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ΗΜΔΡΑ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ
(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΦΑΡΚΑΘΔΤΣΗΘΖ
Η επιζηήμη και η ηέτνη ηης παραζκεσής, από θσζικά
ζσζηαηικά ή με ζύνθεζη, καηάλληλφν σλικών, για διακίνηζη
και τρήζη ζηην θεραπεία και ηην πρόληυη ηφν αζθενειών

• ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ
• ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
• ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ, E.A.H.P.
• ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ, F.I.P.
(ΒΑΙΛΕΙΑ 2008)
Πθγι: http://www.ashp.org/DocLibrary/Bookstore/P2074/Chpt-4.aspx

ΦΑΡΚΑΘΟΠΟΗΟΗ
• ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟ ΦΑΜΑΚΟ
• ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΡΑΑΣΚΕΥΗ
ΦΑΜΑΚΩΝ
• ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ
ΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ

Ζχαςα τθν δουλειά μου!
Ζχεισ κάτι για να το
ξεχάςω?

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΔΝΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ
ΓΝΩΣΗ ΦΑΜΑΚΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΟΝΤΙΔΑ

ΔΕΞΘΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΘΑ ΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΑΡΔΙΘΟΛ

ΠΑΡΟΛ

ΙΑΣΡΟ
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ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
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ΑΘΕΝΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

ΕΛΕΓΧΟ

ΦΑΡΚΑΘΟΠΟΗΟ

Ρθγι : www.pharm.auth.gr

ΛΟΟΘΟΚΔΗΑΘΟ ΦΑΡΚΑΘΔΗΟ
 Σμιμα ι υπθρεςία ενόσ
νοςοκομείου, που διευκφνεται
από ζμπειρο φαρμακοποιό
 Οι φαρμακοποιοί ςυνεργάηονται
με ιατροφσ, νοςθλευτικό και
άλλο προςωπικό του
νοςοκομείου και αςκενείσ
 Διακινεί όλα τα φάρμακα ςτα
νοςθλευτικά τμιματα
 υμμετοχι ςτθν κλινικι ομάδα

ΛΟΟΘΟΚΔΗΑΘΟ ΦΑΡΚΑΘΔΗΟ
 Δραςτθριότθτεσ:
 Μορφοποίθςθ, παραςκευι και
διανομι φαρμάκων
 Ζλεγχοσ τθσ χριςθσ των φαρμάκων
ςτο νοςοκομείο
 Ευκφνθ για τθν φαρμακοκεραπεία
των αςκενϊν
 Διαχείριςθ του τμιματοσ
 Μζλοσ τθσ ομάδασ φροντίδασ του
αςκενι, ςτελεχϊνοντασ τθν Τπθρεςία
Φαρμακευτικισ Ενθμζρωςθσ

ΛΟΟΘΟΚΔΗΑΘΟ
ΦΑΡΚΑΘΟΠΟΗΟ
Ο νοςοκομειακόσ φαρμακοποιόσ πρζπει γνωρίηει
ςχετικά με :
– Σα φάρμακα και τθν δράςθ τουσ
– Μορφοποίθςθ και Παραςκευι ςκευαςμάτων
– Διαδικαςίεσ ελζγχου, π.χ.
• Ζλεγχοσ ποιότθτασ (παραςκευι διαλυμάτων,
μιγμάτων)
• Διακίνθςθ φαρμάκων ςτο νοςοκομείο
– Ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ (ιατρικζσ και φαρμακευτικζσ)
– Μεκόδουσ εκπάιδευςθσ (προγράμματα κατάρτιςθσ)
– Διοίκθςθ του φαρμακείου

ΗΣΟΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
• Οι ρίηεσ τθσ νοςοκομειακισ φαρμακευτικισ ςτθ χϊρα μασ χάνονται ςτθ
ςκλαβωμζνθ Ελλάδα. Οι πθγζσ μασ (περιοριςμζνεσ και όχι
διαςταυρωμζνα αξιόπιςτεσ ) αναςφρουν ςτοιχεία για νοςοκομειακοφσ
φαρμακοποιοφσ ςτον Ελλαδικό χϊρο το 19ο αιϊνα.
• Όμωσ υπάρχουν ςτοιχεία για ίδρυςθ και λειτουργία νοςοκομείων και
διάκεςθ φαρμάκων ςτα νοςοκομεία ςτον ευρφτερο Ελλαδικό χϊρο από
τον 18ο αιϊνα, αλλά δεν υπάρχουν πολλζσ πλθροφορίεσ για
νοςοκομειακοφσ φαρμακοποιοφσ.

ΗΣΟΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
• Σο 1723 θ Ελλθνικι Κοινότθτα τθσ μφρνθσ ίδρυςε νοςοκομείο και
ςϊηεται κατάλογοσ γιατρϊν και φαρμακοποιϊν που υπθρζτθςαν μζχρι το
1922 , οπότε και το νοςοκομείο καταςτράφθκε .
• το νοςοκομείο του Γαλατά ςτθν Πόλθ, ςτον ιςολογιςμό τθσ χριςθσ 1797
– 1798 υπάρχουν ξεχωριςτά κοντφλια για τον «ςπετςζρθ» που
αντιςτοιχοφν ςε 42,3 γρόςια το μινα .
• τον αντίςτοιχο ιςολογιςμό του 1825 ο φαρμακοποιόσ ζπαιρνε 140
γρόςια το μινα και υπιρχαν κονδφλια για το βοθκό του τον
«παραςπετηιζρθ» 80 γρόςια το μινα.
• Αυτό καταδεικνφει ότι θ νοςοκομειακι φαρμακευτικι ςτο νοςοκομείο
του Γαλατά είχε τζτοια εξζλιξθ μζςα ςε 27 χρόνια, που και ο
φαρμακοποιόσ τριπλαςίαςε τισ αμοιβζσ του και προςελιφκθ και βοθκόσ.

ΗΣΟΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
• Οι φαρμακοποιοί που υπθρζτθςαν ς’ αυτά τα νοςοκομεία ιταν Ζλλθνεσ
που ςποφδαςαν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ , όπωσ και
πολλοί φαρμακοποιοί που εγκαταςτάκθκαν τον 18ο αιϊνα ςτθ Θράκθ.
• τα Επτάνθςα τα πρϊτα φαρμακεία απαντϊνται επί ενετοκρατίασ και τα
πρϊτα νοςοκομεία ςτισ αρχζσ του 17ου αιϊνα αλλά δεν υπάρχουν
ςτοιχεία για νοςοκομειακοφσ φαρμακοποιοφσ εκείνθ τθν εποχι. Οι
φαρμακοποιοί με ιδιωτικά φαρμακεία ςποφδαηαν τότε ςτισ
φαρμακευτικζσ ςχολζσ τθσ Ιταλίασ.

ΗΣΟΡΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
• Φαίνεται ότι ο παλαιότεροσ νοςοκομειακόσ φαρμακοποιόσ που διορίηεται
ςτθν ελεφκερθ Ελλάδα ιταν ο Γερμανόσ Αδόλφοσ Μαν από το Αννόβερο,
που διορίςτθκε το 1830 ςτο φαρμακείο του ςτρατιωτικοφ νοςοκομείου
Ακροναυπλίασ. Άλλεσ πθγζσ αναφζρουν ότι ο Αδόλφοσ Μαν ιταν
επιχειρθματίασ ςτθν περιοχι του Ναυπλίου και ανζλαβε τθν παραςκευι
και προμικεια φαρμάκων για τα Δθμόςια νοςοκομεία τθσ περιοχισ και
τθν εκτζλεςθ ςυνταγϊν ςε ιδιϊτεσ.
• τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα απαντάμε τα πρϊτα Δθμοτικά νοςοκομεία (με
το νόμο περί Δθμοτικϊν Νοςοκομείων) . Σο 1902 χρονιά που
εγκαινιάςτθκε το Πανάνειο Δθμοτικό νοςοκομείο ςτθν Κριτθ, απαντάμε
απογραφι 135 φαρμάκων που τθν υποβάλλει ο φαρμακοποιόσ
Νικολαΐδθσ ςτισ 23-01-1903. Μάλιςτα ζχουμε και ςτοιχεία για τουσ
προμθκευτζσ που ιταν θ MERCK και θ CARLO ERBA.

ΤΓΥΡΟΛΖ ΔΠΟΥΖ
• Ζτςι λοιπόν αρχίηει θ πορεία τθσ νοςοκομειακισ φαρμακευτικισ ςτθ χϊρα
μασ από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, με τισ πρϊτεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ
το 1911 για τα Δθμοτικά νοςοκομεία και ςτθ ςυνζχεια το 1953 με το
νόμο 2592, όπου για πρϊτθ φορά περιγράφεται θ οργάνωςθ των
Δθμόςιων νοςοκομείων και αναφζρεται θ φπαρξθ και λειτουργία
νοςοκομειακοφ φαρμακείου. Με τουσ τότε Οργανιςμοφσ των
νοςοκομείων εμφανίηονται τα πρϊτα νοςοκομειακά φαρμακεία αλλά όχι
ςε όλα τα νοςοκομεία. Από τότε μζχρι το 1985 οι Οργανιςμοί,
μπαλϊνονται, ςυμπλθρϊνονται διορκϊνονται, αλλά όχι ςε ότι αφορά τα
φαρμακεία.
• Από τθ δεκαετία του 50 μζχρι ςιμερα ζχουν περάςει 60 περίπου χρόνια
που ςτο διάβα τουσ θ νοςοκομειακι φαρμακευτικι ζχει ςτακμοφσ και
εξζλιξθ.

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ (Π.Δ.Φ.Ν.Ι.)
• Σο 1976 ιδρφεται θ ΠΕΦΝΙ από το Κϊςτα Μελιςςαράτο με τθ βοικεια
τριϊν άλλων νοςοκομειακϊν φαρμακοποιϊν. Μζλθ τθσ εγγράφονται οι
70 φαρμακοποιοί που υπθρετοφςαν τότε ςτα νοςοκομεία (οφτε ζνασ ανά
νοςοκομείο).
• Σο 1983 με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΤ κακίςταται υποχρεωτικι θ
λειτουργία φαρμακευτικοφ τμιματοσ ςε όλα τα Δθμόςια νοςοκομεία και
μάλιςτα εντάςςει του φαρμακοποιοφσ ςτθν Ιατρικι Τπθρεςία.
• Σο 1985 με τουσ τα Προεδρικά Διατάγματα για τθν ενιαία οργάνωςθ των
νοςοκομείων, εντάςςονται 486 οργανικζσ κζςεισ φαρμακοποιϊν ςτα
νοςοκομεία και περίπου άλλεσ τόςεσ βοθκϊν φαρμακείου.
• Σο 1992 κακιερϊνεται με νόμο θ υποχρζωςθ των νοςοκομειακϊν
φαρμακείων να παρζχουν φάρμακα ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ
εξωτερικϊν αςκενϊν και να εφθμερεφουν όπωσ οι γιατροί.

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΩΝ ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ (Π.Δ.Φ.Ν.Ι.)
• Και τζλοσ το 1993 υπογράφεται το Προεδρικό Διάταγμα για τθν
Οργάνωςθ και Λειτουργία του νοςοκομειακοφ φαρμακείου.
• Από τότε μζχρι ςιμερα ο χρόνοσ ζχει προςκζςει πολλζσ δυςκολίεσ και
λίγθ πρόοδο ςτθν άςκθςθ τθσ νοςοκομειακισ φαρμακευτικισ ςτθ χϊρα
μασ.

ΠΟΗΟΗ ΔΗΛΑΗ ΟΗ ΛΟΟΘΟΚΔΗΑΘΟΗ ΦΑΡΚΑΘΟΠΟΗΟΗ ???
Π.Δ.Φ.Λ.Η.
ΣΚΟΡΟΣ :
• «Η προαγωγι τθσ φαρμακευτικισ επιςτιμθσ εντόσ των νοςθλευτικϊν
ιδρυμάτων και θ παροχι κάκε δυνατισ ενίςχυςθσ προσ εφαρμογι των
επιςτθμονικϊν δεδομζνων για τθν εξφψωςθ τθσ παρεχόμενθσ από το
κράτοσ κλπ Οργανιςμοφσ φαρμακευτικισ περίκαλψθσ, θ οργάνωςθ και θ
λειτουργία των φαρμακευτικϊν τμθμάτων των νοςοκομείων, θ ςτενότερθ
ςυναναςτροφι, επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των νοςοκομειακϊν
φαρμακοποιϊν , κακϊσ και με φαρμακοποιοφσ άλλων κλάδων τθσ
θμεδαπισ και αλλοδαπισ για δθμιουργία κοινοφ πνεφματοσ αλλθλεγγφθσ
και ςυναδελφικότθτασ μεταξφ τουσ, θ καλυτζρευςθ των όρων εργαςίασ, θ
προάςπιςθ των επαγγελματικϊν ςυμφερόντων των Φαρμακοποιϊν ςτα
Νοςθλευτικά Ιδρφματα και θ επιςτθμονικι αναγνϊριςθ και κατοχφρωςθ
των υπθρεςιϊν που προςφζρουν.

