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Skuteczna i bezpieczna podaż leków uwarunkowana jest : 

1. Racjonalnym wyborem odpowiedniego produktu leczniczego                               
z uwzględnieniem nie tylko odpowiedniej substancji aktywnie czynnej           
ale także substancji pomocniczych, które mają także wpływ na efekt 
terapeutyczny. 

2. Właściwym doborem optymalnego schematu dawkowania            
a co za tym idzie minimalizowaniem ryzyka popełniania błędów medycznych

3. Aseptycznym podaniem produktu leczniczego                     
opartym na zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych                    
i zapewnienie Bezpiecznej Linii Naczyniowej (BLN)



Piramida bezpieczeństwa terapii  

Poziom 
bezpieczeństwa

SYSTEM ZAMKNĘTY 

SYSTEM OTWARTY

Wysoki

Niski

Leki - ready to use 
RTU

(ready to use) 

Systemy zamknięte

Bezpieczna podaż leków 

generuje 

dodatkowe 

koszty terapii



System   zamknięty

System, który  nie dokonuje  wymiany 

niefiltrowanego  powietrza  lub 

zanieczyszczeń  z otoczeniem.

Urządzenie  do transferu leków w systemie  

zamkniętym  

Urządzenie  do  podaży  leków , które  mechanicznie  

zapobiega  przedostaniu się  zanieczyszczeń                      

z otoczenia do systemu , jak również  wydostawaniu  

się na zewnątrz  niebezpiecznych leków  lub 

stężonych  oparów.



Najbezpieczniejszy system 
do podaży leków powinien 
być zamknięty !!!

Rozwój technologiczny opakowań 

płynów  i leków

1. Zastosowanie pojemników 
wymagających napowietrzania  
generuje powstanie otwartego 
systemu (!)

2. Jeśli opakowanie nie ma 
możliwości zapadania się podczas 
podaży – wymusza powstanie 
systemu otwartego (!)

3. Opakowania SZKLANE 
PRZECHODZĄ DO HISTORII

Drug Parking:Closed IV Systems to Lower Costs and Infection Risk. 
Kok Sok Tiang, Director, TechServices &Business Dev, Asia 
Pacific, West Pharmaceuticals Services. PharmaAsia 01 May 
2009.



Najbezpieczniejszy system 
do podaży leków powinien 
być zamknięty !!!

1. Wykazano, że systemy zamknięte  
znacząco  obniżają częstość 
występowania zakażeń krwi 
związanych z obecnością cewnika 
centralnego spowodowanych 
przedostaniem się powietrza z 
zew. do opakowania 

2. W badaniach Rosenthala i wsp. 
udowodniono, że zmiana 
systemu otwartego na zamknięty 
zmniejsza częstotliwość 
występowania zakażeń 

odcewnikowych aż o 67% (!) 
I TYM SAMYM BARDZO OBNIŻA 
SUMARYCZNE KOSZTY TERAPII



Ważne jest precyzyjne 
oznacznie leków

Etykietowanie 

i właściwa identyfikacja leku 
– standardy UE

Najczęstsze błędy:

1. Błędy w doborze leku 60,3%

2. Błędy wynikające z etykiet 33%

3. Błędy wynikające z opakowań 6,7%



Etykietowanie 

i właściwa identyfikacja leku 
– standardy UE

Skuteczna kontrola kinetyki infuzji 
podczas podaży grawitacyjnej –
szczególnie ważne w przypadku 
leków o dużym reżimie 
dawkowania 

W zdecydowany sposób zwiększa 
skuteczność i bezpieczeństwo 
terapii



Wszystkie błędy i generowane działania 
niepożądane wpływają na trud, czas i koszt 

leczenia powikłań



Resolucje UE dot. farmakoterapii

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

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

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

4. Res AP(2011)2 – jeśli na rynku są dostępne gotowe roztwory 
leków do podaży to trzeba je stosować

5. Res AP(2016)2 – błędom medycznym unikamy 
poprzez zastosowanie RTU (ready to use) i RTA 
(ready to administer), przygotowanie do infuzji 
tylko zgodnie z CHPL….itd



Res AP(2016)2 

Obowiązująca Resolucjapodkreśla duże znaczenie wykorzystywanych w terapii 
leków  w formach: 

• leków gotowych do podaży (RTA- ready to administer) – postaci produktów 
leczniczych w wymaganym stężeniu i objętościach, umieszczonych w opakowaniach 
finalnych (strzykawka, butelka do infuzji, worek lub pompa elastomerowa)              
gotowych do podania pacjentowi

• leków gotowych do użycia (RTU- ready to use) – postaci produktów leczniczych                
w wymaganym stężeniu umieszczonych w opakowaniu. Wymagana objętość takich 
postaci jest przenoszona następnie do finalnego przyrządu do podawania produktu 
(strzykawka,  butelka do infuzji, worek lub pompa elastomerowa) w celu podania 
pacjentowi.



