčka a spermie. Po oplození se vajíčko 

ihned opakovaně začíná dělit. Putuje vejcovodem dále do dělohy, kde se 6. až 9. den po 

oplodnění uhnízdí. Tímto nastává počátek a stvoření nového samostatného lidského 

života. Buňky vzniklého zárodku se od sebe začnou postupně odlišovat a vytvářejí základ 

pro jednotlivé orgány. Tento proces je ukončen v prvním trimestru. V dalším období plod 

roste a dochází k dozrávání orgánů. Těhotenství trvá celkem 40 týdnů a je rozděleno do 

tří trimestrů. Délku těhotenství lékař určuje od prvního dne poslední menstruace, 

přibližně 14 dní před oplodněním. (8,10) 

Prvním a nejčastějším příznakem těhotenství je vynechání menstruace, dále to 

mohou být: napětí a bolest v prsou, únava, časté nucení na močení, nevolnost  

a zvracení. (8,10) 

Potvrzení těhotenství je založeno na základě detekce HCG hormonu (human 

chorionic gonadotropin) tj. proteinový hormon produkovaný embryem. Těhotenské 

testy jsou založené na detekci tohoto hormonu, a tudíž potvrzují těhotenství, většinou 

8-10 dní po oplodnění vajíčka. HCG udržuje stěny dělohy dostatečně vyvinuté pro 

udržení embrya. (8,10) 

Těhotenství končí porodem. Porod lze rozdělit do tří fází: 1. fáze: otvírací, 2. fáze: 

samotný porod plodu, 3. fáze: porod placenty a plodových obalů. Postnatální neboli 

poporodní období začíná ihned po narození a trvá přibližně 6 týdnů. (8,10) 

 

2.2 Základní změny a vývojové fáze embrya a plodu 
 

1. týden – buněčné dělení a uchycení v děloze 

2-3.týden – zárodek placenty, tvorba základů některých orgánových soustav 

4-8. týden – první náznaky cév a srdce, tvorba končetin, ohýbání embrya 
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3. měsíc – prsty jsou již viditelné, chrupavčitý základ kostry, začínají se 

diferencovat pohlavní orgány, vývoj placenty je dokončený, plod je 9 cm 

dlouhý, 20g 

4. měsíc – jemná kůže pokrytá jemnými chloupky, plod je 16 cm dlouhý, 120 g 

5. měsíc – na hlavičce se objevují vlasy a na prstech nehty, plod je 25 cm dlouhý, 

250g, těhotná vnímá pohyby plodu 

6. měsíc – oční víčka jsou rozdělena, plod je 30 cm dlouhý, 600 g 

7. měsíc – v plicích se tvoří surfaktant (umožňuje rozvinutí plic při prvním 

nadechnutí), plod je 35 cm dlouhý, hmotnost 1200 g 

8. měsíc – v chrupavčitém základu kosti se začíná ukládat vápník (osifikace), plod 

je 40 cm dlouhý a hmotnost plodu je 1800 g  

9. měsíc – plod by měl mít všechny známky zralosti, vytvořený podkožní tuk, délka 

plod 48-50 cm a obvyklá hmotnost plodu je 3300-3500 g (8) 

 

 

3  Léky a jejich vliv na těhotenství 
 

I když je v průběhu těhotenství vytvořena tzv. fetoplacentární bariéra, která 

chrání plod před cizorodými látkami a různými metabolity, její ochranný účinek není vždy 

tak významný a k plodu se tak může dostat jak účinná látka, tak jiný nezměněný 

metabolit. Mezi důležité faktory možného nežádoucího účinku léku patří období 

těhotenství, ve kterém byl lék těhotnou ženou užíván. Podle stádia vývoje plodu 

můžeme tato období rozdělit do tří etap, jimiž jsou embryotické, teratogenní  

a fetotoxické. Při podání léků v době prvních 18 dní od oplodnění platí zákon „vše nebo 

nic“, jedná se o tzv. období embryotické. V tomto období nevznikají vývojové vady  

a některé buňky poškozené určitým lékem, jsou schopné ostatní buňky tyto zničené 

zcela nahradit bez ovlivnění dalšího vývoje. Pokud ale chemikálie zničí velké množství 

buněk, pak embryo není schopno dalšího vývoje, zaniká a dochází ke spontánnímu 

potratu. Nejvíce rizikovým obdobím je období organogeneze (vývoj jednotlivých orgánů 

a orgánových soustav a též i placenty) tj. období mezi 18-60 dnem od oplodnění. Léky 

podané v tomto období mohou vyvolat potrat, vznik rozsáhlých malformací nebo trvalý 
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lehký metabolický či funkční defekt, který se může projevit až v pozdějším životě. 

Závěrečným a nejdéle trvajícím obdobím je fetogeneze neboli období růstu. Jedná se  

o období od 60. dne oplodnění až do porodu, přičemž diferenciace orgánů je již 

ukončena a plod dozrává. V tomto stádiu nedochází ke vzniku malformací, může však 

dojít k poruše energetického metabolizmu, k růstové retardaci až k úmrtí plodu. (15,3) 

 

3. 1 Obecné zásady bezpečnosti farmakoterapie v těhotenství 
 

Farmakoterapie těhotných žen je dnes mimořádně citlivým tématem z mnoha důvodů. 

Na jedné straně existuje značná část těhotných žen, která o svém těhotenství ještě neví 

a užívá léky v kritických obdobích vývoje plodu. Dále není prokázán vliv účinku léčiva na 

těhotenství, jelikož u většiny léčiv uvádí farmaceutický průmysl těhotenství jako 

kontraindikaci z důvodu neetičnosti testování léčiv na těhotných ženách. Jakýkoliv léčivý 

přípravek užitý v době těhotenství nebo i před otěhotněním může mít tzv. teratogenní 

účinek. Tímto problémem se zabývá věda studující příčiny a mechanismy vzniku 

vrozených vývojových vad, tzv. Teratologie (od řeckého slova teratos – zrůda). Vývojová 

vada je odchylka od normálního vývoje a stavby těla, či orgánů, jenž vzniká během 

zárodečného vývoje. (15) 

Až 3% novorozenců, kteří se narodili s vrozenou vývojovou vadou, mohou mít toto 

postižení způsobené právě vlivem léků, které byly užívány ženou v době jejího 

těhotenství. Jak už bylo zmíněno, jedná se právě o ženy, které užívají léky v době, kdy 

ještě nevědí, že jsou těhotné. Roste také počet žen, které jsou chronicky nemocné  

a léky musí užívat trvale. Působení léků na plod nemusí mít vždy nežádoucí účinek,  

v některých případech je to potřebné opatření, kdy pomocí léků můžeme 

transplacentárně léčit samotný plod. V dnešní době existuje jen málo léků, o kterých 

můžeme s naprostou jistotou tvrdit, že jejich užívání v období těhotenství je zcela 

bezpečné. (1,3,15) 

U těhotných žen, které dlouhodobě užívají léky při chronickém onemocnění, je 

důležité ověřit, zda preparát není kontraindikován, popřípadě jej podle možností 

vyměnit za jiný preparát bez negativního účinku na plod. Nadále by pacientka neměla 

zahajovat jakoukoliv léčbu bez předchozí konzultace se svým lékařem, kdy je nutné 
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zvážit nezbytnost použití daného léčivého přípravku. Volí se terapeuticky nejnižší účinná 

dávka, pokud možno co nejkratší nutnou dobu. Při vzniku vedlejších účinků je potřeba 

ihned léčbu přerušit a eliminovat tak možný výskyt nežádoucích účinků. (6,15) 

 Při rozhodování o podání léčivého přípravku v průběhu těhotenství je potřeba 

pečlivě zvážit možné riziko pro plod a těhotnou ženu samotnou. Podávají se léky jen 

nezbytně nutné, správně indikované a v co nejnižších dávkách. Všechny tyto zásady je 

nutné v průběhu těhotenství vždy dodržovat. (1) 

 

3. 2 Klasifikace léčiv  
 
V příloze číslo jedna je pro představu uvedena tabulka s pětistupňovým hodnocením 

léčiv a jejich působením na plod, která je celosvětově nejrozšířenějším hodnocením dle 

americké organizace FDA (Food and Drug Administration). Tato klasifikace byla poprvé 

zveřejněna v srpnu roku 1979. Praktičtější a rozšířenější je australská klasifikace ADEC 

(Australian Drug Evaluation Committee), která byla uvedena v roce 1989. (2) 

4  Volně prodejné léčivé přípravky 
 
Tato absolventská práce se zabývá volně prodejnými léčivými přípravky v běžné 

lékárenské praxi. Je tedy důležité definovat odborné termíny, které se v této práci 

vyskytují. 

 

Chalabala (2001, s. 26) definuje tyto termíny následovně:  

„léčivá látka je jakákoliv látka nebo kombinace látek různého původu (lidského, 

živočišného, rostlinného nebo chemického), která je součástí léčivého přípravku  

a je zodpovědná za jeho účinek. Při přípravě léčivého přípravku se stává tzv. účinnou 

látkou, ovlivňuje metabolismus a je nositelem imunologického nebo farmakologického 

účinku.“ (13) 

 

„léčivý přípravek je látka nebo směs látek, prezentovaná tím, že má léčebné nebo 

preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat. Je to látka, kterou lze použít 

u lidí nebo podat lidem, použít u zvířat nebo podat zvířatům. Podání léčivého přípravku 
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se provádí za účelem obnovy, úpravy, ovlivnění fyziologických funkcí za pomoci 

farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku a za účelem stanovení 

diagnózy.“ (13) 

 

„volně prodejný léčivý přípravek je léčivý přípravek vydávaný bez lékařského předpisu.“ 

Je možné ho zakoupit v lékárně či mimo lékárnu např. u prodejců vyhrazených léčiv 

(drogerie, čerpací stanice). V lékárnách na volném prodeji se ještě můžeme setkat 

s různými doplňky stravy a se zdravotnickými prostředky. (13) 

 

„doplněk stravy je označován jako přípravek s vysokým obsahem vitamínů, minerálních 

látek nebo se jedná o látku mající nutriční či fyziologický účinek. Slouží jako doplňky běžné 

stravy. Jejich registrace podléhá SZÚ (státnímu zdravotnímu ústavu), který má za úkol 

posoudit jakým způsobem se přípravek užívá, zdali je přípravek vhodný či nevhodný pro 

těhotné a kojící ženy a pro děti.“ Jelikož se nejedná o léčiva, nesmí být na jejich obalu  

a v jiných materiálech uváděno, že mají léčivý účinek.(13) 

 

„indikace - indikací rozumíme užití léku volně prodejného tak i užití léku předepsaného 

lékařem.“ Indikace tedy udává, k čemu je konkrétní léčivo určeno.(13) 

 

„kontraindikace - jde o případ, kdy je naopak nevhodné léčivo podávat, kdy se léčivo smí 

užívat, ale pouze se zvýšenou opatrností nebo kdy se léčivo nesmí užívat vůbec.“ (13) 

5 Alternativní léčba těhotné ženy 
 
Nastávají i situace, že ne každá nastávající maminka chce řešit své těhotenské problémy 

prostřednictvím léků. Většina těhotných žen bývá při užívání kteréhokoliv léčivého 

přípravku znepokojena a s tím přicházejí i obavy o správný vývoj dítěte. V současné době 

se nabízí několik způsobů, jak řešit těhotenské problémy prostřednictvím alternativní 

medicíny. V této kapitole byly vybrány a popsány metody z dotazníkového šetření, které 

ženy v průběhu těhotenství preferují nejvíce. 
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5. 1 Homeopatie 
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na tzv. pravidle podobnosti a obrazu léku: 

„podobné se léčí podobným“. O rozvoj klasické homeopatie ke konci 18. století se 

zasloužil významný lékárník, lékař a chemik Samuel Hahnemann. Podstatou 

homeopatické léčby je správně nastavit organismus k lepšímu využití vlastního 

imunitního systému. Homeopatické přípravky nejsou toxické a nevykazují žádná rizika 

možnosti výskytu nežádoucích účinků. Aby se zachovala tzv. otiskovací schopnost látek, 

jsou podávané ve velmi nízkých koncentracích, čímž jsou zbaveny toxicity. 

Homeopatické přípravky se vyrábějí z tzv. matečné tinktury, která se opakovaně ředí, 

roztřepává a následně tak vznikají různě ředěné roztoky. Existují dva druhy ředění. Číslo, 

které se uvádí na přípravku, označuje stupeň ředění a písmena CH označují centezimální 

ředění (1:100) dle Hahnemanna. Druhým typem ředění je ředění D (decimální), 

v poměru 1:10. Např. ředění 5CH označuje, že přípravek byl získán pěti postupnými 

ředěními v poměru 1:100. Ředění podléhá následujícímu pravidlu: Čím větší je 

podobnost mezi příznaky pacienta a příznaky, které vyvolává daná látka, tím vyšší ředění 

musí být použito a naopak. V České republice je bez lékařského předpisu volně k dostání 

ředění 5,9,15,30. Mezi nízká ředění patří 5,9. Za střední ředění je považováno ředění 15.  

