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Wstęp. Ból jest subiektywnym, przykrym i negatywnym wrażeniem zmysłowym oraz emocjonalnym wpływającym niejednokrotnie na obniżanie jakości życia pacjenta. 
Osoba odczuwająca ból w pierwszej kolejności sięga po produkty lecznicze z grupy OTC, których sprzedaż jak i stosowanie odbywa się w sposób niekontrolowany. 
Cel. Celem pracy było zbadanie stanu świadomości pacjentów odnośnie do stosowania, interakcji a także działań niepożądanych leków dostępnych bez recepty OTC zwią-
zanych z procesem samoleczenia bólu o niskim nasileniu. 
Materiał i metody. Głównym narzędziem badawczym w przeprowadzonym badaniu była anonimowa ankieta – udział w niej był dobrowolny. Kwestionariusz zawierał 
zarówno pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru związanych z tematyką leczenia bólu, a także leków OTC. 
Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują, że leki przeciwbólowe przyjmowane są znacznie częściej przez kobiety, a do najczęściej przyjmowanych leków należą preparaty z gru-
py OTC, takie jak paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Pacjenci w przeważającej części konsultują stosowanie leków z lekarzem. Ponadto większość bada-
nych przyznaje, iż czyta ulotkę dołączoną do opakowania leku, a ponadto jest świadoma, iż pożywienie może wpływać na metabolizm leku w ustroju. Pomimo świado-
mości pacjentów związanej z procesem leczenia, ponad połowa respondentów po 40. roku życia obserwuje występowanie objawów niepożądanych po zastosowaniu le-
ków z grupy OTC, przy czym żaden respondent nie łączy tego faktu z przyjmowanym jednocześnie pokarmem. 
Wnioski. Farmakoterapia bólu jest procesem złożonym, na który wpływa nie tylko dobór odpowiedniego leku przeciwbólowego, ale także odpowiednia dieta. Z tego 
względu warto zwrócić uwagę na prowadzenie skutecznej edukacji pacjenta w zakresie wystąpienia interakcji lek–pożywienie, która powinna być prowadzona zarówno 
przez lekarzy pierwszego kontaktu, jak i dietetyków.

Słowa kluczowe: leki bez recepty, OTC, ból, samoleczenie.

ABSTRACT
Introduction. Pain is subjective, unpleasant, negative, sensual or emotional feeling which often infl uences the patient’s quality of life. A person feeling pain in the fi rst pla-
ce reaches for medicinal products of the OTC), the sale and the application takes place in an uncontrolled manner.
Aim. The aim of this study was to determine the state of patient’s awareness of possible interactions and side effects of used OTC drugs during the pain self-treatment. 
Material and methods. The main research tool in the study was an anonymous voluntary survey. The questionnaire contained questions of both single and multiple-cho-
ice related to the subject of pain and OTC drugs.
Results. Our studies have shown that pain medications are taken more often by women and that the most common medications are the OTC drugs (paracetamol and non-
steroidal anti-infl ammatory drugs). Most of the patients consult the doctor before taking the medication. In addition, most respondents admit reading the package leafl et 
and they are aware of possible interactions between the food and the taken drug. Nevertheless, more than half of patients over 40 years old observes side effects after 
OTC therapy. Also patients do not link this sides effects with diet. 
Conclusions. Pharmacotherapy of pain is a complex process which refers not only to the selection of an appropriate medication but also of an adequate diet. For this re-
ason it is of importance to pay attention to effective patient’s education in the fi eld of food-drug interaction, including alcohol-drug interactions, which should be guided 
by both general practitioners and nutritionists. 

Keywords: over-the-counter drugs, OTC, pain, self-treatment.

Wstęp
Bólem nazywamy „nieprzyjemne odczucia wywołane 
przez szkodliwe bodźce, które są wykrywane przez zakoń-
czenia nerwowe neuronów nocyceptywnych” [1]. Według 
IASP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu) ból 
to „nieprzyjemne doznanie czuciowe i emocjonalne zwią-
zane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tka-
nek, albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia” 
[2]. W literaturze dostępne są również inne defi nicje okre-
ślające ból jako „fi zyczny dodatek odruchu obronnego”, 
który powinien informować organizm o pojawiającym się 
zagrożeniu [3]. Dane epidemiologiczne wskazują, że aż 34 

miliony Polaków cierpi z powodu bólu (w tym 7 milionów 
cierpi na ból nawracający, przewlekły) [4]. W populacji 
obserwowane są różne jego typy, które dotyczą najczę-
ściej dolegliwości kręgosłupa (zgłaszane przez 30–40% 
populacji) czy bóle głowy powstałe na skutek m.in. nad-
używania leków (0,7–1,5% populacji). Dużą grupę osób 
odczuwających silny ból stanowią osoby po przebytych 
zabiegach operacyjnych. 

