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Zgłaszanie niepożądanych działań leków
– budowanie świadomości pacjentów

w placówkach ochrony zdrowia



Czy świadomość chorych 
w zakresie prawidłowego 

i bezpiecznego stosowania 
leków jest dostateczna?



Według analiz międzynarodowych

• 60% pacjentów nie zna nazwy przyjmowanych leków, 
• 30–50% chorych nie przestrzega ściśle zaleceń lekarza, 
• 20% pacjentów stosuje leki inne niż zalecone przez lekarza.

Simpson S., Eurich D., Majumdar S., Padwal R., Tsuyuki R., Varney J., Johnson J.: A meta-analysis of the association
between adherence to drug therapy and mortality. BMJ. 2006, 33(7557): 15.



Analizy polskie
Deklaracje na temat sposobu przyjmowania leków przez przewlekle chorych

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny: Polskiego pacjenta projekt własny: Postawy 
pacjentów wobec zaleceń lekarskich w terapii chorób przewlekłych. Raport z badania. Warszawa 2010, 3-23.



Analiza świadomości chorych na temat choroby i sposobu 
leczenia. Badanie ankietowe w USK we Wrocławiu
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M. Wołkowińska: Określenie stopnia świadomości chorych w zakresie przyjmowanej farmakoterapii. Praca magisterska. Umed, Wrocław, 
2015.
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Odsetek zrozumiałych i nierozumiałych informacji dla 
pacjentów 

informacja zrozumiała informacja niezrozumiała

M. Wołkowińska: Określenie stopnia świadomości chorych w zakresie przyjmowanej farmakoterapii. Praca magisterska. Umed, Wrocław, 
2015.



Czy jest na to lekarstwo?



Recepta:
KARTA PRZEGLĄDU LEKOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA
WIEK LECZONE SCHORZENIA I 

CHOROBY
ODWIEDZANI SPECJALIŚCI

ZAŻYWANE LEKI I ICH DAWKOWANIE ZAŻYWANE SUPLEMENTY DIETY I ICH DAWKOWANIE

JAK PACJENT PRZYJMUJE LEKI? DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Potencjalne interakcje

KARTA PRZEGLĄDU LEKOWEGO

Informacje

Niepożądane działania leków

Działania niepożądane można zgłosić wypełniając formularz zamieszczony na stronie Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych www.urpl.gov.pl/pl/produkty-
lecznicze/monitorowanie-bezpieczeństwa-leków. Formularz można wydrukować, wypełnić i następnie przesłać:

 Listownie na adres:  
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa

 Faksem na numer 22 49 21 309

Formularz można również wypełnić na stronie internetowej i przesłać go na adres ndl@urpl.gov.pl

Jak prawidłowo przyjmować leki?

Przyjmowanie leku na czczo oznacza: zażycie leku 30 minut przed ŚNIADANIEM lub po 8 
godzinach od ostatniego posiłku
-leków nie popijamy sokami (gł. grejpfrutowy), herbatą czy kawą tylko wodą
-leki przyjmujemy w równych odstępach czasu np. dawkowanie 3 razy na dobę oznacza 
przyjmowanie dawki leku co 8 godzin. 

Jak postępować z lekami przeterminowanymi?



Recepta:

• Przeglądy lekowe na oddziałach;
• Wewnętrzny system monitorowania i 

raportowania niepożądanych działań leków;
• Okresowe audyty lekowe (szczególnie 

antybiotykowe);
• Wprowadzany obecnie system koncyliacji 

lekowej;
• Kampanie informacyjne dla pacjentów.



Kampanie informacyjne 
dla pacjentów
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Dziękuję za uwagę