Ředění 30,200 a více jsou vysoká ředění se silnějším účinkem. (4,6,9) 

Dle zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. Je homeopatický přípravek definován jako: 

„přípravek, který nemá vlastnosti léčivých přípravků, a látky v něm obsažené nemusejí 

mít vždy prokazatelný léčivý účinek.“ Veškeré homeopatické přípravky v České republice 

podléhají registraci Státním ústavem pro kontrolu léčiv. (16)     

5.1.1 Způsob užívání homeopatických přípravků 
 
Homeopatické přípravky ve formě granulí, tablet, globulí a dražé se rozpouštějí v ústech. 

Časový odstup by měl být přibližně 15-20 minut po jídle a 15 minut před jídlem. Tento 

odstup je potřebný pro dostatečný kontakt se sliznicí dutiny ústní. Lék se nechává zvolna 

rozpustit pod jazykem. Není žádoucí, aby v ústech zůstaly výrazné stopy aromatických 

látek např. mentol, káva nebo cigarety. Přípravky je možné kombinovat současně 

s jinými léky, vhodné je i užívání více homeopatických přípravků současně. (4,17) 
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5.1.2 Výhody a nevýhody homeopatie v těhotenství 
 
Homeopatické léky jsou vhodné pro těhotné a kojící ženy a mohou je užívat i děti od 

novorozeneckého věku. Jsou bezpečné, nejsou toxické a nepředstavují žádné riziko 

výskytu možných nežádoucích účinků. Mezi další výhodu je nutné uvést to, že na 

homeopatika nevzniká závislost. Nevýhodou může být obtížný výběr homeopatického 

přípravku. Je tedy nutné pacientovi sestavit podrobný popis jeho obtíží. Lék by měl být 

„ušit“ pacientovi na míru. Nicméně výhodné vlastnosti v užívání homeopatik převládají. 

(4,17) 

 

5. 2 Fytoterapie 
 
Fytoterapie je léčba založená na využití bylinek a rostlin jak v medicíně, tak i v běžné 

lékárenské praxi. Jelikož se jedná o přírodní léčbu, mnoho lidí se domnívá, že je to  

i správná cesta ke zdraví. Je nutné nezapomínat na to, že v přírodě se vyskytují i rostliny 

jedovatého charakteru. Tudíž ne vše, co je přírodní, je pro zdraví důležité. V období 

těhotenství by měla být každá žena opatrná při užívání bylinných čajů, jelikož některé 

mohou zasáhnout i do vývoje plodu. (5) Přehled některých čajů, které jsou během 

těhotenství nevhodné, je uveden v tabulce, v příloze číslo 3. 

Není vhodné jejich dlouhodobé užívání. Každá nastávající maminka by měla 

dodržovat správné dávkování a je na místě bylinné čaje také střídat. Jestliže se 

nastávající maminka rozhodne řešit své obtíže pomocí bylinek a rostlin, popřípadě 

potravinových doplňků s obsahem přírodních léčiv, je důležité, aby své obtíže nejdříve 

konzultovala s gynekologem či lékárníkem. V období těhotenství by se měly omezit  

i běžně používané některé druhy koření např. tymián, šafrán, yzop, libeček, hřebíček, 

skořice, nať petržele, rozmarýn, majoránka, kmín, fenykl, estragon. Nadměrná 

konzumace kořeněných jídel během těhotenství není vhodná i přesto, že jejich působení 

není tak silné jako u nálevů připravovaných z bylin. Některé látky se z léčivých rostlin 

mohou uvolňovat do mateřského mléka a ohrozit tak kojence. Je důležité, aby těhotné 

ženy byly opatrné i v období kojení. (5) 
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V příloze č. 2 se nachází přehled léčivých rostlin, které jsou během těhotenství vhodné  

a seznam léčivých rostlin, které jsou naopak v těhotenství nevhodné se nachází v příloze  

č. 4.  

 

5. 3 Aromaterapie 
  
Léčba pomocí vůní. Jedná se o druh alternativní léčby, která využívá éterické oleje za 

účelem terapie. Aromaléčba by neměla být podceňována, jelikož éterické oleje obsahují 

nadměrně vysoký počet účinných látek, proto jsou jejich vonné esence tak vysoce 

koncentrované. Éterické oleje lze využít k různým koupelím, masážím a k zábalům. (12) 

 

6 Možné potíže v těhotenství 
 

V rámci fyziologických změn je těhotenství provázeno různými „neduhy“, které mohou 

mnoho žen v tomto období trápit. Tento oddíl se zabývá nejčastějšími případy, kvůli 

kterým ženy přicházejí do lékárny. Jsou to především běžné obtíže a těžkosti, které ženy 

v průběhu těhotenství prožívají a které lze léčit pomocí volně prodejných léčivých 

přípravků nebo alternativní léčby. Pokud jsou dobře léčeny a nedochází k žádným 

komplikacím, pak jsou tyto obtíže brány jako normální a přirozené. Z těhotenských obtíží 

byly vybrány ty, které měly největší zastoupení v dotazníkovém šetření. 

 

6.1  Pálení žáhy – pyróza  
 

6.1.1 Charakteristika onemocnění a možné příčiny 
 
Pyróza je velmi častým problémem vyskytující se v těhotenství. Jedná se o pálivý až 

bolestivý pocit za hrudní kostí. Pálení žáhy je vyvoláno zpětným tokem kyseliny ze 

žaludku do jícnu, kde dochází k dráždění sliznice, tento proces je označován jako 

gastroezofageální reflux. Tento děj způsobuje velmi bolestivé příznaky, které mohou 

přetrvávat i řadu hodin. Tímto problémem trpí přibližně 80% těhotných žen a u 25% jde 

o každodenní obtíž. (3,5) 
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 V těhotenství se vyskytují dvě možné příčiny, díky kterým k pálení žáhy dochází. 

Původcem je především vliv hormonů, zejména progesteronu, který snižuje tonus 

svěrače mezi jícnem a žaludkem a zpomaluje tak vyprazdňování žaludku. Další příčinou 

je růst dělohy. Následkem toho, dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku. Možnou příčinou 

jsou i nevhodné stravovací návyky. (6) 

6.1.2 Vhodné a nevhodné volně prodejné léky v těhotenství 
 
Podstatnou část volně prodejných léčivých přípravků tvoří léky, které snižují kyselost 

žaludeční šťávy, tedy zvyšují pH. Konkrétně se jedná o látky simaldrat, hydroxid 

hořečnatý  algedrat, hlinitan hořečnatý, hydrotalcid, uhličitan sodný, vápenatý  

a hořečnatý a v neposlední řadě kyselina alginová. Tyto látky řadíme do skupiny léků 

nazývaných Antacida. Účinek antacid je dán schopností neutralizovat kyselinu 

chlorovodíkovou v žaludku. Jedná se o léky bezpečné a s rychlým nástupem účinku. 

Existují i přípravky, které společně s antacidy obsahují kyselinu alginovou. Ta na sliznici 

žaludku a jícnu vytváří ochranný film a potlačuje tak nepříjemné pocity pálení. Jedná se 

například o přípravky Rennie a Gaviscon. (2,3,6) 

Pokud pálení žáhy přetrvává často a nepřetržitě je možné využití léků ze skupiny 

H2-antihistaminik neboli blokátorů H2 receptorů – Ranitidin a Famotidin. Některé 

publikace uvádějí Ranitidin a Famotidin jako bezpečné. Souhrn údajů o přípravku uvádí, 

že Ranitidin (přípravek Ranisan) má být podávám těhotným ženám pouze tehdy, je-li to 

nezbytně nutné. U Famotidu (přípravek Famosan) je výdej podmíněn předchozí 

konzultací s lékařem. K utlumení žaludeční sekrece slouží mimo jiné i tzv. inhibitory 

protonové pumy, díky nimž dochází k úplnému utlumení sekrece kyseliny 

chlorovodíkové v žaludku. Jedná se o nejúčinnější inhibitory sekrece vůbec. Do této 

skupiny byl zařazen Omeprazol a Pantoprazol. Antagonisté H2 receptorů a inhibitory 

protonové pumpy jsou léčiva tlumící tvorbu a vylučování kyseliny chlorovodíkové 

v žaludku. Obě tyto skupiny patří mezi tzv. Antiulceroza. Bez konzultace s lékařem lze 

tyto léky používat pouze krátkodobě a to po dobu 5-7 dní. Pokud by po pravidelném 

užívání nedošlo ke zlepšení potíží, je nutné konzultovat léčbu s lékařem. Antacida lze 

aplikovat již při obtížích nebo preventivně, kdy lze obtíže očekávat. Užívají se mezi jídly, 

na noc a kdykoliv při obtížích. Není vhodné současně s antacidy podávat jiné léky 

v důsledku sníženého a zpomaleného vstřebávání. Je vhodné dodržet alespoň 
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dvouhodinový odstup po podání antacida. (2,3,18,19) Přehled volně prodejných léčivých 

přípravků se nachází v příloze číslo 5, tabulka B. 

6.1.3 Možná režimová opatření a alternativní léčba 
 
Při krátkodobých, občasných potížích je vhodné nejprve upravit stravu. Žena by měla 

vynechat tučná, kynutá, kořeněná a příliš kyselá jídla. Je dobré nehltat, jíst častěji, menší 

dávky a dodržovat klid při jídle. K nápojům, které vyvolávají pálení žáhy, patří především 

káva, víno, destiláty a perlivé nápoje. Je dobré se vyvarovat příliš dráždivým jídlům  

a nechodit spát ihned po jídle. Doporučuje se spát s vyvýšenou horní polovinou těla, aby 

se snížil návrat žaludečního obsahu do jícnu. I některé stresové situace mohou 

podporovat vznik pyrózy. (5,6) 

Z homeopatických přípravků se nabízí možnost využití přípravku Gastrocynésine, 

kdy se 1 tableta nechá rozpustit v ústech 15 minut před jídlem. Další možností je využití 

přípravku Iris versicolor  v ředění 5 nebo 9 CH a ve stejném ředění i Robiniapseudo-

acacia. U obou přípravků je totožné dávkování, a to 5 granulí 3-4krát denně. (9,14) 

Jako aromaterapeutický přípravek lze použít k jemné masáži obličeje a šíje směs 

éterického oleje s obsahem citronu, pomeranče a máty. Pro zmírnění obtíží je 

doporučeno pít po doušcích fenyklový čaj. (12) 

  

6. 2 Nevolnost a zvracení 
 

6.2.1 Charakteristika onemocnění a možné příčiny 
 
Nevolnost (nauzea) a zvracení (vomitus) jsou v těhotenství nejčastějšími problémy. 

Podle průzkumu se tento problém vyskytuje u 60-80% těhotných žen. Tyto obtíže se 

nejvíce vyskytují v prvních třech měsících těhotenství. V ojedinělých případech mohou 

přetrvávat i déle. Ve většině případů přicházejí tyto obtíže ráno, jednou či dvakrát denně. 

Podle většiny autorů odborných publikací není příčina tohoto onemocnění dosud 

známa. Pravděpodobně může jít o vysokou hladinu steroidních hormonů, která se 

během těhotenství rapidně zvyšuje, Velký vliv má především zvyšující se sekrece 

lidského choriogonadotropního hormonu (hCG) neboli těhotenského hormonu. (1,5) 
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6.2.2 Vhodné a nevhodné volně prodejné léky v těhotenství 
 
Jako první volbu v případě těchto obtíží je možné doporučit přípravky obsahující zázvor 

(Zingiber officinale), který je volně prodejný v kapslích pod názvem Avioplant či Ginger. 

Zázvor je vysoce účinný rostlinný přípravek. Příznivě ovlivňuje nevolnost a zvracení  

a zklidňuje žaludek. Má výrazný účinek – antiflogistický (protizánětlivý), antipyretický 

(snižující horečku) a antiseptický (usmrcující mikroorganismy). V období gravidity by 

neměla být překročena maximální dávka 250 mg sušené práškové formy (vyšší dávky se 

v období těhotenství nedoporučují). Běžně dostupná jsou také zázvorová lízátka 

(Gravipop), či zázvorové bonbony. Užívání přípravků s obsahem zázvoru se doporučuje 

ráno společně s jídlem a zapít dostatečným množstvím vody. (1,5) 

Vhodné je i využití vitamínových přípravků ze skupiny B, zejména vitamínu B6 

(Pyridoxin). Přípravky s obsahem vitamínu B jsou k dostání samostatně nebo jsou 

součástí přípravku pod názvem B-komplex forte. Tento vitamínový přípravek je vhodný 

z důvodu vysokého obsahu vitamínu B6, který výrazně snižuje pocity nevolnosti. (2) 

Vyskytují se i přípravky, které jsou v průběhu těhotenství kontraindikovány. 

Jedná se např. o přípravek Kinedryl s účinnou látkou moxastini teoclas a coffeinum 

anhydricum, i když většina autorů tento přípravek v průběhu těhotenství a laktace 

doporučuje. V souhrnu údajů o přípravku je těhotenství a laktace kontraindikací. (1,5) 

Přehled volně prodejných léčivých přípravků při nevolnosti a zvracení se nachází 

v příloze číslo 5, tabulka A.  

