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Cel badania  

• Chcemy wiedzieć jak problem 
stosowania leków psychotropowych 
wygląda w polskiej rzeczywistości  

• Po to aby stosować skuteczną 
prewencję trzeba zdefiniować 
problem  



Stosowanie leków psychotropowych a ryzyko działań 
niepożądanych - u kogo jest szczególne ? 

• Pacjenci w podeszłym wieku – dyskinezy, upadki, 
zaburzenia rytmu serca, jakościowe zaburzenia 
świadomości, zaburzenia funkcji poznawczych 

• Kierowcy i piesi- ryzyko spowodowania 
wypadków- także jest to problem zdrowia 
publicznego  

• Pacjenci z wielochorobowością – interakcje leki – 
choroba – leki psychotropowe mogą modyfikować 
przebieg wielu chorób – POChP, astma, zespół 
bezdechu sennego, cukrzyca typu 2, zaburzenia 
rytmu serca 



Brak powszechnej wiedzy, że często stosowane leki są 
objęte komunikatami bezpieczeństwa  

• Citalopram, Escitalopram – QTc 

• Hydroksyzyna – wiek, QTc 

• A zatem lek nierzadko otrzymuje pacjent dla 
którego niekorzystny jest stosunek  

    korzyść / ryzyko 

• A zatem wzrasta ryzyko powikłań  

• A zatem rosną koszty  

• Rośnie śmiertelność  



Dlaczego problem ten jest szczególnie istotny w Polsce 
Woroń i wsp.  2019 

• Pacjent leczony przez kilku lekarzy nie konsultujących 
wzajemnie prowadzonej farmakoterapii 

• Patologie lekowe - farmakoterapia + samoleczenie + 
suplementomania + medycyna alternatywna 

• Mylenie leków z suplementami diety – NIE LECZĄ,  
ALE INDUKUJĄ LICZNE INTERAKCJE  

• Podżeganie chorobowe – REKLAMY  

• Rekomendacja marketingowa – bez oceny jak to 
wpłynie na stosowaną już farmakoterapię  



Bezpieczna farmakoterapia 
Badanie 2018 

 

Z perspektywy pacjenta 
226 pacjentów  



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Wypełnianie stymulowane (n=87) 

Ogółem (n=225) 

Czy lekarz rodzinny podczas wizyty zapoznaje się z listą przyjmowanych leków 

nie przyjmuję leków na stałe 1-3 leków 4-5 leków 6-7 leków 8 i więcej 

50% TAK 
48% NIE i NIE WIEM 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Wypełnianie stymulowane (n=87) 

Ogółem (n=226) 

Doświadczenie działania niepożądanego leku kiedykolwiek 

nie 

tak, ale nic z tym nie zrobiłam/zrobiłem 

tak i sam zgłosiłem wystąpienie działania niepożądanego 

tak, zgłosiłam/zgłosiłem je lekarzowi, ale nie wymagało żadnej interwencji 

tak, zgłosiłam/zgłosiłem je lekarzowi, wymagało ono leczenia 

tak, zgłosiłam/zgłosiłem je lekarzowi, ale lekarz zlekceważył 

tak, zgłosiłam/zgłosiłem je lekarzowi, odstawiono lek 

tak, zgłosiłam/zgłosiłem je lekarzowi, zmieniono lek 

brak odpowiedzi 

86% doświadczyło ADR; 84% opisało objawy 



Bezpieczna farmakoterapia 
Badanie 2019 

 

Z perspektywy lekarza POZ, 
pracującego w praktykach 

medycyny rodzinnej 
179 lekarzy  



Charakterystyka respondentów – lekarzy POZ 

67,6 % 

32,4 % 

Płeć 

Kobieta 
(n=121) 

Mężczyzna 
(n=58) 63,1 % 

36,9 % 

Miejsce pracy 

Miasto 
(n=113) 

Wieś 
(n=66) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Wiek 

mniej niż 30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat więcej niż 60 lat 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Przy jakiej liczbie leków stosowanych przez pacjenta obawia się 
Pani/Pan wystąpienia interakcji lekowych?  

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

o możliwości interakcji lekowych myślę niezależnie od liczby przepisywanych leków 

2-3 leki 

4-5 leków 

6-7 leków 

8 i więcej leków 

na ogół przepisując leki pacjentowi nie myślę o możliwości interakcji między nimi 
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Czy przepisała Pani /Pan któryś z poniższych leków pacjentowi  
w okresie ostatnich 3 miesięcy? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź) % 



Proszę wskazać powód stosowania leku/leków wymienionego/wymienionych w pyt. 2 
(jeżeli powodów było kilka proszę zaznaczyć wszystkie opcje odpowiedzi) 

