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I. LÉKY



CO JSOU LÉKY?

Léky jsou léčivé látky a léčivé přípravky, které se 

podávají člověku nebo zvířeti 

 k profylaxi (předcházení nemocem), 

 diagnóze (zjištění nemoci),

 léčení či mírnění chorob, 

 nebo k ovlivnění fyziologických funkcí.



3 OTÁZKY PRO VÁS

UŽÍVÁTE 
LÉKY?

POMÁHAJÍ 
VÁM?

JAK SE 
CÍTÍTE?



FARMAKOLOGIE

 STUDUJE LÉKY A TŘÍDÍ JE DO SKUPIN PODLE INDIKACÍ.

 POPISUJE ÚČINEK LÉKŮ.

 ZKOUMÁ DĚJE, KTERÉ SE ODEHRÁVAJÍ V ORGANISMU PO PODÁNÍ LÉKŮ.

 ZABÝVÁ SE MECHANISMY ÚČINKŮ LÉKŮ.

 JE ZÁKLADEM PRO ÚČELNOU A BEZPEČNOU FARMAKOTERAPII (LÉČBU LÉKY).

MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE

FARMAKOLOGIE DŘINA JE



PHARMAKON

 VA STAROVĚKÉM ŘECKU JED, KOUZELNÝ PROSTŘEDEK, AKTIVNÍ PRINCIP

 TEPRVE POZDĚJI LÉČIVO



FARMAKOKINETIKA

 SLEDUJE POHYB („OSUD“) LÁTEK V ORGANISMU V ČASOVÉM 

PRŮBĚHU PO JEJICH VSTUPU DO ORGANISMU

 ABSORPCE

 DISTRIBUCE

 BIOTRANSFORMACE

 VYLUČOVÁNÍ



FARMAKODYNAMIKA

 ÚČINEK LÁTEK NA ORGANISMUS

MECHANISMUS ÚČINKU

 FAKTORY, KTERÉ MOHOU ÚČINEK MODIFIKOVAT



PROČ NEMOCNÍ LIDÉ UŽÍVAJÍ LÉKY?

Chtějí být 
zdraví.

Chtějí 
předejít 
nemoci.

Chtějí zmírnit 
své utrpení.

Chtějí 
zastavit 
nemoc.

Chtějí se cítit 
lépe.

Chtějí zlepšit 
kvalitu 
života.

Chtějí déle 
žít.

Poslouchají 
svého 
lékaře.

PROTOŽE SE NEZAČALI VČAS DETOXIKOVAT! 



VLIV LÉČBY NA KVALITU A DÉLKU ŽIVOTA



Voltaire kdysi prohlásil

„Současné léčení spočívá v podávání léků, o nichž toho 

mnoho nevíme, pacientům, o nichž toho víme ještě 

méně.“

Jak jsme na tom dnes?



IDEÁLNÍ UŽÍVÁNÍ LÉKŮ 

 Užívání léků by nikdy nemělo být samoúčelné.

 Vždy je potřeba pečlivě zvažovat klady a zápory farmakoterapie.

 Převáží žádoucí efekt léčby nad nežádoucími účinky?

 Jaké je riziko nežádoucích účinků?

 Tyto otázky je nutno vztahovat vždy ke konkrétnímu člověku!

 Neléčíme nemoc, ale člověka!

 Zvažujeme možnosti nefarmakologické léčby (úprava životosprávy, diety, 

rehabilitace, detoxikace) v případě, že pouze potlačujeme příznaky.

„Neexistují nevyléčitelné nemoci, existují pouze nevyléčitelní lidé.“



LÉK SE MŮŽE STÁT SNADNO JEDEM!

• SPRÁVNÁ DÁVKA

• SPRÁVNÁ 
FORMA

• SPRÁVNÝ ČAS

• SPRÁVNÉMU 
PACIENTOVI

• SPRÁVNÁ 
NEMOC

Lék je jedině 
tehdy lékem, 

pokud 
splňuje pět S



LÉK NEBO JED?

 VÍTE, ŽE WARFARIN SE POUŽÍVAL PŮVODNĚ JAKO JED NA KRYSY?