 

6.2.3 Možná režimová opatření a alternativní léčba 
 
Některá prostá opatření může těhotná žena udělat sama a to ještě dříve než jí je 

doporučen některý léčivý přípravek. Je dobré vyvarovat se těžkým, tučným kořeněným 

jídlům, upřednostnit studené pokrmy před teplými jídly a omezit příjem velkého 

množství jídla tzn. jíst častěji a v malých dávkách. Je důležité nevynechávat snídani  

a ráno je dobré sníst pár piškotů. Často pomáhá podávat po lžičkách i vychlazenou coca-

colu. Protože některé těhotenské hormony snižují hladinu krevního cukru, je zapotřebí 

ji zvýšit tímto opatřením. Při zvracení dochází ke ztrátě vody, je tedy důležité 

nezapomínat na dostatečný pitný režim. Z léčivých rostlin je vhodný již zmíněný zázvor. 

Je možné i využití čaje z meduňky a v malém množství mátový čaj. (5) 
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Z homeopatik se nabízí možnost využití homeopatického přípravku Sepia 

officinalis 9 nebo 5 CH a to zejména v případech, kdy je těhotná žena přecitlivělá na 

zápach z některých jídel. V případě zvracení po jídle, kdy se kombinují kyselé, sladké  

a slané chutě se také nabízí možnost využití Sepia officinalis. Další možností je přípravek 

Cocculine složený z více účinných látek. Podávají se dvě tablety 3x denně. Ipecacuanha 

(Ipeca) 9CH, která po zvracení nevede k úlevě, ale chuť k jídlu zůstává zachována  

a současně je nevolnost doprovázena nadměrným sliněním. Ignatia amara se používá 

zejména u přecitlivělosti na zápach z jídel. (4,6,9).  

Aromaterapie při nevolnosti a zvracení nabízí možnost využití éterických olejů 

k přivonění. V těhotenství je citlivost čichu zvýšená, tudíž je doporučeno mít lahvičku 

s éterickými oleji neustále při sobě. Osvědčené jsou oleje z bergamotu, mandarinky, 

neroli, grapefruitu, máty a citronu. Oleje je možno využít i jinak např. přidáním pár kapek 

do aromalampy, popřípadě ráno do vody na mytí. (12) 

 

6. 3 Zácpa, průjem a nadýmání 
 

6.3.1  Zácpa - charakteristika onemocnění a možné příčiny 
 
Zácpa (Obstipace) je definována jako nepravidelné a méně časté vyprazdňování tuhé 

stolice, tj. méně než jedna stolice za tři dny. Zácpa postihuje přibližně 20% obyvatelstva 

s častějším výskytem u žen než u mužů. V době těhotenství její četnost poměrně vzrůstá. 

Zácpa se může objevit v těhotenství hned na začátku a přetrvávat až do porodu, podílí 

se na ní několik faktorů. Působením hormonů dochází ke snížení střevní peristaltiky 

neboli pohybu střev. Další příčinou je rovněž rostoucí děloha, které utlačuje orgány 

v dutině břišní. Stlačuje střeva a konečník, čímž dochází ke zpomalenému 

vyprazdňování. V mnoha případech je možnou příčinou zácpy farmakologická léčba. 

Nejčastěji se jedná o přípravky s obsahem železa, které je pro zdárný průběh těhotenství 

nezbytné, ale jeho vedlejším účinkem je právě zácpa. Dále se jedná o přípravky ze 

skupiny antacid, antiemetik, hypnotik, sedativ a nadměrné užívání laxativ. (1,2,5) 

 



23 

 

 

6.3.2 Vhodné a nevhodné volně prodejné léky při zácpě 
 
Laxativa jsou léčivé přípravky urychlující prostup potravy střevem a usnadňují tím tak 

jeho vyprazdňování. V době těhotenství by se laxativa měla podávat až po vyčerpání 

všech možných dietních a režimových opatření. Vždy volíme postup od co nejšetrnějších 

přípravků. První volbou k rychlé úlevě mohou být tzv. glycerinové čípky – Suppositoria 

glyceriny. Účinek nastupuje do 10-20 minut po aplikaci, díky osmoticky působícímu 

laxativu glycerolu, který má změkčující a šetrný účinek. Čípky lze užívat po celou dobu 

těhotenství. Je nutné ale každou těhotnou ženu upozornit, že není vhodné užívat léčivý 

přípravek déle než jeden týden, a to z důvodů možného návyku způsobu vyprazdňování. 

Doporučená dávka je jeden čípek při obtížích, v případě potřeby lze aplikovat i několikrát 

denně. Při krvácejících hemoroidech, které nejsou v těhotenství výjimkou, by žena měla 

tuto možnost vynechat. V tomto případě se nabízí možnost využití laktulozy. Je to 

sacharid, který se po perorální aplikaci nevstřebává. Dostává se až do tlustého střeva, 

kde je pomocí střevních bakterií štěpena na produkty vedoucí k rychlejšímu 

vyprazdňování. Laktulozu je možné užívat po celou dobu těhotenství. U žen s cukrovkou 

a intolerancí laktulozy je nutná obezřetnost. V lékárnách je možné laktulozu zakoupit 

pod obchodními názvy Duphalac, Lactulosa Biomedica, Lactulose AL. Podle některých 

publikací je laktuloza uváděna jako lék první volby. (2,6) 

 Poslední možností léčby zácpy se nabízejí tzv. kontaktní laxativa, která by měla 

být podávána jako poslední volba, ve chvíli kdy mírnější laxativa selhávají. Mezi kontaktní 

laxativa řadíme bisakodyl, pikosíran sodný a list nebo plod senny. Pikosíran je účinná 

látka obsažená v laxativech, jako jsou Guttalax, Regulax a Laxygal. Při dlouhodobém 

podávání této skupiny laxativ je riziko vzniku závislosti. Bisakodyl je obsažen 

v preparátech Fenolax a Dulcolax. U těchto přípravků je užívání v období těhotenství 

možné pouze na základě doporučení lékaře. Přípravky je možné užívat v období kojení. 

Pokud ale tyto léčivé přípravky ženě doporučíme, měli bychom jí upozornit na možné 

riziko vzniku závislosti při dlouhodobém podávání a vysvětlit jí nežádoucí účinky. (1,2,3) 

V příloze číslo 5, tabulka C se nacházejí nejčastější léčivé přípravky k léčbě zácpy 

v období těhotenství.  
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 6.3.3 Možná režimová opatření a alternativní léčba při zácpě 

 

Při léčbě zácpy by měla být na prvním místě úprava jídelníčku a změna nesprávného 

životního stylu. Pravidlem bývá na prvním místě zajistit dostatečný přísun tekutin. 

Doporučený denní příjem jsou dva až tři litry tekutin. Vhodné jsou zejména slabě 

mineralizované vody s vysokým obsahem hořčíku a projímavým účinkem. Mezi vody, 

které jsou určené především k léčbě zácpy, patří Šaratice a Zaječice. Je ovšem nutné 

dávat pozor na konzumaci ve velkém množství. Nejsou to vody určené pro každodenní 

příjem. Užívají se zejména ráno nalačno a pouze několik desítek mililitrů.  

Nabízí se i možnost volby džusů s obsahem vlákniny. Je vhodné omezit nebo raději zcela 

vyloučit černý čaj a kávu. (5) 

 Na druhém místě je pravidelný a dostatečný přísun vlákniny, která je obsažená 

hlavně v zelenině, ovoci, v celozrnných potravinách a ovesných vločkách. Vhodná jsou 

také některá olejnatá, lněná, sezamová a dýňová semínka. Pokud je těhotné ženě 

nabídnut přípravek s obsahem práškové vláknina tzv. Psyllium, je důležité upozornit 

těhotné na dostatečný pitný režim. V případě nedostatečného pitného režimu hrozí 

zhoršení projevů zácpy. Dále se nabízí možnost využití přípravku Fructolax,který je 

složený především z fíků, datlí, tamarindu, reveně a jogurtové kultury. Tyto látky účinkují 

jak v terapii obstipace, tak zároveň upravují střevní mikrofloru. Příklady některých 

doplňků stravy jsou uvedeny v příloze číslo 5 tabulka C. Je důležité nezapomínat na 

dostatečný pohyb a využití různých sportovních aktivit či některá cvičení pro těhotné 

ženy. (2,5) 

 Z alternativní léčby se nabízí osvědčená Těhotenská směs. Skládá se z kopřiv, 

kontryhele, listů maliníku, třezalky, meduňky, řebříčku a přesličky. Byliny obsažené 

v této směsi podporují správnou funkci střev a zajišťují přirozenou střevní mikroflóru. 

(12)     
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6.3.4 Průjem 
 
Průjmem rozumíme příliš časté vyprazdňování řídké stolice více než třikrát denně. 

Průjem rozdělujeme na akutní a chronický. Příčinou akutního průjmu jsou bakteriální 

nebo virové infekce či některé dietní chyby. Příčinou chronického průjmu mohou různá 

onemocnění střev, slinivky břišní, jater a žlučníku. V těhotenství je nejčastější příčinou 

průjmu změna hladiny hormonů, zejména progesteronu. Průjem mohou způsobovat  

i některé druhy léků. (5) 

V léčbě průjmů se uplatňuje několik skupin léků např. střevní adsorbencia. Jsou 

to nevstřebatelné látky s velkým aktivním povrchem, na který se vážou různé toxiny. 

Mezi střevní adsorbencia, která je možné užívat v těhotenství, řadíme živočišné uhlí 

(Carbo medicinalis, Carbosorb) a diosmektit (Smecta). Méně vhodná jsou tzv. opioidní 

obstipancia neboli léčiva zpomalující činnost střev. Mezi zástupce patří loperamid 

(Imodium) a difenoxylát (Reasec). Nejbezpečnější skupinu látek představují  

tzv. probiotika. Jedná se o bakterie mléčného kvašení rodů Lactobacillus  

a Bifidobacterium. Velkým zdrojem těchto živých bakterií je jogurtová kultura. Léky  

a doplňky potravin s obsahem mléčných bakterií jsou v období těhotenství bezpečné 

zejména při průjmu, při syndromu dráždivého tračníku nebo po léčbě antibiotiky, kdy 

napomáhají obnovit střevní mikroflóru narušenou antibiotiky. Mezi léčivé přípravky 

patří Hylak forte. (2,5) 

V době průjmu je vhodné spíše konzumovat potraviny jako např. suchary, suché 

pečivo, mrkev, jablka, slané nemastné polévky a kuřecí maso. Naopak se doporučuje 

vypustit tučná, smažená a kořeněná jídla. Základem léčby průjmu je dostatečný pitný 

režim v množství až čtyř litrů denně. Doplní se tak ztracené tekutiny, protože odvodnění 

je velmi závažná komplikace při průjmech. (2,5) 

 

6.3.5 Nadýmání 
 

Nadýmání je charakterizované zvýšeným množstvím plynu ve střevech, které je 

doprovázeno pocity tlaku, napětí a bolesti v břiše. Existují léčivé látky, které upravují 

prostředí v tenkém i tlustém střevě, odstraňují tlak a napětí, které vzniklo na základě 

plynatosti. Jedná se o látky, které patří mezi tzv. silikony, dimetikon a simetikon.  
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Jsou to látky, které se po peorálním podání nevstřebávají a tudíž jsou v těhotenství 

tolerovány. Z léčivých přípravků lze doporučit např. Espumisan či Sab simplex. Je vhodné 

dodržovat i různá režimová opatření. Konkrétně je doporučeno jíst pomalu a po menších 

dávkách, pravidelně se hýbat, vyhýbat se stresu a omezit potraviny, které nadýmají 

(luštěniny, cibule, česnek, zelí, kapusta, květák, brokolice, mrkev, švestky, hrušky, 

meruňky, kynuté pečivo, mléčné výrobky) a pokud možno, je i dobré se vyhnout 

perlivým nápojům. Při nadýmání je možné využít i fenyklový čaj nebo čajové směsi s jeho 

obsahem. (2,3,4,5) 

 

6. 4 Vaginální infekce 
 

6.4.1 Charakteristika onemocnění a možné příčiny 
 
Nejčastějším gynekologickým onemocněním je tzv. kvasinková dysmikrobie neboli 

poševní zánět způsobený kvasinkami. Jedná se o stav, kdy je narušen poševní ekosystém. 

