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Wiedza na temat raportowania działań niepożądanych



Cel pracy 
• zbadanie wiedzy pacjentów na temat raportowania działań niepożądanych leków

Materiał i metoda 
• styczeń-maj 2016r wśród pacjentów warszawskiej poradni wielospecjalistycznej
• wykorzystano autorską ankietę (15 pytań jedno- i wielokrotnego wyboru)
• N = 200

Charakterystyka badanej grupy
• Płeć: 88% - kobiety
• Wiek: 20-70 lat, średnia wieku: 28,43 ± 8,68 lat, dominowały osoby w wieku 20-30 lat 
• Wykształcenie: 70% - średnie
• Miejsce zamieszkania: 62% - miasto
• Stosowanie leków: 90% - leki doraźnie
• Wystąpienie działania niepożądanego: 8% - kiedykolwiek



Wiedza badanej 
populacji na temat 

monitorowania działań 
niepożądanych

Osoby uprawnione do 
raportowania DNL 

lekarz 90%
pacjent 75%

farmaceuta 45%
technik farmacji 31%

dietetyk 26%
pielęgniarka/położna 22%
ratownik medyczny 19%
lekarz stomatolog 11%
lekarz weterynarii 5%

Miejsce zgłaszania DNL

Ministerstwo Zdrowia 95%
URPLWMiPB 90%

Główny/Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny

65%

Izby Lekarskie/Aptekarskie 40%
Firmy farmaceutyczne 35%

Narodowy Fundusz Zdrowia 32%
Agencja Oceny Technologii Medycznych 22%

Przychodnia lekarska 19%
Wyższe uczelnie medyczne 17%

Szpitale kliniczne 15%
Główny/Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 14%

Apteki szpitalne/ogólnodostępne 12%



Wiedza badanej 
populacji na temat 

monitorowania działań 
niepożądanych

Narzędzia, za pomocą których można 
zgłaszać działania niepożądane

formularz CIOMS 32%
formularz umieszczony na stronie 

internetowej firmy farmaceutycznej
27%

kartka papieru zawierająca wszystkie 
wymagane informacje

26%

żółta karta 8%
Sposoby, za pomocą których, można 

zgłaszać działanie niepożądane
tylko osobiście 99%

tylko e-mailowo 72%
tylko listownie 69%

osobiście, e-mailowo, listownie 69%

Działania niepożądane podlegające 
zgłoszeniu

ciężkie działanie niepożądane 67%
działania niepożądane niezapisane w 

ulotce leku
62%

działania, które znajdują się w ulotce leku 31%
tylko działania, które u danego pacjenta 

występują po raz pierwszy 
19%

tylko działania, które u danego pacjenta 
występują często

11%

Produkty, których nie dotyczy zgłaszanie 
działań niepożądanych

suplementy diety 58%
leki ziołowe 45%

środki specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego

39%

wyroby medyczne 32%
leki homeopatyczne 28%

leki stosowane w lecznictwie zamkniętym 22%
leki sprowadzane z zagranicy 17%



Wiedza ankietowanych      
o danych zawartych                  

w raporcie

Dane dotyczące pacjenta

imię i nazwisko 90%
PESEL 72%

nr telefonu 69%
adres zameldowania 61%

data urodzenia 61%
płeć 52%

identyfikator oddziału NFZ 28%
masa ciała 19%

NIP 12%
wzrost 9%

Dane dotyczące leku                    
i działania niepożądanego

nazwa handlowa leku 93%
opis działania niepożądanego 88%

data wystąpienia działania niepożądanego 83%
nazwa międzynarodowa 78%

data rozpoczęcia i zakończenia podawania leku 78%
powód zastosowania leku 78%

dawkowanie leku 72%
opis działania niepożądanego 49%

droga podania leku 45%
rodzaj działania niepożądanego 42%

kategoria dostępności leku 39%

Dane dotyczące osoby 
zgłaszającej działanie 

niepożądane

imię i nazwisko 92%
podpis 83%

numer telefonu  72%
adres zameldowania 71%

inicjały 63%
adres korespondencyjny 48%

wykonywany zawód 45%



Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani



• Warsztaty w Warszawie – 2016
• Warsztaty w całej Polsce – 2017

• Grupa docelowa – seniorzy – warsztaty na żywo
• Grupa docelowa – społeczeństwo – przestrzeń wirtualna

• Cel – edukacja farmakologiczna 



Social media



Publikacje FOZZ – zrealizowane 



Publikacje FOZZ – w trakcie opracowania

• Suplementarz diety

• Broszura o prawie pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych





Dziękuję za uwagę

www.obywatelezz.pl


