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M-SZ/01/04/2014                      

 

Temat szkolenia: 

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRZEZ FARMACEUTÓW I PACJENTÓW 
 

Działający od ponad 50 lat system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii nie spełnia 

w dostatecznej mierze swojego zadania. Nie więcej niż 10 % lekarzy angażuje się  

w zgłaszanie działań niepożądanych, a same działania niepożądane utrzymują się w pierwszej 

dziesiątce przyczyn zgonów. Zmienione 21 lipca 2012 roku przepisy unijne (Dyrektywa 

84/2010/WE, które każdy z krajów członkowskich miał obowiązek transponować do swojego 

porządku prawnego ( Ustawa z dania 27 września 2013 r. o zmianie ustawy –Prawo 

farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw) stwarzają nowe możliwości zbierania danych  

o powikłaniach polekowych. Poszerzają też gamę problemów, które zalicza się do reakcji 

niepożądanych w taki sposób,  by objąć nimi wszystkie sytuacje, w których pacjent stosuje lek 

dobrej jakości i doświadcza niekorzystnych działań. 

Możliwość zgłaszania niepożądanych działań leków  przez pacjentów, ich rodziny  

i opiekunów ma za zadanie uzupełnienie zgłoszeń od fachowych pracowników ochrony 

zdrowia. 

Z doświadczeń innych krajów wynika, że chorzy zgłaszają odmienne reakcje niepożądane niż 

lekarze, którzy sprawują nad nimi opiekę. 

Należy spodziewać się, że wiele zgłoszeń od pacjentów będzie trudna do interpretacji i będzie 

wymagać zaangażowania w tę pracę doświadczonych pracowników. 

Dużą rolę mogą tu odegrać farmaceuci, do których zwrócą się pacjenci z informacją  

o zaobserwowanym powikłaniu. Rozwinięcie doradztwa farmaceutycznego przyczyniłoby się  

z pewnością do pozyskiwania danych lepszej jakości od tych, które zbieramy obecnie. 

Doskonaleniu systemu służyć ma także szersza informacja o leku, przygotowywanie przez 

agencje rejestracyjne stron internetowych poświęconych bezpieczeństwu farmakoterapii i 

zgłaszaniu działań niepożądanych. 
 
Prowadzący:  Agata Maciejczyk 

Dyrektor Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 

Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych 

 
Termin: 1 kwietnia 2014 r.  

Rozpoczęcie o godz. 14:30;  

Zakończenie ok. godz. 16:30 

 

Miejsce:   HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie 
                          /dojazd z dworca PKP bezpośrednio autobusem 129, przystanek PARK WODNY/  
                          

 Koszt:     200 PLN + 23 %VAT 

(Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwie 
szkolenia) 

Bosutów, ul. Krakowska102, 32-086 Węgrzce, tel./fax 012 285 83 41, tel. kom. 604492636, 604370000  
medvice@medvice.com.pl; www.medvice.com.pl 

NIP 945-124-51- 97, REGON 120205456  
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Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu. 

 
Warunkiem udziału jest: 
- przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną medvice@medvice.com.pl lub faxem 012 285 83 41 

oraz wpłata należności za szkolenie na nr konta 29 1140 2004 0000 3002 4694 4575 BRE Bank SA. 
 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż  
7 dni przed jego rozpoczęciem będziemy obciążać pełnym kosztem szkolenia. 

 
 
 
 

Zapraszamy do udziału 
Zespół Medvice 

 
 
 
 

Program szkolenia 

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRZEZ FARMACEUTÓW I PACJENTÓW 
 

1. Nadanie pacjentom uprawnień do bezpośredniego zgłaszania niepożądanych działań leków  

(bez konieczności potwierdzenia medycznego) 

2. Obowiązek prawny zgłaszania niepożądanych działań leków przez farmaceutów 

3. Nowe podejście do  problemu działań niepożądanych – poszerzenie definicji 

4. Rola farmaceuty w systemie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

5. Korzyści z włączenia pacjentów w system zgłaszania działań niepożądanych 

6. Przewidywane trudności związane ze zgłoszeniami od pacjentów 

7. Doświadczenia innych krajów 

8. Konieczność edukacji pacjentów 
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