ΠΔΦΛΗ
• Για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ θ Ζνωςθ με κοινζσ προςπάκειεσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των μελϊν
• Οργανϊνει ςυγκεντρϊςεισ επί επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν
κεμάτων, προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ των
Νοςοκομειακϊν Φαρμακοποιϊν [ςυνζδρια, μετεκπαιδευτικά μακιματα
και εκπαιδευτικά ταξίδια ςτθν θμεδαπι και αλλοδαπι ι κοινζσ
ςυνεδριάςεισ μελϊν τθσ με άλλουσ επιςτιμονεσ ςτισ οποίεσ γίνονται
ανακοινϊςεισ κεμάτων που ενδιαφζρουν τα μζλθ και τθν φαρμακευτικι
επιςτιμθ],
• Προτείνει κάκε ενζργεια που προάγει τθν φαρμακευτικι επιςτιμθ και τθν
παροχι φαρμακευτικϊν υπθρεςιϊν εντόσ των νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων
και τθν αξιοποίθςθ τθσ προςφοράσ των εργαηομζνων ςε αυτά
φαρμακοποιϊν,
• Εκδίδει περιοδικό– το «ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ» – θ
ζκδοςθ και διαχείριςθ του οποίου ρυκμίηονται από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο»
• Διακζτει θλεκτρονικι ςελίδα ςτο διαδίκτυο www.pefni.gr

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ
ΗΜΕΡΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Αμφιθζατρο Ι
του Κζντρου Διάδοςησ Ερευνητικών Αποτελεςμάτων
(ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ.
3ησ επτεμβρίου - Πανεπιςτημιοφπολη
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
15 Νοεμβρίου 2011
18:00 – 20:00
www.pefni.gr
www.kedea.rc.auth.gr

Σμήμα
Φαρμακευτικήσ

EAHP
Σο 1988 θ ΠΕΦΝΙ ζνωςθ γίνεται μζλοσ τθσ EUROPEAN ASSOCIATION OF
HOSPITAL PHARMACISTS (E.A.H.P.).
Η E.A.H.P. είναι μια ομάδα εργαςίασ των εκνικϊν ενϊςεων των Νοςοκομειακϊν
Φαρμακοποιϊν 31 χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ και περιλαμβάνει 21,000 μζλθ.
Οι ςτόχοι τθσ E.A.H.P είναι:
• Η ανάπτυξθ τθσ Νοςοκομειακισ Φαρμακευτικισ και θ κακιζρωςθ μιασ
κοινισ φαρμακευτικισ πολιτικισ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ.
• Η ανάπτυξθ του ρόλου και τθσ κζςθσ του Φαρμακοποιοφ μζςα ςτθν
νοςοκομειακι κοινότθτα
• Η ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ Φαρμακοποιιϊν και λοιπϊν
επαγγελματιϊν Τγείασ.

ΔΤΡΩΠΖ

EurAHP
• Πζντε χρόνια προετοιμαςίασ (2001-2006) ! (Arnold Vulto)
• 2006: Επιλογι των τεςςάρων κεμάτων
–
–
–
–

Biotechnology (Βιοτεχνολογία) 2008
Evidence-based medicine (Ιατρική βαςιςμζνη ςε τεκμήρια) 2010
Aspects of compounding ( Θζματα Μορφοποίθςθσ) 2011
Management (Διαχείριςθ) 2012

• Βαςικοί οδθγοί – θ «επζλαςθ» τθσ τεχνολογίασ και θ
εμφάνιςθ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ επιπλοκϊν / κίνδυνων
(π.χ.TGN1412, κλινικι μελζτθ Northwick Park)

www.eurahp.eu

E.A.H.P.: ΟΡΙΜΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ
• Η νοςοκομειακι φαρμακευτικι αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ
που περιλαμβάνουν τθν τζχνθ, πρακτικι, και το επάγγελμα τθσ
επιλογισ, προετοιμαςίασ, αποκικευςθσ, παραςκευισ και διακίνθςθσ
φαρμακευτικοφ υλικοφ, ςυμβουλεφοντασ επαγγελματίεσ υγείασ και
αςκενείσ για τθν αςφαλι, αποτελεςματικι και αποδοτικι χριςθ του.
• Η νοςοκομειακι φαρμακευτικι είναι ζνασ εξειδικευμζνοσ τομζασ
(ειδίκευςθ, ειδικότθτα) τθσ φαρμακευτικισ, που αποτελεί αυτοτελζσ
τμιμα τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτισ μονάδεσ υγείασ.
• Η νοςοκομειακι φαρμακευτικι είναι το επάγγελμα που προςπακεί να
διατθριςει και να βελτιϊνει ςυνεχϊσ τθ διαχείριςθ φαρμάκων και τθ
φαρμακευτικι φροντίδα των αςκενϊν ςτα υψθλότερα πρότυπα, ςτο
χϊρο των νοςοκομείων.
• Οι νοςοκομειακοί φαρμακοποιοί παρζχουν υπθρεςίεσ ςε αςκενείσ και
επαγγελματίεσ υγείασ, ςτα νοςθλευτικά ιδρφματα.

E.A.H.P.: Η ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ
• να ςυμμετζχει ςτθν διαχείριςθ και διακίνθςθ κάκε φαρμάκου ςτο
νοςοκομείο, ςυμπεριλαμβάνοντασ κάκε τρόπο με τον οποίο τα φάρμακα
επιλζγονται, προμθκεφονται, παραδίδονται, ςυνταγογραφοφνται,
χορθγοφνται και ανακεωροφνται, για να βελτιςτοποιθκεί θ ςυμβολι των
φαρμάκων ςτθν ενδεδειγμζνθ και επικυμθτι ζκβαςθ (πρόλθψθ,κεραπεία)
• να βελτιϊςει τθν αςφάλεια και τθν ποιότθτα όλων των διαδικαςιϊν
φαρμακοκεραπείασ που επθρεάηουν τουσ αςκενείσ του νοςοκομείου
• να διαςφαλίςει τθν τιρθςθ των 7 “κανόνων” φαρμακοκεραπείασ: ςωςτόσ
αςκενισ, ςωςτι δοςολογία, ςωςτι οδόσ χοριγθςθσ, ςωςτόσ χρόνοσ, ςωςτό
φάρμακο με ςωςτι ενθμζρωςθ και τεκμθρίωςθ.

