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Formálne posúdenie práce 

Habilitačná práca PharmDr. Blaženy Cagáňovej, PhD.  je napísaná na 137 stranách 

a uvádza 142 citácií. Práca sa skladá z nasledovných častí: úvod, súčasný stav riešenia 

problematiky doma a v zahraničí ( str. 17 – 53); ciele práce, metódy práce, výsledky (str. 54 – 

101); diskusia, závery (str. 102 – 126) a zoznam použitej literatúry (str. 127 – 137).  

Komentár k práci 

Práca je založená na výsledkoch piatich štúdií:  

1. Hodnotenie bezpečnostného profilu atypických antipsychotík pri predávkovaní na základe 

údajov NTIC v Bratislave v rokoch 1999 – 2008;  

2. Sledovanie rizika hepatotoxicity paracetamolu v závislosti od plazmatickej koncentrácie a 

vyhodnotenie liečebnej stratégie podávania antidota N-acetylcysteínu na základe údajov zo 

spolupráce NTIC v Bratislave a TIS v Prahe v rokoch 2000 – 2013;  

3. Hodnotenie rizika vzniku akútnych zdravotných problémov v súvislosti s rekreačným 

užívaním psychotropných látok v Európe a na Slovensku na základe analýzy údajov hlásených 

do Euro-DEN Plus za obdobie 2014 – 2017, resp. 2015 – 2017; 

4. Hodnotenie rizikových faktorov orgánovej toxicity korozívnych látok  z údajov NTIC 

v Bratislave v rokoch 1998 – 2015; 

5. Hodnotenie rizika vzniku ireverzibilného/závažného poškodenia očí spôsobeného 

náhodnou expozíciou detergentom a čistiacim prostriedkom z údajov toxikologických centier 

v Bratislave, Kodani, Miláne a v Prahe v rokoch 2013 – 2015. 

V kapitole „Súčasný stav riešenia problematiky doma a v zahraničí“ (str. 18 – 53) 

autorka výstižne charakterizuje východiská k 4 z 5-tich okruhov výskumných otázok riešených 

v habilitačnej práci (intoxikácie antipsychotikami, paracetamolom, drogami a korozívnymi 

látkami). 

V úvode kapitoly Výsledky  je uvedený zoznam 15 publikovaných prác použitých vo 

výsledkovej časti práce. 10 prác má charakter vedecko-výskumných prác s originálnymi 
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výsledkami  s priemerným IF prác 2,43 (z toho v 5 prácach je žiadateľka o habilitačné konanie 

uvedená ako prvý autor). V ďalších 5 prácach  je žiadateľka spoluautorkou. Ďalších 5 prác má 

charakter odborných publikácií zameraných na základné diagnostické a liečebné postupy pri 

intoxikáciách detí, dorastu a dospelých.   V týchto 5 prácach  je žiadateľka spoluautorkou. 

Na štatistické vyhodnotenie výsledkov boli v jednotlivých výskumných projektoch 

použité vhodné štatistické metódy. 

Vo výsledkovej časti práce (str. 63 – 101) venovala autorka habilitačnej práce najväčšiu 

pozornosť hodnoteniu bezpečnostného profilu atypických antipsychotík pri predávkovaní (str. 

65 – 77) a hodnoteniu rizikových faktorov orgánovej toxicity korozívnych látok (str. 85 – 96).  

Výborne je spracovaná diskusná časť práce (str. 102 – 122), pričom najväčšiu pozornosť 

v diskusii autorka opäť venovala hodnoteniu bezpečnostného profilu atypických antipsychotík 

pri predávkovaní (str. 103 - 107) a hodnoteniu rizikových faktorov orgánovej toxicity 

korozívnych látok (str. 114 – 122). 

Za veľmi významné považujem, že výsledky v 3 z 5 skúmaných oblastí boli výsledkom 

medzinárodnej kooperácie a spolupráce na úrovni vybraných európskych toxikologických 

centier (sledovanie rizika hepatotoxicity paracetamolu v závislosti od plazmatickej 

koncentrácie a vyhodnotenie liečebnej stratégie podávania antidota N-acetylcysteínu, 

hodnotenie rizika vzniku akútnych zdravotných problémov v súvislosti s rekreačným užívaním 

psychotropných látok v Európe, hodnotenie rizika vzniku ireverzibilného/závažného 

poškodenia očí spôsobeného náhodnou expozíciou detergentom a čistiacim prostriedkom). 