Warfarin

 Indikační skupina: Antikoagulans

 Farmakoterapeutické účinky:

 rychle vstřebán ze zažívacího traktu,

 v plazmě je z 99 % vázán na albumin (častá interakce s řadou léčiv),

 metabolizuje se v játrech,

 nástup účinku za 2 až 3 dny,

 biologický poločas je 36 hodin,

 po vysazení přetrvává účinek 4 až 5 dní,

 mechanismus účinku: potlačuje syntézu vitamin K-dependetních faktorů krevního 

srážení, nepůsobí na již cirkulující faktory v krvi.



Warfarin

 Indikace: léčba a prevence trombózy a embolie

 Kontraindikace:

 krvácivé stavy

 závažná jaterní insuficience nebo jaterní cirhóza

 Nežádoucí účinky:

 krvácivé komplikace,

 nauzea, zvracení, průjem,

 zvýšená hladina jaterních enzymů,

 cholestatická hepatitida,

 alopecie, vyrážka, alergické kožní reakce.



Kasuistika

 Žena, 70 let, kdysi prodělala operaci žlučníku, pak u ní vznikla steatóza jater,

 užívala Warfarin,

 bylo jí špatně, manžel ji odvezl do nemocnice,

 zde naměřili INR 12 (normální INR zdravého člověka je 0,8 až 1,2; 

warfarinizovaného pacienta 2 až 3).

 Lékaři Warfarin okamžitě vysadili.

INR nám udává, kolikrát je srážení krve pomalejší než srážení krve zdravého 

člověka. Paní hrozilo vykrvácení! Naštěstí se na to včas přišlo.



HÁDANKA PRO VÁS

CO BYLO DŘÍV? VĚDA NEBO ŽIVOT?



ZÁKLADEM VĚDY JE POZOROVÁNÍ 

ŽIVOTA

 VELKÉ OBJEVY VZNIKLY JAKOBY 

„NÁHODOU“.

 FLEMING BYL VE SPRÁVNÝ ČAS NA 

SPRÁVNÉM MÍSTĚ A UVIDĚL NĚCO, ČEHO BY 

SI JINÝ ČLOVĚK VŮBEC NEMUSEL VŠIMNOUT. 

 FLEMING UVIDĚL, ŽE NA PETRIHO MISCE S 

KOLONIÍ PLÍSNĚ SE ZASTAVIL RŮST BAKTERIÍ.

 BYL PŘIPRAVEN UČINIT OBJEV A V ROCE 1928 

OBJEVIL PENICILIN! 

 ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!



RUB A LÍC VELKÉHO OBJEVU

 Již Alexandr Fleming varoval před možností zneužití antibiotik.

 Dnes jsme svědky tohoto zneužívání. 

 Antibiotika se užívají na banální infekce. Hojně se využívají v zemědělství. 

Dostávají se do potravního řetězce, do vody, do půdy… (Nedávno byla 

zjištěna přítomnost antibiotika Chloramphenikolu, které se již řadu let v 

humánní medicíně nepoužívá pro své nežádoucí účinky, v medu.)

 To vše s sebou nese vážné nebezpečí, že antibiotika přestanou fungovat. A 

TOTO SE DNES JIŽ DĚJE!

 Resistentní bakterie se vyvíjejí velmi rychle.

 Trend nadbytečného užívání antibiotik jasně ukazuje, že tudy cesta 

nevede!



ÚLOHA STÁTU

 LÉKY JSOU ZVLÁŠTNÍM DRUHEM ZBOŽÍ NEBOŤ JEJICH UŽÍVÁNÍ MÁ DOPAD NA 

ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA.

 Z TOHO DŮVODU JSOU LÉKY POD DOHLEDEM STÁTU.

 ZÁSTUPCEM STÁTU V OTÁZKÁCH LÉKŮ JE STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉKŮ; 

ZKRATKA SÚKL.



SÚKL

 REGISTRUJE LÉKY.

 UKONČUJE REGISTRACE LÉKŮ.

 INFORMUJE ZDRAVOTNÍKY I VEŘEJNOST.

 SBÍRÁ INFORMACE O NEŽÁDOUCÍCH ÚČINCÍCH LÉKŮ.

 BDÍ NAD LÉKY (FARMAKOVIGILANCE = LÉKOVÁ BDĚLOST).

