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Bezpieczeństwo pacjentaBezpieczeństwo pacjenta

poważny problem w opiece zdrowotnej na całym 
świecie

działanie lecznicze jest podstawowym działaniem 
leku, lecz nie jest to jego jedyne działanie  

konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na 
odpowiednią farmakoterapię



„Idealna” farmakoterapia

SKUTECZNA BEZPIECZNA

Zjawiska wpływające na efekt stosowania leków: 

INTERAKCJESAMOLECZENIE
DZIAŁANIA 

NIEPOŻĄDANE 
LEKÓW



Definicja WHO

Działanie niepożądane leku jest to każde 
niekorzystne i niezamierzone zjawisko 
występujące po zastosowaniu leku w dawkach 
zalecanych w celach profilaktycznych, 
diagnostycznych, leczniczych lub dla modyfikacji 
funkcji fizjologicznych, który został zastosowany 
zgodnie ze wskazaniami i intencją niesienia 
pomocy choremu.   



Przyczyny powstawania
problemów podczas farmakoterapii:

• efekt działania samego leku oraz 
indywidualnej reakcji chorego

• reakcje odmienne ilościowo

(zbyt silne działanie leku)

• reakcje odmienne jakościowo 

(działanie inne od zamierzonego)



Międzynarodowy program 
Monitorowania Leków WHO

• zdarzenie niepożądane – niekorzystne 
zdarzenie natury medycznej z użyciem 
produktu medycznego (związek przyczynowo-
skutkowy niekonieczny)

• niepożądana reakcja polekowa – szkodliwa i 
niezamierzona odpowiedź  na lek, 
zastosowany w celu profilaktycznym, 
diagnostycznym lub leczniczym – w dawce 
terapeutycznej



Przyczyny wystąpienia 
niepożądanych reakcji polekowych

• Leżące po stronie leku (profil bezpieczeństwa 
produktu leczniczego, wąski współczynnik 
terapeutyczny leku)

• Leżące po stronie pacjenta (czynniki genetyczne, 
choroby, niewydolność narządowa oraz przyczyny 
zależne od leczonego)

• Zależne od ordynującego (nieprzestrzeganie 
przeciwwskazań i środków ostrożności, 
nieprawidłowe dawkowanie w populacji ryzyka np. 
pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby, 
interakcje)



DOBRA ODPOWIEDŹ

BRAK ODPOWIEDZI

ODPOWIEDŹ 

NIEKORZYSTNA

Odmienne reakcje chorych na 
podanie tego samego leku



Empiryczna strategia farmakoterapii

Wiek, płeć, 
masa ciała, 
choroby nerek 
lub wątroby, 
dieta, używki 
….. genotyp

Leczenie  wszystkich 
chorych taką samą 
dawką leku



Dlaczego potrzebny jest nadzór 
nad bezpieczeństwem 

farmakoterapii?

• Badania kliniczne nie są wystarczające aby 
w pełni określić profil bezpieczeństwa leku

• Istnienie grup chorych bardziej wrażliwych 
na występowanie działań niepożądanych 
leków

• Czas potrzebny do oceny odległych skutków 
wpływu substancji leczniczych na organizm

• Możliwość korzystania z informacji 
związanych z monitorowaniem działań 
niepożądanych leków 



Ocena częstości występowania 
działań niepożądanych leków

• Bardzo często > 10%

• Często < 1 do > 10%

• Sporadycznie > 0,1 do < 1%

• Rzadko > 0,01 do < 0,1%

• Bardzo rzadko < 0,01 %



Farmakologiczny podział 
działań niepożądanych

• Typ A (augmented) – efekty związane z mechanizmem 
działania leku i dawką 

• Typ B (bizarre) – efekty niezależne od mechanizmu 
działania oraz dawki 

• Typ C (chronic) – efekty zależne od dawki i czasu 
stosowania leku

• Typ D (delayed) – działania opóźnione w czasie

• Typ E (end of use) – efekty wywołane odstawieniem leku

• Typ F (failure of therapy) – brak skuteczności terapii, 
pomimo stosowania odpowiednich dawek



Czynniki zwiększające ryzyko 
powikłań terapeutycznych

• Polipragmazja
• Popularność samoleczenia
• Leczenie pacjenta przez kilku lekarzy 
• Niedostatek akceptowanych 

standardów w farmakoterapii
• Niewystarczający nadzór merytoryczny 

(możliwość powielania błędów)



Interakcje lekowe

• Znacząco zwiększają liczbę 
działań niepożądanych leków

• Interakcje farmakokinetyczne –
wzrost stężenia leku i działania 
toksyczne lub zmniejszenie 
stężenia i brak skuteczności 
leczenia