Toto onemocnění se projevuje pálením či svěděním na zevních genitáliích, typickým 

bělavým, hrudkovitým výtokem bez zápachu a bolestmi, např. bolesti při pohlavním 

styku-dyspareunie a bolesti při močení-dysurie. Hlavní příčinou onemocnění jsou 

především patogenní bakterie (streptokoky, enterokoky, gonokoky a kvasinky) 

Z kvasinek je to nejčastěji Candida albicans. Je důležité udržovat fyziologické pH poševní 

sliznice, které se pohybuje v rozmezí mírně kyselých hodnot (3,8-4,2). Poševní 

prostřední je přirozeně osidlováno mikroorganismy rodu Lactobacillus. Jsou to tzv. 

bakterie mléčného kvašení, které zajišťují samočistící schopnost poševního prostřední  

a chrání ho tak před škodlivými mikroorganismy. Další příčinou vzniku vaginální infekce 

je především zvýšená hladina pohlavních hormonů zejména estrogenů, které 

napomáhají přilnutí kvasinek k poševní sliznici a jejich množení. V 90 % případů se jedná 

o vaginální infekci způsobenou kvasinkou Candida albicans, mluvíme potom  

o nejčastějším onemocnění o tzv. kandidóze.(2,4) 
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6.4.2 Vhodné a nevhodné volně prodejné léky v těhotenství 
 
Jako první volba při vaginálních infekcích jsou nejčastěji využívány léky proti 

kvasinkovým, plísňovým nebo bakteriálním infekcím – antimykotika, antiseptika, 

antibiotika. K léčbě kvasinkové infekce, která je v těhotenství nejvíce diagnostikována, 

se využívají lékové formy, pouze pro lokální aplikaci. Bez předchozí konzultace  

s lékařem nebo po poradě s lékárníkem, lze doporučit mírné antiseptikum Globulus cum 

natrio tetraborico. Jedná se o vaginální globule, které mají antiseptické účinky a potlačují 

tak růst kvasinek. Hluboko do pochvy se zavádí 1 vaginální globule denně, nejlépe na 

noc, v poloze na zádech, po dobu 6 až 10 dní. V 1. trimestru lze ještě doporučit nystanin. 

Jedná se o léčivou látku, která je obsažená v masti s názvem Fungicidin. Používá se 

k zevní aplikaci genitálií 2 – 3 krát denně. V druhém a třetím trimestru lze mast aplikovat 

i do pochvy. (4,7) 

 Antimykotika jsou léky, které potlačují růst patogenních hub, působí 

fungistaticky, (zpomalují nebo zastavují jejich růst) až fungicidně (usmrcují je). Z volně 

prodejných léčivých přípravků k léčbě vaginálních mykóz je dostupný klotrimazol  

a ekonazol. Aplikují se buď ve formě vaginálních tablet, globulí, krému, a to buď do 

pochvy, nebo na zevní oblast genitálu. Jsou dostupné i v kombinovaných baleních tzv. 

combi pack (krém a vaginální globule). (2,7) Přehled jednotlivých volně prodejných 

přípravků s obsahem clotrimazolu a ekonazolu je uvedený v příloze číslo 5, tabulka D.  

 Benzydamin je nesteroidní antiflogistikum, tedy látka s protizánětlivým, 

analgetickým a protiedémovým účinkem. Tato účinná látka je dostupná ve volně 

prodejném přípravku nazývaném Rosalgin. Aplikace probíhá prostřednictvím irigátoru. 

Jedná se o nádobku, která se před aplikací omývá teplou vodou a následně vysuší. 

Irigátor se naplní půl litrem roztoku a na něj se našroubuje nástavec, který se opatrně 

vsune do pochvy a nádobka s roztokem se stlačuje do vyprázdnění. Benzydamin má 

zároveň dobrý antibakteriální účinek. Z toho vyplývá, že lze přípravek využít k léčbě 

zánětlivých onemocnění ženských pohlavních orgánů (vulvovaginitida a cervitida) nebo 

je používán k výplachům pochvy při běžné ženské hygieně. (2,4,7) 

 Tyto léčivé přípravky je dobré užívat s velkou opatrností a pouze na základě 

předchozí konzultace s lékařem. V této problematice je velmi zásadní podmínkou 

stanovení správné diagnózy, která je důležitá pro zdárný cíl léčby. (2,4) 
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6.4.3 Možná režimová opatření a alternativní léčba 
 

Aby se předešlo vaginálním infekcím, je doporučeno těhotným ženám nosit vzdušné 

bavlněné oblečení a spodní prádlo. Preferuje se také nošení sukní a šatů, před nošením 

neprodyšných kalhot. Je vhodné dodržovat správný hygienický režim tj. denně se mýt, 

nejlépe mýdlem bez parfemace a barviv. Také lze doporučit mycí gely s obsahem 

kyseliny mléčné nebo lactobacilů. (12) 

 Dodržování diety hraje také významnou roli při prevenci před mykotickými 

infekcemi. Dieta spočívá v omezení jednoduchých cukrů, které vytvářejí živnou půdu pro 

mykotické činitele. Mezi nevhodné potraviny patří např. jídla s větším množstvím 

sacharidů (bílá rýže, potraviny z bíle mouky, konzervy). Základem by naopak měla být 

zelenina, celozrnné pečivo, všechny druhy masa kromě vepřového a mléčné výrobky. 

(5,12) 

 Pro udržování přirozeného poševního prostředí jsou vhodná tzv. poševní 

eubiotika. Jedná se o léky, které udržují přirozené vaginální prostředí. Lactobacily, které 

normálně osidlují poševní prostředí, jsou zodpovědné za ochranu prostředí před 

škodlivými mikroorganismy. Na našem trhu je k dostání přípravek Fermelac vaginal, 

který obsahuje především bakterie rodu Lactobacillus. K dispozici jsou také formy 

v podobě kapslí Gynokaps a Gynolact. K obnovení fyziologické pH v pochvě je možné 

využít i přípravky obsahující kyselinu mléčnou (Lactacyd femina), kyselinu askorbovou 

(Feminella Vagi C, Vitagyn C) nebo kyselinu hyaluronovou ke zvlhčení poševní sliznice 

(Cicatridina). Lze doporučit i kosmetické přípravky na bázi čajovníkového oleje – Tea tree 

oil. Přípravek Femigel Australian bodycare s obsahem čajovníkového oleje je přírodní 

antiseptický olej používaný k léčbě kvasinkových a bakteriálních infekcí. Udržuje správné 

vaginální prostředí a vlhkost. Je vhodný i jako prevence před a po návštěvě sauny  

či bazénu a je oblíbenou složkou lubrikačních gelů. (2,4) 

 Jako další podpůrnou a doplňkovou léčbou mohou být přípravky s obsahem aloe 

vera, extrakty z grapefruitového jadérka, extrakt z lopuchu většího, sojové isoflavony 

(jetel červeny), růžové extrakty, chlorhexidin, a výtažky z česneku. (4) 
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6. 5 Hemoroidy 
 

6.5.1 Charakteristika onemocnění a možné příčiny 
 
Hemoroidy jsou onemocněním žil v oblasti konečníku a řitního otvoru, provázené 

nepříjemným svěděním, bolestivostí a krvácením. Vznik hemoroidů v těhotenství má 

několik možných příčin. Jednou z nich je nepravidelné vyprazdňování (zácpa, průjem), 

nedostatek pohybu a zvýšený nitrobřišní tlak v důsledku rostoucí dělohy. (6) 

 

6.5.2 Vhodné a nevhodné volně prodejné léky v těhotenství 
 
Pokud těhotná žena trpí hemoroidy, je na prvním místě vhodné doporučit přípravky 

z dubové kůry (Quercus cortex). Obsahuje třísloviny, které jsou význačné pro svůj 

adstringentní (svíravý, stahující) účinek a působí mírně antisepticky. Je využívána ve 

formě čajové směsi, která je vhodná ke koupelím či k obkladům. Oblíbenou formou je 

také gel, se stahujícím a chladivým účinkem. Dalším přípravkem, který je vhodný 

v těhotenství, především pokud se hemoroidy vyskytnou již v prvním trimestru je 

Preparation H. Tento přípravek obsahuje extrakt z kvasnic a žraločího oleje. Extrakt 

z kvasnic urychluje proces hojení a žraločí olej má značný hojivý účinek díky vysokému 

obsahu nenasycených mastných kyselin a značnému množství vitamínu A a D. Na českém 

trhu je prodáván ve formě masti, která se aplikuje 2-3krát denně a ve formě čípků se 

aplikuje ráno a večer jeden čípek. Aplikaci je vhodné provádět nejlépe po stolici. (2,20) 

 Další přípravek vhodný v těhotenství je Spofax. Tento přípravek lze užívat pouze 

krátkodobě, v nezbytných případech a na základě předchozí konzultace s lékařem. Jeho 

výhodou je obsah účinné látky karboxycelulozy, která má protikrvácivý účinek a obsah 

cinchokainu, který po lokální aplikaci znecitlivuje kůži a sliznice. Aplikace se provádí 

prostřednictvím čípků, ráno a večer, jeden čípek. (2,21) 

 Procto-glyvenol s účinnými látkami tribenosid a lidokain je také vhodný  

na okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti. Přípravek se může používat po třetím 

měsíci těhotenství nebo při kojení za předpokladu správného doporučeného dávkování. 

Tribenosid patří mezi tzv. venofarmaka, která zabraňují propustnosti a lomivosti kapilár. 

Lidokain je lokální anestetikum, které po aplikaci znecitlivuje kůži a sliznici. Aplikace se 
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provádí prostřednictvím masti nebo čípků. (22,23) V příloze číslo 5, tabulka E se 

nacházejí nejčastější léčivé přípravky k léčbě hemoroidů v období těhotenství. 

 

6.5.3 Možná režimová opatření a alternativní léčba 
 
Jako doplněk stravy se nabízejí Bioflavonoidy. Jsou to přírodní látky, které zabraňují 

lomivosti a propustnosti kapilár pro soli a tekutiny. Na trhu se nabízí možnosti využití  

léčivých přípravků např. Venoruton 300, který může být používán od 4. měsíce 

těhotenství nebo různých doplňků stravy s obsahem probiotik (mléčných bakterií). Jsou 

to např. Hemostop ProBio a Veregin. (2,6) 

 Z režimových opatření lze doporučit přijímat dostatečné množství tekutin 

(alespoň dva litry denně), dbát na hygienu konečníku, denně se sprchovat, používat 

vlhčené ubrousky na problémové partie, jíst hodně ovoce, zeleniny, celozrnného pečiva, 

semínek, která obsahují vlákninu a zabraňují tak vzniku zácpy. Dále je doporučen 

dostatek pohybu, pravidelné vyprazdňování a omezení dlouhých stání či sezení. (5) 

 Z homeopatické léčby se nabízí možnost využití přípravků např. Arnica montana  

a Sepia officinalis v ředění 9 CH. Na opravdu bolestivé a krvácející hemoroidy se 

doporučuje užití přípravku Aesculus hippocastanum 5 CH a Hamamelis Virginiana také 

v ředění 5 CH. Všechny tyto přípravky se užívají třikrát až čtyřikrát denně po 5 kuličkách, 

a to až do ústupu potíží. Při pálení, svědění konečníku a bolestivém vyprazdňování je 

vhodná mast Avenoc s aplikátorem. Mast je tedy možno aplikovat i do konečníku. Nanáší 

se třikrát až čtyřikrát denně po opláchnutí konečníku vlažnou vodou. (14) 

 Z aromaterapie se osvědčily éterické oleje, jakými jsou levandule, myrta  

a cypřiš, kdy se smíchá jedna až dvě kapky oleje se solí k vytvoření chladné sedací 

koupele. (12)           
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7 Chřipka a nachlazení v těhotenství 
 
Chřipka patří mezi virové onemocnění, které se obvykle přenáší kapénkovou nákazou. 

Onemocnění má většinou mírný průběh, nebezpečné může být zejména u některých 

oslabených jedinců (staří lidé či jedinci se srdečními poruchami). Antibiotika nemá smysl 

proti tomuto onemocnění užívat, ta se podávají pouze při komplikacích nebo  

u jedinců se závažnějším onemocněním. (1) 

 

7. 1 Léčba rýmy v těhotenství 
 
Rýma je ve většině případů virového původu. Projevuje se zánětem nosní sliznice. 

K léčbě se používají nosní kapky nebo spreje, které odstraňují překrvení nosní sliznice 

tzv. ucpaný nos. Nejčastěji se používají nosní spreje či kapky s obsahem účinných látek 

jako jsou oxymetazolin (Nasivin), xylometazolin (Olynth,Otrivin), nafazolin (Sanorin)  

a tramazolin (Muconasal plus). U léčivých látek xylometazolinu a oxymetazolinu, které 

jsou používané v nosních sprejích, proniká jejich malé množství do krevního oběhu 

matky, proto je zde malá pravděpodobnost poškození plodu. V případě dlouhodobého 

užívání těchto přípravků může dojít ke vzniku závislosti, tudíž je nutné užívat tyto 

přípravky v doporučeném dávkování tj. déle než jeden týden a pouze po předchozí 

konzultaci s lékařem. Za vhodné a bezpečné přípravky v těhotenství lze považovat různé 

spreje s mořskou vodou (Sterimar, Quixx,Vincentka) či přípravky na rostlinné bázi 

s éterickými oleji (Pinigal). Z homeopatik lze doporučit přípravek Coryzalie, kdy se nechá 

každou hodinu rozpustit v ústech jedna tableta. Tento přípravek lze kombinovat  

i s nosními kapkami. Z aromaterapie se nabízí možnost využití éterických olejů jako např. 

oleje z jehličnatých stromů (borovice, jedle, smrk). (1,5) 

7. 2 Léčba kašle v těhotenství 
 
U kašle se jedná o obrannou reflexní akci, která zajišťuje průchodnost dýchacích cest. 