Res AP(2016)2 

Zalecenia Resolucji CM/Res(2016)2 wskazują na konieczność priorytetowego 
wykorzystywania w terapii obu powyższych form leków. 

Natomiast dopiero w sytuacji kiedy na rynku danego kraju nie ma dostępnych leków                            
w formach RTA czy RTU, należy je rekonstytuować zgodnie z zawartymi w Resolucji warunkami 
(określonymi odpowiednimi definicjami). 

Wśród nich należy wymienić:

• Wyeliminowanie błędów medycznych - właściwy dobór leków i ich stężeń/mocy, odpowiednie 
znakowanie produktów leczniczych, opakowań, odpowiednie komunikowanie zleceń, 
dawkowanie, mieszanie podawanie i właściwe stosowanie  w terapii (schematy dawkowania)

• Technikę aseptyczną z wykorzystaniem tylko i wyłącznie systemów zamkniętych

• Procedurę systemu zamkniętego dla sterylnych produktów leczniczych    

• Aseptyczną technikę bezdotykową (ANTT- aseptic non-touch technique)

• Zasady podaży pozajelitowej (rozcieńczania, rozpuszczania a także kompatybilności                       
z innymi produktami leczniczymi)



Res AP(2016)2 

Resolucja EU jasno wskazuje na odpowiedzialność Kierownictwa Placówek 
Zdrowotnych  w zakresie zapewnienia dostępu w szpitalach dla leków                   
w formie RTA lub RTU a także w zakresie zapewnienia bezpiecznej 
rekonstytucji leków zgodnie ze wskazanymi w Resolucji warunkami. 

Zaleca się w Resolucji aby Kierownictwo Placówek Zdrowotnych 
wytypowało we własnych podmiotach osoby lub zespoły ds. rekonstytucji
leków, które będą odpowiedzialne za wdrożenie postanowień Resolucji.              
W tym zaleceniu jednoznacznie wskazuje się na farmaceutów jako 
najodpowiedniejszą do tych zadań grupę zawodową. 

Resolucja zaleca także cykliczne przeprowadzanie audytów w placówkach 
zdrowotnych, które będą związane w wdrożeniem jej postanowień



„Rezolucje Rady Europy” 

Kluczowe zagadnienia :

1. 
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) 



„Rezolucje Rady Europy” 

Kluczowe zagadnienia :

2. 
Przygotowanie do podania produktów leczniczych  
w placówkach ochrony zdrowia, na oddziałach 
szpitalnych – pierwszeństwo dla leków gotowych 
do użycia (RTU)

3.
Podaż leków w systemach zamkniętych                           
z wykorzystaniem RTU i RTA – eliminacja błędów 
medycznych i działań niepożądanych 



POLSKIE ZMIANY 

wymuszające zwiększanie bezpieczeństwa farmakoterapii

w oparciu o Rezolucję Unii Europejskiej 2011

• Nowe prawo farmaceutyczne (działanie niepożądane może zgłaszać każdy 

obywatel RP po nowelizacji z listopada 2014)

• Nowa definicja działania niepożądanego i Komunikat Prezesa Urzędu   

Rejestracji PL, Wyr. Med. i P. Biobójczych z dnia 10.02.2015 

każdego niekorzystnego i niezamierzonego działania produktu

leczniczego, również związane jest to z niewłaściwąpodażą leku i błędem medycznym.



POLSKIE ZMIANY 

Do URPL zgłaszane są :

WAŻNE : za błędy związane z podażą przetworzonego w szpitalu 
leku odpowiedzialny jest szpital 



WYMAGAJĄCA NADZORU FARMACEUTYCZNEGO



Zastosowanie leków RTU 
NIE WYMAGA NADZORU FARMACEUTYCZNEGO



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 -

3. Leków wymagających skomplikowanych procedur związanych 
z przygotowaniem leków

4. Leków stosowanych w dużych objętościach (!)
(płyny  infuzyjne, produkty osoczozastępcze)

5.   Leków o restrykcyjnym dawkowaniu (np. aminoglikozydy) –
„walka” z  niekorzystnym podawaniem niskich dawek 3-4 razy 
na dobę wynikającym  z dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków



