
Liczne leki upośledzają w różnym stopniu 
sprawność psychofizyczną przyjmujących je osób 
w sposób mogący powodować zagrożenia w ruchu 
drogowym i miejscu pracy. Leki mogą powodować 
bardzo duży wachlarz działań ubocznych istotnych 

w tym kontekście, m.in.: senność, nadmierne po-
budzenie, zaburzenia postrzegania, słuchu, orien-
tacji przestrzennej lub równowagi, wydłużenie cza-
su reakcji na bodźce, omdlenia, napady drgawko-
we itp. W kontekście szeroko pojętych zagrożeń 

 Streszczenie  Zażywanie leków przez pacjenta może w pewnych sytuacjach spowodować zagrożenie dla jego życia 
i zdrowia. duża liczba leków, działając na ośrodkowy układ nerwowy, może wyraźnie upośledzać sprawność psy-
choruchową. Ma to istotne znaczenie w przypadku pacjentów pracujących przy obsłudze maszyn. również praca na 
wysokości w przypadku stosowania takich leków może zakończyć się kalectwem lub śmiercią. Ważnym problemem 
jest stosowanie leków przez kierowców. Wiele leków może wpływać na sprawność kierowcy. Może zmniejszać jego 
zdolność do prawidłowego postrzegania, wydłużać czas reakcji, wpływać negatywnie na prawidłową ocenę sytuacji 
na drodze. Zażywanie leków przez kierowców może być jednym z istotnych elementów powstawania wypadków 
drogowych. Lekarz, zapisując pacjentowi lek, musi brać pod uwagę powyższe sytuacje. Powinien zatem w wywiadzie 
ustalić, czy pacjent pracuje, jaki jest rodzaj wykonywanej przez niego pracy, czy obsługuje maszyny w ruchu, czy 
jest kierowcą. Takie informacje należy skonfrontować z działaniami leków, także tymi ubocznymi i niepożądanymi. 
Następnie należy udzielić pacjentowi informacji o możliwym wpływie zażywanych przez niego leków na sprawność 
w pracy i w ruchu drogowym. Nieudzielenie takiej informacji pacjentowi może być rozpatrywane w kontekście błędu 
medycznego i narażać pacjenta na niebezpieczeństwo. 
Słowa kluczowe: pacjenci, informacja o lekach, zagrożenia w ruchu drogowym i miejscu pracy. 

 Summary  Administering medication to the patient may occasionally cause a threat to his life and health. A large 
number of drugs acting on the central nervous system can significantly impair psychomotor performance. This is 
important for patients employing the use of machinery. Also, working at a height where the use of such drugs can 
result in serious injury or death. An important problem is the use of drugs by drivers. Many drugs can affect the 
efficiency of the driver. They may limit their perception, prolong the reaction time, adversely affect the proper  
assessment of the situation on the road. Taking drugs by drivers may be one of the important elements of road acci-
dents. doctor must take into account the above situations on prescribing the drug. He should, therefore, determine 
in an interview whether the patient works, what kind of work he does, if he controls machine’s motion, whether 
he is the driver. Such information should be confronted with the actions of drugs including side effects and adverse 
events. Then, the patient should be given information about the possible impact of medication on his efficiency at 
work and traffic. If you do not give this information to the patient it may be considered a medical error and expose 
the patient to danger.
Key words: patients, information about drugs, risk of traffic and workplace accidents. 
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Znaczenie prawidłowego udzielania pacjentom  
informacji o lekach w kontekście zagrożeń  
w ruchu drogowym i miejscu pracy 

The importance of the proper provision of information to patients 
about medicines in the context of the risks in road traffic and workplace

JArOSłAW drOBNIk1, B, F, rOBErT SUSłO2, a, e, JAkUB TrNkA2, C, d, krZySZTOF kOrdEL3, e, F 
1 katedra i Zakład Medycyny rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko
2 katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
kierownik: prof. dr hab. med. Barbara Świątek
3 katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
p.o. kierownik: dr n. med. Czesław Żaba

a – przy go to wa nie pro jek tu ba da nia, B – zbie ra nie da nych, C – ana li za sta ty stycz na, d – in ter pre ta cja da nych,  
e – przy go to wa nie ma szy no pi su, F – opra co wa nie pi śmien nic twa, g – po zy ska nie fun du szy

J. drOBNIk I WSP.

Znaczenie prawidłowego udzielania pacjentom 
informacji o lekach



J. drobnik i wsp. � Znaczenie prawidłowego udzielania pacjentom informacji o lekach 303

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

1,
 1

3,
 2

w miejscu pracy, nie można jednak ograniczać się 
jedynie do uwzględniania zmian sprawności psy-
chofizycznej, lecz konieczne jest uwzględnienie ca-
łokształtu wymagań i obciążeń narzucanych przez 
dane stanowisko pracy w kontekście możliwego 
ograniczenia ich tolerancji przez pacjenta w wyni-
ku przyjmowania leków.