ΤΚΠΔΡΑΚΑΣΑ
• ο ευρωπαίοσ νοςοκομειακόσ φαρμακοποιόσ βρίςκεται ςϋζνα
ςταυροδρόμι, για τθν επαγγελματικι και επιςτθμονικι του εξζλιξθ,
• ανάγκθ απόκτθςθσ και επικαιροποίθςθσ γνϊςεων, ικανοτιτων και
δεξιοτιτων,
• ανάγκθ διαρκοφσ και ουςιαςτικισ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ .
• βαςικό ςτόχοσ θ ομαλι μετάβαςθ ςτθν νζα εποχι Φαρμακευτικισ
επιςτιμθσ και τεχνολογίασ, για τουσ νοςοκομειακοφσ
φαρμακοποιοφσ τθσ Ευρϊπθσ.
• Η Ελλάδα ανταποκρίκθκε ςτο κάλεςμα και ςυμμετείχε , με τθν ελπίδα
να μετατραποφν Ζλλθνεσ νοςοκομειακοί φαρμακοποιοί ςε
«κοινωνοφσ» και «μεταλαμπαδευτζσ» γνϊςθσ, ικανοτιτων και
δεξιοτιτων.

ΠΑΓΘΟΚΗΑ

F.I.P.
Pharmacists practice in a wide variety of settings. These include
• community pharmacy (in retail and other health care settings),
• hospital pharmacy (in all types of hospital from small local hospitals to
large teaching hospitals),
• the pharmaceutical industry and academia.
In addition, pharmacists are involved in
• health service administration,
• in research,
• in international health and
• in nongovernmental organizations (NGOs).

Do we still need pharmacists?
What is the value of pharmacy services?

Σμήμα Λοσοκομειακής
Φαρμακεστικής της F.I.P.
Οι νοςοκομειακοί φαρμακοποιοί από όλο τον κόςμο
ανικουν ςτο Σμιμα Νοςοκομειακισ Φαρμακευτικισ
τθσ F.I.P. Σο τμιμα Νοςοκομειακισ Φαρμακευτικισ
είναι το δεφτερο μεγαλφτερο τμιμα τθσ FIP και
ιδρφκθκε το 1957. Ζχει επικεντρωκεί ςτθν
εκπαίδευςθ, τθν επικοινωνία και τθ βελτίωςθ τθσ
άςκθςθσ τθσ φαρμακευτικισ ςε νοςοκομεία ςε όλο τον
κόςμο.

Σμήμα Λοσοκομειακής
Φαρμακεστικής της F.I.P.
υγκεκριμζνα, το τμιμα επιδιϊκει να ενιςχφςει τθν άςκθςθ τθσ
φαρμακευτικισ, προςδιορίηοντασ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
οι φαρμακοποιοί ςτα νοςθλευτικά ιδρφματα μποροφν να
αξιοποιθκοφν καλφτερα, για να επιτευχκεί:

• αποτελεςματικότερθ διακίνθςθ φαρμάκων και
διαχείριςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ,
• παροχι αποτελεςματικισ φαρμακευτικισ φροντίδασ
• βελτίωςθ των πρακτικϊν ςυνταγογραφίασ

F.I.P.
HOSPITAL PHARMACY SECTION

ΟΡΘΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΘΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΘΚΗΣ

ΔΙΙΑΓΑ
• Αληηθείκελν ηνπ Ννζνθνκεηαθνύ Φαξκαθεπηηθνύ ηκήκαηνο
είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ Ννζνθνκεηαθήο Φαξκαθεπηηθήο.

• Ννζνθνκεηαθή Φαξκαθεπηηθή είλαη ε Φαξκαθεπηηθή πνπ
αζθείηαη ζηα ζύγρξνλα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα κε ζθνπό ηε
θάιπςε ησλ πάζεο θύζεσο θαξκαθεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπο ζε
ππεξεζίεο
1.
2.
3.
4.

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο
θιηληθήο θαξκαθεπηηθήο
θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη
θαξκαθεπηηθήο πιεξνθόξεζεο

ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ …
•

•
•

•

•
•

Με το Ν. 1397/83 :κακιερϊνεται θ Ιατρικι Υπθρεςία ςτα Νοςοκομεία (ςυμπεριζλαβε όλουσ τουσ
ιατροφσ, οδοντιάτρουσ, φαρμακοποιοφσ, βιολόγουσ, ψυχολόγουσ, χθμικοφσ, βιοχθμικοφσ και
ακτινοφυςικοφσ)
Με τουσ Οργανιςμοφσ των Νοςοκομείων, το Φαρμακευτικό τμιμα ανικει ςτον Εργαςτθριακό
Τομζα τθσ Ιατρικισ Υπθρεςίασ μαηί με τα Εργαςτθριακά τμιματα.
Με τον Ν. 2071/92 και ειδικότερα με τα άρκρα 89 και 90 κακιερϊκθκε ο κλάδοσ των
Νοςοκομειακϊν Φαρμακοποιϊν και θ δθμιουργία του Φαρμακευτικοφ Τομζα υπό
προχποκζςεισ.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 2592/53 κακϊσ και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ
διατάξεισ που διζπουν τα νοςθλευτικά τμιματα τθσ χϊρασ ιδρφεται και λειτουργεί το
Νοςοκομειακό Φαρμακευτικό Τμιμα, για εξυπθρζτθςθ αποκλειςτικά νοςθλευομζνων αςκενϊν,
αςκενϊν που προςζρχονται ςτα Τ.Ε.Ρ. και όςων από τισ κείμενεσ διατάξεισ δικαιοφνται παροχι
φαρμακευτικισ περίκαλψθσ από τα νοςοκομεία του Ε.Σ.Υ
Με το Ρ.Δ. 108/93 τίκενται οι αρχζσ για τθν ςυγκρότθςθ, οργάνωςθ & λειτουργία του
Νοςοκομειακοφ Φαρμακείου
…… - 2011 : Ρλθκϊρα εγκυκλίων, υπουργικϊν αποφάςεων, Ρ.Δ. κλπ με οδθγίεσ που αφοροφν
τθ διαφορετικι αντιμετϊπιςθ ωσ προσ τισ κατθγορίεσ αςκενϊν, κατθγορίεσ νοςθμάτων,
κατθγορίεσ φαρμάκων, κατθγορίεσ αςφαλιςτικϊν ταμείων, τισ διαδικαςίεσ …