Leki wysokiego ryzyka

Aktualnie obowiązująca lista zmodyfikowana została na przełomie październik 2011-
styczeń 2012 przez grono 772 ekspertów medycznych 

zawiera leki wysokiego ryzyka 

najczęściej wykorzystywane w farmakoterapii







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 

Australia

WHO

Wielka Brytania

Kanada

Irlandia

Hiszpania POLSKA



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 

POLSKA – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

18.07.2016





Skoncentrowane roztwory KCl  
to potencjalne bardzo duże zagrożenie

(nieuregulowana) 

infuzja stężonego 

potasu 

Hipokaliemia
Dożylne podanie 

Potasu 
Normokalemia

nieodwracalne

W 2007 roku Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) 

uznała skoncentrowane roztwory 

KCl za leki wysokiego ryzyka !!! *

Podanie Lege 

artis, zgodnie             

z CHPL produktu





Roztwory stosowane w dużych objętościach
płynoterapia

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



Z założenia powinno się stosować płyny 

zbilansowane/zrównoważone, 

dostosowane do składu elektrolitowego osocza  

1. Roztwór musi być izotoniczny

2. Zawartość elektrolitów musi być zgodna ze składem osocza

3. Roztwór nie może zaburzać  równowagi kwasowo - zasadowej

4. Zawarte w roztworze aniony ulegające metabolizmowi                           

do wodorowęglanów myszą być odpowiednio dobrane.



Dlaczego izotoniczność jest tak ważna?

• Izotoniczność roztworów infuzyjnych zapobiega niezamierzonemu przemieszczeniu 

płynów ustrojowych do przestrzeni śródmiąższowej i śródkomórkowej.

• Po infuzji dużych ilości hipotonicznych płynów może dojść do obrzęków, upośledzenia 

dyfuzji, obrzęku mózgu lub niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej.

Płyn izotoniczny

( 290-300 mOsm/l)

Płyn hipotoniczny

( poniżej 290 mOsm/l)

Płyn hipertoniczny

( powyżej 300 mOsm/l )



Wymóg dotyczący składu elektrolitowego  – KATIONY

„Elektrolitowy wzorzec osocza należy naśladować najściślej. 

Roztwór zrównoważony powinien odzwierciedlać fizjologiczną  zawartość 

kationów sodu, potasu, wapnia i magnezu”

Sód ma decydujący wpływ na objętość płynu pozakomórkowego i  

objętość krwi krążącej. Prawidłowe stężenie sodu, wynoszące 142 

mmol/l można utrzymać, jeżeli stężenie sodu w zbilansowanym 

roztworze dożylnym zawiera się w zakresie 138 do 146 mmol/l.

Potas jest głównym kationem w przedziale 

wewnątrzkomórkowym i odgrywa centralną rolę  elektrofizjologiczną i 

ma zasadnicze znaczenie dla czynności nerek. Prawidłowe stężenie 

potasu w osoczu wynosi 4 mmol/l; stężenie potasu w 

zrównoważonym roztworze powinno wynosić od 4 do 5 mmol/l.

Wapń jest niezbędny do przewodzenia pobudzeń w neuronach i 

złączu nerwowo-mięśniowym, jest także włączony w proces 

krzepnięcia krwi. Zatem należy utrzymywać prawidłowe stężenie 

wapnia wynoszące 2,5 mmol/l (5 mEq/l),

Magnez jest aktywatorem wielu enzymów jest istotny dla 

zachowania potencjału błony komórkowej. Zatem należy utrzymywać 

prawidłowe stężenie  magnezu – 1  mmol/l (2,5 mEq/l).



Dlaczego wapń jest tak ważny?



ANIONY

Aniony stanowią ważny terapeutycznie skład  produktów leczniczych do 
terapii płynowej.
Wśród  stosowanych  w przemyśle farmaceutycznym należy wymienić :

•MLECZANY były przez dziesięciolecia najpopularniejszym anionem ulegającym metabolizmowi, 
stosowanym w wielu różnych płynach infuzyjnych , utlenienie jednego mola mleczanów  powoduje 
powstanie jednego mola  wodorowęglanów, są  metabolizowane             w wątrobie  i niestety wiążą 
wapń, głównym z argumentów przeciwko stosowaniu mleczanów jest zwiększenie zużycia tlenu  na 
ich zmetabolizowanie oraz  potencjalne zagrożenie dla pacjentów we wstrząsie i pacjentów z 
niewydolnością nerek

• GLUKONIANY - efekt alkalizujący glukonianów jest niemal zerowy zatem nie mogą być one 
wykorzystywane jako anion ulegający metabolizmowi.

