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Vo vydavateľstve Slovak Academic Press
(SAP) vyšla v ostatných dňoch pozoruhodná
knižná publikácia Zlyhanie farmakoterapie
s podnázvom Možnosti prevencie. Hlavným
editorom knihy je prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.,
emeritný prednosta Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave. Editori:
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., všeobecný lekár
pre dospelých v Nových Zámkoch, prof. MUDr.
Andrej Dukát, CSc., FRCP, emeritný prednosta II. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave
a prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., prednosta
Ústavu patologickej fyziológie LF UK v Bratislave.
Spoluautormi knihy sú ďalší dvanásti špecialisti
rôznych odborov: prof. Ing. Milan Remko, DrSc.,
FRSC, prof. MUDr. Anna Remková, DrSc., FRCP,

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc., MUDr. Etela
Janeková, doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.,
MUDr. Ivana Kacířová, PhD., doc. MUDr. Alena
Ďurišová, PharmDr. RNDr. Ľubomír Virág, PhD.,
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, prof.
MUDr. Ivan Rybár, CSc., MUDr. Silvia Čiernik,
MUDr. Jana Tisoňová, PhD. Knihu recenzovali:
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., prof. RNDr.
Jozef Čižmárik, CSc., Dr.h.c. a doc. MUDr. Ivan
Bartošovič, PhD., mim. prof. Okrem úvodu do
problému je v knihe 18 kapitol na tieto témy:
Poznanie príčin a formy zlyhania farmakoterapie
– krok k prevencii; Základné termíny pri komunikovaní rizika a zlyhania farmakoterapie; Zlyhanie
farmakoterapie na úrovni vývoja nového lieku;
Pacient pri zlyhaní farmakoterapie a možnosti
komunikácie s ním; Kde získať relevantné informácie o zlyhaní farmakoterapie po liekovom
poškodení pacienta na úrovni EBM dôkazov;
Adherencia pacienta k liečbe v praxi – formy zlyhania; Význam terapeutického monitorování hladin léčiv pro diagnostiku; Nežádoucí účinky léčiv
jako příčina selhání farmakoterapie; Postavenie
a úlohy lekárnika v prevencii zlyhania farmakoterapie; Zlyhanie farmakoterapie v pediatrii;
Zlyhanie farmakoterapie u starších ľudí; Zlyhanie
symptomatickej farmakoterapie: nesteroidové
antiflogistiká – analgetiká; Zlyhanie farmakoterapie hypolipidemikami; Zlyhanie farmakoterapie
DMARDs – biologické liečivá; Zlyhanie farmakoterapie pri antitrombotikách; Zlyhanie diuretickej
liečby; Zlyhanie antimikrobiálnej farmakoterapie;
Zlyhanie liečby hyperurikémie. V každej kapitole
je zvlášť literatúra k danej téme.
Výnimočnosť knihy spočíva na dvoch základných pilieroch. Podstatná väčšina súčasných

medicínskych publikácií sa zaoberá prenosom
aktuálnych pozitívnych poznatkov medicíny dôkazov (EBM) do klinickej lekárskej praxe.
Predložená publikácia rieši druhú stranu „mince“
– teda v čom spočíva zlyhávanie tohto procesu,
v čom sú príčiny, mechanizmy, najväčšie nedostatky a problémy podmieňujúce zlyhávanie
farmakoterapie. Mimochodom, nedokonavé
sloveso by bolo v názve i v texte knihy výstižnejšie. Súčasne poskytuje cenné informácie, ako
je možné zlyhávaniu liečby účinne predchádzať.
Druhým pilierom tejto publikácie je nie celkom
bežná široká spolupráca odborníkov viacerých
špecializácií, jednak teoretických predklinických
disciplín a jednak viacerých klinických špecializácií – všeobecného praktického lekárstva,
pediatrie, internej medicíny a jej špecializácií
a ďalších odborov.
Knižná publikácia Zlyhanie farmakoterapie. Možnosti prevencie je výnimočným
editorským a autorským počinom. Je ojedinelou, široko koncipovanou, mimoriadne aktuálnou prácou, ktorá by nemala chýbať v knižnici každého lekára, farmaceuta a všetkých
ďalších zdravotníckych pracovníkov. Dňa 22.
9. 2016 získali editori tejto knižnej publikácie
cenu Literárneho fondu Slovenskej republiky
za vedeckú a odbornú literatúru za rok
2015 v kategórii biologické a lekárske vedy.
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