УКИМ, Фармацевтски факултет - Скопје

Улогата на фармацевтите во процесот на
идентификување и пријавување на несаканите
реакции од употребата на фармацевтски
производи
Доц. д-р Зорица Наумовска
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ФАКТИ ЗА НЕСАКАНИТЕ РЕАКЦИИ ОД ЛЕКОВИТЕ

Кај повеќе од 35%
од
хоспитализираните
пациенти се
јавуваат нескани
реакции од лекови

5% од сите
хоспитализации
се последица на
појава на
несакани реакции
од лекови

80 милијарди
€/годишно
трошок
поврзан со
третманот на
несаканите
реакции од
лекови во ЕУ.

197 000
смртни
исходи
годишно во
ЕУ се
резултат на
несакани
реакции од
лекови.

5та водечка
причина за
смртност

Дури и мали подобрувања во системот на следење и пријавување на
несаканите реакци од лековите ќе имаат значајно влијание на здравјето
на пациентите!!!!
Скопје, 5.6.2017

СИСТЕМ ЗА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА
Спонтано пријавување на несканите реакции од фармацевтските производи е
главен начин за собирање на податоци за безбедноста и ефикасноста на
лековите и медицинските средства во постмаркетиншкиот период.
Г лавен недостаток – во пракса се пријавуваат многу помал број на несакани
реакции од вкупниот број кои настануваат.

Скопје, 5.6.2017

СПОНТАНО ПРИЈАВУВАЊЕ НА НЕСАКАНИТЕ РЕАКЦИИ
ВО Р. ХРВАТСКА 2005-2015
Број на пријави на несакани рекации во Р. Хрватска
(2005 - 2015)
3519
3158

Удел на здравстевените работници во
пријавувањето на несакани рекации во Р. Хрватска
(2005 - 2014)

лекови
вакцини
вкупно

162

стоматолози
останати
здравстени
работници

Удел на здравстени установи како извори на пријави
на несакни рекации во 2014 година
ПРОЦЕНТ НА ПРИЈАВИ

фармацевти
доктори

аптеки

34%

37%

болници
примарна здравствена заштита
завод за јавно здравје

2%

13 %

14%

други извори

http://www.halmed.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/ostale_stranice/Izvjesce-o-nuspojavama-u-2015.pdf
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СЛЕДЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ФАРМАЦЕВТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

• Фармаковигиланцата е наука и збир на активности кои се
асоцирани со детекција , проценка , разбирање и превенција на
несакани реакции и било какви други проблеми асоцирани со
употребата на лековите.
• Материовигиланца е систем кој се применува за откривање ,
следење , процена и обезбедување на новите податоци за
безбедноста на медицинското средство поврзано со можните
инциденти од употребата.
•The importance of pharmacovigilance, WHO, 2002; EU GvP Definition (in line with WHO’s definition)

Скопје, 5.6.2017

ЦЕЛИ НА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА
Преку следење на несаканите реакции
• Рано откривање на
непознат проблем поврзан
со безбедноста на
фармацевтскиот производ

• Подобрување на грижата и
безбедноста за пациенти
• Креирање на независни
препораки базирани на
докази за безбедноста на
фармацевтските производи

• Континуирано
следење на
корист/ризик
профилот на
фармацевтските
производи

Грижа за
пациенти

Јавно
здравје

Проценка
на корист/
ризик

Комуни
кација

• Донесување на регулаторни
одлуки кои се засноваат на
информации поврзани со
безбедноста на
фармацевтските производи

• Промоција на
значењето и
важноста на ФВ на
здравствени
работници и
јаноста
Скопје, 5.6.2017

ЗОШТО ФАРМАКОВИГИЛАНЦА НА ФАРМАЦЕВТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ Е НЕОПХОДНА?

Само лековите со позитивен корист/ризик однос при откривањето, развојот на лекот и
клинчките стдуии, може да се најдат на пазарот.
Со ова се обезбедува сигурност дека пациентите може да имаат пристап до третман
кој за нив е потребен без да бидат изложени на неприфатливи несакани реакции.
Кога новиот лек ќе се пушти на пазарот:

ü Испитувањата се вршени САМО врз најмногу неколку илјади пациенти;
ü Недоволно исуство кај пациенти со зголемен ризик;
ü Ограничени информации за употреба на лек во педијатриска и геријатриска
популација;
ü Недоволно информации за долготрајна употреба на лекот;
ü Тешко детектирање на редок несакан настан;
ü Истовремена употреба на други лекови;
ü Тесен сет на интеракции;
ü Потребен е интензивен мониторинг по појавување на фармацевтскиот продукт на
пазарот.
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ЗОШТО ФАРМАКОВИГИЛАНЦАТА НА ФАРМАЦЕВТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ Е НЕОПХОДНА ?

ü Зголемен процент на пациенти кои практикуваат самомедикација;
ü Ирационална употреба на лекови и медицински средства;
ü Зголемена примена на тредиционални хербални лекови, гранични
производи со потенцијал за стапување во интеракции;
ü Продажба на лекови и медицински средства преку интернет и
поголема можност за пистап до фалсификувани лекови.

