
KIEDY POLIPRAGMAZJA STAJE SIĘ PROBLEMEM…

… gdy pacjent bierze kilka leków na raz i ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych przewyższa potencjalny efekt tera-
peutyczny. Do polipragmazji przyczynia się jednoczesne 
przyjmowanie co najmniej pięciu leków. Częściej dochodzi 
wtedy do ignorowania zaleceń lekarza oraz niewłaściwego 
łączenia leków i ich niepożądanych interakcji. 

Pamiętajmy, że problem niekontrolowanej polipragmazji 
dotyczy leków na receptę, tych bez recepty, suplementów 
diety oraz preparatów ziołowych, nawet w postaci herbat. 
Wszystkie one mogą wchodzić w interakcje, osłabiając lub 
potęgując swoje działanie. 

Pochopne łączenie różnych preparatów może w konse-
kwencji doprowadzić do tzw. polipragmazji lekowej, czyli 
niekorzystnych efektów ubocznych zażywania pięciu i wię-
cej leków w tym samym czasie, bez znajomości mechani-
zmów ich działania i występujących między nimi interak-
cji. Przyjmowanie pięciu i więcej leków samo w sobie nie 
musi być niebezpieczne, jednak znacznie zwiększa ryzyko 
wystąpienia niezamierzonych oddziaływań lek – lek lub  
lek – pożywienie – podkreślają eksperci NFZ.

Kto powinien najbardziej uważać?

Narażone są zwłaszcza osoby po 65. roku życia, ponieważ 
często obciążone są wieloma współistniejącymi choroba-
mi. Seniorzy stale przyjmują leki na receptę, a dodatkowo 
sięgają po te kupowane samodzielnie. Osoby, które biorą 
kilka leków na raz, by chronić swoje zdrowie zawsze po-
winny skonsultować to z lekarzem prowadzącym lub far-
maceutą.

Dla naszego zdrowia nie kupujmy samodzielnie dodatko-
wych leków bez recepty. Mogą być bardzo skuteczne, ale 
dla nas najistotniejsze, jest jak zadziałają z medykamenta-
mi, które już bierzemy.

Nie kierujmy się opiniami przyjaciół, rodziny czy sąsiadów, 
choćby byli dla nas autorytetem w wielu życiowych spra-

wach. Nie wierzmy też bezkrytycznie reklamom suplemen-
tów. Ich działanie nie jest identyczne u każdego, zależy od 
sytuacji zdrowotnej danego pacjenta. 

W czasie konsultacji z lekarzem lub farmaceutą pytajmy 
o wszystkie niejasności dotyczące przyjmowania leków. 
Upewnijmy się, że dokładnie zrozumieliśmy, o jakich po-
rach dnia i w jaki sposób mamy przyjmować zapisane nam 
leki. Przestrzegajmy tych zaleceń bardzo rygorystycznie, 
a dodatkowo czytajmy ulotki wykupionych leków.

Gdy chorujemy przewlekle:

•  Idąc do apteki lub na wizytę do lekarza, koniecznie za-
bierajmy spis aktualnie przyjmowanych medykamentów, 
w tym suplementów, ziół itp.

•  Zanim sięgniemy po jakikolwiek preparat bez recepty, za-
pytajmy lekarza lub farmaceutę, czy możemy bezpiecznie 
go zastosować wraz z już przyjmowanymi lekami.

•  Uważajmy zwłaszcza, gdy cierpimy na cukrzycę. Wiele 
suplementów diety może niebezpiecznie obniżać po-
ziom cukru we krwi lub sprawiać, że leki na cukrzycę nie 
zadziałają właściwie. Zawsze sprawdzajmy, czy można 
łączyć nasz lek na cukrzycę ze środkiem na inne dolegli-
wości.

•  Jeśli stale przyjmujemy jakiekolwiek leki, szczególną 
uwagę zwróćmy na łączenie ich z lekami przeciwzakrze-
powymi, np. popularną aspiryną znajdującą się w prepa-
ratach pod wieloma nazwami handlowymi.

Gdy lek spowoduje pogorszenie samopoczucia, zawsze 
zgłaszajmy ten fakt lekarzowi. Lekarz niekoniecznie zaor-
dynuje odstawienie leku na stałe. Może też np. zalecić:

•  czasowe odstawienie jednego z naszych leków • wydać 
specjalne zalecenia żywieniowe • udzielić wskazówek 
jak mamy postępować w razie wystąpienia konkretnych 
efektów ubocznych • włączyć dodatkowe leczenie zapo-
biegające skutkom ubocznym (np. zapisać lek działający 
osłonowo).

Więcej informacji na stronie akademia.nfz.gov.pl

Nie (i)graj z lekami
- w grę wchodzi Twoje zdrowie!
Polipragmazja: 
 więcej leków nie zawsze pomoże

Dzięki nowoczesnej medycynie żyjemy 
dłużej - do późnych lat zachowując 
aktywność. Najczęściej nie byłoby to 
możliwe bez leków, które pozwalają 
kontrolować przewlekłe schorzenia. Jeśli 
jednak pacjent przyjmuje kilka różnych 
specyfików, warto by wiedział, jak robić 
to bezpiecznie.

Według danych NFZ 1/3  Europejczyków 
po 65. roku życia stale bierze 5 i więcej 
różnych medykamentów. W Polsce ten 
wskaźnik jest wyższy niż europejska 
średnia. Tych osób jest w naszym 
kraju aż 1,6 miliona. W tym ponad 
550 tysięcy pacjentów 65+  przyjmuje 
pięć i więcej leków dłużej niż przez 
pół roku. Oczywiście leczenie kilkoma 
lekami na raz nie oznacza niczego złego, 
o ile odbywa się pod kontrolą lekarza lub 
farmaceuty.


