OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Bliżej Pacjenta
Pilotażowy program usługi farmaceutycznej „Bliżej Pacjenta”
startuje już w kwietniu 2019 r. Ma pomóc pacjentom, którym
przepisano lek przeciwpłytkowy nowej generacji, który
ma działanie przeciwzakrzepowe i zapobiega tworzeniu się
skrzepów po przebytych operacjach. Realizowany jest
przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora ks. prof. Stanisława
Dziekońskiego i będzie obejmował 1000 aptek w Polsce.

C

zym jest usługa
„Bliżej Pacjenta”?

”

„Bliżej Pacjenta” to bezpłatna usługa
oferowana w ramach projektu
badawczego przez apteki, świadczona
w aptece, która pomoże zrozumieć
chorobę i optymalnie wykorzystać
działanie nowego leku.

Do kogo jest skierowana?

Przede wszystkim do osób, które
otrzymały pierwszą receptę na lek
stosowany w chorobach, w których
konieczne jest przyjmowanie preparatów kontrolujących krzepnięcie krwi.

Jak ta usługa
pomoże pacjentowi?
30-50% przepisanych leków nie jest
stosowanych zgodnie z zaleceniami.
Oznacza to, iż znaczna ilość leków
marnuje się lub nie są one tak skuteczne, jak mogłyby być. Inicjatorom
programu „Bliżej pacjenta” zależy,
by pacjent w aptece mógł uzyskać
więcej informacji na temat nowego
leku przeciwpłytkowego, rozmawiając
o ewentualnych obawach i rozwiązując
ewentualne problemy. Taka rozmowa
wpłynie na zwiększenie skuteczności
nowego leku przeciwpłytkowego, np.
poprzez wskazanie łatwiejszego lub
lepszego sposobu stosowania, pomoże
podjąć pacjentowi decyzje dotyczące
zarządzania swoją chorobą, a w rezultacie przyczyni się do poprawy stanu
zdrowia, co może skutkować rzadszymi
wizytami u lekarza pierwszego kontaktu oraz w szpitalu. Usługa „Bliżej
pacjenta” zapewni pacjentom lepszą
skuteczność leczenia dzięki upewnieniu się, że stosują odpowiednie dla
siebie leki.
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Usługa „Bliżej pacjenta”
zapewni pacjentom lepszą
skuteczność leczenia dzięki
upewnieniu się, że stosują
odpowiednie dla siebie leki
Na czym konkretnie
polega ten program?
Po przepisaniu nowego leku pacjenci
mogą skorzystać w aptece z nowej
usługi, która składa się z trzech części.
Jeśli pacjent wyrazi chęć wzięcia
udziału w badaniu, musi podpisać
formularz zgody na przekazanie przez
farmaceutę informacji do badań naukowych. Potem farmaceuta skontaktuje
się z pacjentem trzy razy.
Program wspierany jest przez NIA
i OIA w całej Polsce i zakłada:
zebranie zespołu w każdej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Polsce oraz
osoby kontaktowej dla farmaceutów,
wybranie odpowiedzialnych farmaceutów w aptekach pilotażowych,
dystrybucję materiałów edukacyjnych z OIA w całej Polsce wśród
farmaceutów,
przeprowadzenie lokalnych szkoleń
przez Izby lub uniwersytety dotyczących prowadzenia usługi farmaceutycznej „Bliżej Pacjenta”. 
PODYSKUTUJ O TYM NA FORUM!
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ZESPÓŁ EKSPERCKI PROGRAMU
„BLIŻEJ PACJENTA”:

prof. ks. Stanisław Dziekoński,
Rektor, Uniwersytet Kardynała
Wyszyńskiego, Warszawa
prof. nadzw. dr. n. med. Miłosz
Jaguszewski, I Klinika Kardiologii,
GUMED
prof. dr. hab. n. farm. Jerzy
Krysiński, Katedra Technologii
Postaci Leku, Collegium
Medicum w Bydgoszczy,
CM UMK w Toruniu
prof. dr. hab. n. med. Mariusz
Kruk, Collegium Medicum,
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
prof. dr. hab. n. med. Grażyna
Gromadzka, Collegium Medicum,
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
por. mgr farm. Tomasz Harężlak,
Apteka Zakładowa, 10 Wojskowy
Szpital Kliniczny z Polikliniką
SPZOZ w Bydgoszczy
mgr farm. Damian Świeczkowski,
I Klinika Kardiologii, GUMED
adw. Katarzyna Krupa, Kancelaria
Adwokacka Warszawa
adw. Katarzyna Tymaszewska,
Kancelaria Adwokacka Warszawa
dr. n. med. Katarzyna Białoszewska, Warszawski Uniwersytet
Medyczny
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