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Polipragmazja – istotny problem w codziennej praktyce  
lekarskiej

Polypharmacy – an important problem in daily medical practice
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Polipragmazja, czyli stosowanie jednoczasowo wielu leków, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem inte-
rakcji lekowych i zmniejsza szanse na stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarskich. 
Cel pracy. ocena zjawiska polipragmazji wśród pacjentów. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 100 osób (68 k i 32 M) w wieku od 17 do 84 lat (średnio 50,1 ± 16,9 lat). zastosowano 
metodę autorskiego kwestionariusza ankiety. 
Wyniki. 87% pacjentów było leczonych z powodu chorób przewlekłych, z czego 21% przyjmowało leki w jednej dawce 
dobowej, 28% – 2 razy dziennie, a 27% – w 3 dawkach podzielonych w ciągu doby, a w odniesieniu do liczby tabletek: rano 
– od 1 do 10, okołopołudniowo – od 1 do 6, w porze wieczornej – od 1 do 10 tabletek codziennie. 20% badanych uznała, że 
przyjmują zbyt dużo leków, dla 77% z nich sposób leczenia był do zaakceptowania. 81% respondentów przyznaje, iż przyj-
mują także preparaty wydawane bez recepty otc, a wśród tych osób przeważają kobiety. 
Wnioski. liczba leków przyjmowanych przez pacjentów jest niejednokrotnie zbyt duża. zadaniem lekarza jest dążenie do 
uproszczenia terapii, branie pod uwagę możliwości przyjmowanie leków dostępnych bez recepty oraz zachowanie czujności 
pod kątem możliwych działań niepożądanych zalecanego leczenia.
Słowa kluczowe: polipragmazja, farmakoterapia, interakcje lekowe.

Background. Polypharmacy, which is the simultaneous use of multiple medications, is associated with increased 
risk of drug interactions and reduces the chances of the patient’s compliance. 
Objectives. the aim of the study was to evaluate the phenomenon of polypharmacy among patients. 
Material and methods. the study included 100 subjects (68 women and 32 men) at age between 17 and 84 years old (50.1 ± 
16.9 on average). a method of proprietary questionnaire was used. 
Results. 87% of patients were treated for chronic diseases, of which 21% took medications in one daily dose, 28% 2 times 
a day, and 27% in 3 divided doses a day and in relation to the number of pills taken each day: 1 to 10 in the morning, 1 to 6 
around midday and 1 to 10 in the evening. 20% of respondents claimed that they take too much medication and 77% of them 
accepted the method of treatment. 81% of respondents admit that they also take the otc drugs, among those people women 
are predominant. 
Conclusions. number of medications taken by patients is often too large. the task of a doctor is to seek to simplify a therapy, 
taking into account the possibility of taking medication without a prescription and being aware of possible side effects of the 
recommended treatment. 
Key words: polypharmacy, pharmacotherapy, drug interactions.

Streszczenie

Summary

Wstęp

Polipragmazja, czyli równoczesne stosowanie wielu 
leków, jest najczęściej skutkiem leczenia poszczególnych 
schorzeń pacjenta przez kilku lekarzy, co nie zawsze jest 
procesem skoordynowanym. Problem potęguje dodatkowe 
przyjmowanie przez pacjentów leków wydawanych bez 
recepty (otc). Polipragmazja zwiększa ryzyko niekorzyst-
nych interakcji lekowych, wynikających z właściwości far-
makodynamicznych i metabolizmu leków. ryzyko to jest 
zwiększone szczególnie u pacjentów leczonych z powodu 
arytmii, padaczki, zespołu parkinsonowskiego oraz zespo-
łów bólowych [1]. Ponadto stosowanie wielu leków jed-
noczasowo, w kilku dawkach dobowych, zwiększa ryzyko 
odstępstw od zaleceń lekarskich, a także niejednokrotnie 
zwiększa koszty leczenia.

Cel pracy
celem badania była ocena zjawiska polipragmazji 

wśród pacjentów.

Materiał i metody
Badaniem objęto 100 osób (68 k i 32 M) w wieku od 

17 do 84 lat (średnio 50,1 ± 16,9 lat) hospitalizowanych 
w klinice endokrynologii uM lub leczonych w poradniach 
Polikliniki sPsk4 w lublinie. w badaniu zastosowano 
metodę autorskiego kwestionariusza ankiety audytoryj-
nej, składającej się z 14 pytań. wypełnienie ankiety miało 
charakter anonimowy i dobrowolny. Badani pacjenci byli 
w 35% mieszkańcami miast > 100 tys. mieszkańców (n = 
32), w 33% – mieszkańcami mniejszych miast (n = 33), 
a w 32% – mieszkańcami wsi (n = 32). w badanej populacji 
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32% osób deklarowało wykształcenie wyższe (n = 32), 44% 
– średnie (n = 44), 14% – zawodowe (n = 14), natomiast 
10% – wykształcenie podstawowe (n = 10).

uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. war-
tości analizowanych parametrów mierzonych w skali nomi-
nalnej scharakteryzowano za pomocą liczności i odsetka. 
Do wykrycia istnienia różnic lub zależności zastosowano 
test niezależności χ2, przyjęto 5% błąd wnioskowania. ana-
lizy statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem opro-
gramowania komputerowego statistica V 10.0 (statsoft, 
Polska).