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Το Φαρμακευτικό Τμιμα ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ :
1.Τθν προμικεια, αποκικευςθ, ςυντιρθςθ και διάκεςθ φαρμάκων ςτα διάφορα τμιματα του
νοςοκομείου και ςτουσ λοιποφσ δικαιοφχουσ.
2.Τθ διαχείριςθ των φαρμάκων.
3.Τθν παραςκευι και διάκεςθ παρεντερικϊν και άλλων ςτείρων και μθ ςτείρων
παραςκευαςμάτων.
4.Τον ζλεγχο τθσ προσ εκτζλεςθ ςυνταγογραφίασ για αποφυγι φαρμακευτικϊν ςφαλμάτων.
5.Σελ εθαξκνγή θαηάιιειωλ ζπζηεκάηωλ δηάζεζεο, δηαθίλεζεο θαη παξαθνινύζεζεο
θαξκάθωλ, γηα ηελ αζθαιή ρνξήγεζε θαη ρξήζε ηνπο από ηνπο αζζελείο.
6.Σνλ έιεγρν ηωλ αηηνύκελωλ πνζνηήηωλ θαξκάθωλ από ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ
Ννζνθνκείνπ κε βάζε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
7.Σελ εθαξκνγή ππεξεζηώλ θιηληθήο θαξκαθεπηηθήο, όπωο απηέο πξνζδηνξίδνληαη
από ηα δηεζλή πξόηππα.
8.Σελ παξνρή θαξκαθεπηηθήο πιεξνθόξεζεο, κε ελεκέξωζε θαη ρνξήγεζε
ζπκβνπιώλ όπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ νξζή ρξήζε ηωλ θαξκάθωλ θαη κε
ζπκβνιή όπνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε θαιύηεξε ζρεδίαζε δηαθόξωλ ζρεκάηωλ
εηδηθήο θαξκαθνζεξαπείαο, κε ζύγρξνλε παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο
θαξκαθεπηηθήο δξάζεο απηώλ (εθαξκνγή θιηληθήο Φαξκαθεπηηθήο).
9.Σελ δηαρείξηζε ηωλ θαξκάθωλ γηα ηε δηεμαγωγή θιηληθώλ κειεηώλ, ζύκθωλα κε
ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ζηε δηεμαγωγή ηωλ
θιηληθώλ κειεηώλ (εθαξκνγή θιηληθήο Φαξκαθεπηηθήο).
10.Σελ ζπκβνιή ζηελ θαζηέξωζε νξζήο, αζθαινύο, ωθέιηκεο αιιά θαη
νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζαο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο αζζελείο, ηα
ηακεία θαη ηα λνζειεπηηθά ηδξύκαηα.

Ο Νοςοκομειακόσ Φαρμακοποιόσ του ςιμερα και θ κζςθ του μζςα ςτο
«Νοςοκομειακό γίγνεςκαι»
Η εποχι όπου οι απαιτιςεισ αφοροφςαν ςτθν προμικεια φαρμάκων ςε κουτάκια ανικει ςτο
παρελκόν.
Σρείσ είναι οι προκλιςεισ που ζχει να αντιμετωπίςει ςιμερα θ νοςοκομειακι φαρμακευτικι :
•
Η ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: Αφορά ςτο ςφνολο των ςφγχρονων επιςτθμονικϊν απαιτιςεων που
ςχετίηονται με τθν παροχι επιςτθμονικισ πλθροφόρθςθσ για τθν δράςθ ενόσ φαρμάκου
*αλλθλεπιδράςεισ, ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ, τα δοςολογικά ςχιματα, τθν εφαρμογι
κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων, τα κζματα φαρμακοκινθτικισ, τθ παραςκευι ςτείρων διαλυμάτων
φαρμάκων και ςίτιςθσ κά.]
•
Η ΟΓΑΝΩΤΙΚΗ: Σο Π.Δ.108/93 με το οποίο κακορίηεται θ δομι και θ λειτουργία του
νοςοκομειακοφ φαρμακείου κεωρείται πλζον παρωχθμζνο. Οι ςφγχρονεσ ανάγκεσ επιβάλλουν
τθν λειτουργικι αναδιάρκρωςθ νοςοκομειακοφ φαρμακείου και τθν εξζλιξθ του ςε
Φαρμακευτικό Σομζα ο οποίοσ κα περιλαμβάνει αυτόνομα τμιματα τα οποία κα παρζχουν
εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ *παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ νοςθλευόμενουσ
αςκενείσ, εργαςτθριακό φαρμακευτικό τμιμα το οποίο κα περιζχει διάφορεσ μονάδεσ και
εργαςτιρια , παροχι υπθρεςιϊν ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ+
•
Η ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗ: Αφορά ςτθν πλθκϊρα των διαχειριςτικϊν υποχρεϊςεων ςτισ οποίεσ καλείται
να ανταπεξζλκει ο νοςοκομειακόσ φαρμακοποιόσ προκειμζνου να υπάρχουν οι προχποκζςεισ
ορκολογικισ διαχείριςθσ του δθμόςιου χριματοσ. Απαραίτθτθ κρίνεται θ εφαρμογι ενόσ ενιαίου
μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ για όλα τα νοςοκομειακά φαρμακεία τθσ χϊρασ και τθν ειςαγωγι
ςφγχρονων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και χοριγθςθσ φαρμάκων

Ο ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΟΤ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ
Αρμοδιότθτεσ :Επιςτθμονικζσ - Διαχειριςτικζσ - Διοικθτικζσ Ραροχι Υπθρεςιϊν – Πχι απλι διακίνθςθ ειδϊν
Το Φαρμακευτικό Τμιμα είναι «Τμιμα – Ρυρινασ» του Νοςοκομείου
•
•
•
•
•