•CYTRYNIANY – utlenienie jednego moja cytrynianów powoduje powstanie  trzech moli 
wodorowęglanów,  metabolizowany praktycznie we wszystkich narządach ale głównie w wątrobie ,  
jednakże cytrynian ma także właściwości antykoagulacyjne i  maksymalna dawka cytrynianu jest 
bardzo ograniczona  bo  może on wiązać wapń, jego LD50 wynosi zaledwie 1,75 mmol/kg masy ciała 

• OCTANY - utlenienie jednego mola octanów powoduje powstanie jednego mola 
wodorowęglanów,są metabolizowane we wszystkich tkankach,efekt alkalizujący octanów jest bardzo 
gwałtowny;

•JABŁCZANY - utlenienie jednego mola jabłczanów powoduje powstanie dwóch moli 
wodorowęglanów, są metabolizowane we wszystkich tkankach,efekt alkalizujący jest znacznie 
wolniejszy niż w przypadku octanów



OCTANY
- Utlenienie jednego mola octanów powoduje powstanie jednego mola wodorowęglanów;

- Są metabolizowane we wszystkich tkankach

- Efekt alkalizujący octanów jest bardzo gwałtowny (w badaniu na zdrowych ochotnikach): stężenie HCO3
- rośnie już w 15  

minut po rozpoczęciu wlewu octanów (2); 90% przetoczonej dawki octanów ulegało utlenieniu w ciągu kilku minut (1), 

JABŁCZANY
- Utlenienie jednego mola jabłczanów powoduje powstanie dwóch moli wodorowęglanów;

- Są metabolizowane we wszystkich tkankach

- Efekt alkalizujący jest znacznie wolniejszy niż w przypadku octanów – co jest bardzo 

korzystne, gdy stosuje się jabłczany w połączeniu z octanami.

Metabolizm organicznych  anionów do   

wodorowęglanów wymaga tak H+ jak i  O2. 

Zużycie tlenu podczas produkcji 

wodorowęglanów jest najmniejsze jeśli powstają 

one :

z jabłczanów (1.5 mol/mol) , 

z octanów (2 mol/mol), 

z mleczanów (3 mol/mol),

z glukonianów (5.5 mol/mol).

Optymalny dobór anionów



Należy wystrzegać się mleczanów 

u  pacjentów krytycznie chorych                      

36



0,9 % NaCl
Roztwór 0,9% soli kuchennej nie jest ani normalny ani fizjologiczny :

1.    stężenie chlorków i sodu wyższe niż w osoczu

* wzrost oporu naczyniowego w nerkach

* obniżenie aktywności układu RAA

2.  brak większości elektrolitowych składników osocza

3.  brak dwuwęglanów lub ich prekursorów

* kwasica metaboliczna

4.  kwaśne pH



Krystaloidy

• nie przenoszą tlenu 

• mogą spowodować obrzęki, upośledzenie          

dostępu tlenu do tkanek  

• utrzymują się krótko w krążeniu (do ok.4 h)

• konieczność stosowania dużych objętości

• ryzyko przewodnienia

• aktywują proces zapalny

m.in. wzrost aktywacji leukocytów, uszkodzenie śródbłonka

J.Trauma 1999;44:313-319; J.Surg Res 2000; 94:145-152



Zbliżony do ideału roztwór krystaloidu 



Koloidy – Roztwory HES 



Roztwory HES 130 są wciąż ważną 

grupą produktów leczniczych stosowanych 

w racjonalnej płynoterapii

• Wskazanie do stosowania HES: 
"Leczenie  hipowolemii  
spowodowanej  nagłą  utratą  
krwi,  gdy  leczenie  krystaloidami  
nie  jest wystarczające" 



Roztwory HES 130 są wciąż ważną 
grupą produktów leczniczych stosowanych 
w racjonalnej płynoterapii

• Wszystkie preparaty zawierające 
substancję czynną HES 130  są 
równoważne klinicznie bez względu 

na pochodzenie surowca                                 
( ziemniak, kukurydza) – mają takie same 
zapisy ChPL dotyczące HES,  w tym 
wskazania  przeciwwskazania, itd.