• Interakcje farmakodynamiczne –
bezpośredni wpływ synergistyczny 
lub antagonistyczny



Ryzyko interakcji

50%

100%

Stosowanie 2 leków na dobę  6%

Stosowanie  5 leków na dobę

Stosowanie  8 leków na dobę



NASTĘPSTWA 
INTERAKCJI LEKÓW

• Osłabienie działania 
farmakologicznego i związana 
z tym utrata skuteczności 
leczniczej

• Zwiększenie siły działania 
farmakologicznego lub działań 
niepożądanych i związana z 
tym zwiększona toksyczność 
leku



Regionalne Ośrodki Monitorujące 
Działania Niepożądane Leków

Regionalne Ośrodki Monitorujące 
Działania Niepożądane Leków

Możliwość bezpośredniej współpracy 
z miejscowymi placówkami służby 
zdrowia

Różna specyfika rodzaju i struktury 
zgłoszeń



Regionalny Ośrodek Monitorujący 
Działania Niepożądane Leków 

w Szczecinie

• Zgłoszenia przesyłają głównie lekarze ze szpitali 
klinicznych oraz farmaceuci (z aptek szpitalnych)

• Zgłoszenia dotyczą głównie stosowania leków 
immunsupresyjnych (Metotreksat, Cyklosporyna) 
oraz leków biologicznych. Pojedyncze zgłoszenia są 
związane ze stosowaniem leków stosowanych w 
hematologii onkologicznej, leków przeciw-
bakteryjnych, hipotensyjnych oraz  leków 
przeciwbólowych i środków anestezjologicznych.



Regionalny Ośrodek Monitorujący 
Działania Niepożądane Leków 

w Szczecinie współpracuje

• z Zakładem Alergologii PUM, który prowadzi 
rejestr anafilaksji 

• z Pracownią Toksykologii Klinicznej, która 
prowadzi diagnostykę ostrych zatruć i 
ewidencjonuje zatrucia lekami

PROBLEMY:  brak osadzenia w strukturach szpitalnych 
oraz niejasna sytuacja prawna ośrodków regionalnych



Zadania na najbliższą przyszłość:

• Wyznaczenie ram współpracy 
pomiędzy wszystkimi osobami 
biorącymi udział w procesie 
leczenia i w jego monitorowaniu

• Wypracowanie możliwości 
działania na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego

• Wyjaśnienie statusu prawnego 
ośrodków regionalnych



Optymalizacja farmakoterapii

Spełnienie oczekiwań 
pacjenta i lekarza

Zwiększenie
skuteczności 

leczenia

Ograniczenie ryzyka 
działań 
niepożądanych

Należy brać pod uwagę 
możliwość interakcji leków 



Konieczność indywidualizacji leczenia

• Dokładny wywiad dotyczący chorób 
współistniejących, stosowanych leków 
(przepisanych przez lekarza lub OTC)

• Ocena parametrów wydolności narządowej 
(nerek, wątroby)

• Unikanie polipragmazji
• Zakaz samoleczenia 
• Upewnienie się, czy pacjent zrozumiał nasze 

polecenia



Wielochorobowość

Błędne koło chorób i terapii:

Nasilenie dysfunkcji kolejnych 
narządów

Wielolekowość

Działania niepożądane leków, 
interakcje lek-lek i lek-choroba



Kaskada „farmakologiczna”

Działania 
niepożądane • Lek 1

Działania 
niepożądane • Lek 2

Działania  
niepożądane • Lek 3



Przykładowa 
„spirala chorób i terapii”

• Estazolam → zaburzenia pamięci → IAchE → 
omdlenia

• Trimetazydyna → zespół pozapiramidowy → 
Lewodopa → hipotonia

• Blokery kanałów wapniowych → obrzęki → 
diuretyki → dna moczanowa → NLPZ → 
dyspepsja → IPP



Podstawowe praktyczne zasady 
bezpiecznej farmakoterapii

• Zawsze rozważ: czy farmakoterapia jest konieczna? 
• Wybierz odpowiedni lek
• Zastosuj odpowiedni sposób dawkowania
• Ogranicz liczbę stosowanych leków
• Monitoruj i weryfikuj prowadzone leczenie
• Stosuj jasne i łatwe schematy dawkowania (pisemna 

informacja dla pacjenta - unikanie pomyłek)
• Oceń sprawność poznawczą i fizyczną pacjenta przed 

wdrożeniem leczenia



Dziękuję za uwagę


