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Starostlivosť o pacientov na základe 
vedeckých poznatkov... 

Garantujú lekári a ich odborné spoločnosti : 

... 



Globálny trh so zdravím...biznis 

1. Lekári a farmaceutické firmy 

2. Lekárnici 

3. Potravinové doplnky 

4. Homeopati 

5. Liečitelia 

 
... 



Globálny trh so zdravím...víťazí 
biznis? 

Vedecká medicína 
verzus astromedicína? 

Vedecká medicína a 

reklama? 
Nie sme ovce? 



Globálny trh so zdravím...biznis ? 

... 



Globálny trh so zdravím...biznis ? 

Nežiadúci účinok smrť? 





 
 
 
 

  Úloha lekárnika? 



Originál vs.generikum vs.výživový doplnok 
Liek. Zákon o lieku (362/2011 Z.z.)   
REGISTRÁCIA ŠUKL, EMEA – 4. 
fázy klinického skúšania... kvalita, 
bezpečnosť, účinnosť, biologická 
dostupnosť. .. počas celej doby 
distribúcie. Na obale reg. číslo.  
 
Zloženie: 450 mg diosmin, 50 mg hesperidin 
(čistená mikrornizovaná frakcia flavonoidov) 

EBM –  rozsiahla  
Guidelines - liek voľby  CHVO  a HO 
Inhibícia leukocyto-endotelovej interakcie (podstata CHVO). 
Komplexný mechanizmus účinku: venózny aj lymfatický 
systém, mikro- a makrocirkulácia, ochrana chlopní,...  
Overenie na pacientoch: 
Medzinárodné štúdie 24 440(CHVO),479 
(HO). Slovenské štúdie 12 512 (CHVO). 
Cena v lekárni  cca 16 €   
. 

Vyhláška MZ SR zaradila liek 
medzi obsolentné lieky bez EBM 
a vyradila ho z úhrady?? 
 

Potravina. Potravinový kódex SR  
Výživový doplnok je potravina. Výnos Ministerstva 
pôdohospodárstva SR a MZ SR z 25.7.2007 č. 16826/2007. 
Rozhodnutie UVZ SR o zdravotnej bezpečnosti a 
nezávadnosti, u potravín sa nehodnotí účinnosť ani 
biologická dostupnosť . Požaduje sa, aby výživový 
doplnok neobsahoval žiadne zložky, ktoré sú súčasťou 
liekov a/alebo majú liečivé vlastnosti. 
 
 

Zloženie: 450 mg diosmin, 50 mg hesperidin 
(mikronizovaný a čistený bioflavonoidný extrakt), 20 mg alfa aescin 

EBM nemá vlastnú 
 Odvolávajú sa na štúdie s liekmi. Vyrábaný za účelom 
doplnenia bežnej stravy. Nesmie sa uvádzať, že 
potravina (výživový doplnok) má liečivé prípadne 
preventívne účinky. Počas distribúcie nepodlieha 
kontrole . Na obale  „výživový doplnok“... 
Na ŠUKL uviazla registrácia „GENERIKA“ u tohto PD  
EKVIPOTENCIA? Generikum  80-120%  originálu. 
DÁVKOVANIE? 1 tbl denne? 
BEZPEČNOSŤ?  KIND 20mg aescin  = OPO, TD, TE, iné 
ako traumatické opuchy. 
Overenie na pacientoch?  
CHVO 63, HO 51 pacientov. 
Priemerná cena v lekárni: cca 11 € 
 

???? 
LIEK VS. VÝŽIVOVÝ DOPLNOK 

LIEK 



Lieky= ÚČINNÉ+ BEZPEČNÉ 

Sú PD s obsahom aescínu bezpečné? 
(extrakt z Pagaštanu konského) 

Potravinové doplnky = BEZPEČNÉ 

Kontraindikácie aescínu podľa SPC: 
  
• poškodenie pečene a obličiek 
• tromboembolická choroba 
• tehotné a dojčiace matky 
• pacienti s inými opuchmi ako  
     traumatického pôvodu  
 
 



úloha liečenia 
Zabezpečiť aby pacient dostal  
kvalitné lieky 
  
 •originálny liek? 
 •generikum? 
 •potravinový doplnok? 
 

 

ÚČINNÉ+BEZPEČNÉ 
CENA/PRÍNOS 
LEKÁR/LEKÁRNIK/MAJITELIA/PACIENT 
 
 



Starostlivosť o pacientov 
A. Spolupráca lekárov.... 

lekárnikov...pacientov? 

B. Politikum. 



MODERNÝ trend EÚ/WHO - zmena modelu ZS 
Motorom zmeny sú potreby pacientov 

nová rovnováha EU 

nemocničná starostlivosť  
(IM, NCMP, amputácie,pneumónie,                                                                           
dekompenzácie, rakovina., úmrtia...) 
                             
                                    
         

následná zdravotná  
starostlivosť 

Upravené podľa: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 2008 

prednemocničná 
zdravotná starostlivosť 
 
 

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ – podpora zdravia, 
prevencia, včasná diagnostika a liečba... 
 
 

PZS– V KOMUNITE 
 
INŠTITUCIONÁLNA 

↑↓ POTENTIAL YEARS OF 
LIFE LOST ”PYLL” – 

 
MIERA ZLYHANIA SYSTÉMU  

nová rovnováha SR 
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