
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při mapování současné situace využívání farmak 
s antikonvulzivním účinkem v České republice u dětí do 3 let věku.  

Získaná data budou dále sloužit jako jeden z výchozích materiálů pro plánované studie 
a budou publikována v časopisu pro pediatry. 

Předem Vám děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku. 

Vaše Jméno 

Adresa Vaší ordinace pro děti a dorost        

E-mail

Telefon          

Kolik Vašich pacientů ve věku 0-3 let chronicky trpí křečovými stavy (vyjma febrilních 
křečí R56.0) - počet? 

Jaké jsou primární diagnózy těchto pacientů (př. epilepsie u n=X pacientů)? 

• epilepsie (G40)

• posthypoxická encefalopatie (P91.6)

• dědičná metabolická onemocnění (E70, E71, E72, E74, E75, E76, E77, E79, E80)

• jiné (např. hypomagnezémie E83.4, hypoglykémie u novorozence P70, křeče u

novorozence P90, subarachnoidální krvácení I60, intracerebrální krvácení I61, cévní

onemocnění mozku NS I67.9, následky poranění hlavy T90, herpetická encefalitida

B00.4, nejasný původ aj.), tyto diagnózy vyjmenujte:



Kolik těchto pacientů dlouhodobě užívá farmaka s antikonvulzivním účinkem (počet)? 

 
 

Kdo pacientům antikonvulzivní léčbu primárně předepsal (příklad: neurolog = X pacientů)? 

• neurolog 

• neonatolog 

• poradna pro rizikové novorozence 

• jiná odbornost, tyto odbornosti vyjmenujte: 

 

 

 

Kdo pacienty sleduje nyní (příklad: neurolog = X pacientů)? 

• neurolog 

• neonatolog 

• jiná odbornost, tyto odbornosti vyjmenujte: 

 

 

 

Kolik z léčených pacientů užívá fenobarbital v monoterapii (PHENAEMAL, 
PHENAEMALETTEN) a v jakých indikacích – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, 
posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.) 

 

 

 

 
 

Kolik z léčených pacientů užívá kyselinu valproovou v monoterapii (CONVULEX, 
DEPAKINE, ORFIRIL) a v jakých indikacích – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, 
posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.) 

 



 

 

 

 
Kolik z léčených pacientů užívá topiramát v monoterapii (TOPAMAX, TOPILEX, 
TOPIRAMATE, MYLAN a jiné) a v jakých indikacích – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, 
posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.) 

 

 

 

 

 
Kolik z léčených pacientů užívá levetiracetam v monoterapii (KEPPRA, 
LEVETIRACETAM a jiné) a v jakých indikacích – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, 
posthypoxická encefalopatie n=X pacientů atd.) 

 

 

 

 

 
Kolik z léčených pacientů užívá clonazepam v monoterapii (RIVOTRIL) a v jakých 
indikacích – počet? (př. epilepsie n=X pacientů, posthypoxická encefalopatie n=X pacientů 
atd.) 

 

 

 

 

 
Užívá některý z těchto pacientů vigabatrin (SABRIL) a v jakých indikacích - počet?  

 

 

 

 



Užívají někteří Vaši pacienti do 3 let jiná léčiva s antikonvulzivním účinkem? Která a počet 
pacientů? 

Děkujeme Vám za Váš čas. Informace poslouží jako základ pro provedení nekomerčních 
klinických studií, které umožní zlepšení dávkovacích režimů u dětí trpících křečovými stavy. 
O výsledcích Vás budeme informovat. 

Podpis          Datum 

Ve spojení s CzechPharmNet 

Kontaktní osoby: MUDr. Pavla Pokorná Ph.D., Prof. MUDr. Ondřej Slanař Ph.D., MUDr. 
Natálie Švestková (Ph.D. studentka), MUDr. Karolína Hronová Ph.D., Pharm.Dr. Danica 
Michaličková Ph.D., Prof. Dick Tibboel a Sabina Černá (studentka medicíny) 

Kolik z celkového počtu pacientů vyžaduje kombinovanou léčbu? 

Kolik máte ve své praxi pacientů do 3 let věku?

Zde je prostor pro Vaše připomínky, poznámky, doplňující odpovědi, vysvětlivky atp. 
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