Práca je napísaná jasne, zrozumiteľne, s veľmi nízkym počtom formulačných 

a pravopisných nepresností, napr. formulačné a pravopisné chyby sú na str. 23, 28, 48, 61, 77, 

78, chybne sú zadané % na str. 67,  chybne je uvedený pomer pravdepodobností (OR) na str. 

95, 96. V niektorých prípadoch sa vyskytuje chybný prepis názvov liečiv do slovenčiny (napr. 

str. 29, 31, 36, 51 – napr. bupivakain, mepivakain, lidokain, trimekain, amlodipin, procainamid, 

paraquát, diquát). 

Otázky k práci 

1. V žiadnej z komentovaných prác nie sú uvedené údaje o množstvách požitých  

psychotropných látok, korozívnych látok, detergentov a čistiacich prostriedkov 

intoxikovanými pacientami. Prečo? Nemohlo by chýbanie toho údaja  v niektorých prípadoch 

skreslovať niektoré závery (napr. pri tvrdení, že medzi atypickými a klasickými 

antipsychotikami nie je významný rozdiel v bezpečnostnom profile)? Samozrejme optimálne 

by bolo stanovovať, korelovať a prijímať terapeutické opatrenia na základe zistených hladín 

xenobiotika v plazme pacientov, ako to bolo napr. v prípade paracetamolu. 

2. Viackrát ste v práci uviedli, že mnohé postupy pri liečbe akútnych intoxikácií sú off-label 

(napr. liečba lipidovou emulziou). Je právnym riešením štandardizácia liečebných postupov 

formou schválených štandardných diagnostických a liečebných postupov, ktoré vydáva MZ 

SR? Aký je stav v tejto oblasti v SR? 



3. Výsledky komentovaných prác sa získavali postupne v rokoch 1999 – 2017. Mienite 

v niektorých výskumoch ďalšej pokračovať, alebo sa objavujú aj nové oblasti Vášho 

potenciálneho výskumu? 

4. V práci niekoľkokrát uvádzate úlohy klinických farmaceutov v oblasti farmakovigilancie a 

toxikovigilancie xenobiotík. NTIC je zapojené do viacerých medzinárodných projektov. Viete 

posúdiť, aké sú rovnaké a aké sú rozdielne úlohy klinických farmaceutov v SR a v zahraničí 

v týchto centrách? 

5. V minulosti bolo súčasťou NTIC V Bratislave aj toxikologické laboratórium. Aká je súčasnosť? 

Považujete za vhodné, aby takéto laboratóriá boli súčasťou toxikologických centier? 

Záver 

V odbornej literatúre existuje veľký počet definícií klinickej farmácie. Napr. v publikácii  

Whittlesea, C. a kol.:  Clinical Pharmacy and Therapeutics. 6th Edition, Elsevier Limited, 2019, 

je klinická farmácia definovaná nasledovne: „Klinická farmácia je súbor činností, ktoré 

podporujú bezpečné, účinné a ekonomické používanie liekov u individuálnych pacientov. 

Klinická farmácia vyžaduje aplikáciu špecifických znalostí farmakológie, farmakokinetiky, 

liekov a liečebných postupov pri starostlivosti o pacienta“. Už niekoľko desaťročí považujú 

farmaceuti v SR a zahraničí výkon svojho povolania v niektorej oblasti klinickej farmácie za 

svoju profesionálnu prioritu. Žiaľ v SR, ale aj mnohých iných krajinách,  masívne uplatnenie 

farmaceutov v klinickej praxi v odbore klinická farmácia stále nie je dostatočné. PharmDr. 

Blažena Cagáňová, PhD. svojou každodennou praktickou, vedecko-výskumnou, 

prednáškou, publikačnou činnosťou a medzinárodnou spoluprácou, výborne dokumentuje 

odborný potenciál klinických farmaceutov v oblasti farmakoviglancie a toxikovigilancie pri 

akútnych intoxikáciách a aj naplnenie plného uplatnenia farmaceuta v tejto špecifickej oblasti 

klinickej farmácie. 

Výsledky predloženej habilitačnej práce jednoznačne prispievajú k rozšíreniu 

poznatkov v oblasti farmakovigilancie a toxikovigilancie xenobiotík na národnej aj európskej 

úrovni a habilitačná práca spĺňa všetky podmienky na habilitačnú prácu a oprávňuje  udeliť  

vedecko-pedagogický titul docent pre odbor klinická farmácia PharmDr. Blažene Cagáňovej, 

PhD. 
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