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Souhrn 

Autoři sledovali preskripci devíti léků ze skupin benzodiazepinů a analgetik s možným 
návykovým potenciálem v jedné z pražských lékáren v období duben - srpen 2001. 

Sledované léky byly celkem vydány na 835 receptů, z toho nejvíce ze skupiny benzodiaze
pinů , konkrétně Rohypnolu, Diazepamu, a dále Tramalu, zejména ženám starším než 60 let. 
Opakovaně si nejvíce klientů vyzvedlo Diazepam (27 žen, 9 mužů), více než třikrát Diazepam 
a Tramal (po 8 žen). 

K I í č o v á s lov a: benzodiazepiny - analgetika - tramadol - diazepam - analýza pre
skripce 

J. Tomková, J. Gajdoš, P. Višňovský: ANALYSIS OF THE 
PRESCRIPTION OF DRUGS OF POTENTIAL ABUSE 
ACCORDlNG TO THE EXPENDlTURE IN A PHARMACY 

Summary 

Authors folowed the prescription of nine drugs and combinations with potential of abuse 
(benzodiazepines, analgesics) in a pharmacy in Prague in time interval april - august 2001. 
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Most of 835 prescriptions were on Rohypnol, Diazepam, and Tramal, mainly for female clients 
older than 60 years. As the most often repeatedly prescribed drug, Diazepam was given to 27 
women and 9 men, and more than three times Diazepam and Tramal (8 women). 

K e y w o r d s: benzodiazepines - analgesics - tramadol - diazepam - prescription analysis 

Úvod 

Analgetické směsi a benzodiazepiny patří v České republice k nejčastěji 
zneužívaným návykovým lékům, i když jejich preskripce není nijak podstatně regu
lována (např . Hejda, 2000). Z celostátních statistických údajů vyplývá, že užívání 
opiátů (včetně kodeinu obsaženého v Alnagonu a dalších analgetických kombino
vaných preparátech) vzrostlo od roku 1993 do roku 2000 více než desetinásobně 
(Nejezchlebová, 2001). Také nárůst spotřeby hypnosedativ byl velmi výrazný, pří
bližně trojnásobný. Statistika publikovaná v lednu 2002 uvádi v prvním stu nej
častěji předepisovaných léků sedm preparátů ze skupiny benzodiazepinů a dvanáct 
analgetik, mezi nimi kromě nepříliš návykových léků (salicyláty, ibuprofen a další) 
také dvě lékové formy tramadolu (MF DNES, 2002). Tramadol byl z opiátů předepi
sován nejčastěji (Doležal a koL, 2001). 

O problematice nadměrného užívání léků z těchto skupin v souvislosti s poh
lavím a věkem klientů je v naší odborné literatuře dosud málo údajů . Zabývali jsme 
se proto detailněji z těchto aspektů preskripcí a výdejem léků z uvedených skupin 
s možným návykovým potenciálem v podminkách běžné lékárny. 

Metodika 

V jedné z pražských lékáren byl sledován výdej devíti léků s návykovým poten
ciálem.Všechny léky byly vydávány na lékařský předpis v období duben - srpen 
2001. V části Prahy, kde se lékárna nachází, je 136 000 obyvatel a 17 lékáren, na 
jednu lékárnu tedy průměrně případá 8000 obyvatel. Lékárna se nachází v blízkosti 
velké polikliniky a několika soukromých ordinací praktických lékařů. 

Byla sledována preskripce léků ze tří lékových skupin - analgetických směsí (4 
léky), benzodiazepinů (4 léky) a opioidů s jediným zástupcem - tramadolem (tab. 1). 

Sledované léky byly celkem vydány na 835 receptů, z toho nejvíce ze skupiny 
benzodiazepinů, konkrétně Rohypnolu, Diazepamu, Defobinu, a dále analgetika 
Tramalu (tab. 2). 
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Tabulka 1. Rozdělení sledovaných léků a jejich složení 

Léková skupina Počet léků Lék 

Analgetické 4 Alnagon (kys. acetylsalicylová, kofein, fenobarbital, kodein) 
směsi Spasmoveralgin Neo (propyfenazon, fenobarbital, papaverin, 

kodein, efedrin, atropin) 
Dinyl (aminofenazon, fenacetin, allobarbital, butobarbital, 
kofein) 
Korylan (paracetamol, kodein) 

Benzodiazepiny 4 Defobin (chlordiazepoxid) 
Diazepam (diazepam) 
Oxazepam (oxazepam) 
Rohypnol (flunitrazepam) 

Opioid 1 Tramal (tramadol) 

Tabulka 2. Počet vydaných receptů na sledované léky 

Lék Počet receptů 

Rohypnol 181 

Diazepam 160 

Tramal 150 

Defobin 106 

Alnagon 94 

Oxazepam 90 

Spasmoveralgin N eo 25 

Korylan 17 

Dinyl 12 

Celkem 835 

Převážná část léků byla předepsána ženám - celkem 642 receptů, což odpovídá 
77 % zastoupení (mužům 193 receptů, tedy 23 %). Od průměrů se liší výdej Defobi
nu, který byl předepsán ženám až v 90 %, a Rohypnolu, který byl předepsán 31 % 
mužů (graf 1). 
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Klienti byli rozděleni do třech věkových skupin, na skupinu starších než 60 let, 
od 41 do 60 let a na mladšÍ než 40 let. Nejvíce léků na recept, průměrně 68 %, bylo 
vydáno starším než 60 let. Následoval výdej léků na recept klientům mezi 41-60 lety 
s 21 % a nejméně léků bylo vydáno mladším než 40 let, a to 11 %. 

Nejčastěji vydávané léky v jednotlivých věkových skupinách nemocných zachycu
je tab. 3. 

