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Od 3. do 13. ledna uskutečnila společnost MEDIAN šetření, týkající se zavedení lékového záznamu.
Šetření bylo realizováno pro Ministerstvo zdravotnictví. Výzkumu se zúčastnilo 1027 respondentů, přičemž
20 % z nich bylo dotázáno pomocí telefonického dotazování (CATI) a 80 % bylo dotázáno na online panelu
(CAWI).
60 % respondentů užívá nějaký lék na předpis. U poloviny z nich se jedná pouze o 1–2 léky, což
odpovídá tomu, že polovině dotázaných předepisuje léky jeden lékař. Téměř dvě třetiny respondentů, kteří
užívají léky na předpis, si pamatují názvy všech léků, které užívají (znalost všech názvů častěji uvádějí
ženy).

Kolik různých léků máte předepsaných?

1-2 léky
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3-5 léků

6-10 léků
Více než 10 léků
Nemám předepsané žádné léky
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Nevím, nedokážu odpovědět
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L01. Máte v současné době předepsány od lékaře/lékařů nějaké léky? Pokud ano, o kolik různých
léků se jedná?

48 % respondentů čte příbalové informace u všech léků, které užívají. Mezi tyto respondenty
se signifikantně více řadí ženy. Muži naopak častěji uvádějí, že informace nečtou.
5 % dotázaných má osobní zkušenost s tím, že jim několik lékařů předepsalo stejné léky, 10 %
dotázaných má ve svém okolí osobu s touto zkušeností. Osobní zkušenost s užitím vzájemně se
neslučujících léků, a následném vyhledáním lékařské pomoci, mají pouze 3 % respondentů, 14 % má
někoho s touto zkušeností ve svém okolí. Nulovou zkušenost s takovou situací uvádí 83 %.
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Existenci systému, ve kterém by mohl lékař vidět všechny užívané léky na předpis, aby se mohl
vyhnout předepsání nevhodné kombinace, by uvítalo 92 % dotázaných (bez ohledu na sílu souhlasu).

Systém pro lékaře, ve kterém by viděl všechny
Vámi užívané léky?
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Určitě ano
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Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne

70

Nevím, nemohu posoudit

L07. Uvítal(a) byste existenci systému, ve kterém by Váš lékař viděl všechny léky, které užíváte,
aby se mohl vyhnout předpisu nevhodné kombinace léků?

S existencí systému pro lékárníky, který by umožnil při výdeji léků zkontrolovat případnou
nevhodnost kombinace předepsaných léků, souhlasí 87 % dotázaných. Se systémem nesouhlasí 11 %
dotázaných (oproti 6 %, kteří nesouhlasili se systémem pro lékaře).

Systém pro lékárníky, ve kterém by mohli
zkontrolovat vhodnost kombinace léků?
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Spíše ano
Spíše ne
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Určitě ne
Nevím, nemohu posoudit

L08. Uvítal(a) byste existenci systému, ve kterém by lékárník při výdeji léků mohl zkontrolovat,
zda nemáte od lékařů předepsánu nevhodnou kombinaci léků?
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