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STRATEGIA

 KIERUNKI ROZWOJU PRAKTYKI 
FARMACEUTYCZNEJ W APTEKACH 
OGÓLNODOSTĘPNYCH

 DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA ROLI 
FARMACEUTY W SYSTEMIE ZDROWOTNYM

 ZADANIA DLA INSTYTUCJI PAŃSTWA ORAZ 
ORGANIZACJI PUBLICZNYCH
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„farmaceuta powinien być traktowany jako pełnoprawny 

członek zespołu medycznego wnoszący do niego 

unikalną wiedzę na temat substancji leczniczej i 

gotowego produktu leczniczego”

„farmaceuta jest członkiem zespołu medycznego 

wnoszącym do niego unikalną wiedzę na temat 

substancji leczniczej i gotowego produktu leczniczego”



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DOBÓR USŁUG Z 

ZAKRESU OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ

Czynniki wpływające na ofertę usług dla pacjentów?



TERAPIE

 Cechy terapii wymagające uwagi ze strony 

personelu farmaceutycznego:

 Czas stosowania (przewlekłe terapie)

 Sposób stosowania (systemy terapeutyczne)

 Istotne czynniki ryzyka związane ze 

stosowaniem

 Dostępność terapii

 Politerapia/terapie złożone



POTRZEBY PACJENTÓW

 Cechy pacjenta wymagające uwagi ze strony 

personelu farmaceutycznego:

 Niewydolności narządowe,

 Ujawnione trudności w stosowaniu się do zaleceń 

terapeutycznych,

 Niska świadomość zdrowotna, słabe przygotowanie 

do stosowania zaawansowanych technologii



 populacja geriatryczna,

 populacja pediatryczna (bezpośredni opiekunowie), 

 osoby stosujące politerapię,

 osoby z niewydolnością narządów – niewydolność nerek, 
wątroby, choroby przewodu pokarmowego,

 osoby uzależnione w przeszłości lub obecnie od leków, alkoholu, 
narkotyków,

 osoby z ograniczeniami fizycznymi i/lub psychicznymi, które 
mogą wpływać na terapię – m.in. osoby niewidome, niesłyszące, 
chorzy z zaburzeniami percepcji i rozpoznawania np. kolorów, 

 chorzy na nowotwory,

 kobiety w ciąży i karmiące,

PACJENCI WYMAGAJĄCY

UWAGI

Farm.Pol. 2013, 69 (8), p. 485-495



PROPOZYCJE DZIAŁAŃ

 przeglądy lekowe ( MUR),

 przygotowanie  leków do bezpośredniego podania (SIPL),

 podnoszenia świadomości zdrowotnej pacjentów i wpływ 
na postawy zdrowotne,

 przygotowanie leku (lek recepturowy, rekonstytucja
produktu leczniczego),

 programów kompleksowej opieki farmaceutycznej (osoby 
starsze, osoby przewlekle stosujące leki),

 kontrola bezpieczeństwa stosowania leków bez recepty, 
suplementów diety,

 wystawianie recept.

Farm.Pol. 2013, 69 (8), p. 485-495



ZASOBY SYSTEMU

 Zasoby ludzkie:

 Dostępność fachowego personelu,

 Kompetencje interpersonalne

 Wiedza i doświadczenie zawodowe

 Zasoby materialne:

 Wsparcie finansowe

 Dostępność odpowiednich narzędzi (niski 

koszt/bezpłatne)





Przegląd leków (Medication Review, MR) stanowi

działanie w obrębie kompetencji zawodowych

farmaceutów i wykonywany jest w oparciu o dane

pozyskane od pacjenta, i/lub dane z dokumentacji

lekarsko-farmaceutycznej i stanowić ma podstawę

do oceny prawidłowości użytkowania leków przez

chorego, oraz skuteczności i bezpieczeństwa

farmakoterapii.

