Szanowni Państwo,
Realizując priorytet Dwuletniej Umowy o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy
Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Towarzystwo
Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce mają zaszczyt poinformować o działaniach,
podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach wdrażania
elementów 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia.
Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without
Harm).
Farmakoterapia, która nie jest dostatecznie bezpieczna oraz błędy związane z lekami stanowią
wiodącą przyczynę szkody możliwej do uniknięcia w systemach ochrony zdrowia we wszystkich
krajach. Globalny koszt błędów dotyczących farmakoterapii jest szacowany na poziomie 42 miliardów
USD. Suma ta nie obejmuje wartości utraconych zarobków, produktywności ani kosztów opieki
zdrowotnej i jest równa nieomal 1% globalnych wydatków na zdrowie. Do błędów związanych z
farmakoterapią dochodzi, gdy system farmakoterapii, niedostatecznie zabezpieczony przed
wystąpieniem szkody/błędu i/lub czynnik ludzki, taki jak zmęczenie czy złe warunki pracy, zakłócenia
w trakcie pracy lub niedostateczne obsady osobowe negatywnie wpływają na zlecanie leków, ich
transkrypcję, podawanie i monitorowanie procesu farmakoterapii, czego skutkiem jest wystąpienie
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niesprawności, a nawet zgonu.
W ramach programu BCA w 2018 roku działania nakierowaliśmy na problematykę badania
świadomości w zakresie społecznej percepcji niepożądanych działań leków, dotyczącej grupy
pacjentów POZ przyjmujących leki psychotyczne; adaptację materiałów edukacyjnych WHO i
opracowanie raportu/informacji nt. niepożądanych działań leków. Obecnie, Polska zajmuje niską
pozycję wśród krajów unijnych, pod względem zgłaszania niepożądanych działań leków, tak ze strony
środowiska medycznego, jak i pacjentów/rodzin/opiekunów.
W 2019 roku, planujemy działanie nakierowane na zwiększenie percepcji lekarzy POZ dotyczącej
występowania niepożądanych działań leków, w aspekcie konieczności wzrostu świadomości tego
zjawiska w środowisku medycznym: postrzegania występowania niepożądanego działania
leku/interakcji lekowych i podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących zlecanych leków.
Ponadto, planujemy adaptację materiałów edukacyjnych WHO i wypracowanie rekomendacji dla
środowiska medycznego POZ.
Podsumowaniem naszych działań w 2018 roku jest spotkanie 14.01.2019 roku w Ministerstwie
Zdrowia. Przedstawiamy program tego spotkania oraz prezentacje (zostaną zamieszczone po
spotkaniu).
Zapraszamy Państwa, zwłaszcza organizacje zrzeszające pacjentów do wykorzystania materiałów,
jakie zamieszczamy w ramach tego programu. Niektóre propozycje zamieszczamy w wersji
oryginalnej, inne przetłumaczyliśmy na język polski do szerokiego wykorzystania.

