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Lekarz

• Przekazuje informacje o podejrzeniu 
niepożądanego działania leku

• Otrzymuje informacje o leku                                         
(Charakterystyka Produktu Leczniczego,             
Dear Doctor Letter - DDL)

• Realizuje zadania (Plan Zarządzania Ryzykiem, 
Risk Management Plan – RMP)
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Podstawowym sposobem monitorowania 
bezpieczeństwa farmakoterapii jest obserwacja 

i zgłaszanie.

Kto powinien zgłaszać opisy przypadków niepożądanych 
działań leków (ndl)?

Osoby wykonujące zawody medyczne:
lekarze (lekarze rodzinni),                                                  

ale też np. 
lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne.
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Zgłaszanie ndl

• Monitorowanie farmakoterapii pojedynczych 
pacjentów

• Rola pojedynczego lekarza i pojedynczego 
zgłoszenia

• Jeden pacjent versus cała populacja chorych
• Zaangażowanie i chęć współpracy
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Przyczyny niezgłaszania działań 
niepożądanych leków:

• Przekonanie, iż tylko bezpieczne leki są dopuszczane do obrotu.
• Obawa przed posądzeniem o błąd w sztuce /procesem sądowym.
• Poczucie winy, że działanie spowodował lek przepisany przez 

lekarza.
• Brak wiedzy o obowiązku zgłaszania.
• Chęć gromadzenia i publikowania własnych obserwacji.
• Obawa przed zgłoszeniem nieuzasadnionych podejrzeń 

i ośmieszeniem się.
• Brak zainteresowania, czasu.
• Trudności z wypełnieniem lub znalezieniem formularza.
• Niechęć do składania wyjaśnień.
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Rola lekarza

• Wiedza
• Umiejętności
• Krytycyzm
• Czas
• Postawa partnerska
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Rola pacjenta
Rola relacji lekarz-pacjent

• Aby relacja mogła być pełna musi być 
dwustronna

„Pacjent mi nic na ten temat nie powiedział…”
„Nie wiedziałem, że to ważne, lekarz mnie nie 
zapytał…”

• Państwowa versus prywatna służba zdrowia –
ograniczenia i wyzwania
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Aktywna rola lekarza w informowaniu 
o działaniach niepożądanych

Lepiej powiedzieć pacjentowi czego może się 
spodziewać niż spodziewać się, że się nie 

zorientuje…
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Jak poprawić zgłaszalność?

Edukacja 
• przeddyplomowa – farmakologia i 

toksykologia, farmakologia kliniczna, inne 
przedmioty kliniczne, 

• podyplomowa, kampanie edukacyjne,
• kształtowanie kompetencji społecznych na 

każdym etapie edukacji
• rola farmakologa klinicznego !
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Jak poprawić zgłaszalność?

System 
• zgłaszanie dobrowolne, spontaniczne, 
• wiedza i wymagania kierowników jednostek 

organizacyjnych
• czas
• rola farmakologa klinicznego !
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Zgłaszanie ndl na świecie 

• Nie tylko w Polsce nadal za mało…np.
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