
Konferencja na temat wielolekowości w Śląskim OW NFZ 

 

Polipragmazja, czyli niewłaściwe stosowanie wielu leków równocześnie to temat konferencji 

prasowej, która odbyła się 23 czerwca 2016 r. w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Na pytania dziennikarzy odpowiadali Jerzy Szafranowicz – Dyrektor 

Śląskiego OW NFZ, Grzegorz Zagórny – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego OW 

NFZ i dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.  

 

Jak wynika z informacji sprawozdanych przez apteki w Śląskiem, tylko w styczniu 2016 r. ponad 

82 tys. pacjentów z województwa zrealizowało recepty na 5 i więcej różnych leków, z czego prawie 

3 tys. – na 10 różnych leków. Rekordzista w styczniu 2016 r. zrealizował recepty na 41 leków 

z różnych grup!   

 

Tymczasem polipragmazja jest zjawiskiem niezmiernie groźnym dla zdrowia pacjentów. Szczególnie 

niebezpieczna jest u osób cierpiących na wiele chorób, leczących się u kilku specjalistów oraz u osób 

w zaawansowanym wieku. Łączenie leków bez recepty, suplementów oraz lekarstw zaordynowanych 

przez różnych specjalistów bez uprzedniej, kompleksowej konsultacji z lekarzem i farmaceutą, może 

rodzić szkodliwe i kosztowne powikłania u chorego. Jak podkreślił Grzegorz Zagórny, przyjmowane 

w tym samym czasie różne substancje lecznicze mogą wzajemnie przyspieszać, spowalniać 

lub całkowicie niwelować swoje działanie. 

 

– Rozwiązaniem, które mogłoby ograniczyć problem polipragmazji jest wprowadzenie kompleksowej 

opieki farmaceutycznej. Dzięki temu, farmaceuta mógłby czuwać nad prawidłowym przebiegiem 

farmakoterapii w celu uzyskania określonych efektów – mówił dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Prezes 

Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. 

 

Śląski OW NFZ, chcąc zwrócić uwagę pacjentów na niezwykle aktualny problem wielolekowości, 

organizuje w sobotę 25 czerwca 2016 r. w siedzibie Oddziału dzień otwarty. W godz. 9.00-14.00 

będzie można nie tylko uzyskać EKUZ, dane dostępowe do ZIP czy potwierdzić zlecenie 

na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, ale też uzyskać informacje 

od  specjalistów ze Śląskiej Izby Aptekarskiej. Farmaceuci opowiedzą o zasadach kompletowania 

wakacyjnej apteczki, odpowiedzą na pytania dotyczące interakcji leków i pomogą zrobić szczegółowy 

przegląd zażywanych leków. 

 

 

 

 

 

 

 



 