Rozlišují se dva typy kašle, a to buď suchý kašel (bez vykašlávání), nebo vlhký kašel 

(s vykašláváním hlenu). Určení, o jaký druh kašle se jedná, je správným a důležitým 

základem léčby. K tlumení kašle se užívají tzv. antitusika, jejichž užívání v období 

těhotenství je vhodné konzultovat s lékařem či lékárníkem. Jedním z využívaných 

přípravků v těhotenství je Sinecod či Tussin obsahující účinnou látku, butamirat. 



32 

 

Podávání butamirátu v první třetině těhotenství není doporučeno z nedostatku údajů  

o jeho bezpečnosti. Ve 2. a 3. Trimestru by se měly užívat jen v případech, kdy je léčba 

nezbytná a pouze na základě předchozí konzultace s lékařem. Na vlhký kašel lze použít 

různé typy expectoranciíí (léky rozpouštějící hlen). Na doporučení lékaře je možné užívat 

bezpečný acetylcystein (ACC long), pouze omezenou dobu a na základě doporučení od 

lékaře lze užívat přípravky obsahující bromhexin (Bromhexin) a ambroxol (Ambrobene, 

Mucosolvan). Naopak guajfenesin (Guajacuran, Robitussin expektorans) se nesmí užívat 

po celou dobu těhotenství. Jako expectorancia lze využít i některé léčivé rostliny 

například jitrocel, lípa a s opatrností mateřídouška. Čajové směsi lze využít vždy s pomocí 

lékárníka či lékaře. Z homeopatik lze využít sirup Stodal, který je vhodný na suchý i vlhký 

kašel. (1,5) 

7. 3 Léčba bolesti v krku v těhotenství 
 
V případě bolesti v krku, která bývá častým příznakem nachlazení, angín či zánětů 

dýchacích cest, jsou k dispozici přípravky ve formě tablet, sprejů a kloktadel. Na našem 

trhu je k dispozici aminotridekan (obsažen v přípravku Septisan) s dobrým 

antibakteriálním účinkem či chlorihexidin (Septofort pastilky). V těhotenství není 

doporučeno užívat přípravky s obsahem jodu (Jox), jelikož je zde možnost ovlivnění 

štítné žlázy u matky i plodu. Šalvěj je v období těhotenství škodlivá pro plod a může mít 

i teratogenní účinky. Naopak lze doporučit heřmánkový čaj jako kloktadlo a minerální 

vodu Vincentka. K léčbě kašle je nutný dostatečný příjem tekutin, osvědčený je také čaj 

s medem. Med je ovšem nutno přidávat do vlažného čaje, nikoliv horkého, jinak látky 

obsažené v medu ztrácí svůj účinek. Na bolest v krku je doporučován homeopatický 

přípravek Homeogene 9, kdy se podává jedna tableta každou hodinu. (1,2,3,4,5,12,14) 

7. 4 Léčba horečky v těhotenství 
 

Horečka neboli zvýšená tělesná teplota tzv. hypertermie není samotným onemocněním, 

ale projevem aktivity našeho imunitního systému. U člověka se o horečce  mluví tehdy, 

kdy je teplota vyšší než 37 °C. Při teplotě do 38°C není běžné třeba teplotu snižovat,  

ale naopak při teplotě nad 38°C se doporučuje užít lék ke snížení teploty. Při vyšší teplotě  

a jejím dlouhodobém působení hrozí riziko potratu. Při mírnějším zvýšení teploty, může 

horečka způsobit i vrozené vývojové vady. Je důležité užívat léky jen krátkodobě  
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a v doporučeném dávkování. Léčba zvýšené teploty je možná pomocí léčiv – antipyretik, 

která účinně snižují teplotu. V 1., 2. a 3. trimestru lze na horečku bezpečně užít léčivé 

přípravky s obsahem paracetamolu. Ten je účinným lékem k tlumení bolestí různého 

původu tzv. analgetikum a používá se i jako antipyretikum ke snížení zvýšené teploty. 

Maximální denní dávka je 8 tablet (4g). Užívají se 1-2 tablety dle potřeby několikrát 

denně v časovém odstupu nejméně 4 hodin. (5) 

Paracetamol je obsažen v přípravcích Panadol 500, Panadol Novum 500  

a Paralen 500 ve formě tablet, čípků a sirupů. Příklady ostatních léčivých přípravků, které 

jsou během těhotenství nevhodné nebo je lze užít pouze na základě předchozí 

konzultace s lékařem nebo s omezením, jsou uvedeny v příloze číslo 5, tabulka F. 

Tabulka G, v příloze 5 naopak uvádí přípravek, který je vhodný k léčbě horečky 

v těhotenství. Při horečkách je důležitý dostatečný pitný režim, jelikož dochází ke 

ztrátám tekutin. Je třeba se vyhýbat tělesným námahám a vyzkoušet také studené zábaly 

na čelo, ruce a nohy, popřípadě vlažnou sprchu. (2,5) 

8  Shrnutí zásad při léčbě těhotné ženy 
 
Farmakoterapie by měla být vždy racionální. Měla by se dodržovat specifická omezení  

a kontraindikace, ale zároveň by nemělo docházet k bezdůvodnému odmítnutí 

předepsané léčby, protože neléčená nemoc matky může být pro plod větším rizikem než 

samotný léčivý přípravek. Při léčbě ženy je upřednostňována monoterapie, volíme 

přípravky ověřené, déle používané a bezpečné. (16,17) 

9  Práce farmaceutického asistenta  
 
Domnívám se, že práce farmaceutického asistenta je natolik důležitá, jelikož ne každá 

těhotná žena řeší ráda své gynekologické problémy se svým gynekologem, a proto musí 

mít každý farmaceutický asistent základní farmakologické znalosti, umět těhotné ženě 

poradit a doporučit přípravky bez lékařského předpisu. Některé nastávající maminky 

samozřejmě řeší své intimní obtíže se svým ošetřujícím lékařem, ale existuje 

 i část žen, která by nejraději všechny problémy řešila sama prostřednictvím volně 

prodejných léčivých přípravků. V těchto případech je samoléčba možná, ale někdy může 
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přinést i možná rizika zanedbání. Mnohé potíže ustoupí samy, ale u některých  

se těhotné ženy neobejdou bez léků. Je důležité, aby miminko mělo co nejlepší 

podmínky pro svůj zdárný růst a vývoj a zároveň, aby nebylo ohroženo užitím 

nevhodných léků. Tato práce by měla pomoci jak těhotným ženám, tak farmaceutickým 

asistentům zorientovat se v široké nabídce volně prodejných léčivých přípravků, doplňků 

stravy a možností využití alternativní léčby. 
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10   Praktická část 
 

10. 1  Cíl výzkumu dotazníkového šetření 
 
 
V praktické části jsou zpracovány údaje, které byly získány pomocí dotazníkového 

šetření. Důležitou částí praktického výzkumu bylo zjistit, jaké těhotenské obtíže ženy 

nejvíce pociťují a hlavně jakým způsobem a zda vůbec je řeší pomocí volného prodeje 

nebo se spíše zaměřují na alternativní způsob léčby. V neposlední řadě jsem se zaměřila 

na práci farmaceutického asistenta v péči o těhotné ženy, aneb jak důležitou roli v tomto 

směru zastává.  

 

10.2 Metodika sběru dat 
 
Sběr dat byl prováděn formou kvantitativního zpracování pomocí anonymních 

dotazníků. Vzor dotazníku je uveden v příloze číslo 6. Dotazník je strukturován do 11 

otázek různého typu a vyplnění trvalo přibližně 5 minut. Sběr dat pomocí dotazníků 

probíhal v období tří měsíců (říjen 2017 až leden 2018). Celkem bylo rozdáno 120 

dotazníků, které byly distribuovány ve dvou lékárnách v Mariánských Lázních. 

Návratnost dotazníků činila celkem 85 kusů, nicméně použito bylo 82 z nich. Zbytek 

dotazníků byl vyřazen z důvodů neúplného nebo špatného vyplnění. 

 

10.3  Analýza údajů 

 
1. V kolika letech jste poprvé otěhotněla? 

 

 

 

věk  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

počet 1 3 5 6 4 8 2 7 11 7 6 5 3 7 2 0 2 0 1 0 1 3 

    Zdroj: vlastní 
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věk počet dotázaných % dotázaných 

15-19 9 11% 

20-24 27 32% 

25-29 32 38% 

30-34 11 13% 

35-40 5 6% 

      

Zdroj: vlastní 
 
Věkové rozmezí prvního otěhotnění žen zúčastněných v tomto průzkumu byl 17–38let. 

Nejpočetnější skupina respondentek byla ve věku 25-29let (32 dotázaných), tj. 38%  

z celkových 84 dotázaných. Medián prvního početí je 25 let a průměrný věk prvního 

početí je 25 let, 3 měsíce a 3 dny. 

  
 
2. Kolik máte dětí? 
 

 
 
       Zdroj: vlastní 
 
Největší skupinou jsou ženy se dvěma dětmi, je jich 44 tj. 52%. 34 respondentek tj. 40% 

má jedno dítě, 4 respondentky tj. 5% jsou v očekávání a 2 respondentky, tj. 2% mají tři a 

více dětí.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

dvě jedno v očekávání tři a více

% 52% 40% 5% 2%

44

34

4
2

Počet dětí



37 

 

3. Kuřačka / nekuřačka 

 
                     Zdroj: vlastní 
 
 
Z celkového počtu 84 dotázaných žen, 16 tj. 19% pravidelně kouří, nekuřaček bylo 68 

dotázaných, tj. 81%. 

 

 
4. Trápily Vás nebo trápí Vás v těhotenství nějaké potíže? 

 
                    Zdroj: vlastní 
 
Na otázku, zda ženy během těhotenství měly zdravotní obtíže, odpovědělo kladně 64 

respondentek, tj. 76%. Bez obtíží bylo 20 dotázaných, tj. 24%. Respondentky, které 

odpověděly kladně, dále specifikovaly těhotenské potíže: (viz. graf níže): 

81%

19%

Kuřačka vs nekuřačka

nekuřačka kuřačka

76%

24%

Zdravotní obtíže v těhotenství

ano ne
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 Zdroj: vlastní 
 
 

Problematika těhotenských obtíží byla předmětem mého zkoumání. Nejvíce 

respondentek uvedlo pálení žáhy, jež trápilo 27 žen tj. 15,5%. Druhou nejuváděnější 

těhotenskou obtíží byla nevolnost, jež trápila 25 žen (14,4%), 19 žen trpělo zvracením, 

17 žen trpělo na hemoroidy a 15 žen tj. 8,6% uvedlo jako potíž nadýmání. Dalšími 

potížemi a to vaginální kvasinkovou infekcí a otoky trpělo během těhotenství shodně 13 

žen tj. 7,5%. Změny na kůži a to zejména strie, vypozorovalo na sobě celkem 10 žen tj. 

5,7%. Další obtíží byla zácpa, na kterou trpělo celkem 9 žen. S bolestmi v krku  

a infekcemi močových cest se trápily během své gravidity shodně 4 ženy. Bolestí, 

nespavostí a průjmem trpěly 3 ženy. Pouze 2 ženy měly v době těhotenství horečku  

a jen jedna žena trpěla kašlem. Graf vychází z celkového počtu 84 dotázaných. Ženy 

mohly uvést všechny potíže, které je v těhotenství trápily, tzn. více než jednu. 5 žen 

uvedlo kombinaci 6 druhů těhotenských obtíží. 
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5. Užíváte/užívala jste během těhotenství nějaké léky na volný prodej či doplňky 

stravy zakoupené v lékárně? 

 
 

 
      Zdroj: vlastní 
 
 
V období těhotenství užívalo léky či doplňky stravy 51 dotázaných, tj. 61%. 33 

respondentek tj. 39% naopak žádné léky ani doplňky stravy neužívalo. Konkrétní které 

léky či doplňky stravy ženy užívaly, vyplývá z následujícího grafu: 

 

 
      Zdroj: vlastní 
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I přesto, že tato otázka nebyla přímým předmětem výzkumu, je důležité zmínit,  

že z celkového počtu kladných odpovědí se 28 z nich týkalo potravinových doplňků. 

Nejoblíbenějším je přípravek Mamavit, který užívalo celkem 41,8% žen.  

Jedná se o přípravek, který zajišťuje dostatečný přísun všech důležitých vitamínů spolu 

s vápníkem, jodem, železem a dalšími důležitými stopovými prvky. Druhým 

nejužívanějším přípravkem byla kyselina listová, která byla využívána celkem 7 ženami 

tj. 10,4%. Ta přispívá ke správnému růstu mateřských tkání (placenty, dělohy a prsou) 

během těhotenství a také k normálnímu dělení buněk, syntéze aminokyselin, krvetvorbě 

a správné funkci imunitního systému. Dalším přípravkem, užívaným během těhotenství 

byl přípravek Rennie, který také užívalo shodně 7 žen. Jedná se o přípravek na pálení 

žáhy, obtíž, která trápí téměř 15% těhotných žen. Ostatní přípravky používají ženy jen 

velmi zřídka. 
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6. S kým byste se v případě řešení některých těhotenských nejprve poradila? 