Warto zauważyć, że aż 82% Polaków, poddanych tzw. 
zabiegom jednego dnia, opuszcza szpital odczuwając ból 
[5]. Istotną grupę wymagającą specjalnej troski lekarza 
i farmaceuty stanowią również pacjenci chorzy na nowo-
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twory, gdyż u 50% pacjentów onkologicznych stwierdza 
się występowanie silnego bólu na każdym etapie rozwo-
ju choroby. Silny ból towarzyszy również 75% pacjentom 
w zaawansowanej postaci choroby [6]. Z kolei ból neuro-
patyczny dotyczy około 1,5–3 % całej populacji [7].

Ból jest symptomem, który budzi niepokój u chorego, 
a jego odczuwanie informuje o postępującym procesie 
chorobowym. Ból jest pierwszym objawem, który kieruje 
chorego do lekarza [8]. Terapia przeciwbólowa opiera się 
na metodach farmakologicznych, niefarmakologicznych 
i traktowana jest indywidualnie w przypadku każdego 
pacjenta. Najskuteczniejsza jest farmakoterapia, która 
polega na zastosowaniu odpowiedniego leku, dobrane-
go do rodzaju, natężenia oraz czasu trwania dolegliwości 
bólowych. W przypadku bólu o słabym nasileniu skutecz-
ne okazują się leki dostępne bez recepty, tzw. leki OTC 
(paracetamol czy ibuprofen), przy czym z uwagi na nie-
ograniczoną dostępność tych produktów, ich zażywanie 
często przebiega w sposób niekontrolowany, nierzadko 
prowadząc do wystąpienia poważnych działań niepożą-
danych zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów je sto-
sujących.

Rynek leków przeciwbólowych w Polsce charakte-
ryzuje się szeroką dostępnością preparatów niewyma-
gających okazania recepty (OTC), dostępnych zarówno 
w aptekach, jak i w supermarketach, na stacjach benzy-
nowych, w punktach zielarsko-medycznych, w punktach 
specjalnego zaopatrzenia medycznego czy w kioskach 
ruchu [9]. Pozaapteczny obrót lekami stwarza zagrożenie 
zdrowotne dla potencjalnego nabywcy leku, gdyż pacjent 
nie konsultuje procesu farmakoterapii z lekarzem bądź 
farmaceutą. Niekontrolowane zażywanie leków często 
wpływa na wystąpienie zjawiska tzw. polipragmazji, czy-
li jednoczesnego stosowania kilku leków przez pacjenta. 
Jest to proces sprzyjający wystąpieniu niekorzystnych 
interakcji pomiędzy preparatami, a także między stoso-
wanym lekiem a pożywieniem. Warto zwrócić uwagę, iż 
polipragmazja nie jest synonimem politerapii (stosowania 
wielu leków w celu poprawy ich efektywności). Pojęcie 
polipragmazji odnosi się przede wszystkim do stosowania 
wielu preparatów jednocześnie, nierzadko bez wyraźne-
go wskazania, a także bez uwzględnienia możliwych do 
wystąpienia interakcji między zażywanymi produktami 
leczniczymi [10]. 

Pączkowska M. [11] wskazuje w raporcie z roku 2008 
dotyczącym korzystania z leków i ich dostępności, że 
najczęściej kupowanymi preparatami z grupy OTC są leki 
przeciwbólowe i przeciwzapalne, preparaty na przeziębie-
nie i grypę oraz suplementy diety. Stosowanie tych prepa-
ratów odbywa się w większości przypadków bez kontroli 

lekarza, który wiedzą i doświadczeniem mógłby uchronić 
pacjenta przed nieodpowiednim ich zastosowaniem. Nie-
kontrolowane i często równoległe stosowanie leków może 
wpływać niekorzystnie na mechanizmy ich działania. Po-
dobnie nieumiejętne kojarzenie leków z żywnością także 
wpływa niekorzystanie na efektywność stosowanych le-
ków. Przy nieprawidłowym połączeniu leku z pokarmem 
może dochodzić do wzmocnienia lub osłabienia działania 
preparatu, dlatego tak ważnym jest odpowiedni dobór 
spożywanych produktów oraz przestrzeganie wskazówek 
dotyczących wpływu pokarmu na metabolizm leku.

