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Rynek 
suplementów 
diety w Polsce

• 72% - niemal tylu badanych konsumentów 
deklaruje przyjmowanie suplementów diety

• 6,4 mld zł – szacuje się, że taką wartość 
osiągnie rynek tych produktów w 2021 roku 

• 40% - udział suplementów diety w wartości 
rynku OTC

• 8% - tylu konsumentów suplementów 
doświadcza skutków ubocznych potencjalnie 
wynikających z ich zażywania

• 60% - ponad połowa z zaobserwowanych 
skutków można określić jako pewne lub 
prawdopodobne 



Nutrivigilance?

Pharmacovigilance is the science and activities
relating to the detection, assessment, 
understanding and prevention of adverse
effects or any other medicine/vaccine related
problem. 

WHO

Nadzór nad bezpieczeństwem stosowania 
produktów leczniczych - badania naukowe i 
działania związane z wykrywaniem, oceną, 
zrozumieniem i zapobieganiem niepożądanych 
działań produktów leczniczych.



Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania 
suplementów diety (żywności) w Polsce

• Państwowa Inspekcja Sanitarna

• Zespół do spraw Suplementów Diety działający przy Radzie Sanitarno-
Epidemiologicznej

• Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10

• X44 - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki 
farmakologiczne i substancje biologiczne

• Y14 - Zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki 
farmakologiczne i substancjami biologiczne, o nieokreślonym zamiarze

• X64 - Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki 
farmakologiczne i substancje biologiczne

• T50.9 - Zatrucie innymi i nieokreślonymi lekami, środkami farmakologicznymi i 
substancjami biologicznymi

• Y57.8 Inne leki i środki farmakologiczne (jako zewnętrzne przyczyny 
zachorowania i zgonu)



Praktyka

BRAK DANYCH O DZIAŁANIACH NIEPOŻĄDANYCH POWODOWANYCH 
PRZEZ SUPLEMENTY DIETY 



Modele w innych krajach

• Francuski system “Nutrivigilance”

• Amerykański “Safety Reporting Portal” 



Francja / Nutrivigilance



Francja / Nutrivigilance

Celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa konsumentów poprzez 
szybkie identyfikowanie wszelkich możliwych negatywnych skutków związanych z 
konsumpcją niektórych środków spożywczych.



Francja / Nutrivigilance

Wdrożenie krajowego programu nadzoru powierzono Agencji w 2009 r. Od tego 
czasu zarejestrowano ponad 5000 zgłoszeń, przy czym w ostatnich latach średnio 
1000 zgłoszeń rocznie.



Francja / Nutrivigilance

Istnieją różne rodzaje działań niepożądanych o różnym stopniu nasilenia, od 
prostego swędzenia po ciężkie choroby, takie jak zapalenie trzustki lub problemy 
z sercem, a także bóle głowy lub brzucha.



Nutrivigilance
jakie produkty obejmuje system?

Suplementy diety: koncentraty składników odżywczych, roślin lub innych substancji w 
odmierzonych dawkach

Żywność lub napoje wzbogacone: żywność wzbogacona witaminami, minerałami lub innymi 
substancjami, aminokwasami lub ekstraktami ziołowymi, taka jak tzw. napoje energetyczne, 
mleko wzbogacone witaminą D, niektóre produkty wegetariańskie wzbogacone w składniki 
odżywcze itp.



Nutrivigilance
jakie produkty obejmuje system?

• Nowa żywność i nowe składniki: żywność, która nie była spożywana w Europie przed 
1997 r. lub została wyprodukowana z nowych źródeł, przy użyciu nowych substancji 
lub technologii, takich jak guma guar, sok noni, suszona miazga owoców baobabu itp.

• Produkty przeznaczone jako żywność dla określonych kategorii ludności: preparaty 
dla niemowląt, produkty dla pacjentów cierpiących na zaburzenia metaboliczne lub 
niedożywienie itp.



Nutrivigilance
kto może zgłaszać?

Pracownicy służby zdrowia, tacy jak:

• lekarze, 

• farmaceuci, 

• położne,

• fizjoterapeuci, 



Nutrivigilance
kto może zgłaszać?

ale także: dietetycy, 

producenci czy dystrybutorzy, 

którzy obserwują lub dowiadują się o niekorzystnych skutkach związanych ze spożywaniem tych 
pokarmów.

Osoby fizyczne mogą również zgłaszać zdarzenia niepożądane online. Zaleca się jednak zwrócenie 
się do pracownika służby zdrowia o składanie raportów w ich imieniu.



Nutrivigilance
założenia

Pracownicy służby zdrowia są kluczem do dynamicznego i skutecznego 
programu. 

Podczas konsultacji zachęca się lekarzy aby pytali swoich pacjentów o 
spożywanie przez nich suplementów diety i innych produktów 
spożywczych. 

Zgłaszając niepożądane skutki, lekarze i inny personel medyczny 
przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o tych produktach i 
bezpieczeństwie konsumentów!



Nutrivigilance
jak dokonać zgłoszenia?