Wyniki
w badanej grupie 87% (n = 87) osób było leczonych 

z powodu chorób przewlekłych, których charakterystykę 
przedstawiono na rycinie 1. Badani pacjenci przyjmowali 
szereg leków w różnych schematach dobowych, przedsta-
wionych na rycinie 2. Blisko 1/3 badanej populacji przyj-
mowała leki 3 razy dzienne. zapytano pacjentów o liczbę 
przyjmowanych tabletek – co zobrazowano na rycinie 3. 
Badani deklarowali, iż np. rano powinni przyjąć od 1 tablet-
ki (w przypadku 24% badanych) do aż 10 tabletek (w przy-
padku 5% badanych), do 6 tabletek – w porze okołopołu-
dniowej oraz do 10 tabletek – w porze wieczornej. w opinii 
pacjentów liczba leków przez nich przyjmowana jest dla 
20% zbyt duża (w tej grupie zaobserwowano przewagę 
osób > 40. roku życia, p = 0,02), w przypadku 77% – do za-
akceptowania. 69% ankietowanych deklarowało obligato-
ryjne okazywanie lekarzowi w trakcie wizyty listy aktualnie 
przyjmowanych leków, 16% czyni to tylko na prośbę leka-
rza, a 11% – sporadycznie. Dodatkowo w 81% przypad-
ków pacjenci przyznają, iż oprócz leków zalecanych przez 
lekarzy przyjmują także szereg preparatów dostępnych bez 
recepty (otc), z czego 24% robi to często, a 57% – czasa-
mi. wśród tych osób przeważają kobiety (88,2% kobiet; n = 
60 vs. 65,6% mężczyzn; n = 21; p = 0,01). 

Farmaceutykami otc były przeważnie leki przeciwbó-
lowe i przeciwzapalne (55%), po które wyraźnie częściej 
sięgają respondentki (69,1%; n = 47% vs. 25% mężczyzn; 
n = 8; p < 0,001). Drugą grupą substancji otc stosowa-
nych także częściej przez kobiety (48,5%; n = 33 vs. 18,7% 
wśród mężczyzn; n = 6; p = 0,004) są preparaty witami-
nowe (39%). zdecydowana większość pacjentów (81%) 
przyjmuje leki samodzielnie, w tej grupie przeważają osoby 

z wykształceniem średnim (86,4% tej grupy, n = 38) oraz 
wyższym (84,4% tej populacji, n = 27), w porównaniu do 
60% osób z wykształceniem podstawowym (n = 6, p = 
0,05). Pozostałych 19% wymaga w tym zakresie pomocy 
osób drugich, z czego 15% – okresowo, a 4% – stale.

Rycina 1. choroby przewlekłe w badanej populacji pacjentów1

1 wartości procentowe nie sumują się do 100% z uwagi na możli-
wość współwystępowania kilku jednostek chorobowych u jednego 
pacjenta.

Rycina 2. czy przyjmuje Pan/Pani leki zalecane przez lekarza 
(tzw. na receptę)

Dyskusja
Badana grupa pacjentów obejmowała w większości 

osoby chore przewlekle, wymagające ciągłego i częstego 

Rycina 3. liczba przyjmowanych tabletek w zalecanych schematach leczenia
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w ciągu dnia przyjmowania farmaceutyków. liczba table-
tek zaordynowanych pacjentom sięgała maksymalnie od 
kilkunastu do kilkudziesięciu na dobę. Podobne obserwa-
cje przedstawiono w opracowaniach innych autorów [2]. 
Problem potęguje przyjmowanie leków otc, co deklaro-
wało większość badanych, głównie kobiety. zbliżone wy-
niki przedstawiono także w opracowaniu Bażydło i wsp. 
[3]. koordynacja ww. leczenia wymaga w wielu przypad-
kach niezwykłego zaangażowania pacjenta, a niejedno-
krotnie także innych osób. wśród osób przewlekle chorych 
skomplikowane schematy leczenia nie budzą zdziwienia, 
pacjenci poddają się leczeniu, które w założeniu ma im po-
móc. niemniej jednak, patrząc na problem z perspektywy 
lekarza, warto byłoby się zastanowić nad zasadnością ordy-
nacji tak dużej liczby leków, których przyjmowanie niesie 
za sobą ryzyko nie tylko skutków ubocznych czy interakcji, 
ale także niebezpieczeństwo zatrucia lekami, rosnące wraz 
z wiekiem pacjenta. odrębnym, niebudzącym wątpliwości 
zagadnieniem, jest polifarmakoterapia, czyli równoczesne 
stosowanie wielu leków przypisanych celowo z właściwych 
wskazań, a wynikające z konieczności terapii licznych dys-
funkcji organizmu. właściwy przepływ informacji między 
różnymi lekarzami leczącymi chorego oraz pacjentem ma 
w tym zakresie znaczenie kluczowe [1]. w dyskutowanym 

problemie niezwykle istotna jest rola lekarza rodzinnego, 
mającego najczęstszy kontakt z chorym i niejednokrotnie 
pełniącego funkcję koordynatora stosowanego u pacjenta 
leczenia.

Przedstawione opracowanie ma charakter poglądowy 
i ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na problem stoso-
wania wielu leków jednocześnie. Dokładna ocena zjawiska 
polipragmazji z analizą potencjalnych interakcji lekowych 
przekracza ramy badania ankietowego i wymaga dokładnej 
analizy każdego przypadku, co jest wyzwaniem dla auto-
rów na przyszłość.

Wnioski

1. liczba równocześnie przyjmowanych przez pacjentów 
leków jest niejednokrotnie zbyt duża. 

2. Pewnym rozwiązaniem może być tu stosowanie prepa-
ratów złożonych oraz długodziałających. 

3. zadaniem lekarza jest dążenie do uproszczenia terapii, 
uwzględnienie możliwości przyjmowania przez cho-
rego leków dostępnych bez recepty oraz zachowanie 
czujności pod kątem możliwych działań niepożąda-
nych zalecanego leczenia.
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