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Ocena preferencji metod i częstości  podawania leków biologicznych w opinii lekarzy
reumatologów i chorych na  reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Chorych pytano o
problemy i  uciążliwości związane ze stosowaniem leków biologicznych (zwłaszcza  percepcji
bólu związanego z podaniem preparatu). Pytania dotyczyły m.in.  samodzielnego wstrzykiwania
leku, korzystania z pomocy osób bliskich  czy personelu medycznego, preferowanej formy
podania leku oraz  częstotliwości przyjmowania kolejnych dawek, poziomu zadowolenia ze 
skuteczności i bezpieczeństwa obecnie dostępnych terapii, niespełnionych  potrzeb związanych
z terapiami biologicznymi, modelu preparatu  idealnego do terapii biologicznej RZS.  Materiał i
metody:
Badaniem ankietowym metodą wywiadu bezpośredniego standaryzowanego  (PAPI)
przeprowadzonym przez przeszkolonych ankieterów, będącym częścią  międzynarodowego
projektu RAISE, objęto 30 lekarzy reumatologów  prowadzących leczenie biologiczne i 120
chorych przyjmujących leki  biologiczne podskórnie (52%) bądź dożylnie (48%). 

Wyniki: Lekarze uważali, że wykonanie przez chorego zastrzyku  podskórnego jest łatwe lub
bardzo łatwe, problemy z otwarciem opakowania  są rzadkie (u 14%), natomiast częstsze z
użyciem wstrzykiwacza (u 43%).  Podskórna droga podania leku jest preferowana przez 83%
chorych, którzy  rzadko decydują się na leczenie drogą dożylną (3%). Zdaniem lekarzy 85% 
chorych wykonuje iniekcje samodzielnie oraz preferuje częstość  podawania leku raz w
miesiącu. Trudności z otwarciem opakowania zgłosiło  20 chorych (17%), z obsługą
wstrzykiwacza 19 chorych (16%). Strach  przed wkłuciem igły zgłosiło 29 chorych (24%).
Działania niepożądane po  lekach podskórnych wystąpiły u 29 chorych, a po lekach dożylnych u
12  (24% vs 10%) Najczęściej zgłaszano ból (20 chorych, tj. 17%) i uczulenie  w miejscu
wkłucia (10 chorych, tj. 8%). Z tego powodu u co czwartego  chorego zastrzyk wykonuje osoba
druga, najczęściej pielęgniarka. Drogę  podskórną podania leku preferowało 46 chorych (38%),
a dożylną 47 (39%),  dla pozostałych badanych było to bez znaczenia. Preferowana przez 
chorych częstość podania leku to raz w miesiącu lub rzadziej. 

Wnioski: Uzyskane opinie znacznie się różnią, dlatego autorzy uważają, że w wyborze drogi
podania leku powinien uczestniczyć chory.     Źródło: Małgorzata Tłustochowicz,
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