 SPRAVUJE PORTÁL www.sukl.cz





www.olecich.cz



II. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ

 Při užívání léků se může pacient setkat s nepříznivou odezvou na podaný 

lék, kterou označujeme jako nežádoucí účinek léku.



Contergan(Thalidomid) 

 Od 50. let 20. století do začátku 60. let 20. st. byl ve 46 státech používán 

jako uklidňující a uspávací látka pro těhotné ženy. 18. listopadu 1961 však 

německý pediatr Widukind Lenz ve svém projevu na zasedání rýnsko-

vestfálských dětských lékařů poprvé naznačil možnou souvislost mezi 

zvýšením počtu novorozenců s vrozenou vývojovou vadou a užíváním 

tohoto léčiva. V krátkém časovém úseku následovalo několik set porodů 

žen, které porodily děti s chybějícími končetinami nebo ušima. 

 Celosvětově se takto narodilo asi 12 000 postižených dětí. Šetřením byl za 

viníka označen lék Contergan (Thalidomid), který těhotné ženy užívaly jako 

dobře účinné sedativum a hypnotikum.



CO JE NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK?

 Je to nezamýšlená nebo nepříznivá reakce organismu, u níž je 

podezření, že vznikla v souvislosti s podáním léku. Nutné prokázání 

kauzality.

 Nežádoucí účinek může být známým vedlejším účinkem léčby 

nebo se může jednat o dosud nerozpoznaný nežádoucí účinek.

 Všechny léky od Acylpyrinu až po cytostatika mají nežádoucí 

účinky.

 Nežádoucí účinek je tím větší, čím je lék toxičtější, čím je účinnější 

a také čím je pacient nemocnější.

 Vyšší riziko nežádoucích účinků vzniká při užívání více léků.



ZÁVAŽNÝ NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK

 ÚMRTÍ

 OHROŽENÍ ŽIVOTA

 VÁŽNÉ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ

 TRVALÉ NÁSLEDKY NA ZDRAVÍ

 HOSPITALIZACE

 PRODLOUŽENÍ HOSPITALIZACE

 ANOMÁLIE U POTOMKŮ

NEOČEKÁVANÝ NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK
 NENÍ VEDEN V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU VYDANÉM VÝROBCEM



INFORMACE O BEZPEČNOSTI A 

ÚČINNOSTI

 Před uvedením nového léčivého 
přípravku na trh pocházejí všechny 
dostupné informace o bezpečnosti a 
účinnosti pouze z klinických 
hodnocení. V době udělení registrace 
je přípravku vystaven relativně nízký 
počet pacientů po omezenou dobu. 

 Některé nežádoucí účinky mohou být 
rozpoznány až po použití přípravku u 
velkého množství lidí. Proto je velmi 
důležité sledovat bezpečnost léčivých 
přípravků i po jejich uvedení na trh; tím 
se zabývá farmakovigilance.



PŘÍBALOVÝ LETÁK

 JE ZDROJEM INFORMACÍ O LÉKU PRO PACIENTA.

 OBSAHUJE SEZNAM NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ.

 TENTO SEZNAM BÝVÁ HODNĚ DLOUHÝ.

 NĚKTEŘÍ PACIENTI LETÁK NEČTOU A NĚKTEŘÍ SE BOJÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ, 

TAKŽE LÉK RADĚJI NEUŽÍVAJÍ.



MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. (Medical

tribune)

„Informace u každého balení léku už dávno 

ztratily informační hodnotu jak pro pacienty, tak 

pro lékaře…“

„Pacient se na několika stránkách dozví, že 

zemře, zblázní se, bude mu špatně na tisícero 

způsobů, osype se či zkolabuje, a pokud se mu 

stane ještě něco dalšího, nechť to nahlásí na 

příslušný úřad.“



BOLEST

 Když člověka něco bolí, tak touží po jediném, aby to přestalo. Pak 

už se na nežádoucí účinek léku příliš nedívá. Zeptá se na nežádoucí 

účinek a když se dozví, že bohužel každý lék má nežádoucí účinky, 

více se o to nezajímá. Takový dotaz je víceméně formální a pacient 

chce slyšet opak, chce slyšet ujištění.



ÚZKOST

 Úzkostliví lidé velice pečlivě pročítají příbalové letáky.