Materiał i metody

Kryteria doboru osób do udziału w badaniach oraz 
sposób ankietyzacji
Badaniem zostało objętych 252 pacjentów (150 kobiet, 102 
mężczyzn) w wieku > 18 lat, korzystających z usług ga-
binetów dietetycznych. Badania zostały przeprowadzone 
w marcu i kwietniu 2015 r. za zgodą Komisji Bioetycznej 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu (133/15 z dnia 5.03.2015 r.) 

Zastosowanym narzędziem badawczym była ankieta 
składająca się z 21 pytań, która została opracowana na 
podstawie aktualnego stanu wiedzy. Wyniki ankiety zo-
stały poddane analizie statystycznej. 

Ankieta
Ankieta była całkowicie anonimowa. Kwestionariusz za-
wierał pytania jednokrotnego jak i wielokrotnego wybo-
ru. Pacjent nie był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi 
na wszystkie pytania znajdujące się w kwestionariuszu. 
Pierwsza część pytań dotyczyła informacji nt. płci, wieku, 
miejsca zamieszkania oraz wykształcenia respondentów. 
Następnie zapytano o częstotliwość oraz sposoby przyj-
mowanych leków przeciwbólowych. W kwestionariuszu 
zbadano również, czy lekarze informują swoich pacjentów 
o zasadach zażywania leków, a także o możliwych dzia-
łaniach niepożądanych. Ostatnią część ankiety stanowiły 
pytania dotyczące sposobu odżywiania pacjenta.

Analiza statystyczna
Test liczebności populacji stanowił podstawę do porówna-
nia proporcji między analizowanymi populacjami (kobiety 
i mężczyźni, osoby < 40. roku życia oraz > 40. roku życia, 
respondenci mieszkający w mieście i na wsi, ankietowani 
z wykształceniem podstawowym, średnim oraz wyższym). 
Test niezależności Chi-kwadrat użyto do zbadania zależ-
ności pomiędzy parametrami pochodzącymi ze skali no-
minalnej. Test Fishera dla tabel 2x2 oraz test Fischera-Fre-
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emanna-Haltona dla tabel większych niż 2x2 wykorzystano 
w przypadku niewielkich, jak i zerowych wartości. Do wy-
konania ww. obliczeń użyto programu Statistica 6.0.

Wyniki
Charakterystyka grupy badanej
Grupę badaną stanowiły 252 osoby (150 kobiet oraz 102 
mężczyzn). Charakterystykę badanej populacji zamiesz-
czono w tabeli 1. 

Przyjmowanie leków przeciwbólowych a konsultacje 
z lekarzem 
Większość respondentów nie konsultowała z lekarzem 
przyjmowania leków OTC (73% – 185 osób). Pozostali pa-
cjenci (27% – 67 osób) korzystali z konsultacji lekarskiej 
przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu leczenia tą grupą le-
ków (Rycina 1).

Rodzaj informacji udzielonej przez lekarza 
w trakcie konsultacji
W trakcie konsultacji lekarskiej ankietowani otrzymywali 
informację dotyczącą przede wszystkim dawkowania le-
ków (powyżej 94% respondentów). Informacje nt. pory 
przyjmowania leków otrzymało 50% ankietowanych, na-
tomiast informacje dotyczące przyjmowania leków przed, 

Tabela 1. Charakterystyka pacjentów biorących udział w badaniu

Płeć
kobiety 150

mężczyźni 102

Wiek
18–40 lat 166
> 40 lat 86

Miejsce zamieszkania
miasto 185

wieś 67

Wykształcenie
podstawowe 23

średnie 113
wyższe 116

Rycina 1. Konsultacja lekarska a korzystanie z leków dostępnych 
bez recepty

Rycina 2. Rodzaj informacji udzielonej przez lekarza w trakcie konsultacji

interakcje leków przeciwbólowych
z innymi lekami

przyjmowanie leków przed, w trakcie,
 po posiłku

pora przyjmowania

dawkowanie

w trakcie i po posiłku uzyskało 35% ankietowanych. Je-
dynie 7% ankietowanych uzyskało informacje nt. interakcji 
leków przeciwbólowych z innymi produktami leczniczymi 
(Rycina 2).

