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Transplantácie 
obličiek na 
Slovensku

 1972 prvá transplantácia obličky na území SR – prof. Zvara, 
Bratislava

 1988 Košice, 1991 Banská Bystrica, 2003 Martin

 približne 150 transplantácií obličiek / rok v SR

 asi 10 % tvoria živí darcovia



Farmakoterapia 
po 
transplantácii 
obličiek

 imunosupresíva

CNI (TAC) + antimetabolity (MF) + kortikosteroidy (PRE)

 antibiotiká, antivirotiká

kotrimoxazol, valacyklovir (riziko CMV)

 antihypertenzíva

 statíny fluvastatín, ..

 antiagregačná liečba

 gastroprotektívna liečba PPI

• alopurinol

• horčík

• bikarbonát



Úloha 
farmaceuta v 
transplantačnom 
tíme v zahraničí

Sam S. Can J Hosp Pharm 2018, Hang WY Trans Proceed 2008, Alloway RR, Am J Transplant 2011

edukácia pacienta 
ohľadom užívanej 

liečby počas 
hospitalizácie, pri 

prepúšťaní
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• oddelenie výdaja verejnosti nemocničnej lekárne
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• vysvetlenie MÚ imunosupresív, princípy imunosupresívnej
terapie

• spôsob užívania, dávkovač

• ochrana pred slnečným žiarením

• interakcie IS so stravou – grep, pomelo, sevillský pomaranč

• vyhýbať sa OTC liekom a výživovým doplnkom



Najbližšie 
výzvy

 rozšíriť edukáciu o iné užívané lieky

 využitie digitálnych technológii v rámci edukácie 

 tvorba materiálov pre farmaceutov v oblasti 
poradenstva OTC liekov a výživových doplnkov pre 
pacientov po transplantácii obličky

 zapojiť sa do iných klinicky orientovaných činností v 
rámci oddelenia