• Istotne dla terapii różnice związane są z 
roztworem w jakim HES 130 jest 
zawieszony



Roztwory HES

Elektrolity

mmol/l

HES 6% 130/0,42

w roztworze 

elektrolitów

Osocze

HES 6%130/0,42/6:1

TETRASPAN

w pełni zbilansowanym 
roztworze elektrolitów

HES 130/0,42 

w 0,9%NaCl

Na 137 142 140 154

K 4 4 4 -

Ca - 2,5 2,5 -

Mg 1 0,85 1 -

Cl 110 103 118 154

HCO3 - 24 - -

Mleczany - 1,5 - -

Octany 34 6 24 -

Jabłczany - - 5 -



KOLOIDY – ROZTWORY ŻELATYNY

Nie wszystkie produkty żelatyn są takie same 

W pełni sukcynylowana płynna żelatyna – 4%, 

Częściowo hydrolizowana i częściowo sukcynylowana żelatyna 3% :

silny ujemny ładunek elektryczny  powstały w procesie pełnej sukcynylacji

Żelatyna sieciowana mocznikiem:

Oksypoliżelatyna:



ŻELATYNA 4%

Nie wszystkie produkty żelatyn są takie same 



•

•

ŻELATYNA 

4%

Nie wszystkie produkty żelatyn są takie same 



 efekt wzrostu objętości 70% (3%) – 90% (4%)
 szybka eliminacja przez nerki;

 brak ciągłego powstawania cząstek aktywnych osmotycznie;

 do krótkotrwałego  uzupełniania objętości;

 minimalny wpływ na układ krzepnięcia;

 bezpieczna u chorych z niewydolnością nerek;

możliwe reakcje anafilaktyczne tylko 0,349%

Żelatyna (roztwór 3%-4%, m.cz.30-35 kD)



ŻELATYNA 4 % cechuje wyjątkowo bezpieczny profil. 

Nawet w  przypadkach podaży dużych objętości                 

(do 10-15 litrów) w czasie 24 godzin nie obserwowano 

zależnych od dawki efektów niepożądanych.

Skuteczność i bezpieczeństwo 



ŻELATYNA 4%
sukcynylowana żelatyna 

w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów

Zawartość kationów  i anionów

Na                                 151 mmol/l

K                                       4 mmol/l

Mg                                    1 mmol/l

Ca                                    1 mmol/l

Chlorki                         103 mmol/l

Octany                           24 mmol/l

Osmolarność 284 mOsm/l



Europejskie wytyczne 2016
"The European guideline on management of major bleeding and 

coagulopathy following trauma: 4 th edition”
Critical Care 2016

Type of fluid

Recommendation 16 :

• We recommend that fluid therapy using isotonic crystalloid solutions be initiated in the 
hypotensive bleeding trauma patient. (Grade 1A)

• We suggest that excessive use of 0.9 % NaCl solution be avoided. (Grade 2C)

• We recommend that hypotonic solutions such as Ringer’s lactate be avoided in patients with 
severe head trauma. (Grade 1C)

• We suggest that the use of colloids be restricted due to the adverse effects on haemostasis. 
(Grade 2C)

Calcium

Recommendation 30 :

• We recommend that ionised calcium levels be monitored and maintained within the normal 
range during massive transfusion. (Grade 1C)

… Citrate added to stored blood binds calcium and may reduce the serum level of the ionised 
fraction. 



Nowe spojrzenie na racjonalne, skuteczne 
i bezpieczne wykorzystanie  aminoglikozydów

w farmakoterapii zgodnie 
europejskimi zaleceniami 

EUCAST 2011/2016

WIELKI POWRÓT DO TERAPII 
AMINOGLIKOZYDÓW

rekomendacja stosowania wysokich dawek 
1x/dobę



Aminoglikozydy

• - mało podatne na mechanizmy oporności bakterii

• - większość szczepów zachowała wrażliwość na 
aminoglikozydy

• - o szerokim zakresie działania

• - silnie bakteriobójcze

- w niskim stopniu indukujące chorobę związaną z 
Clostridium difficille

- wykazujące efekt PAE – post antibiotic effect









Do terapii empirycznej

powinien zostać wybrany antybiotyk

• na który, zgodnie z danymi epidemiologicznymi,        
co najmniej 70% szczepów jest wrażliwych



Powodzenie terapii zależy od :

• Wrażliwości szczepu patogennego                 

na dany antybiotyk

• Jednoczesnej obecności drobnoustroju  i leku  w tym 
samym miejscu

• Wczesnego wprowadzenia właściwego antybiotyku do 
terapii zakażeń

• Odpowiedniego stężenia antybiotyku w miejscu infekcji 
(!)



