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Adherence k léčbě 
v číslech 

 
 

Míra dodržování léčebného režimu ze strany pacienta (tzv. adherence) 

trápí v současné době celý svět. Z průzkumu provedeného agenturou 

STEM/MARK mezi českými pacienty vyplynulo, že každý desátý Čech 

nikdy nedbá instrukcí lékaře nebo informací obsažených v příbalovém 

letáku. Čtvrtina dotazovaných přiznala, že někdy užívá léky v jiné 

dávce než doporučené. Pouze polovina Čechů užívá léky skutečně 

disciplinovaně. Nedodržování pokynů lékaře v případě užívání léčiv 

přitom představuje závažný problém. „Nesprávné užívání léků, jejich 

vynechávání či kombinace s dalšími přípravky mohou v některých 

případech vést k ohrožení zdraví pacienta a prodloužení či úplnému 

selhání léčby. Nehledě na velkou zátěž pro národní zdravotnický 

systém,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.  

 

DODRŽOVÁNÍ INSTRUKCÍ LÉKAŘE / V PŘÍBALOVÉM LETÁKU 

  

 

 

 83 % Čechů užívá léky pravidelně  

podle doporučení lékaře či podle 

příbalového letáku.  

 

 11 % obyvatel tyto instrukce nikdy nebo    

  téměř nikdy nedodržuje. 

 

 Příbalovou informaci čte vždy nebo 

většinou 80 % Čechů. Pouze 5 % z nich 

příbalový leták ignoruje. 

(Zdroj: STEM/MARK) 

 
 
 
 

 

 

 

Asociace inovativního 

farmaceutického průmyslu 

Asociace inovativního 

farmaceutického průmyslu 

(AIFP) sdružuje 

farmaceutické společnosti, 

které dokáží vyvinout a uvést 

na trh nové, účinnější a 

bezpečnější léčivé přípravky. 

AIFP je členem Evropské 

federace farmaceutických 

společností (EFPIA) a úzce 

spolupracuje s Americkou 

asociací inovativních 

farmaceutických firem 

(PhRMA).  

V roce 2014 AIFP sdružuje 

30 členských společností. 

Více informací naleznete na 

www.aifp.cz 
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UŽÍVÁNÍ PŘEDEPSANÉ DÁVKY 

 

 

Ohledně úprav dávkování předepsaných léků 

jsou Češi z velké části disciplinovaní:  

 

 75 % obyvatel ČR vždy dodržuje   

      doporučené dávkování 

 

 23 % většinou dodržuje doporučené  

      dávkování předepsaných léčiv.  

 

 2 % dotázaných si samo upravuje  

     dávkování. 

(Zdroj: STEM/MARK) 

 

 

 

 

FAKTORY SNIŽUJÍCÍ ÚČINNOST LÉKŮ 

 63 % Čechů si myslí, že největší dopad 
na účinnost léků má užívání alkoholu. 

 Jako další důvody uvádějí Češi chyby 
v užívání a skladování léků.  

 Naopak pouze 11 % lidí se mylně 
domnívá, že bylinky a přírodní „léčiva“ 
nemají vliv na působení léků na předpis.  

 

 

 

DŮSLEDKY NESPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ LÉKŮ 

 Jako nejčastější následek nesprávného 

užívání léků uvádí přes 90 % 

dotazovaných prodloužení chorobného 

stavu, tj. selhání léčby nebo její 

prodloužení.  

 Méně než 30 % Čechů vnímá, že tato 

skutečnost vede ke zvýšení nákladů na 

zdravotní systém a k častějším 

návštěvám lékaře. 

(Zdroj: STEM/MARK) 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Mgr. Michal Kaderka 

PR Manager 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 

E-mail: michal.kaderka@aifp.cz 

Tel: 224 832 552, 734 623 626 
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