Tabulka 3. Nejčastěji vydávané léky podle věkových skupin 

Věková skupina klientů Lék Výdej v % 

nad 60 let Tramal 87 
Defobin 87 
Rohypnol 69 
Alnagon 66 

41 - 60 let Alnagon 32 
Oxazepam 28 
Defobin 24 
Diazepam 22 

pod 41 let Diazepam 14 
Oxazepam 11 
Defobin 7 
Tramal 5 

Nejčastěji vydávanými léky ve věkové skupině klientů nad 60 let byly Tramal 
a Rohypnol. Ve střední sledované skupině od 41 do 60 let byl nejčastěji vydáván Al-
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nagon a Oxazepam. V nejnižší věkové kategorii převažoval výdej Diazepamu a Oxa
zepamu, z analgetik Tramalu (pouze 5 % z celkové preskripce). Hodnoty v procen
tech byly vypočteny vždy z celkového počtu receptů na daný lék. Z údajů vyplývá, že 
žádný ze sledovaných léků nebyl prioritni pro všechny sledované věkové skupiny. Ve 
všech se však vyskytoval nejstarší z benzodiazepinů - chlordiazepoxid Defobin. 

Dále byla sledována opakovaná preskripce jednotlivých léčiv stejným klientům. 
Výsledky udává tab. 4. 

Tabulka 4. Opakovaná preskripce 

Počet klientů 

Opakovaná 4x a 3x 2x 
preskripce více 

Lék muži ženy muži ženy muži ženy Celkem klientů 

Diazepam 8 8 10 4 6 18 5 13 36 

Rohypnol 2 2 6 1 5 24 7 17 32 

Tramal 8 8 11 3 8 11 1 10 30 

Alnagon 4 4 3 1 2 12 2 10 19 

Defobin 4 4 7 7 6 6 17 

Oxazepam 4 1 3 2 1 1 10 3 7 16 

Opakovaně si neJVlce klientů vyzvedlo Diazepam (27 žen, 9 mužů), více než 
čtyřikrát Diazepam a Tramal (po 8 ženách). V této skupině byl jenom jeden muž 
(Oxazepam). Defobin se mezi opakovaně předepisovanými léky rovněž vyskytoval 
(17 žen, žádný muž). 

Diskuse 

Ve sledované lékárně bylo vydáno za pět měsíců 835 receptů na sledované léky 
s návykovým potenciálem. Jestliže na jednu lékárnu v této části Prahy připadá 
v průměru 8000 obyvatel, připadá 1 recept s návykovým lékem na 10 obyvatel za 
sledované období. Jde-li přitom o léky psychotropní, lze to považovat za dosti vysoký 
počet. Je nutno vzít do úvahy i další faktory, které mohou skutečný stav zkresli t 
(zejména blízkost polikliniky, kam mohou docházet i klienti z jiných částí města). 

Výrazná většina sledovaných léků připadá na nejstarší sledovanou věkovou sku
pinu, a to zejména na ženy. Je známo, že ženy častěji užívají i zneužívají léky než 
muži (Višňovský, 2002). Je ale zajímavé, že v sledovaných věkových skupinách se 
tytéž léky neopakují. Z hlediska jednotlivých léků je u mužů nadprůměrná jenom 
spotřeba Rohypnolu, ale ani ta nedosahuje úrovně u žen. Celkový počet opako
vaných výdejů stejným osobám není velký. Také zde převažují ženy. Převládal Dia
zepam, dále Rohypnol a Tramal. Rohypnol je často předepisován i ve zdravotnických 
zařizeních (např. Vanžura a kol., 2001). 
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Ze zde uvedeného přehledu spotřeby lze dále soudit, že v současnosti ustupují 
v oblibě kodeinové analgetické směsi Alnagon, Spasmoveralgin Neo a Korylan. Ně
které z nich bývaly před několika desetiletími problémové a dosti zneužívané (viz 
např. Wenke a kol. , 1977). Alnagon byl v podobné studii výdeje v l ékárně na prvnim 
místě ještě v r . 1993 (Vanžura a kol., 1996). Všechny spolu ve zde sledovaném sou
boru předepisovaných léků nedosáhly úrovně preskripce Tramalu, což potvrzuje 
údaje Doležala a kol. (2001). Výrazné postaveni tohoto léku mezi zde sledovanými 
analgetiky i objektivně zjišťovaný nárůst jeho spotřeby (MF DNES, 2002; Nejezchle
bová, 2001) by mělo upozornit na nutnost větší kontroly jeho užívání. 

Závěr 

I když v této studii byl zpracován poměrně nevelký počet klientů i receptů , v jed
né lékárně sledované v ohraničeném časovém intervalu, lze ze získaných údajů usu
zovat i na obecnější trendy preskripce léčiv s návykovým potenciálem, jak se tyto 
uvádějí v literatuře ve velkých statistických studiích (např . Doležal a kol., 2001). 
Jde o převahu v požadavcích na předepisování této skupiny léků u starší generace 
a z ní zejména u žen. Dále lze zaznamenat přesuny v spotřebě jednotlivých léků 
(ústup Alnagonu a jiných starších analgetických kombinací, nástup Tramalu), sta
bilní postavení Diazepamu a Rohypnolu, oblibu staršího Defobinu. Pro posouzení 
těchto trendů s ohledem na možné další kroky v lékové politice bude zapotřebí 
kromě velkých statistik věnovat pozornost i menším, zato hlouběji orientovaným 
studiím, se kterými se zatím jenom zřídka ve formě odborných publikací setkáváme. 

Autoři děkují p. Jitce Michlové za cennou technickou spolupráci. 
Podpořeno výzkumným záměrem MSM 111600004 
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