Συνεργάηεται κακθμερινά με όλεσ τισ υπθρεςίεσ & τα τμιματα του νοςοκομείου
Εξυπθρετεί εςωτερικοφσ & εξωτερικοφσ αςκενείσ, με τθν εκτζλεςθ ςυνταγϊν, τθ χοριγθςθ
επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν για τθ δράςθ, το τρόπο χοριγθςθσ, τθν αντιμετϊπιςθ
παρενεργειϊν των φαρμάκων
Δίνει ςτοιχεία για επιςτθμονικά & οικονομικά ερωτιματα που προζρχονται από το Δ.Σ.
του νοςοκομείου, τθν Υ.Ρ.Ε, το Υ.Υ.Κ.ΑΛ. ενϊ παράλλθλα εξοικονομεί πολφτιμουσ πόρουσ
με τθν ορκι εφαρμογι ςυςτιματοσ φαρμακοοικονομικισ πολιτικισ.
Το επιςτθμονικό του προςωπικό ςυμβάλλει ουςιαςτικά με τθ ςυμμετοχι του ςτισ
Επιτροπζσ Φαρμάκων, Φαρμακοεπαγρφπνθςθσ, Λοιμϊξεων, Εκπαίδευςθσ του
ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ
Μπορεί να εξαςφαλίςει τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν διακίνθςθ
των φαρμάκων κλινικϊν μελετϊν ςφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία

Ο ςφγχρονοσ ρόλοσ των Νοςοκομειακϊν Φαρμακοποιϊν
Η Νοςοκομειακι Φαρμακευτικι Φροντίδα
•

Φαρμακευτικι Φροντίδα είναι : θ παροχι φαρμακοκεραπείασ με ςκοπό τθν
επίτευξθ ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων *ςτόχοι+ που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα
ηωισ του αςκενοφσ
Οι ςτόχοι αυτοί είναι : θ κεραπεία τθσ αςκζνειασ, θ εξαφάνιςθ ι μείωςθ των
προβλθμάτων, θ διακοπι ι θ επιβράδυνςθ τθσ πακολογικισ διαδικαςίασ και θ
πρόλθψθ τθσ αςκζνειασ ι τθσ ςυμπτωματολογίασ».
Δφο είναι τα μοντζλα τθ Φαρμακευτικισ Φροντίδασ :
• Η Σφαιρικι Φαρμακευτικι Φροντίδα (Comprehensive Pharmaceutical Care), ςτθν
οποία ο φαρμακοποιόσ αναλαμβάνει τθν παροχι φροντίδασ προσ όλουσ τουσ
αςκενείσ που επικυμοφν να ωφελθκοφν από αυτι, ανεξάρτθτα από τθν αςκζνεια
τουσ και τθν φαρμακοκεραπεία που ακολουκοφν και
• Η Εςτιαςμζνθ Φαρμακευτικι Φροντίδα (Disease- Oriented Pharmaceutical Care),
ςτθν οποία ο Φαρμακοποιόσ παρζχει φαρμακευτικι φροντίδα ςε αςκενείσ που
υποφζρουν από ςυγκεκριμζνεσ αςκζνειεσ (διαβιτθσ, άςκμα κά.) οι οποίεσ
απαιτοφν τθν χριςθ φαρμάκων για μεγάλα χρονικά διαςτιματα, πικανά για όλθ
τθν διάρκεια ηωισ του αςκενι.

ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ
Αποςτολι του Νοςοκομειακοφ Φαρμακοποιοφ αποτελεί : θ διαχείριςθ του
φαρμάκου ςε επίπεδο νοςοκομείου εξαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια και
τθν ποιότθτα όλων των διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με αυτό και οι
οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ποιότθτα του αποτελζςματοσ για τον
νοςθλευόμενο αςκενι.
Πρζπει ζτςι να εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ των 7 «ςωςτϊν»:
- ςωςτόσ αςθενήσ,
- ςωςτή δόςη, ςωςτή οδόσ χορήγηςησ,
- ςωςτόσ χρόνοσ,
- ςωςτό φάρμακο με την
- ςωςτή πληροφόρηςη και τεκμηρίωςη.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ
ΜΕΩ ΣΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ
•

Τα φαρμακευτικά τμιματα των νοςοκομείων χορθγοφν φάρμακα και ςε εξωτερικοφσ
αςκενείσ οριςμζνων κατθγοριϊν, όπωσ άποροι, αναςφάλιςτοι, πολιτικοί πρόςφυγεσ κλπ
αφενόσ & αφετζρου ςε αςκενείσ ταμείων χορθγοφν μζροσ των λεγόμενων
«νοςοκομειακϊν – κρατικϊν» φαρμάκων (ακριβά φάρμακα ειδικϊν ςυνκθκϊν)

•

Και για τισ δφο κατθγορίεσ αςκενϊν ο Νοςοκομειακόσ Φαρμακοποιόσ αναπτφςςει τον
«προνοιακό» του ρόλο ενϊ παράλλθλα αποτελεί και τον εγγυθτι τθσ ορκισ διαχείριςθσ
για τα κατεξοχιν ακριβά νοςοκομειακά ςκευάςματα

•

Από τουσ Φαρμακοποιοφσ του Νοςοκομείου γίνεται ςοβαρόσ ζλεγχοσ για τθ χοριγθςθ
των φαρμάκων ςε αυτοφσ τουσ αςκενείσ ϊςτε να μθν υπερχρεϊνεται το Νοςοκομείο και
θ Δθμόςια Υγεία εν γζνει.

•

Ο - με γεωμετρικι πρόοδο - αυξανόμενοσ αρικμόσ των αςκενϊν αυτϊν πρζπει να μασ
προβλθματίηει γιατί το ελάχιςτο προςωπικό που υπθρετεί ςτα Φ.Τ. των νοςοκομείων
αντιμετωπίηει ςοβαρότατο πρόβλθμα ςτθν εξυπθρζτθςι τουσ.

Ο ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ
ΣΑ ΟΦΕΛΗ…
Ο Νοςοκομειακόσ Φαρμακοποιόσ με τισ γνϊςεισ & τθν εμπειρία του μπορεί:
1.

Να εξαςφαλίςει άμεςθ & αςφαλι φαρμακευτικι αγωγι για τουσ αςκενείσ
- Επάρκεια απαραίτθτων φαρμάκων
- Ρλιρθσ ζλεγχοσ ςυνταγϊν
- Σαφι & τακτικι Ενθμζρωςθ όλων των επαγγελματιϊν υγείασ του Νοςοκομείου για το
τρόπο φφλαξθσ, παραςκευισ & χοριγθςθσ διαφόρων φαρμάκων )

2.