Aminoglikozydy to antybiotyki, których działanie 
zależne jest od stężenia i od PAE

• Aminoglikozydy
Cmax /MIC

 Maksymalizacja efektu –
zwiększenie stężenia leku

Cmax / MIC powinno 
dla aminoglikozydów wynosić 
co najmniej 10 



Nefrotoksyczność

• Ze względu na różny stopień gromadzenia się aminoglikozydów           

w nerkach, ich siła toksycznego działania jest różna

neomycyna > gentamycyna > amikacyna > tobramycyna

najbezpieczniejsza

Aminoglycoside nephrotoxicity. Curr. Drug Targets Infect. Disord., 2004; 4: 153-162



Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2013; 45: 161–175.

• Szwedzcy naukowcy prześledzili 9 metaanaliz dotyczących porównania 
skuteczności i toksyczności aminoglikozydów po podaniu jednej dawki 
na dobę (ODD – once daily dose)  oraz co 12 lub 8h na dobę. 

• W 5 metaanalizach wykazano niewielką ale znaczącą statystycznie 
przewagę  ODD w osiągnięciu skuteczności klinicznej oraz  w 
obniżeniu ryzyka nefrotoksyczności

• Dawkowanie dwa lub trzy razy na dobę niesie ze sobą większe 
prawdopodobieństwo działań niepożądanych z uwagi na zwiększoną 
kumulację aminoglikozydu zwłaszcza w nerkach. 

Dawkowanie 1 raz na dobę to większa skuteczność 
i mniejsza toksyczność 





Stopień wpływu antybiotyków na  chorobę związaną 
z Clostridium difficile (CZDC)



Różnice w aktywności poszczególnych 
aminoglikozydów

• Gentamycyna – najbardziej spośród aminoglikozydów aktywna wobec 
Gram-dodatnich ziarniaków

• Amikacyna- najmniej spośród aminoglikozydów podatna na mechanizmy 
oporności bakterii

• Tobramycyna – najwyższa aktywność wobec  Pseudomonas aeruginosa i 
Acinetobacter spp. (oprócz Kliebsiella to główne patogeny rozwoju sepsy          
o podłożu zakażeń OUN)



Czynniki predysponujące do zakażeń 
P.aeruginosa

• immunosupresja,

• wydłużona hospitalizacja (ponad 1 tydzień),

• wielokrotna antybiotykoterapia,

• intubacja,

• tracheostomia,

• cewnikowanie do układu moczowego,

• podeszły wiek (>65 lat)  



National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system report: 
data summary from January 1992 through June 2003, issued August 

2003. http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf

Zgodnie z CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

i NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance System) 

P.aeruginosa jest :

• drugą co do częstości przyczyną szpitalnych zapaleń płuc (17%), 

• trzecią w kolejności - zakażeń układu moczowego (7%), 

• czwartą - zakażeń miejsca operowanego (8%), 

• siódmą - co do częstości izolacji z krwi, 

• ogółem piątą przyczyną różnych infekcji



EARSS – oporność na aminoglikozydy



EARSS – oporność na fluorochinolony



EARSS – oporność na karbapenemy



Bezpieczeństwo podania aminoglikozydów

Podawanie gotowych roztworów antybiotyków do infuzji :

1. brak rozbieżności pomiędzy charakterystyką produktu 
leczniczego a potrzeba stosowania leku co 24H

2. ograniczenie błędów związanych z przygotowaniem 
odpowiedniego stężenia 

3. ułatwienie pracy na oddziałach 

4. stabilność gotowych roztworów



LEK
RTU -ready to use

Tobramycin

240mg,360mg

(UNIDOSE, DDD)
wysoka dawka 1x/dobę !!! zgodnie z wymogami EUCAST 2011

NIE ZAWIERA WODOROSIARCZYNU SODU !



LEK
RTU -ready to use

Gentamicin
80mg,240mg,360mg

(UNIDOSE, DDD)
wysoka dawka 1x/dobę !!! 

zgodnie z wymogami EUCAST 2011
NIE ZAWIERA WODOROSIARCZYNU SODU ! 



LEK
RTU -ready to use

Amikacin

250mg,500mg,1000mg
(UNIDOSE, DDD)

wysoka dawka 1x/dobę !!! 
zgodnie z wymogami EUCAST 2011

NIE ZAWIERA WODOROSIARCZYNU SODU !



Dziękuję za uwagę

Paweł St. Węgrzyn


