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Nadzór  farmaceutów szpitalnych 

we współpracy z gronem lekarskim

nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

1. Res AP(94)1 – dot. racjonalnego i bezpiecznego wykorzystania 
leków w szpitalach

2. Res AP(97)2 – mówi o rozszerzenie funkcji farmaceutów 
szpitalnych o wymóg wprowadzania  w życie wszystkich rezolucji 
unijnych dotyczących farmakoterapii

3. Res AP(2001)2 – mówi o kluczowej roli farmaceutów szpitalnych 
w procesie nadzorowania wszystkich procedur bezpiecznej 
farmakoterapii
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Ostatnia Rezolucja 

wdrożona w krajach Unii Europejskiej 

„Rezolucja Rady Europy” 2011 
o wymogach dotyczących jakości i bezpiecznego 

przygotowania i podania produktów 
w szpitalu/aptece 

powstała m.in. na podstawie Farmakopei Europejskiej
(intensywnie propagowana i wdrażana w krajach Unii Europejskiej)
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„Rezolucja Rady Europy” 
CM/ResAP(2011)1

Kluczowe punkty :

pkt. 3 

Wartość dodana leków aptecznych i odpowiedzialność profesjonalnych pracowników 
służby zdrowia  – farmaceuta jest zobowiązany poinformować lekarza o dostępności 
na rynku produktu nie wymagającego dodatkowego przygotowania do użycia –
pierwszeństwo dla leków gotowych do użycia (ready-to-use) 
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„Rezolucja Rady Europy” 
CM/ResAP(2011)1

Kluczowe punkty :

pkt. 9 

Przygotowanie do podania produktów leczniczych  w placówkach ochrony zdrowia, 
na oddziałach szpitalnych – pierwszeństwo dla leków gotowych do użycia (RTU)
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Ze względu na konieczność wdrażania zaleceń 

związanych z bezpieczną farmakoterapią 

konieczne jest priorytetowe 

wykorzystywanie w szpitalach 

leków gotowych do użycia (RTU) 

– o ile takie występują na rynku w Polsce 

w zakresie odpowiednich grup terapeutycznych 



Page 

KORZYŚCI 
Z ZASTOSOWANIA LEKU 

W FORMIE GOTOWEJ DO PODANIA PACJENTOWI 

(RTU - Ready To Use)

1. Eliminują ryzyko popełnienia błędów medycznych wynikających ze złego 
doboru odpowiedniej, właściwej dawki dla konkretnego pacjenta

2. Eliminują ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych

3. Ich podanie pacjentowi nie wymaga nadzoru farmaceutycznego              
(mogą być przygotowywane do podania pacjentowi przez personel 
pielęgniarski przy łóżku pacjenta)

4. Są zgodne z najnowszymi wymogami Rezolucji Unii Europejskiej 
CM/Res/AP(2011)/1



WYMAGAJĄCA NADZORU FARMACEUTYCZNEGO
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Zastosowanie leków RTU 

NIE WYMAGA NADZORU FARMACEUTYCZNEGO
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Zastosowanie leków RTU 

jest szczególnie ważne w przypadku :

1. Leków wysokiego i najwyższego ryzyka (wśród których 

są koncentraty KCL)

2. Leków o wąskim IT (Indeks terapeutyczny - stosunek dawki leku 

wywołującej objawy toksyczne do dawki wywołującej efekt terapeutyczny. Indeks 

terapeutyczny (IT) jest różny dla różnych leków i charakteryzuje 

bezpieczeństwo ich stosowania. Im większy IT tym bezpieczniejszy lek. Dąży się 

do stosowania leków o wysokim zakresie terapeutycznym, jednak nie zawsze 

jest to możliwe)

3.   Leków wymagających skomplikowanych procedur 

związanych z przygotowaniem leków



Page 

Z uwagi na bardzo duże ryzyko związane ze stosowaniem koncentratów/stężonych roztworów KCl

opracowano w wielu krajach wytyczne mające na celu zapobieganie występowaniu błędów 

medycznych i rekomendujących stosowanie gotowych do podania roztworów KCl 

15

Australia

WHO

Wielka Brytania

Kanada

Irlandia

Hiszpania POLSKA

B. Braun  
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Z uwagi na bardzo duże ryzyko związane ze stosowaniem koncentratów/stężonych roztworów KCl

opracowano w wielu krajach wytyczne mające na celu zapobieganie występowaniu błędów 

medycznych i rekomendujących stosowanie gotowych do podania roztworów KCl 

16

POLSKA – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

18.07.2016

B. Braun  
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Przygotowanie do użycia roztworów KCl 

– aktualnie stosowane rozwiązania
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Rozcieńczony

KCl

Gotowe do użycia 

roztwory (RTU) 

Skomplikowane, 

obarczone ryzykiem i błędem 

przygotowanie roztworu z 

koncentratu

Infuzja 

równoległa

koncentrat KCl

0,9%NaCl

Najbezpieczniejsze 

rozwiązanie
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Gotowe do użycia roztwory 