3%,9 

20,1 % 

86,6 % 

43 % 

92,2 % 

0 20 40 60 80 100 

inny 

sugestia/prośba pacjenta/osoby bliskiej 

decyzja lekarza POZ wypełniającego ankietę  
o włączeniu terapii na podstawie objawów 

kontynuacja leku od innego specjalisty 

kontynuacja terapii lekarza psychiatry 

% 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

zawsze często czasem rzadko nigdy 

Jak często efekty działania i działania niepożądane aktualnie stosowanych przez pacjenta 
leków są tematem poruszanym w trakcie wizyty? (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

22,3 % 

76,0 % 

1,7 % 

Kto najczęściej inicjuje rozmowę na temat działania leków? 
(Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

pacjent 

lekarz 

osoba bliska /rodzina pacjenta 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

zawsze często czasem rzadko nigdy 

Jak często podczas wizyty pojawia się temat możliwości stosowania zamiennika 
dla zleconego przez Panią/Pana leku? (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 



92,7 % 

3,9 % 

3,4 % 
ustnie 

pisemnie 

zalecam przeczytanie ulotki 

W jaki sposób najczęściej informuje Pani/Pan pacjenta o potencjalnych 
niepożądanych działaniach leku? (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

zawsze często czasem rzadko nigdy 

Czy podczas wizyty rozmawia Pani/Pan z pacjentem na temat potencjalnych 
niepożądanych działań leków? (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 



2,3% 

14% 

37,2% 

45,3% 

1,2% 

inicjacja ze strony pacjenta odnośnie 
dotychczas stosowanych leków 

inicjacja ze strony pacjenta odnośnie 
nowych leków 

inicjacja ze strony lekarza odnośnie 
dotychczas stosowanych leków 

inicjacja ze strony lekarza odnośnie 
nowych leków 

braki odpowiedzi 

Kto inicjuje rozmowę na temat potencjalnych niekorzystnych  
interakcji lekowych między jednoczasowo stosowanymi lekami  

(skierowane do lekarzy, którzy nie wybrali odpowiedzi nigdy na pytanie powyżej, n=172) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

zawsze często czasem rzadko nigdy 

Czy podczas wizyty rozmawia Pani/Pan z pacjentem na temat potencjalnych 
niekorzystnych interakcji lekowych między jednoczasowo stosowanymi lekami? (Proszę 

zaznaczyć 1 odpowiedź; przy wskazaniu odpowiedzi „nigdy” proszę przejść do pytania 12) 



7,8% 
4,5% 

79,9% 

7,8% 

nie 

tak, ale nic z tym nie zrobiłam/zrobiłem 

tak, odstawiłam/odstawiłem lek, ale nigdzie nie zgłosiłam/nie zgłosiłem 

tak, zgłosiłam/zgłosiłem je do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotu 
odpowiedzialnego (producenta), ale nie wymagało ono żadnej interwencji 
 
tak, zgłosiłam/zgłosiłem je do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotu 
odpowiedzialnego (producenta), wymagało ono leczenia 

Czy pamięta Pani/Pan by w trakcie wizyty pacjent kiedykolwiek zgłosił wystąpienie 
niepożądanego działania leku? (Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 



62% 

24% 

2,2% 

11,7 % 
lekarz 

pacjent 

rodzina/opiekun 

inna osoba 

Kto Pani/Pana zdaniem powinien zgłaszać działania niepożądane leku do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? 

(Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 



POZ a niepożądane działania leków 



UWAGI 

• Uważam, że nie muszę zgłaszać działań niepożądanych leku jeżeli są 
one wymienione w ulotce leku, czyli wiadomo, że mogą się pojawić. 
Zdarzyło mi się zgłaszać działania niepożądane, które nie było 
wymienione w ulotce. 

• Nie rozumiem intencji ankiety. Mowa o działaniach niepożądanych 
leków w ogóle, a wymienione tylko psychotropy, które tych działań 
mają mnóstwo i praktycznie każdy. Nie sposób zgłaszać je, bo w 
leczenie wpisane są objawy niepożądane. 

• Proszę wziąć po uwagę czas trwania wizyty w POZ max 10 min na 
Pacjenta!!!!!!!!! 

• Przyjmuję dziennie 70-100 osób od 7-do 18,30-19,00. wypełniam 
setki zaświadczeń wniosków na 500+ -zazwyczaj w domu po pracy , 
niech pacjent sam zgłosi działania niepożądane przecież może. 



Co wynika z badania – jeżeli jest tak 
dobrze to dlaczego jest tak źle ???? 

• Niska zgłaszalność ADR 

• Jednak czujność w zakresie interakcji – ale z 
praktyki monitorowania powikłań wniosku 
takiego wyciągnąć nie możemy. 

• Liczba powikłań stwierdzanych w klinice 
odbiega od bardzo optymistycznego obrazu 
jaki uzyskano w wyniku analizy 
przeprowadzonych ankiet. 