 Bojí se užívat léky.

 Očekávají nežádoucí účinky.

 Typické: „nechci užívat antibiotika!“

 AKUTNÍ BORRELIOZA! ANTIBIOTIKA NUTNÁ!



JDEME-LI NA KOMÁRA S DĚLEM,ODNESE TO 

TÉŽ VČELA, BERUŠKA A ČMELÁK

 Účinek řady léků je založen na blokaci nějakého enzymu. Tento enzym však 

plní i jiné funkce, než které chceme ovlivnit.

 U substituční terapie bývá těžké nastavit přesné dávkování (inzulin, 

hormony štítné žlázy). Homeostáza zdravého organismu má daleko jemnější 

zpětnovazebnou regulaci.

 U cytostatik dochází též k poškození zdravých buněk.

 U antibiotik vyhubíme citlivé bakterie a uděláme místo agresivním a více 

životaschopným mikroorganismům.



V organismu je vše funkčně propojeno

 Zasáhneme-li lékem do tohoto propojení, 
můžeme vyřešit jeden symptom, ale 
objeví se symptom jiný, považovaný za 
nežádoucí účinek léku.

 Vzniká začarovaný kruh a pacient je 
posílán od jednoho odborného lékaře k 
dalšímu.

 Lékař většinou  pořeší „to svoje“ v rámci 
své úzké specializace a celý člověk ho 
zajímá málokdy.

 Farmakoterapií se pleteme organismu do 
toho, co a jak má dělat.

 V nemocném organismu vzniká podáním 
léku ještě větší chaos.

 O to větší je potřeba detoxikace.



III. LIDSKÝ ORGANISMUS



TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO ORGANISMU

 LIDSKÝ ORGANISMUS JE SLOŽITÝ SYSTÉM.

 VŠECHNY FUNKCE ORGANISMU JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY A ŘÍZENY VE 

PROSPĚCH CELKU.

 ŘÍZENÍ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ ZPĚTNÝCH VAZEB ZA ÚČASTI NERVOVÉHO, 

HORMONÁLNÍHO A IMUNITNÍHO SYSTÉMU.

 VŠECHNO, CO SE V ORGANISMU DĚJE, MÁ SVŮJ SMYSL, KTERÝ SE NÁM 

POSTUPNĚ ODHALUJE.



Fyziologie člověka

 Nauka o funkcích a výkonech zdravého lidského těla.

 Popisuje podstatu dějů.

 Stanovuje příčiny, které působí změny.

Odhaluje vzájemné souvislosti mezi jednotlivými 

funkcemi organismu.

Objasňuje regulace funkcí.



PSYCHO-NEURO-ENDOKRINO-

IMUNOLOGIE

 SAMOSTATNÁ DISCIPLÍNA,

 ZKOUMÁ VŠECHNY REGULAČNÍ FUNKCE V TĚLE:

 PSYCHIKU JAKO NADSTAVBU OSTATNÍCH ŘÍDÍCÍCH MECHANISMŮ,

 NERVOVÉ ŘÍZENÍ,

 ENDOKRINNÍ SYSTÉM ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ,

 IMUNOLOGICKOU REGULACI. 



VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM

VĚDOMÍ

MYŠLENKA

EMOCEENERGIE

TĚLO



OSHO: OD MEDIKACÍ K MEDITACI

 Pataňdžali (zakladatel jógy): máme 5 těl

 Fyzické tělo: alopatie

 Vitální tělo: akupunktura

 Duševní tělo: homeopatie

 Tělo uvědomování si: hypnoterapie

 Tělo blaženosti: meditace

„Jakmile je narušeno vitální tělo, snaží se alopatie působit na fyzické tělo. Je to pro 
ni samozřejmě nepřekonatelný úkol. Akupunktura ho však může vyřešit. Pro ni je to 
snazší, protože vitální tělo je o něco výše nežli tělo fyzické. Je-li vitální tělo již v 
pořádku, pak ho fyzické tělo prostě jen následuje, protože vitální tělo určuje jeho 
další vývoj.“ OSHO



OSHO: OD MEDIKACÍ K MEDITACI

„Člověk je nemoc. Nemoci přicházejí k člověku, ale on 

sám je také nemocí. V tom spočívá jeho problém, a v tom 

je také jeho jedinečnost. Je to jeho přízeň osudu, ale i jeho 

neštěstí. Žádný jiný tvor na zemi nedělá z pocitů úzkosti, 

napětí a z nemocí takový problém jako člověk. A právě to 

je předpokladem jeho dalšího růstu, dalšího vývoje, 

protože „nemoc“ znamená, že člověk není spokojen se 

svým stavem; nechce přijmout to, jak na tom je.“



ZDRAVÍ

 Zdraví znamená absolutní svobodu na všech úrovních.