Να εξαςφαλίςει οικονομικά οφζλθ για το Νοςοκομείο

- Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ για επίτευξθ φαρμακοοικονομικισ πολιτικισ του
Νοςοκομείου/Επιτροπι Φαρμάκων, Νοςοκομειακό Συνταγολόγιο, Επιδθμιολογικά &
Στατιςτικά δεδομζνα
- Χοριγθςθ φαρμάκων βάςει των εγκεκριμζνων από τον Ε.Ο.Φ. ενδείξεων /εξαςφαλίηει ζτςι
τθν αποχρζωςθ των εκτόσ κλειςτοφ νοςθλίου φαρμάκων
- Ενθμζρωςθ των ιατρϊν για τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ που πρζπει να τθροφνται προσ
εκτζλεςθ μιασ ςυνταγισ
- Φροντίδα για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν ορκισ διαχείριςθσ φαρμάκων ( π.χ. επιςτροφζσ από
τα τμιματα & επιςτροφζσ προσ τουσ προμθκευτζσ)

Ο ΕΡΙΤΕΛΙΚΟΣ ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΜΑΚΟΡΟΙΟΥ
ΤΑ ΟΦΕΛΗ…
ΟΙ ΕΚΚΕΜΟΤΗΤΕΣ ….
Ο Νοςοκομειακόσ Φαρμακοποιόσ
με τισ γνϊςεισ & τθν εμπειρία του μπορεί να προςφζρει δραςτικά ςε :
1.

Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ μζςω νζων τεχνολογικϊν υποδομϊν

2.

Άμεςθ- αςφαλι- οικονομικι εξυπθρζτθςθ των αςκενϊν μζςα από τεκμθριωμζνεσ
κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ

3.

Κζρδοσ για τον πολίτθ και το κράτοσ μζςα από ζνα ολοκλθρωμζνο και πιςτοποιθμζνο
ςφςτθμα διαχείρθςθσ

Αυτό που εκκρεμεί είναι το νομοκετικό πλαίςιο που κα κακορίςει τισ υποχρεωτικζσ -διαδικαςίεσ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ με τθ διακίνθςθ
του φαρμάκου αλλά και τον αναγκαίο εκςυγχρονιςμό ςτθ λειτουργία των
Νοςοκομειακϊν Φαρμακείων

•
•
•
•
•
•

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΣΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ΕΝΔΙΑΦΕΟΝ ΑΡΟ ΤΗ ΡΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΙΣ (ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΥΘΜΙΣΕΙΣ)
ΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΜΑΚΟΡΟΙΩΝ ( ΝΕΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟ ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ Φ.Τ.)
ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΦΑΜΑΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ( ΕΝΙΑΙΟ ΡΛΑΙΣΙΟ – ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / Είναι ςε εξζλιξθ)
ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ [Είναι ςε εξζλιξθ ????+
ΕΝΕΓΟΡΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΙΤΟΡΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ *ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΑ ΡΩΤΟΚΟΛΛΑΦΑΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ+
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (GUIDE LINES)

•

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ- ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΑΜΑΚΟΡΟΙΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΑΜΑΚΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΡ)

•

ΣΥΝΕΧIZOMENH ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΦΑΜΑΚΟΥ

•

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ

ΖΚΔΡΑ …

Και πάλι όλες οι εσρωπαϊκές τώρες καλπάζοσν και
εμείς ακολοσθούμε με ρσθμούς τοσρκοκρατίας.
• Οι ευκαιρίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι περιοριςμζνεσ και
απευκφνονται κυρίωσ ςε εκείνουσ που μποροφν να πάνε ςτο εξωτερικό.
• Οι ευκαιρίεσ για μια διαφορετικι καριζρα μζςα ςτο νοςοκομείο (ςε
εργαςτιρια ι ςε προγράμματα ι ςε μελζτεσ φαρμακοοικονομικζσ, κ.λ.π.)
είναι εξ ίςου ι ακόμθ περιςςότερο περιοριςμζνεσ.
• Η γνωςτι ηζςθ για πράγματα ποιο προωκθμζνα από κάποιουσ
προικιςμζνουσ φαρμακοποιοφσ, προςκροφει ςχεδόν πάντα ςτθν άρνθςθ
για ςυνεργαςία όςων είτε δεν κατανοοφν είτε δεν κζλουν να
κατανοιςουν .

ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΑ - ΑΓΤΛΑΚΗΔ
• Σο βαςικότερο όμωσ πρόβλθμα είναι θ δυνατότθτα ι θ κζλθςθ ι ακόμθ
και θ ικανότθτα τθσ Κεντρικισ αλλά και τθσ αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ να
καταλάβει πόςο ςθμαντικό είναι για ζνα νοςοκομείο να ζχει ζνα ςωςτά
οργανωμζνο και ςτελεχωμζνο μεγάλο φαρμακείο, με διαφορετικά
τμιματα και μονάδεσ, με προςωπικό που εξελίςςεται επιςτθμονικά και
που μπορεί να αντιμετωπίςει κάκε πρόβλθμα κεραπευτικισ αγωγισ με
τον καλλίτερο τρόπο.
• Σο αποτζλεςμα αυτισ τθσ αδυναμίασ είναι το φαινόμενο του μικροφ
φαρμακείου, που δεν ακολουκεί τθν εξζλιξθ του υπόλοιπου νοςοκομείου,
το λίγο προςωπικό, το ανεκπαίδευτο, το γεραςμζνο, το απρόκυμο να
αντιμετωπίςει τισ νζεσ προκλιςεισ γιατί ζχει εξουκενωκεί από τθ
γραφειοκρατία και τθν κακθμερινότθτα.

Σι σσμβαίνει σήμερα :
• τα Δθμόςια νοςοκομεία διακινοφνται φάρμακα αξίασ 2 δισ ςε τιμζσ
2009, από 240 νοςοκομειακοφσ φαρμακοποιοφσ.
• τα ίδια νοςοκομεία πριν 10 χρόνια 310 νοςοκομειακοί φαρμακοποιοί
διαχειρίηονταν φάρμακα αξίασ 484 εκατ € . Δθλαδι ζνα ςϊμα κατά 10%
μεγαλφτερο διαχειριηόταν το ¼ τθσ αξίασ των φαρμάκων.
• Αυτό το μζγεκοσ από μόνο του καταδεικνφει αυτό που είπα ποιο πριν για
τθν αδυναμία τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Αν μάλιςτα ςυνυπολογίςουμε και
το γεγονόσ ότι θ νοςοκομειακι φαρμακευτικι δαπάνθ ςυμβάλει κατά
35% κατά μζςο όρο ςτθν αφξθςθ του χρζουσ των νοςοκομείων, τότε είναι
μονόδρομοσ να καταλιξουμε ςτο αυταπόδεικτο : ςωςτά οργανωμζνο,
ςτελεχωμζνο και εκπαιδευμζνο φαρμακείο οδθγεί ςε ζλεγχο τθσ
κατανάλωςθσ.