Działania niepożądane można zgłaszać na dedykowanej stronie internetowej. Raport 
online składa się z sześciu kroków:

1. Dane zgłaszającego

2. Dane konsumenta

3. Produkty

4. Niekorzystne skutki

5. Inne zażywane środki

6. Uwagi



Nutrivigilance
wykorzystanie danych

Zgłoszenia działań niepożądanych otrzymywane przez ANSES są analizowane 
przez grupę lekarzy, którzy oceniają nasilenie działania niepożądanego oraz 
prawdopodobieństwo związku pomiędzy spożyciem produktu a jego 
wystąpieniem, czyli przyczynowość.



Nutrivigilance
wykorzystanie danych

W przypadku silnego związku przyczynowego i dużej dotkliwości Agencja ostrzega władze 
publiczne, aby można było podjąć środki, takie jak: 

• inspekcja produktów, 

• zmiana ich oznakowania, 

• zmiana przepisów, 

• wycofanie produktów z rynku.



Nutrivigilance
wykorzystanie danych

W zależności od zaobserwowanych skutków, liczby otrzymanych przypadków i ich 
związku przyczynowego Agencja może z własnej inicjatywy przeprowadzić ocenę ryzyka 
związanego ze spożywaniem tych produktów lub składników. Oceny te prowadzą do 
opinii naukowych, które są przedkładane odpowiednim ministerstwom, aby umożliwić 
im podjęcie odpowiednich działań zarządczych. Opiniom tym towarzyszą rekomendacje 
skierowane do pracowników służby zdrowia, konsumentów i producentów.



Nutrivigilance
przykładowe analizy ryzyka

Melatonina

Spirulina

Suplementy diety dla kobiet ciężarnych

Suplementy diety dla sportowców

Produkty zawierające preparaty czerwonego fermentowanego ryżu

Napoje energetyczne



USA / Safety Reporting Portal



USA / Safety Reporting Portal

Portal raportowania bezpieczeństwa usprawnia proces zgłaszania problemów 

związanych z bezpieczeństwem produktów do Food & Drug Administration (FDA) oraz 

National Institutes of Health (NIH).



USA / Safety Reporting Portal

Bez względu na rolę (producent, pracownik służby zdrowia, naukowiec, urzędnik 

zdrowia publicznego lub obywatel), przesłanie raportu o zagrożeniu bezpieczeństwa 

wnosi istotny wkład w bezpieczeństwo żywności, leków i innych produktów w Ameryce.



Safety
Reporting 
Portal
jakie produkty 
obejmuje system?

Wprowadzane na rynek leki i leki biologiczne 
dla ludzi

Żywność podlegająca zgłoszeniu dla ludzi lub 
zwierząt

Leki dla zwierząt

Pokarmy dla zwierząt

Wyroby tytoniowe

Suplementy diety



USA / Safety Reporting Portal

Suplementy diety obejmują witaminy, minerały, zioła, aminokwasy, białko serwatkowe, 
kreatynę i tabletki na odchudzanie. 

FDA nie zatwierdza suplementów diety przed ich sprzedażą publiczną. 



Safety Reporting Portal
co należy zgłaszać?

• swędzenie, wysypka, pokrzywka, obrzęk gardła/warg/języka, świszczący oddech

• niskie ciśnienie krwi, omdlenia, ból w klatce piersiowej, duszność, kołatanie serca, 
nieregularne bicie serca

• ciężkie, uporczywe nudności, wymioty, biegunka lub ból brzucha

• trudności w oddawaniu moczu, zmniejszone oddawanie moczu

• zmęczenie, utrata apetytu, zażółcenie skóry/oczu, swędzenie, ciemne zabarwienie 
moczu

• silny ból stawów/mięśni



Safety Reporting Portal
co należy zgłaszać?

• niewyraźna mowa, jednostronne osłabienie twarzy, ręki, nogi, wzroku (udar)

• nieprawidłowe krwawienie z nosa lub dziąseł

• krew w moczu, kale, wymiotach lub plwocinie

• wyraźne zmiany nastroju, poznawcze lub behawioralne, myśli samobójcze

• wizyta w izbie przyjęć lub hospitalizacja



Safety Reporting Portal
kto może zgłaszać?

Zgłoszenia może dokonać każdy, jednakże

producenci lub dystrybutorzy, którzy powzięli informację o działaniu niepożądanym są 
zobowiązani prawnie do dokonania zgłoszenia.



Safety Reporting Portal
statystyki

Od stycznia 2018 do marca 2020 zarejestrowano ponad 30 tys. zgłoszeń dot. żywności.

Blisko powołowa z nich dotyczyła witaminowo-mineralnych suplementów diety. 

Przeciętny wiek pacjenta/konsumenta, który doświadczył skutków ubocznych po spożyciu 
suplementów diety to 55 lat. 

Kobiety dokonywały zgłoszeń dwukrotnie częściej niż mężczyźni.

Ponad 10% zgłoszeń zostało wprowadzonych przez personel medyczny „SOR” – 2240 przypadków. 



WNIOSKI

• Oba systemy funkcjonują od wielu lat

• Osią systemu są portale ułatwiające dokonywanie zgłoszeń do już funkcjonujących 
organów nadzorujących i odpowiadających za bezpieczeństwo

• Wdrożenie i działanie systemu nie wymaga nakładów finansowych po stronie placówek 
ochrony zdrowia

• Uzyskane dane stanowią istotny wkład w kształtowaniu polityki nadzoru nad 
bezpieczeństwem suplementów diety i innych produktów prozdrowotnych



Dziękujmy za uwagę
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