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OCZEKIWANIA 2017r. 

• metodyka gromadzenia danych o działaniach niepożądanych

• współpraca personelu medycznego i pacjentów….

• analiza zgromadzonych zgłoszeń

• korzyści dla szpitala i pacjentów

• wnioski i rekomendacje dla ew. innych szpitali

Projekt WLA-151-02/S/14/2017 „Przydatność systemu rejestracji niepożądanych
zdarzeń towarzyszących farmakoterapii w rozpoznawaniu i zapobieganiu
reakcjom nadwrażliwości na leki u pacjentów SPZZOZ w Gryficach”

• baza danych → o zdarzeniach niepożądanych (AE)

• weryfikacja → niepożądane działania (ADE) i reakcje (ADR typu B)

• prewencja → spersonalizowana

• prewencja → systemowa

NASZE ZAŁOŻENIA



Monitorowanie niepożądanych zdarzeń zbiegających się w czasie (…) 7 miesięcy
Andrzej Gorzka, Kazimierz Łaszewski, Michał Kurek
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Wyniki za lata 2015 i 2016



Szpitalny Oddział 
Ratunkowy - SOR

Pacjenci

rok

wszyscy

[n]

SOR

[n]

2015 31.027 18.630 (60,0%)

2016 32.203 19.197 (59,6%)

Gromadzenie danych o niepożądanych zdarzeniach (AE)



Informacja o AE jest ostrzeżeniem 
o możliwym zagrożeniu

Gromadzenie danych o niepożądanych zdarzeniach (AE)



AE

Współpraca personelu medycznego i pacjentów….

Szpitalny Oddział 
Ratunkowy - SOR

A Pytania skierowane do pacjenta

1 Czy zdarzyło się, że lek zaszkodził?

2 Co się zdarzyło?

3 Jak nazywał się podejrzany lek?

4 Kiedy zdarzenie miało miejsce?

5 Czy podobne zdarzenie towarzyszyło wcześniej 
przyjmowaniu tego samego lub innego leku?

B Pytanie skierowane do lekarza

1 Czy pacjent jest w stanie udzielić wiarygodnej 
odpowiedzi?

Szpitalny system 
informatyczny

ankieta „cyfrowa” ankieta „papierowa”



Szpitalny Oddział 
Ratunkowy - SOR

Pacjenci

rok

wszyscy

[n]

SOR

[n]

2015 18.630 335 (1,8%)

2016 19.197 331 (1,7%)

Analiza zgromadzonych zgłoszeń



Analiza zgromadzonych zgłoszeń

Grupy leków kojarzone z ostatnim AE1

Przeciwinfekcyjne niesteroidowe 
przeciwzapalne

pozostałe

Rok n % n % n %

2015 213 63,6 93 27,7 29 8,7

2016 195 59,0 101 30,6 34 6,6

1 u pacjentów zgłaszających wielokrotne AE uwzględniano ostatnie zdarzenie



Analiza zgromadzonych zgłoszeń: leki przeciwinfekcyjne

2015 r. [213/335] 2016 r. [195/331]

Grupa n % n %

antybiotyki beta-laktamowe 173 51,6 131 39,7

penicylina „nieokreślona” 114 34,0 76 22,8

aminopenicyliny 51 15,2 45 13,3

cefalosporyny 8 2,4 11 3,3

antybiotyki nie beta-laktamowe 7 2,1 18 5,4

fluorochinolony 1 0,3 4 1,2

tetracykliny 2 0,6 3 0,9

aminoglikozydy 5 1,5

makrolidy 3 0,9 3 0,9

linkozamidy 1 0,3 1 0,3

inne 33 9,9 46 13,9

sulfametoksazol & trimetoprim 31 9,3 42 12,7

przeciw wirusowe 1 0,3

inne 1 0,3 4 1,2

RAZEM 213 63,6 195 59,0

~ 45%



Analiza zgromadzonych zgłoszeń: niesteroidowe przeciwzapalne

2015 r. [93/335] 2016 r. [101/331]

Nazwa n % n %

metamizol 41 12,2 47 14,2

kwas acetylosalicylowy 17 5,1 23 6,9

ketoprofen 11 3,3 12 3,6

paracetamol 5 1,5 10 3,0

ibuprofen 6 1,8 1 0,3

diklofenak 6 1,8 1 0,3

nimesulid 1 0,3

naproksen 2 0,6 1 0,3

meloksykam 2 0,6

celekoksyb 1 0,3

nieokreślony 3 1,8 4 1,2

RAZEM 93 27,7 101 30,6
~ 29%



Analiza zgromadzonych zgłoszeń: pozostałe 

2015 r. [29/335] 2016 r. [34/331]

Nazwa grupy / leku n % n %

środki znieczulenia przewodowego 4 1,2 7 2,1

środki kontrastowe 3 0,9 3 0,9

anatoksyna przeciwtężcowa 2 0,3 1 0,3

witamina B12 1 0,3 1 0,3

glikokortykosteroidy 1 0,3

inne 18 5,3 22 6,6

RAZEM 29 8,7 34 10,2

~ 9,5%



Analiza zgromadzonych zgłoszeń z 2016 roku 

Liczba (n) wiek minimum maksimum

Kobiety 210 (63,3%) 50,7 + 19,9 5 89

Mężczyźni 121 (36,7%) 42,5 + 19,5 3 84

Razem 331 47,7 + 20,1 3 89

Jakość zgłoszeń
ankieta „papierowa”