 
 
 
 

 

 
 Zdroj: vlastní 
 
 
 
Otázka, která zjišťovala, s kým by se ženy v období gravidity nejprve poradily, v případě 

těhotenských obtíží. Otázka jednoznačně ukázala na preferenci gynekologa, kterého 

uvedlo 61 dotázaných žen, tj. 73%. Respondentky v této otázce mohly uvést pouze jednu 

odpověď. S velkým odstupem a druhou nejvíce udávanou možností byla rada od 

lékárníka, nebo farmaceutického asistenta, čili z lékárenského zařízení, kterou uvedlo 15 

dotázaných, tj. 18%. 4 těhotné ženy, tj. 5% by se obrátily na jinou těhotnou ženu nebo 

maminku. Pouze 3 ženy, tj. 3% by svou radu hledaly v letácích, časopisech nebo jiné 

odborné literatuře. A nakonec pouze jedna žena by radu nejprve hledala na internetu.  

 

 

 

 

73%

18%

5%
3%

1%

V případě těhotenských obtíží by se 
respondentka nejprve obrátila na:

gynekologa

lékárník nebo farmaceutický
asistent

jiná těhotná žena nebo
maminka

letáky, časopisy nebo jiná
odborná literatura

Internet



42 

 

7. Upozornil Vás lékárník či farmaceutický asistent při výdeji na vhodnost či 

nevhodnost daného přípravku? 

 
 
 
 

 
  Zdroj: vlastní 
 

 

Na tuto otázku měly respondentky na výběr ze tří odpovědí. Kladnou odpověď zvolilo 52 

dotázaných, tj. 62%. Odpověď „nevím“ jsem zařadila do dotazníku později záměrně, 

neboť některé ženy si od doby, co byly těhotné, odpověď na mou otázku nepamatovaly. 

Těchto žen bylo bohužel 21, tj. 25% dotázaných. Zápornou odpověď uvedlo 11 žen, tj. 

13% dotázaných. Když bych k nim připočetla 13% s odpovědí „nevím“ bylo by 

neupozorněno na vhodnost či nevhodnost přípravku 15 žen z 84 dotázaných. 

 

 

 

 

    

            

     

62%13%

25%

Upozornil Vás pracovník lekárny na 
vhodnost či nevhodnost daného přípravku? 

ano ne nevím
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8. Zvolila jste v průběhu těhotenství alternativní způsob léčby? 

 

 

 
         Zdroj: vlastní 
 

U následující otázky mě zajímalo, zda se ženy s obtížemi v průběhu těhotenství obrátily 

na alternativní způsob léčby. Záporně odpovědělo 62 žen, tj. 73%, naopak 23 žen, tj. 27% 

alternativní způsob léčby vyhledalo. V následujícím grafu je vidět, jaký způsob léčby 

dotázané ženy vyhledaly. 

 

 

        Zdroj: vlastní 
 

73%

27%

Zvolení alternativní léčby v 
těhotenství?

ne ano

40%

27%

27%

6%

Zvolený typ alternativní léčby v 
těhotenství              

Homeopatie Fytoterapie „Babské rady“ Aromaterapie
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Respondentky měly možnost vybrat z více odpovědí, což některé učinily, proto sumární 

součet odpovědí je 30, nikoliv 23. Byla zde i možnost uvést jiné než níže uvedené 

možnosti, ovšem na žádné tazatelka jinak neodpověděla, což znamená, že jiné než níže 

uvedené možnosti dotazované ženy nevyužily. 12 respondentek, tj. 40% využilo možnost 

léčby prostřednictvím homeopatie. Shodně a to 8 žen tj. 27% využilo fytoterapii a tzv. 

„babské rady“. Aromaterapii pouze dvě ženy. 

 

 

9. Chybí Vám souhrnné informace ohledně možností užívání volně prodejných 

léčivých přípravků? 

 

 

 
     Zdroj: vlastní 
 

V této otázce jsem si dala za cíl zjistit, zda mají tazatelky kompletní informace  

o možnosti užívání volně prodejných léčivých přípravků. Zjištění bylo pozitivní, protože 

59 žen, tj. 70% je obeznámeno s možností užívání volně prodejných léčivých přípravků. 

Bohužel 18 dotázaných, tj. 22% kompletní informace chybí. 7, tj. 8% žen si to již 

nepamatuje, nebo neví. 

 

 

70%

22%

8%

Chybí Vám souhrnné informace ohledně 
možností užívání volně prodejných 

léčivých přípravků?

ne ano nevím
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10. Chodíte/chodila jste během těhotenství na přípravné těhotenské kurzy?  
 
 

 

 
         Zdroj: vlastní 
 

Devátá otázka v dotazníku byla zaměřena na informaci, zda ženy v období gravidity 

navštěvují přípravné kurzy. Přesně tři čtvrtiny dotázaných, tj. 63 žen žádné kurzy v době 

těhotenství neabsolvovaly. Jen jedna čtvrtina, tj. 21 žen absolvovalo nějaký kurz  

 

11. Věnujete se/věnovala jste se v průběhu těhotenství aktivně sportu? Pokud ANO, 

jaký druh sportu? 

 

 

         Zdroj: vlastní 

75%

25%

Chodíte/chodila jste během 
těhotenství na přípravně kurzy? 

ne ano

78%

22%

Věnovala jste se v průběhu těhotenství 
aktivně sportu? ano vs ne.

ne ano
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V poslední otázce mě zajímalo, jestli ženy v období gravidity také aktivně sportují 

Z výsledků vyplývá, že pouze 18 žen, tj. 22% během těhotenství aktivně sportovalo. 

Naopak velká většina, a to 65 tazatelek, tj. 78% vůbec aktivně nesportovalo.  
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11  Diskuze  
 
Tato absolventská práce se zabývá problematikou volně prodejných přípravků 

v souvislosti s těhotenstvím. Součástí práce je kvantitativní výzkum, který se zabývá 

nejčastějšími těhotenskými obtížemi a který proběhl pomocí dotazníkového šetření. 

V teoretické části jsem se snažila shrnout, jak velký vliv mají léčiva na vývoj plodu 

v jednotlivých trimestrech, především v období organogeneze. Použila jsem tabulku, kde 

uvádím pětistupňové hodnocení léčiv a jejich působení na plod. Jedná se o celosvětové 

nejrozšířenější hodnocení dle americké organizace. Dále uvádím obecné zásady 

bezpečnosti farmakoterapie v těhotenství. Je potřeba vždy pečlivě zvážit možná rizika 

pro plod a těhotnou ženu při rozhodování o podání léčivého přípravku. V druhé polovině 

teoretické části jsem se zaměřila především na nejčastější těhotenské obtíže, které se 

v období gravidity vyskytují. Popsala jsem zde konkrétní problémy, které těhotné 

pociťují, možnosti při léčbě těchto obtíží a možná režimová opatření. Byly popsány ty 

obtíže, které měly největší zastoupení v dotazníkovém šetření. 

 Praktickou část své absolventské práce jsem zpracovala jako první v pořadí 

z důvodu, abych porovnala své výsledky, které byly získány pomocí dotazníkové studie 

s výsledky jiných studií, které jsou uváděné v různých odborných publikacích. Konkrétně 

se jednalo o zjištění nejvíce prodělaných těhotenských obtíží. Popsala jsem celkem 6 

nejčastějších problémů, se kterými se těhotné ženy potýkají. Další obtíže zde zahrnuty 

nebyly z důvodů dodržení stanoveného rozsahu absolventské práce. Následně jsem 

uvedla výsledky, které byly získány a následně popsány v teoretické části. Konkrétně se 

jedná o metody léčby, které těhotné ženy využívají nejvíce v období gravidity.  

Ze získaných výsledků byla popsána homeopatie, fytoterapie a aromaterapie.  

Důležitou částí praktického výzkumu bylo zjistit, jaké těhotenské obtíže se 

v období gravidity nejvíce vyskytují. Téměř 76% žen pociťovalo během těhotenství 

nějakou obtíž. Uváděnou obtíží, která těhotné ženy trápila nejčastěji, bylo pálení žáhy, 

které pociťovalo celkem 15% žen. Výsledky zjišťující vztah k alternativní léčbě ukázaly, 

že 73% těhotných žen se staví k alternativnímu způsobu léčby spíše negativně a této 

metodě příliš nevěří a zbylých 27% naopak pozitivně. Nejvíce využívanou alternativní 

metodou byla homeopatie, kterou volilo celkem 40% žen. Z toho lze usuzovat, že 

v případě výskytu z některých výše popsaných obtíží, volí těhotná žena primárně metody 
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ověřené a šetrnější. Velké zastoupení a to 27% měla i fytoterapie. Nelze však tvrdit, že 

přípravky rostlinného původu jsou v tomto období vhodnější či bezpečnější  

než jakýkoliv léčivý přípravek. Z tohoto důvodu jsem se pokusila sestavit tabulku  

se seznamem rostlin, které jsou v těhotenství vhodné či naopak nevhodné. I přesto, že 

se většina žen k alternativní medicíně nepřiklání, je zřejmé, že některé těhotenské obtíže 

řeší raději pomocí volně prodejných přípravků. V závěru mého šetření jsem se zaměřila 

na práci farmaceutického asistenta v péči o těhotné ženy - jak důležitou roli v tomto 

směru zastává. Z průzkumu vyplynulo, že 73% těhotných žen navštíví nejprve svého 

gynekologa. Většina těhotných žen chodí pro radu primárně k lékaři a dalších 18% žen 

se jde poradit do lékárny. Z výsledků je patrné, že profese farmaceutického asistenta má 

v tomto ohledu dostatečné zastoupení. Lze tedy konstatovat, že farmaceutický asistent 

v problematice farmakoterapie těhotných žen zastává důležitou roli. A proto musí mít 

každý farmaceutický asistent základní farmakologické znalosti, umět těhotné ženě 

poradit, doporučit přípravky bez lékařského předpisu, popřípadě vědět, kam ji odkázat 

a kde správné informace hledat. Zdali těhotné ženy mají či nemají dostatek souhrnných 

informací k léčbě svých obtíží, nebylo předmětem mého šetření, ale ze zjištění velmi 

pozitivních výsledků jsem tuto otázku do diskuze také zařadila. Jde o velmi milé zjištění, 

jelikož 70% dotázaných žen má komplexní informace o možnostech užívání volně 

prodejných léčivých přípravků. Nicméně 22% žen tyto informace chybí. Nejedná se sice 

o velké procento, ale domnívám se, že tato část žen by určitě uvítala či projevila zájem 

o souhrnné informace týkající se volně prodejných léčivých přípravků formou nějaké 

brožury. Proto jsem se snažila sestavit stručné a jasné tabulky, které by měly být 

nápomocny nejen těhotným ženám, ale i farmaceutickým asistentům v řešení 

problematiky volného prodeje. 
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Závěr 
 
Hlavním cílem mé absolventské práce bylo seznámit těhotné ženy s problematikou 

bezpečnosti užívání volně prodejných léčivých přípravků v těhotenství, zmapovat 

nejčastější těhotenské obtíže, které se v průběhu těhotenství vyskytují a na závěr zjistit 

způsob léčby, který ženy v léčbě těhotenských obtíží preferují. Nejčastěji udávanou 

těhotenskou obtíží se ukázala být pyróza. Dílčí cíl, zmapovat nejčastější těhotenské 

obtíže, které se v průběhu gravidity vyskytují, byl tedy splněn. Jako nejčastěji užívaný 

způsob alternativní léčby těhotenských obtíží, uvedly respondentky homeopatii. 

V oblasti zdroje informací se ukázalo, že těhotné ženy vyhledávají informace nejprve  

u svého gynekologa a zbytek těhotných žen míří za radou do lékárny. Z toho vyplývá, že 

těhotné ženy jsou zodpovědné za svou léčbu, chovají se uvědoměle a nepřeceňují 

samoléčbu. Lze usuzovat, že role farmaceutického asistenta je také v tomto směru 

důležitá, jelikož ne každá těhotná žena řeší ráda své gynekologické problémy se svým 

gynekologem, a proto musí mít každý farmaceutický asistent základní farmakologické 

znalosti, umět těhotné ženě poradit a doporučit přípravky bez lékařského předpisu. 