Lekarz przepisujący lek powinien poinformo-
wać pacjenta o spodziewanym działaniu leku, 
w tym o możliwych działaniach niepożądanych, 
a wśród nich zwłaszcza o zaburzeniach sprawno-
ści psychofizycznej. Pojawia się tu jednakże istot-
ny dla lekarza praktyczny problem, wynikający 
z konieczności zastosowania wiedzy statystycz-
nej w stosunku do konkretnej osoby – znaczna 
część osób w średnim wieku przyjmuje co naj-
mniej jeden lek, który u pewnej – zwykle niewiel-
kiej – części leczonych powoduje różnie nasilone 
zaburzenia sprawności psychofizycznej, dodatko-
wo mogące ujawniać się na różnych etapach le-
czenia, niekiedy nawet po znacznym czasie. Ze  
względu na potencjalnie poważne konsekwencje 
pacjent powinien być uprzedzony o możliwości 
wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych, 
nawet w przypadku, gdy zdarzają się one u nie-
wielkiej liczby leczonych [1, 3, 4].

Istotny problem stanowi fakt, iż reakcja pacjen-
ta na lek jest wysoce indywidualna i trudno przewi-
dywalna, zależna od cech osobniczych, ale i wielu 
innych okoliczności, w tym przyjmowanych rów-
nolegle innych leków. Coraz częściej występujące 
i nasilające się zjawisko polipragmazji, czyli rów-
noległego stosowania u jednego pacjenta licznych 
– niekiedy liczonych w dziesiątki – leków jedynie 
zwiększa skalę tego problemu, ponieważ badania 
wzajemnego wpływu leków z konieczności mają 
jedynie ograniczony zasięg. Problem potęguje do-
datkowo powszechne stosowanie przez pacjentów 
samoleczenia za pomocą preparatów farmakolo-
gicznych dostępnych w obiegu bez recepty, a tak-
że przyjmowanie poza wszelką kontrolą suplemen-
tów żywieniowych oraz ziół, jak również legalnych 
i nielegalnych używek. Liczne preparaty farmakolo-
giczne, zarówno dostępne na receptę, jak i bez re-
cepty, stosowane bywają w dawkach niekiedy dale-
ce odbiegających od rekomendowanych, jak rów-
nież przez nadmiernie długie okresy.

Odrębne zagadnienie stanowią problemy zwią-
zane z nieregularnym stosowaniem leków i ich 
ewentualnym – zwłaszcza nagłym – odstawie-
niem. W kontekście polipragmazji i samoleczenia 
zagadnienie to komplikuje się dodatkowo, ponie-
waż ujawnienie się zaburzeń sprawności psycho-
fizycznej może wynikać zarówno z niezachowania 
przez pacjenta wyznaczonego przez lekarza sche-
matu leczenia przepisanego przez niego leczenia, 
jak i zmian w terapii stosowanej równolegle przez 
innego lekarza specjalistę, albo na własną rękę 
przez pacjenta – wszystkie one mogą powodować 

trudne do przewidzenia zmiany działania przyjmo-
wanych przez pacjenta leków [2].

do prawidłowego udzielenia informacji przez le-
karza konieczne jest wypełnienie wielu warunków:

 dogłębna znajomość przez lekarza działania  •

stosowanych leków, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich działań niepożądanych oraz inter-
akcji z innymi preparatami (lekami i żywnością 
oraz alkoholem);
 uwzględnienie w wywiadzie lekarskim okolicz- •

ności mających znaczenie dla oceny istnieją-
cego ryzyka dla pacjenta, mogącego wynikać 
ze stosowania danego leku, w tym charakteru, 
w jakim pacjent uczestniczy w ruchu drogowym, 
szczególnie kierowania przez niego pojazda-
mi mechanicznymi oraz rodzaju wykonywanej 
pracy, zwłaszcza, czy obejmuje ona obsługę 
urządzeń w ruchu, wykonywanie czynności 
na wysokości lub wymagających szczególnej ko-
ordynacji psychoruchowej albo intensywnego 
wysiłku umysłowego;
regularna okresowa kontrola przebiegu terapii  •

