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Wprowadzenie
Nadwrażliwość na leki jest coraz częstsza, jednak nie wszyscy chorzy są świadomi, które leki mogą bezpiecznie
stosować

Cel
Ocena przydatności paszportu lekowego u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na leki.

Metodyka
Badanie ankietowe przeprowadzono u pacjentów hospitalizowanych z rozpoznaną nadwrażliwością na lek.
Przeprowadzono telefoniczną ankietę po 3, 6 i 12 miesiącach od otrzymania paszportu lekowego

Wyniki
Ankietę przeprowadzono u 54 osób po 3, 49 osób po 6 i 39 osób po 12 miesiącach.
Po 3, 6 i 12 miesiącach kilkukrotnie paszport zastosowało odpowiednio: 30(56%), 38(77%) i 29(74%) pacjentów,
nie stosowało odpowiednio: 10(18%), 4(8%) i 1(2%) z powodu nie odwiedzenia w tym czasie żadnego lekarza.
Spośród pacjentów, którzy zastosowali paszport po 3, 6 i 12 miesiącach 30(56%), 33(67%), 28(72%) pokazało go
lekarzowi rodzinnemu, specjaliście 24(44%), 39(80%), 25(64%); dentyście 11(20%), 8(16%), 8(20%) oraz
farmaceucie 4(7%), 5(10%), 2(5%).
Po 3, 6 i 12 miesiącach do zaleceń z paszportu zastosowało się odpowiednio: 40(74%), 42(86%), 37(95%) lekarzy.
Po 3, 6 i 12 miesiącach do zaleceń z paszportu zastosowało się odpowiednio 30(55%), 12(25%) i 17(44%)
pacjentów.
Reakcja nadwrażliwości po wytypowanych alternatywnych lekach wystąpiła wyłącznie u 2 (4%) pacjentów w
ciągu trzech pierwszych miesięcy obserwacji.
Po 3, 6, 12 miesiącach paszport jako bardzo przydatny oceniło 52(96%), 47(96%) i 39(100%) pacjentów.

Wnioski
Wyniki pokazują, że pacjenci posiadający paszport lekowy są wyedukowani odnośnie leków, które mogą być przez
nich bezpiecznie stosowane. Pokazując paszport lekarzom i farmaceutom ułatwiają dobranie
najbezpieczniejszego a zarazem efektywnego leczenia. Edukacja stanowi więc niezbędny element postępowania
z chorym z nadwrażliwością na leki.

Informacja odnośnie konfliktu interesów
Autorzy oświadczają, że nie mają powiązań ani finansowych zależności wobec żadnej organizacji lub kogokolwiek
posiadającego bezpośredni finansowy wkład w przedmiot badań lub materiały badane w danej pracy (np.
poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria) poza wymienionymi w manuskrypcie.