Weryfikacja ulotki dołączonej do opakowania 
produktu leczniczego
78% respondentów (197 osób) przyznaje, iż czyta ulotkę do-
łączoną do opakowania leku przeciwbólowego (Rycina 3).

Analiza grupy badanej w zależności od rodzaju 
przyjmowanych leków przeciwbólowych
Największy procent respondentów deklarował przyjmo-
wanie leków przeciwbólowych należących do NLPZ oraz 
pochodnych p-aminofenolu 43% (107 osób). Respondenci 
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którzy przyjmowali wyłącznie NLPZ stanowili 40% (100 
osób). Z kolei 12% (30 osób) przyjmowało jedynie pochod-
ne p-aminofenolu (np. paracetamol). Część respondentów 
deklarowała jednoczesne przyjmowanie leków przeciwbó-
lowych z grupy NLPZ i opioidów (2% – 6 osób). Niewielka 
część pacjentów (2% – 5 osób) zażywała leki z analizo-
wanych trzech grup preparatów przeciwbólowych. Naj-
mniej badanych deklarowało przyjmowanie pochodnych 
p-aminofenolu i opioidów (1% – 2 osoby) (Rycina 4).

Analiza posiadanej przez respondentów wiedzy 
na temat wpływu stosowanej diety na działanie leku 
w zależności od wieku
74% respondentów do 40. roku życia uważa, iż dobór die-
ty wpływa na działanie leku. Z kolei 26% ankietowanych 
jest przeciwnego zdania (Chi2 Pearsona) (p=0,00179) 
(Rycina 5).

Analiza świadomości respondentów dotyczącej interakcji 
lek–pożywienie w zależności od wieku
Wśród respondentów do 40. roku życia 64% spotkało się 
z pojęciem „interakcji leków z żywnością” (Chi2 Pearsona) 
(p < 0,00001) (Rycina 6).

Występowanie objawów niepożądanych 
po zastosowaniu leków przeciwbólowych
39% respondentów do 40. roku życia stwierdza, iż wy-
stąpiły u nich objawy niepożądane po przyjęciu leków 
przeciwbólowych. Pozostali (61%) nie zauważyli tego typu 
objawów (Chi2 Pearsona) (p = 0,01741) (Rycina 7).

Analiza występowania objawów niepożądanych 
po zażyciu leków przeciwbólowych w zależności 
od wykształcenia
W grupie osób z wykształceniem wyższym 30% deklaruje, 
iż obserwowało objawy niepożądane podczas przyjmo-
wania leków przeciwbólowych. U pozostałych pacjentów 
(70%) tego typu objawy nie występowały (Chi2 Pearsona) 
(p = 0,00014) (Rycina 8).

Dyskusja
Najczęściej stosowana metoda leczenia bólu opiera się 
na zastosowaniu odpowiedniego leku przeciwbólowe-
go, mającego zredukować odczuwanie przez pacjenta 
bólu. W farmakoterapii bólu lekarz powinien rozpocząć 
terapię od leków najsłabszych, znajdujących się na pierw-
szym szczeblu drabiny analgetycznej, tzw. analgetyków 

Rycina 4. Analiza grupy badanej w zależności od rodzaju przyjmowanych leków przeciwbólowych

NLPZ

opioidy

NLPZ, pochodne p-aminofenolu

pochodne p-aminofenolu

NLPZ, opioidy

NLPZ, pochodne p-aminofenolu, opioidy

pochodne p-aminofenolu, opiopidy

Rycina 3. Weryfi kacja ulotki dołączonej do opakowania produktu 
leczniczego
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Rycina 5. Analiza wiedzy respondentów na temat wpływu stosowanej diety na działanie leku w zależności od wieku

żywność nie wpływa na działanie leku
żywność wpływa na działanie leku

< 40. roku życia

> 40. roku życia

Rycina 6. Analiza świadomości respondentów dotyczącej interakcji lek–pożywienie w zależności od wieku