 Zdraví znamená svobodně

myslet,

 cítit,

 konat,

 být šťastný,

 tvořit,

 pracovat...

 Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda toho 

druhého!



ŽIVOT A ZDRAVÍ, ŽIVOT A NEMOC

 Kvalita zdraví úzce souvisí s kvalitou života.

 Kvalita života úzce souvisí s naším myšlením a emocemi. 

 RAJAN SANKARAN: „NEMOC JE ŠPATNÉ VNÍMÁNÍ REALITY - BLUD. 
HOMEOPATICKÝ LÉK JE UMĚLÁ NEMOC.“ (MATERIA MEDICA – DUŠE 
HOMEOPATICKÝCH LÉKŮ)

 Pokud je naše vnímání života a jeho hodnocení myslí zatížené 
chybou, pak tato chyba (blud) se po určité době zobrazí na těle. 
Ne hned, až po určité době. Tím se zmenšuje pravděpodobnost 
toho, že si dáme dohromady určité souvislosti. Toto riziko vzrůstá i při 
užívání různých léků. Chemie potlačí příznaky, příčina příznaků 
zůstává, my příznaky nevidíme, jsou zametené pod kobercem. 
Příčina vyvolá jiný příznak, který často vnímáme jako nežádoucí 
účinek léků.



IV. DETOXIKACE



LÉČBA + DETOXIKACE



CO MAJÍ SPOLEČNÉHO DETOXIKAČNÍ 

PROJEVY A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ?

 NECHCEME JE.

 SNAŽÍME SE JE MINIMALIZOVAT.

 VOLÍME OPTIMÁLNÍ POSTUP.

ČÍM SE LIŠÍ?
 POMOCÍ DETOXIKACE ODCHÁZEJÍ TOXINY Z TĚLA PRYČ.

 LÉKY POTLAČUJÍ PŘÍZNAKY A UMOŽŇUJÍ SCHOVAT 
PROBÍHAJÍCÍ KUMULACI TOXINŮ V TĚLE.



Mateřské orgány tlačí nemoc na periferii, 

léky ji tlačí z periferie do mateřských orgánů

 Má či nemá smysl léčit tělo léky i za cenu nežádoucích účinků léků?

 Samozřejmě, že má! Pokud je nemocné. S rozvahou, s vědomím, že léky 

mají své hranice a pokud těch hranic dosáhneme, končí játra, končí 

ledviny, hroutí se celý systém.

 Co může udělat detoxikace?

 Mimoúrovňová křižovatka!

 Lze léčit a detoxikovat současně.



HUDBA BUDOUCNOSTI?

 Jak zapojit detoxikaci do 

prevence, abychom zlepšili kvalitu 

života?

 Začít je potřeba u sebe!

 Jakmile se pročistím, už jen tím 

působím na své okolí.

 Jinak myslím, jinak cítím, jinak 

konám, jinak tvořím svůj život.



Shrnutí

 Léky zde mají své místo, dokud jsou zde lidé, kteří je potřebují. 

 Léky mohou pomáhat i škodit podle toho, jak s nimi 

zacházíme.

 Léky mají nežádoucí účinky, které jsou daní za potlačování 

příznaků.

 Detoxikace se zaměřuje na odstranění příčin nemoci.

 Přibývá lidí, kteří jsou připraveni odstranit příčiny nemoci.

 Vzdělávejme se, abychom mohli všem připraveným 

nabídnout pomoc!



Závěr

„Touží-li někdo po uzdravení, nejdříve se jej zeptejte, zda 

je připraven odstranit příčiny své nemoci. Teprve potom je 

totiž možné mu pomoci.“

Hippokrates (otec medicíny)

(c) 2016 Dana Srpová


