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VY A VAŠE LÉKY 
Co byste měli vědět o lécích, které užíváte



Státní ústav pro kontrolu léčiv

Zdroje informací

Pacient by měl o léku, který užívá, získat co nej-
více informací. Proto je součástí každého balení 
registrovaného léku informace pro pacienty/uži-
vatele, kterou nazýváme „příbalová informace“ 
(PIL – z anglického Patient Information Leaflet). 
Ta obsahuje např. informace o indikacích (one-
mocnění, k jejichž léčbě je lék určen), dávkování, 
nežádoucích účincích ad., a proto je doporuče-
no ji přečíst před tím, než pacient zahájí užívání.  
Zároveň je třeba dbát doporučení lékaře, který 
lék pacientovi předepsal, či doporučení lékární-
ka.

Veškeré informace o léku je možné také nalézt na 
informačním portálu Olécích.cz v databázi léků, 
kde je u každého léku PIL a SPC (Souhrn údajů  
o přípravku). Součástí databáze je také informace 
o způsobu výdeje, o dostupnosti léku na trhu,  
o ceně a úhradě z veřejného zdravotního pojištění 
či informace o souběžně dovážených lécích.

Na jaké informace se zaměřit

Každý pacient by měl zaměřit nejen na informace 
týkající se správného použití léku (dávkování, 
interakce s jinými léky či potravinami apod.), ale 
také na informace ohledně doby použitelnosti, 
která je uvedena na obalu přípravku a také 
na samotném blistru (tubě, lahvičce atd.). Po 
uplynutí uvedeného data není možné lék 
používat a je nutné jej vrátit do lékárny, která 
zajistí jeho bezpečnou likvidaci.

Dále je třeba zjistit, jak se má lék správně 
skladovat. Tato informace obsahuje údaj o tom, 
v jakém teplotním rozmezí má být lék uchováván, 
případně další požadavky na jeho uchovávání 
tak, aby byla zachována jakost, účinnost  
a bezpečnost léku.

Příbalová informace 
je textový průvodce 
pacienta ke správné-
mu používání léku. 
Pacient v něm nalez-
ne např. informace  
o dávkování, pod-
mínky pro skladová-
ní, možné nežádou-
cí účinky, interakce  
s ostatními léky či po-
travinami ad.

V případě otázek či 
pochybností ohledně 
užívaných léků je vždy 
třeba kontaktovat 
ošetřujícího lékaře či 
lékárníka.



Státní ústav pro kontrolu léčiv

Nežádoucí účinky

Každá příbalová informace zároveň obsahuje 
údaje o všech nežádoucích účincích, které se 
objevily v rámci klinického hodnocení daného 
léku. Nežádoucí účinek léku je jakákoliv 
nepříznivá a nezamýšlená odezva na 
podání léku. Závažný nežádoucí účinek je 
každý nežádoucí účinek, který má za následek 
úmrtí pacienta, ohrožení jeho života, vyžaduje 
přijetí do nemocnice nebo prodloužení pobytu  
v nemocnici, má za následek trvalé či významné 
poškození zdraví nebo omezení schopností, 
nebo se projeví jako vrozená anomálie či vada 
u potomků.

Neznamená to však, že při užívání daného léku 
se musí vždy vyskytnout nějaké nežádoucí 
účinky, naopak většina se vyskytuje jen vzácně 
nebo velmi vzácně.

Co dělat v případě, že se objeví nežádoucí 
účinek?

Podezření na nežádoucí účinek může na 
SÚKL hlásit každý pacient prostřednic-
tvím elektronického formuláře na webo-
vých stránkách www.olecich.cz. Zdravot-
ničtí pracovníci, zadavatelé klinického 
hodnocení a držitelé rozhodnutí o registraci mají 
tuto povinnost stanovenou přímo ze zákona.  
V případě podezření na výskyt nežádou-
cího účinku své podezření konzultujte  
s ošetřujícím lékařem.
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Proč mají některé léky 
v příbalové informaci 
uvedeno tolik nežádoucích 
účinků?

Všechny nežádoucí účinky, které se 
objevily v rámci klinických hodnocení, 
jsou uvedeny v příbalovém informač-
ním letáku daného léku. Neznamená 
to však, že se musí vždy vyskytnout, 
naopak většina se vyskytuje jen vzácně 
nebo velmi vzácně (s četností méně než  
u 1 pacienta z 1000, resp. 10 000 léče-
ných).

Než se lék začne podávat lidem, 
musí projít klinickým testováním,  
v rámci kterého se prokazuje účinnost 
a bezpečnost daného léku. Pečlivě je 
hodnocena i kvalita léku včetně podmí-
nek jeho výroby.

V rámci klinického hodnocení se vy-
skytují i první nežádoucí účinky, kte-
ré jsou zadavatelem studie okamžitě 
vyhodnocovány a hlášeny na SÚKL. 
Od jejich závažnosti se odvíjí další po-
stup v prováděné studii. Pro představu 

je možné následné kroky popsat asi 
takto: v případě, že závažnost nebo 
četnost nežádoucích účinků převyšu-
je hodnocené přínosy léčby, je klinic-
ké hodnocení ukončeno. V opačném 
případě může přípravek pokročit až  
k fázi registrace.

V rámci registračního řízení je předlo-
žena dokumentace, která obsahuje i in-
formace o veškerých nežádoucích účin-
cích, které se v průběhu studie objevily, 
byť pouze u jediného pacienta. Stejné 
údaje jsou pak uvedeny i v příbalovém 
informačním letáku (PIL) a souhrnu in-
formací o přípravku (SPC). V SPC je navíc 
uvedena i informace o četnosti výskytu 
konkrétního nežádoucího účinku v prů-
běhu klinického hodnocení.

Uvedení kompletního výpisu zjištěných 
nežádoucích účinků v PIL a SPC není 
pouze požadavek zákona, ale je tak 
zároveň zajištěna i informovanost pa-
cientů a lékařů. Pro vhodné nastavení 
léčby je důležité znát nejen požadova-
né účinky léku, ale i případné nežádoucí 
účinky, což umožňuje je vhodným způ-
sobem řešit či minimalizovat.