Rycina 7. Analiza częstości występowania objawów niepożądanych po przyjęciu leków przeciwbólowych

nieopioidowych (paracetamol, metamizol), a następnie 
przechodzić na kolejne stopnie poprzez słabe opioidy 
(dihydrokodeina, tramadol, kodeina), kończąc na silnych 
opioidach (fentanyl, morfi na, metadon) podawanym wraz 
z analgetykiem nieopioidowym. Niestety przeprowadzone 
badania wskazują, iż terapia bólu często rozpoczyna się 

od samodzielnej decyzji pacjenta odnośnie do zakupu leku 
należącego do grupy OTC (np. paracetamol, ibuprofen) 
i rozpoczęcia terapii bez konsultacji z lekarzem czy far-
maceutą. Paracetamol wchodzi w skład wielu preparatów 
złożonych m.in. takich jak Codipar, Apap, Grypolek czy 
Efferalgan, stąd nieświadomy pacjent bardzo łatwo może 
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przekroczyć jego dopuszczalną dawkę dobową (4 mg). 
Brak konsultacji ze specjalistą przed rozpoczęciem lecze-
nia skutkuje niejednokrotnie niekontrolowanym łączeniem 
preparatów, ale i również leków z żywnością, prowadząc 
do wystąpienia istotnych działań niepożądanych. 

Większość respondentów uczestniczących w ba-
daniu (73%) deklarowała, iż nie konsultuje z lekarzem 
przyjmowania leków z grupy OTC. Wyniki te potwierdza 
badanie Roguskiej i wsp. [12], gdzie 53% ankietowanych 
przyznała, że nie korzystała z konsultacji lekarskiej przed 
rozpoczęciem farmakoterapii lekami z grupy OTC. Jest to 
zgodne z przyjętą w przeprowadzonym badaniu hipotezą, 
iż zdecydowana większość osób stosujących leki OTC nie 
korzysta z konsultacji z lekarzem i farmaceutą i w efekcie 
może doprowadzić do wystąpienia interakcji i działań nie-
pożądanych. Z kolei 27% respondentów, którzy korzystali 
z konsultacji lekarskiej przed zażyciem leków wskazało, iż 
najczęściej informacja udzielona przez lekarza w trakcie 
wizyty dotyczyła dawkowania leku. Jak wskazują uzy-
skane wyniki lekarze znacznie rzadziej udzielali informacji 
na temat pory przyjmowania leków, czasu przyjmowa-
nia (przed, w trakcie, po posiłku) oraz, co najistotniejsze, 
o ewentualnych interakcjach (pomiędzy stosowanymi 
preparatami czy też żywnością a lekami). Wynik ten może 
świadczyć o tym, iż pacjenci nie otrzymują kompletnej in-
formacji na temat przyjmowania leku, a ich wiedza ogra-
niczona jest do dawkowania. Niejednokrotnie brak pod-
stawowej wiedzy nt. zażywanych preparatów prowadzi 
do zaburzeń w procesach LADME stosowanych leków, 
co z kolei przekłada się na mniejszą ich skuteczność w za-
kresie leczenia przeciwbólowego, jak również zwiększone 
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. 

Ankietowani biorący udział w badaniu chętnie czyta-
li ulotkę dołączoną do opakowania leku (78%). Roguska 

i wsp. [12] uzyskali podobne rezultaty – 87% ankietowanych 
deklarowało zapoznanie się z charakterystyką produktu 
leczniczego przed jego zastosowaniem. Uzyskane wyniki 
mogą potwierdzać fakt, iż społeczeństwo jest świadome, że 
każdy lek, zarówno ten dostępny na receptę, jak i preparaty 
z grupy OTC, może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjen-
ta przy nieprawidłowym stosowaniu. Z kolei oceniając po-
ziom wiedzy osób poddanych ankietyzacji na temat wpływu 
żywności na działanie leku wynika, że zdecydowana więk-
szość respondentów (67%) uważa, iż spożywane pokarmy 
wpływają na działanie leków, czym mogą prowadzić do 
niebezpiecznych interakcji. Wyniki uzyskane przez Czecha 
i wsp. [13] wskazują, iż procent osób świadomych możliwo-
ści zaistnienia interakcji lek–pożywienie wynosi 45%. 