Пациентите и здравствените работници особено фармацевтите како
најдостапни здравствени работници се охрабруваат да вршат пријавување
на суспектните несакани настани кои се забележани при употребата на
лековитеи медицинските средства.
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НЕСАКАН НАСТАН
ADVERSE DRUG EVENT-ADE

НЕСАКАНА РЕАКЦИЈА
ADVERSE DRUG REACTION-ADR

Секој непосакуван или неочекуван знак,
симптом или заболување,
егзацербација/прогресија на болест
(вклучувајќи и отстапување на
лабораториските тестови)
привремено асоцирана со употребата
на производот без доказ за причинскипоследична поврзаност.

Секој несакан и штетен
одговор на фармацевтскиот
производ што се јавува при
неговата употреба.
Причинско-последичната
поврзаност мора да е
потврдена

ЗАБЕЛЕШКА: Лекот на конкретен МАН може да биде користен во согласност
со и надвор од неговото одобрение за пуштање во промет
Генетика

Несакан
настан
(ADE)

Начин на исхрана

Влијание на околина
Несакана
Болест

Реакција
(ADR)

Останати фактори
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СЛЕДЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Несоодветни лабораториски врености (со или без појава на несакан настан)
Предозирање, злоупотреба, медицинска грешка или изложеност на работно место
(со или без појава на несакан настан).
Бременост, исходи поврзани со бременост, изложеност на татко на лек пред зачнување на
плодот, изложеност на новороденче за време на доење
Намалена/отсуство на ефикасност, вклучувајчи и прогресија на болест
(суспектност за фалсификат)
Суспектна трансмисија на инфективен агенс преку лек

Несакан настан асоциран со суспектен или потврдан фалсификат

Интеракција со лек и храна

Неодобрена (off label) употреба
Скопје, 5.6.2017

СЛЕДЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Проблеми со фармацевтскиот производ кои се асоцирани со
идентитетот, квалитетот, чистотата, рокот на употреба,
ефективноста или ракувањето откако тој е дистрибуиран на
пазарот

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помал број на таблети во блистер
Варијација во големината/обликот на лек или медициснко средство/пакување
Невообичаен изглед
Страно тело
Оштетен затворач
Проблеми со реконституција
Промена на боја
Отсуство на означување
Отсуство на дата за истекување на рок
Отсуство на компонента
Оштетена компонента
Трансдермален фластер кој нема соодветна атхезивност во пропишаниот период,
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СЛЕДЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Неочекувана несакана реакција e секоја неочекувана и несакана реакција чија природа,
тежина и исход не е во согласност со збирниот извештај на особините на лекот;
Сериозна несакана реакција е реакција која резултира со:
v смрт
v закана по животот
v задржување на пациентот во болница или продолжување на престојот во болница
v траен или значителен хендикеп/неспособност
v конгенитална аномалија/вроден дефект
v друга важна медицинска интервенција*.
*итен прием во болница, *грчеви кои не резултираат со прием во болница, развој на
зависност од дрога /злоупотреба
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ДРУГИ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЗНААТ ПОВРЗАНИ
СО ФАРМАКОВИГИЛАНЦАТА
Лекови кои се премет на дополнителен мониторинг
Што значи црниот триаголник?
Сите лекови се следат внимателно откако тие ќе се најдат на
пазарот во ЕУ. Доколку лекот е означен со црн триаголник,
тоа значи дека тој се следи уште поинтензивно од другите
лекови.
Ова се спроведува бидејќи има помалку достапни
информации во споредба со другите лекови, на пример
бидејќи е нов на пазарот или бидејќи има ограничен број на
информации во однос на неговата долготрјна употреба, но
тоа не значи дека лекот не е безбеден.

330 ЛЕКОВИ ОДОБРЕНИ
ОД ЕМА СЕ ПРЕДМЕТ НА
ДОПОЛНИТЕЛЕН
МОНИТОРИНГ
26 April 2017 last update
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СЛЕДЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
Кој може да пријави ?

–
–
–
–

Пациент
Доктор, медицинска сестра, фармацевт (од аптека)
Членови од семејството, роднина
Пријател

Каде може да се пријави?

– До Агенција за лекови и медицински средства
– На веб страната на Министерство за здравство
https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/pharmacovigilances
– До носителот на одобрение на лекот (правни застапници/претставници)
•

Кога може да се пријави?

Како може да пријави?