Z důvodu toho byly sestaveny stručné a jasné tabulky týkající se  léčby nejčastějších 

těhotenských obtíží. Mohly by oslovit jak farmaceutické asistenty, tak i těhotné ženy. 
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Resume 
 

Zusammenfassung  
 
Das Hauptziel meiner Absolventsarbeit war die Schwangere Frauen mit der Problematik 

der sicherheit von Anwendung Apothekenfreie Medikamente in der Schwangerschaft 

bekannt machen, die meist Schwangerschaftsprobleme, die in der Zeit der 

Schwangerschaft vorkommen und zum Schluß die Art der Behandlung herausfinden, die 

die Schwangere Frauen preferieren. Die meisten Schwangerschafsprobleme zeigte sich 

Sodbrennen zu sein. Das Teil des Zieles, die meist Schwagerschaftsprobleme 

herausfinden die in der Zeit der Gravidität vorkommen, war erfüllt. Die meist benütz 

Methode der alternativen Behadlung von Schwangerschaftsproblemen angaben die 

Respondentinen die Hömeopathie. Im Gebiet der Informationsquelle zeigte sich, dass 

die Schwangere Frauen die Informationen zuerst beim Gynekologe suchen und der Rest 

von Schwangeren Frauen suchte die Hilfe in der Apotheke. Das wiedermal zeigt, dass die 

Schwangere Frauen die Behandlung verantwotlich nehnem, sie benehmen sich bewußt 

und ‚übertreiben die   Selbstmedikation nicht. Man kann schlussfolgern, dass die Role 

des Plazmazentisch-technische-Assisten (PTA) auch in dieser Richtung wichtig ist, den 

nicht jeder Schwangere Frau löst gerne die Gynekologische Probleme mit ihren 

Gynekologen und des wegen muss jeder PTA die Grundkentnisse der Farmakologie 

haben, die Schwangere Frau beraten können und Rezeptfreie Medikamente empfehlen 

können. Als diesem Grund waren kurze und klare Tabellen betreffend in der Behandlung 

von meisten Schwangerschaftsproblemen zusammengestellt. Diese Tabellen könnten 

die PTA sowie auch die Schwangeren Frauen ansprechen. 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1  Klasifikace léků a jejich působení na plod podle FDA 

 Zdroj: Vachek a spol. 2013 str. 25 – vlastní zpracování 
 
 
 
  

Kategorie                                                    Vliv na plod 

A Studie na těhotných ženách neprokázaly žádné riziko pro plod. 
Přípravky se jeví jako bezpečné. 

B 
 

Studie na zvířatech neprokázaly riziko pro plod, nicméně adekvátní 
studie na těhotných ženách nebyly provedeny. Zde patří většina léků. 

C 
 
 

Studie na zvířatech neprokázaly žádné nežádoucí účinky pro plod, ale 
nebyly provedeny žádné kontrolované studie u žen nebo nejsou 
dostupné studie u zvířat ani u žen. 

D 
 

Existují důkazy o teratogenním vlivu, ale při závažných onemocněních 
nebo v případně ohrožení života těhotné ženy lze tyto léky podat. Je 
prokázané riziko pro lidský plod. 

X 
 

Studie na zvířatech a na těhotných ženách jednoznačně prokazují 
teratogenní účinek. Jedná se o léky, které jsou v těhotenství 
kontraindikovány. 
 



 

 

  Příloha č. 2   Léčivé rostliny vhodné během těhotenství a jejich použití 
 

Rostlina Použití 

Arnika Masti na křečové žíly 

Brusinka Prevence infekcí močových cest 

Heřmánek Antihemoroidální účinek (zevní užití) 

Jírovec Masti na křečové žíly 

Jitrocel Kašel, vykašlávání 

Kontryhel 
 

Prosti nespavost, upravuje hladinu hormonů, stimuluje 
zatahování 
dělohy po porodu, zvyšuje sekreci mateřského mléka 

Kopřiva Podporuje funkce ledvin 

Levandule Masáže levandulovým olejem při napětí a těžkosti žaludku 
(zevně) 

Lípa Nachlazení a rýma 

 
Maliník 

 

Snižuje riziko porodního krvácení, posiluje svaly pánve a 
stimuluje 
stahy hladkých svalů děložní stěny. Po porodu podporuje 
prokrvení 
dělohy a laktaci. 

Meduňka Proti nespavosti 

Měsíček Masti na křečové žíly 

Pohanka Pozitivní účinky na cévy 

Šípek Nachlazení a rýma 

Vilín Masti na křečové žíly 

    Zdroj: Pokorná a spol. 2008 str. 123 – vlastní zpracování 
  



 

 

Příloha č. 3  Přehled čajů nevhodných v průběhu těhotenství 
 

Zdroj: vlastní zpracování  

Čaj Omezení Těhotenství, kojení 
   

Megafyt čaj z lohu pouze pro dospělé 
nedoporučuje se 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt čaj z květu bezu černého od 12-ti let 
nedoporučuje se 

spc.n.s.20x1,5g   

Megafyt čaj z listů senny od 10-ti let kontraindikace 1.trimestr, kojení 

por.spc.20x1,5g 

přípravek je určen pouze ke 
krátkodobému užívání, 
nejdéle jeden týden 2. a 3.trimestr se souhlasem lékaře 

Megafyt čaj ze šalvěje pro dospělé 

nedoporučuje se 

spc.n.s.20x1,5g 

přípravek může ovlivnit 
schopnost řídit a obsluhovat 
stroje 

Megafyt čajová směs při 
nachlazení od 3 let nesmí se (lékořicový kořen) 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt dětská čajová směs od 4 let 

nesmí se (lékořicový kořen) 

por.spc.20x1,5g 

použití u dětí do 4 let je třeba 
zvážit na základě zkušeností 
lékaře 

Megafyt fenyklový čaj od 4 let 

zvážit použití a omezit na minimum 

por.spc.20x1,5g 
použití u dětí do 4 let je třeba 
vždy konzultovat s pediatrem 

Megafyt heřmánkový čaj od 1 roku nedoporučuje se nadměrné užívání během 
těhotenství a laktace por.spc.20x1,5g   

Megafyt jitrocelový čaj od 3 let 
nedoporučuje se 

n.s.20x1,5g   

Megafyt lipový čaj od 1 roku 
nedoporučuje se 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt mátový čaj od 4 let 
nedoporučuje se 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt meduňkový čaj od 12-ti let 
nedoporučuje se 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt nervová čajová směs od 12-ti let 
nedoporučuje se 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt projímavá čajová směs od 10-ti let nevhodné pro ženy v 1.trimestru, v dalších 
měsících jen se souhlasem lékaře. Kojící 
matky nesmějí přípravek používat. por.spc.20x1,5g   

Megafyt průdušková čajová směs od 4 let 
nesmí se (lékořicový kořen) 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt řepíkový čaj od 12-ti let 
nedoporučuje se 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt třezalkový čaj pro dospělé 
nedoporučuje se 

por.spc.20x1,5g   

Megafyt urologická čajová směs od 12-ti let kontraindikace 

por.spc.20x1,5g 

nepoužívat déle než 1 týden, 
léčbu je možno opakovat 
nejvýše 5x do roka   

Megafyt žaludeční čajová směs od 12-ti let 
nesmí se (lékořicový kořen, pelyněk) 

por.spc.20x1,5g používat nejdéle 2 týdny 

Megafyt žlučníková čajová směs od 12-ti let 
nesmí se (reveňový kořen) 

por.spc.20x1,5g používat nejdéle 2 týdny 



 

 

  Příloha č. 4  Přehled vybraných bylin nedoporučených v těhotenství 
 

Aloe léčivé Komonice lékařská Přeslička rolní 

Bazalka pravá Kostival lékařský Routa vonná 

Bříza bělokorá Kozlík lékařský Rozmarýn lékařský 

Dřišťál obecný Krušina olšová Sedmikráska obecná 

Divizna velkokvětá Lékořice lysá Smetanka lékařská 

Dobromysl obecná (oregano) Mařinka vonná Sporýš lékařský 

Hlaváček jarní Máta peprná Srdečník obecný 

Hloh obecný Mateřídouška obecná Svízel přítula 

Hluchavka bílá Medvědice lékařská Šalvěj lékařská 

Jalovec obecný Mydlice lékařská Třezalka tečkovaná 

Jaterník podléška Pelyněk pravý Vachta trojlistá 

Jestřabina lékařská Pelyněk černobýl Vlaštovičník větší 

Jmelí bílé Pivoňka lékařská Vratič obecný 

Kopytník evropský Podběl lékařský Zázvor lékařský * 

Kokoška pastuší tobolka Prvosenka jarní Ženšen 

 *Možné použití zázvoru je zmíněno v kapitole o nevolnosti a zvracení 
  Zdroj: Pokorná a spol. 2008 str. 122 – vlastní zpracování 
  



 

 

Příloha č. 5:  Přehled volně prodejných léčivých přípravků v těhotenství 
 
 
Tabulka A – Přehled volně prodejných léčivých přípravků při nevolnosti a zvracení 

 

Zdroj: Suchopár, SÚKL – vlastní zpracování 
  

Název 
léčivého 

přípravku 

Účinná látka Dávkování Upozornění 

Avioplant,Ginger Zázvor (Zingiber 
Officinale) Práškový 

oddenek zázvoru 250mg 
v 1 tabletě 

1 kapsle denně a zapít 
dostatečným množstvím 
vody. U těhotných podávat 
nejlépe ráno, maximálně 1 
kapsle denně. 

Alergie na zázvor. 
V těhotenství 
doporučena 
konzultace s lékařem. 

GraviPop Vitamín C, vápník a 
zázvor 

1 lízátko 1-4 denně, nechat 
zvolna rozpustit v ústech. 

Nevhodné pro 
diabetiky. 

Megafyt 
bylinková 

lékárna Zázvor 

Oddenek zázvoru Jeden šálek 1-3 krát denně.  

Pyridoxin Léčiva Pyridoxin (vitamín B6) 
20mg v jedné tabletě 

½ - 1 tableta denně. Při přecitlivělosti na 
pyridoxin. U 
těhotných je 
doporučena 
konzultace s lékařem. 

Pyridoxin 
Generika 

Pyridoxin (vitamín B6) 
20mg v jedné tabletě 

1-2 tablety denně.  

B-komplex forte 
Zentiva 

Vitamín B1,2,3,5,6 1 tableta 1krát denně.  

Emesin Zázvorová silice a 
vitamín B6 

Maximálně 1 tableta denně, 
zapít dostatečným 
množstvím vody nebo nechat 
rozpustit v ústech. 

 



 

 

 Tabulka B - Přehled volně prodejných léčivých přípravků při pálení žáhy 
 

 Zdroj: Suchopár, SUKL - vlastní zpracování  

Účinná látka Název 
léčivého 

přípravku 

Dávkování Upozornění 

Aldegrat/hydroxid 
hořečnatý 

Anacid 
Maalox 

Obvyklá dávka pro dospělé 
a mladistvé starší 14 let je 
jedna tableta, jeden sáček 
či jedna polévková lžíce 
suspenze. Užívají se mezi 
jídly a při obtížích. 
Maximálně 6 dávek denně. 

Tyto přípravky mohou 
zpomalovat vstřebávání 
různých léčiv. Proto se 
doporučuje podávání 
jiných léků s odstupem 2 
hodin před nebo po 
podání těchto přípravků. 

Hydrotalcid Rutacid 
Talcid 

Celková denní dávka by 
neměla být vyšší než 6 g 
léčivé látky hydrotalcidu. 

Tyto přípravky by měly 
být užívány v těhotenství 
pouze krátkodobě. 

Kyselina alginová 
 
 

Gaviscon 
Rennie duo 

Při obtížích 2-4 tablety po 
jídle, nejvýše 4krát denně. 
Rennie duo tablety se 
nesmí užívat více než 12 
tablet denně. 

Doporučuje se užívat 
přípravky samostatně, asi 
v 2 hodinovém intervalu 
od ostatních léčiv. 

Uhličitan vápenatý Rennie 1-2 tablety mezi jídly, na 
noc a kdykoliv při obtížích. 
Maximálně 6krát denně. 

 

Ranitidin Ranisan Celková denní dávka by 
bez konzultace s lékařem 
neměla překročit 150 mg 
(tj. 2 tablety). 

V těhotenství pouze na 
základě předchozí 
konzultace. 

Famotidin Famosan Celková denní dávka by 
bez konzultace s lékařem 
neměla překročit 20 mg (tj. 
2 tablety). 

V těhotenství pouze na 
základě předchozí 
konzultace. 

Omeprazol Apo-ome 
Helicid 

Loseprazol 
Ortanol 

Obvyklá dávka pro dospělé 
je 10-20 mg (tj. 1-2 tablety) 
jednou denně. 

V těhotenství pouze na 
základě předchozí 
konzultace. 

Pantoprazol Controloc 
Pantoloc 

Obvyklá dávka pro dospělé 
je 20 mg (tj. jedna tableta) 
jednou denně. 

V těhotenství pouze na 
základě předchozí 
konzultace. 



 

 

  Tabulka C – Přehled volně prodejných léčivých přípravků při zácpě 

 

Účinná látka Název léčivého 
přípravku 

Dávkování Upozornění 

Glycerol Suppositoria 
glycerini 

1 čípek při obtížích, v případě 
potřeby i několikrát denně. 

Při přetrvávajících 
obtížích po 1-2 
týdnech užívání je 
potřebná konzultace 
s lékařem. 

Laktuloza Duphalac 
Lactulosa AL 

Lactulosa 
Biomedica 

Obvyklá dávka pro dospělé je 
zpočátku 15-45 ml, dále 10-25 
ml. Denní dávka se užívá 
obvykle ráno po snídani. 