PRZEGLĄD LEKOWY



PRZEGLĄD LEKOWY

• zebranie informacji pozwalających ocenić skuteczność i 
bezpieczeństwo farmakoterapii

• wszystkie produkty: leki, suplementy diety i in.

WYWIAD

• Identyfikacja problemów lekowych

• Ocena potrzeb lekowych
ANALIZA 

INFORMACJI

• dla pacjenta

• dla lekarza
RAPORTY

• ocena dalszych potrzeb pacjentaZARZĄDZANIE



PACJENCI. którzy mogą czerpać szczególne korzyści z MUR

 pacjenci leczeni przez wielu lekarzy – wielochorobowi, wielolekowi;

zażywający dużą ilość dawek leku w ciągu doby

 pacjenci po hospitalizacji;

 pacjenci z chorobą/chorobami przewlekłymi;

 pacjenci stosujący leki wymagające monitorowania,

 pacjenci, którym znacząco zmieniono farmakoterapię,

 szczególne grupy pacjentów: starsi, pediatryczni, w ciąży, z

niewydolnością nerek/wątroby, z zaburzeniami układu

immunologicznego, z problemami kognitywnymi
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PRZEGLĄD LEKOWY
beneficjenci



Korzyści:

 wiedza, umiejętności, poczucie bezpieczeństwa

pacjenta

 satysfakcja zawodowa/finansowa farmaceuty

 poprawa wskaźników zdrowotności i

ekonomicznych w systemie

PRZEGLĄD LEKOWY

bariery/korzyści



Bariery:

 brak zainteresowania pacjentów

 brak umiejętności i zainteresowania farmaceutów

 brak narzędzi i wsparcia finansowego w systemie

PRZEGLĄD LEKOWY

bariery/korzyści

https://allevents.in/immokalee/town-phrmcy-brown-bag-event/112488652504978 (USA)



PRZEGLĄD LEKOWY
narzędzia



 
ZGODA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI 

FARMACEUTYCZNEJ W WYBRANEJ PRZEZ 

PACJENTA APTECE 

ZAŁOŻENIE IKZ, 

ZGODA PACJENTA NA 

UDOSTĘPNIENIE IKZ 

FARMACEUCIE  

Farmaceuta pobiera  i 

przekazuje dane na IKZ 

w postaci przeglądu 

lekowego  

 

ORDYNOWANE LEKI ORAZ DAWKOWANIE 

PRZESYŁANE NA IKZ 

Lekarz pobiera i przekazuje dane na IKZ 

 

ZGODA PACJENTA NA 

UDOSTĘPNIENIE IKZ LEKARZOWI 

WŁASNY WPIS PACJENTA, 

POBRANIE DANYCH O 

ZALECENIACH 

DOTYCZĄCYCH LECZENIA 

 

RAPORT Z PRZEBIEGU WIZYTY W RAMACH USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 

PISEMNA INFORMACJA DO LEKARZA I POZOSTAŁYCH PROFESJONALISTÓW 

DBAJĄCYCH O ZDROWIE PACJENTA, W TYM INFORMACJE DLA LEKARZA NIE  

WIDOCZNE  DLA PACJENTA 

 

INFORMACJE LEKARSKIE,  SKIEROWANE 

DO INNYCH PROFESJONALISTÓW 

DBAJĄCYCH O ZDROWIE PACJENTA, KT 

SCHEMAT OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ – wykorzystanie MODUŁU DLA PROFESJONALISTÓW

PRZEGLĄD LEKOWY

narzędzia



WNIOSKI

 każde działanie, które przyczyni się do 

poprawy bezpieczeństwa i skuteczności 

farmakoterapii należy uwzględnić w 

planowaniu usług z obszaru opieki 

farmaceutycznej

 każda osoba stosująca leki wymaga 

zainteresowania ze strony farmaceuty



agnieszka.skowron@uj.edu.pl

Dziękuję za uwagę