Скопје, 5.6.2017

ЕВАЛУАЦИЈА НА ЗНАЕЊАТА, СТАВОВИТЕ И ПРАКСАТА
ЗА
ФАРМАКОВИГИЛАНЦА ВО АПТЕКИТЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА
Спроведена неинтервенциска студија со користење на дизајниран пршалник со
вкупно 27 прашања со повеќе одговори класифицирани во 4 главни дела:
I. Демографски податоци
II.Прашања за евалуација на знаењата за ФВ (16)
III. Прашања поврзани со ставовите за ФВ (5)
IV. Прашања базирани на пракса за ФВ (6)

Анкетирани вкупно 240 испитаници на возраст помеѓу 20-62 години од вкупно 43 аптеки:
- 98 магистри по фармација;
- 57 дипломирани фармацевти;
- 85 фармацевтски техничари;

ü
ü

70% на возраст помеѓу 20-40 години
54% работно искуство до 10 години
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II. ПОЗНАВАЊА НА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

ТОЧЕН
ОДГОВОР
НЕ ТОЧЕН
ОДГОВОР

Графички приказ на резултатите од прашањата за познавање на ФВ
Скопје, 5.6.2017

II. ПОЗНАВАЊА НА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА
90% од иситаниците точно ги дефинирале чинителите во фармаковигиланцата и дале
точен одговор кој може да пријави несакана реакција или настан
80% имаат познавања за тоа кои с е о с новните податоци кои треба да ги с одржи една
валидна пријава на несакан настан
73 -78% од испитаниците
ü можат да дефинираат што претставува “ несакана реакција ” и да препознаат
зошто е потребно следење на несаканите реакции предизвикани од употребата
на лекови или медицински средства.
ü Запознаени се со по с тоењето на Национален центар за фармаковигиланца на
Р.М. кој е активен член во Интернационалниот центар во Упсала, Шведска
60 – 65% од испитаниците
ü дале точна дефиниција за фармаковигиланца,
ü знаат дека фармаковигиланцата ги опфаќа различни видови на лекови
(хербални, традиционални, гранични производи, крв и крвни деривати и
биолошки лекови) и медицински средства
ü знаат дека е неоходно пријавување на несаканите настани и знаат каде може да
се пријават несаканите настани од лековите и медицинските средства
ü Несакана реакција и неакан настан ги разликуваат како различни поими.
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II. ПОЗНАВАЊА НА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

• Помалку од 50% од испитанците знаат во која фаза од клиничките
испитувања може да се препознаат ретките несаканите реакции.
• Само 42 – 43% од испитанците знаат кое е регулаторно тело за
пријавување и следење на несаканите реакции во Р. Македонија
• Само 25 – 30 % ги знаат временските рамки за пријавување на
сериозните несакани реакции од лековите и медицинските
средства
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III. СТАВОВИ ЗА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

•Околу 95% -96% од испитаниците
•Сметаат дека пријавувањето на несаканите реакции е неопходно и претствува нивна
професионална должност
•Сметаат дека е неопходна едукација на сите здравствени работници за
фармаковигиланца
•Само 32% од нив имаат прочитано некоја статија за спречување на појава на несакани
реакции
Скопје, 5.6.2017

IV. ПРАКТИКУВАЊЕ НА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

Само 38% - имаат видено како изгледа образец за пријавување на несакани реакции
Само 39% знаат каде можат да го најдат овој формулар
Само 41% од испитаиците имаат пријавено неаскана реакција
71% - не поминале никаква обука за пријавување на не с акани реакции која би
помогнала во пријавување на несаканите настани од лекови и медицнски средства
96% немаат посетено центар за следење на нескани реакции
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IV. ПРАКТИКУВАЊЕ НА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

Фактори кои влијаат на непријавувањето на
несаканите реакции
46% - тешко е да се одлучи дали навистина несакана реакција е асоцирана со употребата
на лекот
34% - недостаток на време за пријавување
13% - еден непријавен случај не може да влијае врз базата на несакани реакции
7% - нема соодветен надоместок
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ПРЕПОРАКИ ЗА МАНАЏИРАЊЕТО НА НЕСАКАНИТЕ НАСТАНИ ОД
ФАРМАЦЕВТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРАКТИКУВАЊЕ НА ДОБРА
ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

1.Идентификување и следење на пациентите кои имаат поголем ризик за појава на несакани настани и
оние на кои им се пропшани лекови со висок ризик за појава на несакани настани;
2. Проценка на соодветноста на медикаментозниот третман кај пациентите;
3. Проценка на потенцијални интеракции кај полирагмазија;
4. Едукација на здравтвените работници и пациентите за значењето на пријавувањето на несакните
настани и нивно стимулирање за активно пријавување преку спроведување на работилници/конференции
за фармаковигиланца
5. Активно учество и соработка со другите здравствени работници при детекцијата и проценка на
несаканите настани;
6. Документирање на пријавените несакани настани;
7. Обезбедување на повратна рекација за пријавената реакција;
8. Презентирање на сознанијата за несакани реакции на состаноци и конференции;
9. Десиминација на сигналите генерирани и презентирани во научната литература.
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ЗАКЛУЧОК

Преку воведување на програми за континуирана ЕДУКАЦИЈА и практична
примена на фармаковигиланцата

До подобар систем за фармаковигиланца

Зголемена доверба во здравствениот систем,
подобра ефикасност, безбедност, а со тоа и подобра
фармацевстка грижа за пациентите
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