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Dlaczego powinniśmy zgłaszać ?

Dużo ludzi każdego roku ma zdarzenie niepożądane a część z nich 
kończy się nawet śmiercią. 

Wielu tym zdarzeniom można zapobiegać, zwłaszcza tym ciężkim. 

Pacjenci obłożnie chorzy objęci opieka domową maja najwyższe 
odsetki zdarzeń niepożądanych.    



Najczęściej występujące zdarzenia 
niepożądane, którym można zapobiec

• Nerki – podwyższone wskaźniki laboratoryjne, 

• Przewód pokarmowy:  bóle brzucha, biegunka, zaparcia

• Krwawienia

• Cukrzyca – zaburzenia poziomów cukru

• Neuropsychiatryczne  - sedacja, splątanie, halucynacje, 



Domy opieki społecznej

W USA na 100 łóżek w roku przypada 120 zdarzeń niepożądanych 

Prawie połowie z nich można zapobiec

28% z nich to zdarzenia poważne, zagrażające życiu, a nawet 
przypadki śmierci

Te zdarzenia , którym można zapobiec wiążą się najczęściej           
z popełnianymi pomyłkami

 



Jakie pomyłki powodują wysoki odsetek 
występowania zdarzeń niepożądanych?

• Złe przepisanie leku (nie ta osoba , nie ta dawka)

• Złe podawanie  (nie ten lek, nie ta dawka, nie ta osoba) 

• Złe przyjmowanie (nie ten lek, nie ta dawka) 

• Niezwracanie uwagi na objawy nietolerancji lub toksyczności



Którzy ze starszych pacjentów są zagrożeni ryzykiem 
wystąpienia zdarzenia niepożądanego ?

• Przyjmujący wiele leków  
• Przyjmujący leki w wielu kategoriach 
• Przyjmujący: 

• Leki przeciwkrzepliwe 
• Przeciw psychotyczne 
• Antybiotyki

•  Przeciwpadaczkowe
•  Moczopędne



Używanie leków wśród osób starszych  
 (dane z USA)

Wśród pacjentów ambulatoryjnych:
40% powyżej 65 r.ż. Używa  5 or lub więcej różnych leków

12% używa 10 lub więcej różnych leków

Over the counter medications

W domach opieki społecznej::
średnio 6 – 8 leków na jednego pacjenta

25% wszystkich rezydentów używa > 9 leków

One-half (50%) are “prn” drugs



Czy były wycofywane leki z powodu 
zdarzeń niepożądanych ?

Fenfluramine  - przeciw otyłości

Wprowadzona na rynek - 1973 ; wycofana - 1997

Powód: Choroba zastawek i nadciśnienie płucne; włóknienie m.sercowego;  

 


Cerivastatin -  leczenie hiperlipidemii

Wprowadzona na rynek - 1990s, wycofana - 2001

Powód:  52 zgony z powodu rhabdomyolysis i następowej niewydolności nerek


Rofecoxib {Vioxx }

NZLPm - leczenie zmian zapalnych stawów i kości, ostrego bólu, bolesnego 
miesiączkowania. 

Wprowadzony na rynek - 1999, wycofany - 2004

Powód: zwiększone ryzyko zawału m. sercowego i udaru przy leczeniu 
długoterminowym, wysokimi dawkami;   