z uwzględnieniem rodzaju i nasilenia objawów 
niepożądanych oraz ich tolerancji przez pa-
cjenta, o charakterze i częstości dostosowanej 
do rodzaju stosowanych w leczeniu substancji 
aktywnych oraz oszacowanego ryzyka dla pa-
cjenta, mogącego wynikać z możliwego ujaw-
nienia się działań niepożądanych i ich spodzie-
wanego rodzaju;
 koordynacja całokształtu leczenia stosowane- •

go u danego pacjenta przez jednego lekarza, 
optymalnie podstawowej opieki zdrowotnej, 
a w przypadku trudności w ocenie wynikają-
cych ze stosowanego leczenia zagrożeń w miej-
scu pracy – zalecenie przez niego konsultacji 
specjalisty medycyny pracy.
rozważania dotyczące ryzyka związanego z ob-

niżaniem sprawności psychofizycznej uczestników 
ruchu drogowego zwykle koncentrują się wokół 
osób kierujących pojazdami mechanicznymi. Nale-
ży jednak pamiętać, iż ciągle to piesi są najliczniej 
obecni na drogach, będąc jednocześnie grupą naj-
bardziej zagrożoną poważnymi obrażeniami w ra-
zie wypadku, stąd praktycznie każdy poruszający 
się samodzielnie pacjent musi zostać odpowied-
nio poinstruowany przez lekarza o ewentualnych 
zmianach w ryzyku wynikającym z udziału w ru-
chu drogowym, związanym z przyjmowaniem le-
ków [6, 7].

W dobie rosnącej roszczeniowości pacjentów 
wobec lekarzy i związanego z tym ryzyka prawne-
go istotnego znaczenia nabiera zagadnienie prawi-
dłowego dokumentowania przez lekarza przepro-
wadzanych względem pacjenta czynności, pozwa-
lającego mu na oczyszczenie się z ewentualnych 
zarzutów dotyczących nieprawidłowości postępo-
wania medycznego. W zapisach należy zwracać 
uwagę nie tylko na sam fakt udzielenia informacji, 
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ale także na dopełnienie warunków niezbędnych, 
aby były one każdorazowo w sposób oczywisty 
adekwatne do sytuacji konkretnego pacjenta i za-
stosowanego leku oraz oszacowanego charakteru 
i wielkości ryzyka. Należy dokumentować także 
fakt przeprowadzenia odpowiedniego wywiadu le-
karskiego oraz dane uzyskane w ten sposób od pa-
cjenta, które stanowiły podstawę dokonania sza-
cunku ryzyka, ponieważ niejednokrotnie pacjenci 
znacznie ograniczają lub nawet całkowicie pomija-
ją w wywiadzie istotne w tym kontekście informa-
cje. Jak w każdym innym przypadku należy pamię-
tać, iż oprócz poprawności merytorycznej istotna 
jest także formalna prawidłowość zapisów w do-
kumentacji medycznej, zwłaszcza sporządzanie ich 
w sposób umożliwiający jednoznaczną interpreta-
cję treści [4, 5].

Wnioski

Bardzo wiele leków stosowanych w różnych 1. 
schorzeniach ma również dodatkowe działanie 
na ośrodkowy układ nerwowy, z czego pacjenci 

(a nawet czasem i lekarze) nie zawsze zdają 
sobie sprawę. Leki te mogą w istotny sposób 
wpływać na zdolność percepcji, szybkość reak-
cji, stan świadomości.
Zapisując leki, należy uwzględnić (oprócz oczy-2. 
wiście rodzaju schorzenia) rodzaj aktywności 
zawodowej pacjenta (możliwość obsługi ma-
szyn, kierowanie pojazdami itp.), możliwość 
interakcji zażywanych przez pacjenta leków 
w kontekście wpływu na ośrodkowy układ 
nerwowy. 
Pacjent musi zostać poinformowany o możli-3. 
wych zagrożeniach (interakcje z innymi lekami 
i żywnością, wpływ na sprawność psychofi-
zyczną) związanych z zażywanymi przez niego 
lekami. Niepoinformowanie o tym pacjenta 
może być rozpatrywane w kontekście błędu 
medycznego informacyjnego.
Fakt udzielenia takiej informacji pacjentowi 4. 
musi zostać odnotowany w dokumentacji me-
dycznej pacjenta. W przypadku zaistnienia wy-
padku lub innej szkody u pacjenta – taki wpis 
w dokumentacji będzie świadczył na korzyść 
lekarza. 
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