Płeć i wiek



Analiza zgromadzonych zgłoszeń z 2016 roku 

1 narząd 2 narządy 3 narządy 4 narządy 5 narządów brak danych razem

241 50 9 3 1 27 331

Lokalizacja systemowa objawów

Lokalizacja wielonarządowa objawów



Problem „alergii na penicylinę” 2015 r. [213/335] 2016 r. [195/331]

Grupa n % n %

antybiotyki beta-laktamowe 173 51,6 131 39,7

penicylina „nieokreślona” 114 34,0 76 22,8

aminopenicyliny 51 15,2 45 13,3

cefalosporyny 8 2,4 11 3,3

~ 45%

Korzyści → patrz „Podręcznik Pharmacovigilance” 

Macy E et al: Health care use and serious infection prevalence associated with 
penicillin “allergy”in hospitalized patients: A cohort study. JACI 2014; 133:790

Cel badania: wpływ „alergii na penicylinę” w chwili przyjęcia do szpitala na: 
• decyzje dotyczące alternatywnej antybiotykoterapii
• czas hospitalizacji
• zakażenia: MRSA, clostridium difficile, enterokokami opornymi na wankomycynę  

~ 50tys.
pacjentów

vs. kontrola

Wyniki:
1. stosowano: chinolony, klindamycynę i wankomycynę
2. wydłużenie czasu hospitalizacji
3. wzrost liczby zakażonych w/wym. szczepami
4. rozpoznanie alergii potwierdzono u 5%



Wnioski i rekomendacje dla ew. innych szpitali

Uwaga praktyczna: wybór podmiotu wpływa na wyniki!

Przykład: dwie metody monitorowania w tym samym szpitalu

Metoda liczba 

sygnałów [n]

liczba 

przypadków [n]

zgodność

rozpoznań [n]

1
• system informatyczny

• elektroniczna karta zleceń

• laboratorium (wyniki)
2,620 275

76
2 • przegląd dokumentacji

• weryfikacja kliniczna 398

Jha AK. et al.: Identifying adverse drug events. Development of a computer-based monitor and comparison
with chart review and stimulated voluntary report. J Am Med Inform Assoc. 1998; 5(3): 305–314.



Wytyczne UE są sprzeczne z punktem art. 2 punkt 2 KEL 

reifikacja, urzeczowienie

W filozofii wywodzącej się z myśli Hegla etap alienacji, czyli wyobcowania.
Polega na potraktowaniu atrybutów, funkcji lub osoby jak rzeczy

np. szczególne właściwości człowieka, bez widzenia w nim osoby,
mogą stać się przedmiotem handlu

http://portalwiedzy.onet.pl

„mechanizmy rynkowe, naciski społeczne 
i wymagania administracyjne nie zwalniają 
lekarza z przestrzegania tej zasady”

Salus aegroti suprema lex esto

(…) polscy lekarze nie radzą sobie z rozpoznawaniem ADR
a propos krytycznej uwagi recenzenta naszego rozdziału

stanowisko



Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 listopada 2001 r.

W sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
(Dz. U. L 311 z 28.11.2001, str. 67

Definicje. Artykuł I

(2) Produkt leczniczy

a) Jakakolwiek substancja prezentowana jako posiadająca właściwości lecznicze (…)

21) Uwzględniając szczegółowe charakterystyki tych homeopatycznych produktów leczniczych,
takie jak bardzo niski poziom czynnych cząstek, które zawierają (…)

(2) Ochrona zdrowia publicznego musi być podstawowym celem (…) jednakże cel ten musi 
zostać osiągnięty za pomocą środków, które nie będą utrudniać rozwoju przemysłu
farmaceutycznego, lub handlu (…)

Rekomendacja: rozwiązać problem epistemologiczny i etyczny

PROBLEM EPISTEMOLOGICZNY

Paradygmat systemowy wyklucza logiczne wnioskowanie

PROBLEM ETYCZNY

Dobro przestaje być wartością autoteliczną



Sposób rozumowania reifikacja   
pacjenta

reifikacja 
lekarza cel 

Ugruntowany kulturowo
logiczny

nie nie leczenie człowieka
leczenie choroby

Zasady EBM 
paradygmat

tak tak zarządzanie chorobą
leczenie  choroby

Ogólna teoria systemów 
paradygmat

tak tak „naprawiane” systemu 
„ulepszanie” systemu
„usuwanie” z systemu

Problemem jest zderzenie z „nauką normalną” wg. Thomasa Kuhna

http://neur.am.put.poznan.pl/ Program nauczania: myślenie Systemowe (…)

Dlaczego lekarze nie radzą sobie z rozpoznawaniem ADR?

W dobie nowej cywilizacji lekarze 
specjaliści i matematycy 

nie będą już potrzebni (…)



Kłopotliwe pytanie

Dlaczego tak wielu profesorów rezygnuje 
z dyscypliny pojęciowej i logicznego 
wnioskowania?

BOIRON Medorrhinum 15 CH granulki 4 g



a propos poprzednich globalnych ideologii…

Fragment wypowiedzi cytowanej w artykule o kondycji 
polskiego szkolnictwa. Tygodnik WPROST 2000 r.

Karl Popper
1902–1994

„Wykształcenie inteligentnego sceptyka czy 
generalnie osoby nastawionej krytycznie 
do rzeczywistości, a w szczególności do 
wszelkich ideologii, kosztuje około
100 tys. USD. 

Pożytki, jakie ma społeczeństwo z takiego osobnika, 
należy liczyć w dziesiątkach milionów dolarów. 

Likwidowanie skutków wykształcenia fanatyka 
czy ideologa kosztuje zaś czasem miliardy dolarów. 



dziękujemy 
za uwagę