Σι σσμβαίνει σήμερα :
• Δεν είναι όμωσ μόνο το κζμα τθσ ςτελζχωςθσ αλλά και τθσ οργάνωςθσ.
• Σο νοςοκομειακό φαρμακείο ςτα Δθμόςια νοςοκομεία τθσ χϊρασ μασ
ζχουν οργανωκεί με ζναν τρόπο που απευκφνεται ςτον
ενδονοςοκομειακό αςκενι. Από το 1992 , που ξεκίνθςε για πρϊτθ φορά θ
παροχι φαρμάκων ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ, μζχρι ςιμερα, ζχουν
προςτεκεί δεκάδεσ κατθγορίεσ δικαιοφχων γεγονόσ που ζχει
αποςυντονίςει τθ λειτουργία των νοςοκομειακϊν φαρμακείων.
• Θα μποροφςαμε ςτον κατάλογο των ενδογενϊν και εξωγενϊν
παραγόντων, που επθρεάηουν αρνθτικά τθν πορεία τθσ νοςοκομειακισ
φαρμακευτικισ ςτθ χϊρα μασ, να προςκζςουμε μια λίςτα με δεκάδεσ
ςθμεία αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο τθσ ςθμερινισ ςυηιτθςθσ.

Σι σσμβαίνει σήμερα :
• Είναι απαραίτθτο να κατανοιςουμε πόςο ςθμαντικι είναι θ αποςτολι
του νοςοκομειακοφ φαρμακοποιοφ για τθν αςφάλεια, τθν ποιότθτα και
τθν οικονομία των κεραπειϊν. Πόςο ςθμαντικι είναι θ εξειδίκευςθ, θ
ςυνεχισ εκπαίδευςθ και επιςτθμονικι επάρκεια του προςωπικοφ.
• Πόςο απαραίτθτθ είναι θ ςωςτι οργάνωςθ και θ εγκατάςταςθ
ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.

Σι σσμβαίνει σήμερα :
• Πριν 2 χρόνια, το Τ.Τ.Κ.Α. κατάλαβε ξαφνικά ότι για να ελζγξει τισ
φαρμακευτικζσ δαπάνεσ ςτα νοςοκομεία χρειάηεται τθν απόλυτθ
ςυνεργαςία του νοςοκομειακοφ φαρμακείου.
• Πιςτεφουμε και ελπίηουμε να μθν είναι και αυτό ζνα ακόμθ «Ελλθνικό
καφμα» των δφο μθνϊν αλλά μια νζα ευκαιρία.

ΛΟΟΘΟΚΔΗΑΘΖ ΦΑΡΚΑΘΔΤΣΗΘΖ
ΘΕΣΜΙΚΟ
ΡΛΑΙΣΙΟ

ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ
(FIP)
ΕΥΩΡΗ
(EAHP)

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΡΟΔΟΜΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΠΟ ΠΛΗΡΕ
ΕΩ
ΑΝΤΠΑΡΚΣΟ

ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΕΩ
ΑΝΤΠΑΡΚΣΗ

ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ
ΕΩ
ΑΝΤΠΑΡΚΣΗ

ΑΠΟ ΠΛΗΡΕΙ
ΕΩ
ΑΝΤΠΑΡΚΣΕ

ΠΛΗΡΕ ΣΟΝ
ΒΟΡΡΑ,
ΕΛΛΕΙΜΑΣΙΚΟ
ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΗ ΣΟΝ ΒΟΡΡΑ,
ΕΛΛΕΙΜΑΣΙΚΗ
ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΗ ΣΟΝ
ΒΟΡΡΑ,
ΕΛΛΕΙΜΑΣΙΚΗ
ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΕΙ ΣΟΝ
ΒΟΡΡΑ,
ΕΛΛΕΙΜΑΣΙΚΕ
ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΑ

ΜΕ ΚΕΝΑ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕ
ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ

ΑΝΤΠΑΡΚΣΗ

ΣΑ
ΠΑΡΓΑΝΑ

ΛΟΟΘΟΚΔΗΑΘΖ ΦΑΡΚΑΘΔΤΣΗΘΖ
Μορφοποίθςθ,
παραςκευι και
διανομι φαρμάκων
Ζλεγχοσ τθσ χριςθσ
των φαρμάκων ςτο
νοςοκομείο
Φαρμακοκεραπεία
των αςκενϊν
Διαχείριςθ
Φαρμακείου
Υπθρεςία
Φαρμακευτικισ
Ενθμζρωςθσ

FIP

EAHP

ΕΛΛΑΔΑ













ΚΥΙΩΣ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΡΑΝΙΑ
ΣΡΑΝΙΑ


ΣΡΑΝΙΑ

Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are achangin'.
Bob Dylan, 1964

Μαδεπηείηε, όπνπ θαη
θη αλ είζηε
Καη παξαδερζείηε όηη
ηα λεξά ζεθώζεθαλ
Καη απνδερζείηε όηη
ζύληνκα ζα
βξαρείηε.
Αλ αμίδεη λα ζσζείηε
Αξρίζηε λα
θνιπκπάηε
Αιιηώο ζα
βνπιηάμεηε ζαλ
πέηξεο
ΓΘΑΤΘ ΟΘ ΚΑΘΡΟΘ
ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ

ΤΕΖΣΖΖ
ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ
ΤΠΟΔΟΜΕ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ

•
ΥΡΕΘΑΖΟΜΑΣΕ ΝΟΟΙΟΜΕΘΑΙΟΤ ΦΑΡΜΑΙΟΠΟΘΟΤ ;
•
ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΑΞΘΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΗ
ΝΟΟΙΟΜΕΘΑΙΗ ΦΑΡΜΑΙΕΤΣΘΙΗ ;
Η γλώκε ζαο
κεηξάεη…
Αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ζαο …….
Ρθγι : www.pharm.auth.gr