Objawy niepożądane po przyjęciu leków przeciwbó-
lowych stanowiły w roku 2000 11% wszystkich zgłasza-
nych działań niepożądanych [14]. W niniejszym badaniu 
działania niepożądane były obserwowane u 44% ankie-
towanych. Co ciekawe żaden z respondentów nie łączył 
wystąpienia tych objawów z rodzajem przyjmowanego 
pożywienia. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż pa-
cjenci nie są świadomi możliwości wystąpienia interakcji 
na linii lek–pożywienie i nie zwracają uwagi na to, które 
produkty spożywcze wpływają na działanie substancji 
aktywnej leku. Ponadto osoby przyjmujące paracetamol 
bądź ibuprofen i nadużywające alkoholu częściej skarżyły 
się na zaburzenia układu pokarmowego – podrażnienie 
błony śluzowej żołądka, zgagę czy ból brzucha [15, 16]. 
Natomiast pacjenci zażywający paracetamol częściej zgła-
szali takie objawy, jak: nudności, wymioty, bóle brzucha 
a także reakcje alergiczne (pokrzywka, rumień, świąd, wy-
sypka). U tych pacjentów obserwowano również kliniczne 
uszkodzenie nerek i wątroby, a także zaburzenia układu 
krwiotwórczego [17]. Korzeniowska i wsp [17]. opisała przy-

Rycina 8.  Analiza występowania objawów niepożądanych po zastosowaniu leków 
przeciwbólowych w zależności od wykształcenia
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padek zatrucia paracetamolem u 45-letniej kobiety, która 
przyjmowała lek w dawce ok. 4 g/dobę, co doprowadziło 
do uszkodzenia wątroby wraz z wystąpieniem żółtaczki 
i cholestazy. Autorzy [17] twierdzą, iż przyczyną wystąpie-
nia działań niepożądanych po zastosowaniu paracetamolu 
mogą być m.in. współwystępujące nadużywanie napojów 
alkoholowych, palenie papierosów oraz stosowanie nie-
odpowiedniej diety [17]. Na podstawie tych danych można 
wnioskować, iż przyjmowanie paracetamolu, będącego 
lekiem z grupy OTC stanowi duże zagrożenie dla zdrowia 
pacjentów, ponieważ nieumiejętne jego przyjmowanie 
(m.in. stosowanie tego samego leku ale pod inną nazwą) 
może prowadzić do przekroczenia dawki i w konsekwencji 
do wystąpienia nieodwracalnych zmian w wątrobie. 

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszej pracy ba-
daniu blisko 75% respondentów deklarowało, iż otrzymuje 
od lekarza informację dotyczącą prawidłowego przyjmo-
wania leku. Z kolei wśród osób, które nie otrzymują takiej 
informacji, aż 70% skarżyło się na występowanie działań 
niepożądanych. W grupie osób, które otrzymały informa-
cje odnośnie do właściwego przyjmowania leków objawy 
niepożądane występowały rzadziej – u ok. 50% respon-
dentów. Występowanie działań niepożądanych po przy-
jęciu leków przeciwbólowych jest w przypadku każdego 
produktu dostępnego w sprzedaży szczegółowo opisywa-
ne na ulotce leku przeciwbólowego, jednak, co pokazują 
również przeprowadzone przez nas badania, nie każdy 
pacjent weryfi kuje znajdujące się na niej informacje. 

Podsumowanie 
Odczuwanie bólu wpływa w sposób znaczący na obniżenie 
postrzeganej przez pacjenta jakości życia. Na rynku dostęp-
nych jest wiele preparatów przeciwbólowych, do których 
zaliczają się m.in. NLPZ, pochodne p-aminofenolu czy leki 
opioidowe stosowane gównie w terapii bólu przewlekłego. 
Leki OTC stanowią grupę łatwo dostępnych preparatów, 
których stosowanie w celu samoleczenia bólu może przyczy-
nić się do wystąpienia poważnych działań niepożądanych. 
Farmakoterapia przeciwbólowa powinna być prowadzona 
z wykorzystaniem możliwie najniższej dawki leku, o czym 
pacjenci leczący się bez nadzoru lekarza niestety w wielu 
przypadkach nie wiedzą. Stąd tak ważne jest rozpowszech-
nianie w społeczeństwie informacji nt. stosowania leków 
przeciwbólowych, zwłaszcza należących do grupy leków 
OTC, co może w długoterminowej perspektywie ograniczyć 
ilość zgłaszanych przez pacjentów działań niepożądanych. 
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