Výskyt možných 
nežádoucích účinků: 
bolesti břicha, průjem, 
plynatost a nadýmání. 

Pikosíran 
sodný 

Guttalax 
Laxygal 
Regulax 

Obvyklá dávka pro dospělé je 
5-10 mg na noc (10-20 kapek 
nebo 1-2 pastilky). 

Při dlouhodobém 
podávání možné riziko 
vzniku závislosti. 

List/plod 
Senny 

Eucarbon 
Čaj z listu senny 

(Megafyt) 

Čaj se pije 1krát denně na 
noc, teplý a vždy čerstvě 
připravený (1,5-3 g tj. 1-2 
sáčky). Tablety obvykle 1-2 
tablety 3krát denně 

Užívání u těhotných 
žen a kojících matek 
se nedoporučuje 

Bisakodyl Dulcolax 
Fenolax 

Bisacodyl-K 

Obvyklá perorální i rektální 
dávka pro dospělé je 10 mg 
na noc (tj. 1-2 tablety).  

V průběhu těhotenství 
lze tyto přípravky 
užívat pouze na 
základě předchozí 
konzultace s lékařem. 

Minerální vody 
s obsahem 

síranu 
hořečnatého 

Šaratice 
Zaječická hořká 

voda 

Užívají se především ráno 
nalačno a pouze několik 
desítek mililitrů. 

Nejsou to vody 
vhodné pro 
každodenní 
konzumaci. 

Osemení 
jitrocele 
vejčitého 

Psyllium 
 

Obvyklá dávka pro dospělé je 
5-10 g (tj. 1-2 lžičky) drogy 
nebo granulátu 2krát denně 
na noc a ráno před snídaní). 

Zapíjet dostatečným 
množstvím vody. 

Vláknina Fructolax V podobě žvýkacích kostek je 
doporučeno 1 žvýkací kostku 
večer a zapít sklenicí vody. 

 

 Zdroj: Suchopár, SUKL – vlastní zpracování 

  



 

 

  Tabulka D – přehled volně prodejných léčivých přípravků při vaginálních infekcích 
 

Účinná látka Název 
léčivého 

přípravku 

Dávkování Upozornění 

Tetraboritan 
sodný 

dekahydrát 

Globulus 
cum natrio 
tetraborico 

1 vaginální tableta denně 
hluboko do pochvy 

Těhotné ženy mohou tento 
přípravek užívat pouze na 
doporučení od lékaře. Kojící 
matky nesmí přípravek užívat. 

Nystatin Fungicidin 
Léčiva 

Aplikace 2-3krát denně 
v tenké vrstvě. 

V prvních třech měsících 
těhotenství se nedoporučuje 
vnášet mast do pochvy. 

Klotrimazol Candibene 
Canesten 

Jenamazol 

Ve formě krému aplikace 
2-3krát denně na zevní 
genitálie. Ve formě 
vaginálních tablet, jedna 
tableta na noc. 

V první třetině těhotenství pouze 
na doporučení lékaře. Je třeba 
vaginální tablety zavádět bez 
použití aplikátoru. 

Ekonazol Gyno-Pevaryl Ve formě krému aplikace 
2-3krát denně na zevní 
genitálie. Ve formě 
vaginálních tablet, jedna 
tableta na noc, tři po sobě 
jdoucí dny. 

Vzhledem ke vstřebávání léčivé 
látky do krevního oběhu je 
možné přípravek GYNO-PEVARYL 
používat zejména v prvních třech 
měsících těhotenství pouze 
pokud lékař rozhodne o 
nezbytnosti léčby. 

Benzydamin Rosalgin Obvyklá dávka pro 
dospělé ženy je 0,5 g (tj. 
jeden sáček) rozpuštěný 
v 1 l převařené vody. 
Aplikace se provádí 
pomocí irigátoru 1-2krát 
denně. 

Aplikace v těhotenství je možná 
pouze na základě předchozí 
konzultace s lékařem. 

Čajovníkový 
olej 

Femigel 
Australian 
bodycare 

Dle doporučení lékaře. Nejsou informace o jeho 
používání v těhotenství, proto se 
v tomto období nedoporučuje. 

Kyselina 
askorbová 

 

Feminella 
Vagi C 

Vitagyn C 

1 vaginální tableta 1krát 
denně do pochvy, nejlépe 
večer. 

 
 
 

Kyselina 
mléčná 

Lactacyd Dle doporučení výrobce  
 

Lactobacillus 
sp. 

Fermalac 
vaginal 

1 vaginální tobolka na 
Noc, 10 dní po sobě. 

Při prevenci se aplikuje 2krát 
týdně hluboko do pochvy 1 
tobolka. 

 Zdroj: Suchopár, SUKL – vlastní zpracování 
  



 

 

Tabulka E – přehled volně prodejných léčivých přípravků při hemoroidech 
 

Účinná látka Název 
léčivého 

přípravku 

Dávkování Upozornění 

Dubová kůra Dubová kůra 
gel 

Dubová kůra, 
čajová směs 

Leros 

Obvyklá dávka pro dospělé 
ke koupelím je 1-3 
polévkové lžíce, které se 
přelijí ½ litrem vroucí vody 
a nechají se 15 minut 
louhovat. 

Aplikaci je vhodné provádět po 
stolici. 

Extrakt 
z kvasnic/žraločí 

olej 

Preparation H Ve formě masti se aplikuje 
2-3krát denně v tenké 
vrstvě. Ve formě čípků se 
aplikuje ráno a večer jeden 
čípek. 

Aplikaci je vhodné provádět po 
stolici. 

Karboxyceluloza/
cinchokain 

Spofax 1 čípek ráno a večer po 
stolici. Nedoporučuje se 
však použití více než 5 
čípků za den. 

V těhotenství a při kojení se 
přípravek Spofax používá jen v 
nezbytných případech a pouze 
na základě předchozí 
konzultace s lékařem. 

Tribenosid/lido-
kain 

Procto-
glyvenol 

Ve formě krému 1-3krát 
denně, ve formě čípku se 
aplikuje ráno a večer jeden 
čípek. Aplikaci je vhodné 
provádět po stolici. 

Přípravek Procto-Glyvenol se 
nemá používat během prvních 
třech měsíců těhotenství. 
Přípravek se může používat po 
třetím měsíci těhotenství. 

Bioflavonoidy HemoStop 
Probio 

Obvyklá dávka pro dospělé 
je 200-400 mg 3-4krát 
denně. 

 

Oxerutin Venoruton Obvyklá dávka pro dospělé 
je 300 mg (tj. jedna 
tobolka) 3-4krát denně. Ve 
formě gelu 2krát denně 
v tenké vrstvě. 

V prvních třech měsících musí 
o používání tohoto přípravku 
vždy rozhodnout lékař. Od 
čtvrtého měsíce těhotenství a v 
období kojení se přípravek 
může používat. 

Zdroj: Suchopár, SUKL – vlastní zpracování 
  



 

 

Tabulka F - Příklady léčivých přípravků k léčbě horečky nevhodných nebo s omezením 
během těhotenství 
 

Zdroj: Suchopár, SUKL – vlastní zpracování 

 
 

 
Tabulka G - Příklady léčivých přípravků k léčbě horečky vhodných během těhotenství 
 

 Zdroj: Suchopár, SUKL – vlastní zpracování 

 
 
 

 

Účinná látka Název 
léčivého 

přípravku 

Dávkování Omezení či nevhodnost 
přípravku 

Kyselina 
acetylsalicylová 

Acylpyrin 
 

1-2 tablety každých  4-8 
hodin. Maximální denní 
dávka je 8 tablet.  

Acylpyrin se nesmí užívat v první 
třetině těhotenství. V první a druhé 
třetině může být užíván pouze na 
základě předchozí konzultace 
s lékařem. 

Kyselina 
acetylsalicylová 

Aspirin Doporučená jednotlivá 
dávka je 1 tableta. 

V prvních pěti měsících je nutná 
konzultace s lékařem. Od začátku 6 
měsíce se nesmí tento léčivý 
přípravek užívat 

Kyselina 
acetylsalicylová 

Anopyrin 400 1-2 tablety každých 4-8 
hodin. Maximální denní 
dávka je 10 tablet. 

V průběhu prvních 6 měsíců nesmí být 
přípravek užíván, pokud to není zcela 
nezbytné. Pokud je nutné přípravek 
užít, pak je doporučeno podat co 
nejnižší dávku a co zvolit co nejkratší 
dobu léčby. 

Ibuprofen Ibuprofen 
400,200, Ibalgin 

400, 200, 
Nurofen 400, 

200 mg 

1 tableta 3x denně 
s odstupem 4-6 hodin 
mezi jednotlivými 
dávkami. Maximální 
denní dávka 3 tableta 
(1200mg) 

Přípravek se nesmí užívat v posledních 
3 měsících těhotenství. V prvních 
dvou třetinách těhotenství pouze na 
základě předchozí konzultace 
s lékařem.  

Účinná látka Název 
léčivého 

přípravku 

Dávkování Omezení či nevhodnost 
přípravku 

Paracetamol Paralen, 
Panadol 

 

Obvyklá dávka pro 
dospělé je 0,5-1 g (tj. 1-2 
tablety nebo čípky) 4-
6krát denně. Mezi 
jednotlivými dávkami je 
nutné dodržet odstup 
minimálně 4 hodiny.  

Je třeba opatrnosti u poruch funkce 
jater nebo ledvin, kdy je vhodné 
snížení dávek nebo prodloužení 
intervalu mezi dávkami na 
minimálně 8 hodin. 



 

 

Příloha č. 6 
 

Dotazníková studie 
 

Dobrý den,  
jsem studentkou Vyšší odborné školy v Čelákovicích, obor, diplomovaný farmaceutický asistent. Ráda 
bych vás požádala o vyplnění zcela anonymního dotazníku, který bude použit ke zpracování mé 
absolventské práce na téma „Racionální farmakoterapie těhotných žen v běžné lékárenské praxi“. 
Dotazník se skládá z jedenácti otázek. Vyplnění vám zabere přibližně 5 minut. Kde není uvedeno jinak, 
zaškrtněte, prosím jen jednu z uvedených odpovědí. 
Děkuji vám za odpovědi. 
 
1) V kolika letech jste poprvé otěhotněla?   
 
2) Kolik máte dětí?  
a) V očekávání 
b) Jedno 
c) Dvě 
d) Tři a více 
 
3) a) Kuřačka 
    b) Nekuřačka 
 
 
4) Trápily Vás nebo trápí Vás v těhotenství nějaké potíže?  Pokud ano, uveďte, prosím jaké:                               
(Možno zaškrtnout i více odpovědí) 
 

a) Zácpa 
b) Průjem 
c) Nadýmání 
d) Nevolnost 
e) Zvracení 
f) Pálení žáhy 
g) Otoky a křeče nohou 
h) Hemoroidy 
i) Vaginální kvasinková infekce 
j) Nespavost 

k) Infekce močových cest 
l) Bolest 
m) Horečka 
n) Rýma 
o) Kašel 
p) Bolest v krku 
q) Změny na kůži (strie, akné, svědění, 

zvýšené vypadávání vlasů) 
r) Žádné potíže jsem nepociťovala

s) Jiné, jaké?  
 
 

 
5) Užíváte/užívala jste během těhotenství nějaké léky na volný prodej či doplňky stravy 
zakoupené v lékárně?  
  
 a) ANO 
 b) NE 
 
    Pokud ANO napište prosím název léčivého/léčivých přípravku/ů a jaké problémy jste léčila? 

 
 



 

 

 

6) V případě řešení některých těhotenských obtíží byste se nejprve poradila?   

a) Se svým gynekologem 
b) S lékárníkem nebo farmaceutickým asistentem 
c) S jinou těhotnou ženou nebo maminkou 
d) Letáky, časopisy nebo jiná odborná literatura 
e) Internet 
d) Jiné:  
 
7) Upozornil Vás lékárník či farmaceutický asistent při výdeji na vhodnost či nevhodnost daného 
přípravku?  
a) ANO       b) NE    c) NEVÍM 
 
8) Zvolila jste v průběhu těhotenství alternativní způsob léčby?  
a) ANO 
b) NE 
 
Pokud ANO, uveďte prosím konkrétní možnost: 
 
a) Homeopatie 
b) Fytoterapie = léčba pomocí bylinek nebo látek rostlinného původu 
c) Akupunktura= tradiční čínská metoda, kdy se zabodávají jehly do akupunkturních bodů 
d) „Babské rady“ Lidové léčitelství 
e) Jiné:  
 
9) Chybí Vám souhrnné informace ohledně možností užívání volně prodejných léčivých přípravků?  
 
a) ANO       b) NE     c) NEVÍM 
 
10) Chodíte/chodila jste během těhotenství na přípravně kurzy?  
a) ANO       b) NE 
 
11) Věnujete se/věnovala jste se v průběhu těhotenství aktivně sportu? Pokud ANO, jaký druh sportu?  
 
a) ANO      b) NE 
 
Jaký druh sportu?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