KCl B.Braun 
Gwarancją bezpiecznej i skutecznej 

farmakoterapii

21

Roztwory :

• KCl 0,15% w 5% Glukozie

• KCl 0,3% w 5% Glukozie

• KCl 0,15% w 0,9% NaCl

• KCl 0,3% w 0,9% NaCl

Dostępne opakowania

• EP 500ml

• EP 1000ml
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Rekomendowane dawkowanie 1x/dobę 

wg EUCAST 2011



LEK

RTU -ready to use

Gentamicin
B.Braun

80mg,240mg,360mg
(UNIDOSE, DDD)

wysoka dawka 1x/dobę !!! 

zgodnie z wymogami EUCAST 2011

NIE ZAWIERA WODOROSIARCZYNU SODU ! 



LEK

RTU -ready to use

Amikacin
B.Braun

250mg,500mg,1000mg

(UNIDOSE, DDD)

wysoka dawka 1x/dobę !!! 

zgodnie z wymogami EUCAST 2011

NIE ZAWIERA WODOROSIARCZYNU SODU !



LEK

RTU -ready to use

Tobramycin
B.Braun

240mg,360mg

(UNIDOSE, DDD)

wysoka dawka 1x/dobę !!! zgodnie z wymogami 

EUCAST 2011

NIE ZAWIERA WODOROSIARCZYNU SODU !
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Stopień wpływu antybiotyków na  chorobę związaną 

z Clostridium difficile (CZDC) – Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

B. Bran  

Aż 20-40% hospitalizowanych pacjentów jest nosicielami Clostridium difficile

(hospitalizacja plus niewłaściwa antybiotykoterapia)

Aminoglikozydy w najmniejszym stopniu indukują chorobę związaną z tą bakterią 
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Dystrybucja podanych dożylnie roztworów  w przestrzeniach płynowych organizmu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 20 40 60 80 100

Koloidy
Krystaloidy

5% Glukoza

Osocze Płyn śródmiąższowy Płyn wewnątrzkomórkowy

Lobo. Proc Nutr Soc 2004;63:453–6

% wagi ciała
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Porównanie płynów
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Składniki  roztworów krystaloidowych są in vivo 

tylko częściowo aktywne osmotycznie, ich 

współczynnik osmotyczny wynosi 0,926. 

Aby  osmolalność vivo (toniczności) roztworu 

krystaloidu wynosiła 285 mOsmol / kg H2O (285 

mOsmol / kg H2O  to fizjologiczna osmolalność -

toniczność osocza) , jego osmolarność

teoretyczna ( suma jonów zawartych w roztworze) 

musi wynosić 308 mOsm/l.
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„Jeżeli krystaloidy są stosowane, to należy 

unikać hipotonicznych roztworów  jak 

mleczan Ringera , szczególnie u pacjentów 

z urazami głowy,  aby zminimalizować 

przesunięcie płynu do tkanki mózgowej”.
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Zbilansowane płyny o SID 27-29 

mEq/l wykazują prawie fizjologiczny 

efekt in vivo.
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Należy brać pod uwagę obecność 

mleczanów czy cytrynianów 

(antykoagulant) w płynach infuzyjnych, 

z uwagi na potencjalny wpływ na wyniki 

badań laboratoryjnych i zaburzenia 

hemostazy 
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• Ostra hipokalcemia jest częstym powikłaniem w przypadku masywnych 

przetoczeń. 

• Cytryniany wiążą wapń  zjonizowany i mogą zmniejszyć poziom 

zjonizowanego wapnia w surowicy. 

• Niski poziom wapnia zjonizowanego przy przyjęciu jest  związany ze 

zwiększoną śmiertelność.

• Hipokalcemia w ciągu pierwszych 24 godzin pozwala  lepiej przewidzieć  

śmiertelność i 

zapotrzebowanie na wielokrotne transfuzji  niż niski poziom fibrynogenu, 

kwasica, czy niska ilość płytek krwi.



Andrzej Bisaga B/Braun

Intrafix Flush – aparat do 
przetoczeń umożliwiający podaż 
całej dawki leku
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?

Codzienne problemy personelu medycznego 
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Wypełnianie aparatu płynem: bieżąca praktyka

?

Codzienne problemy personelu medycznego 
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Intrafix Flush
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Prime Stop

Zatyczka drenu z hydrofobową membraną, która 

zatrzymuje wypływ płynu i zapobiega zakażeniom
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ECOFLAC – INTRAFIX SAFE SET 

INNOWACYJNY SYSTEM ZAMKNIĘTY  DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH

ZALETY:

• zatrzymywanie się infuzji na 

poziomie filtra

• zabezpieczenie przed infuzją 

powietrza do drenu
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NOWY APARAT INTRAFIX SAFESET Z 

PORTEM DO DOSTRZYKNIĘĆ POWYŻEJ 

KOMORY KROPLOWEJ

zawór płaski Caresite

kolec z odpowietrznikiem

Zatyczka PrimeStop

Komora kroplowa z Air Stop



Dziękujemy za uwagę




