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Имплементација на
клиничко-фармацевтски услуги
во секојдневната пракса
Доц. Д-р Александра Капедановска Несторовска,
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ФАРМАЦЕВТСКА ГРИЖА
основа на клиничко фармацевтските услуги
КЛИНИЧКО ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГA
➢ Активност или сет на активности
✓ превземени, организирани и спроведени од фармацевт
✓ во соработка со пациент и/или здравствен работник
✓ со примена на специфични знаења и вештини на фармацевтот / здравствениот работник
✓ насочени кон оптимизација на процесот на грижа
✓ со цел да се подобрат здравствените исходи и вредноста на здравствената грижа

Moullin JC, Sabater-Hernández D, Fernandez-Llimos F, Benrimoj SI.
Defining professional pharmacy services.
Res Social Adm Pharm. 2013 Nov-Dec;9(6):989-95
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КЛИНИЧКО ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА
• БЕЗ КОНСЕНЗУС
– тип на клиничко фармацевтски услуги обезбедени во делот на фармацевтската грижа
• Отсуство на дефиниран сет на Клиничко Фармацевтски Услуги (КФУ)
– непречено достапни за сите пациенти
– без разлика на нивото на здравствена грижа
• Поединечни КФУ се развиени на сопствена иницијатива
– не на национални и регионални планови, легислатива и регулатива
• Фармацевтот има одговорност единствено за:
– снабдување лекови
– дистрибуција лекови
– издавање лекови
– продавање на лекови
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ПОТЕНЦИЈАЛ НА ФАРМАЦЕВТСКАТА ПРОФЕСИЈА
• ИНТЕГРИРАН СЕРВИС ВО СИСТЕМ ЗА ДИРЕКТНА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА
• СПЕЦИФИЧНИ КЛИНИЧКО ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ
– позитивно влијаат на здравствените исходи
– ке им бидат достапни на сите пациентите во здравствниот систем
• ДОЛГОТРАЈНО ПЛАНИРАЊЕ (LONG TERM PLANNING)
– расположливи ресурси на работна сила
– потреби за тренинг и едукација на фармацевтски кадар
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КЛИНИЧКО ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ

ИДЕНТИФИКАЦИ
ЈА

ПЛАНИРА
ЊЕ

ИМПЛЕМЕНТАЦ
ИЈА
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КЛИНИЧКО ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ

• Основни здравствени исходи:

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

–
–
–
–
–

намалување на стапка на морталитет
намалување на трошок поврзан со терапија
намалување на вкупен трошок поврзан со грижа,
намалување на време на хоспитализација
намалување на медицински грешки

• Позитивни финансиски резултати
✓ Внимателна селекција
• Темелена на факти, не на мислења (evidence vs. opinion)
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ОСНОВНИ КЛИНИЧКО ФАРМАЦЕВТСКИ УСЛУГИ
Потреба за зголемување на фармацевтскиот кадар =МИНИМАЛНА
•
•
•
•
•

Информации за лекови (Drug information),
Менаџмент на несакани реакции на лекови (ADR management),
Менаџмент на протокол на терапија (drug management protocol),
Визита (medical roounds) (само во клинички/болнички услови)
Креирање на историја на медикаментозна терапија (admission drug histories ).
1. Подобрување на безбедноста на пациентот

ЦЕЛ

2. Оптимизација на фармакотерапија
3. Оправдување на трошокот поврзан со терапија

4. Подобрување на придржување кон терапија
Скопје, 5.6.2017

1.

ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПАЦИЕНТОТ

• Минимизација на ризикот за појава на несакани реакции /настани на лекови
– лекови со тесен терапевтски индекс
• Минимизација на медицински грешки
– систем за следење на употреба на лекови

✓
✓
✓
✓

Најдобра основа за воведување на КФУ
Може веднаш да демонстрира бенефит
Последователно, за мерење на исходите на специфичните интервенции
Солидна основа за генерирање на други типови на КФУ-придржување кон терапија
Следење и мониторинг на НРЛ (Adverse Drug Events Мonitoring);
Менаџмент на грешки со терапија (Drug error management)

➢ Идентификација на т.н”лек со висок ризик”
➢ Евалуација на употреба на лек (DRUG USE EVALUATION).
➢ Идентификација на специфичните проблеми за кои е потребно планирање и имплементација на КФУ
• аминогликозид- индуцирана нефротоксичност и варфарин асоцирани крварења
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2.

ОПТИМИЗАЦИЈА НА ФАРМАКОТЕРАПИЈА
НЕ ПРАВИ ШТЕТА
(”first do no harm”)

✓
✓
✓
✓

ОПТИМИЗИРАЈ ЈА ГРИЖАТА
(”optimize the care being provided”)

Скрининг на ризик за интеракции меѓу лековите
Евалуација на трошок поврзан со терапијата
Ревидирање на доза и режим на дозирање
Избор на лек

• Визита заедно со лекарите
• Клинички тимови - интензивна нега, менаџмент на болка, палијативна грижа
• Фармакотерапија на амбулантно третираните, хронични пациенти
(хиперлипидемија, диабетес, астма, гојазност, пушење)
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3.

ОПРАВДAНОСТ НА ТРОШОКОТ
• Намалување на трошоците преку:
– Ревидирање на клинички протоколи и болничка листа на лекови
– Менаџмент на употреба на лекови (drug use management).
✓ Програм на фармако терапевтска заменливост
• Анализа на клиничките аспекти на меѓусебна заменливост
• Процена на оправданоста на автоматска субституција
• Специфични планови за имплементација на заменливоста
o Механизам на заменловост - соодветствува на институцијата и типот на терапијата
✓ Анализа на трошок – бенефит и трошок -ефикасност
✓ Стратегии за оптимизација на искористување на терапија
✓ Програми за превенција на болести и одржување на здравје
• извештаи и поставените цели на Healthy people 2020, СЗО
• Национални стратегии
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ПЛАНИРАЊЕ
на клиничко фармацевтска услуга
■ флексибилност и подготвеност за модифицирање на планот
■ специфично дизајниран да соодветствува на здравствена институција

•

Мисија, визија и стратешко делување на здравствената институцијата и здравствениот систем
• Утврдени цели, моментални услуги кои ги нуди и услуги кои планира да ги воведе
Скопје, 5.6.2017

ПРЕДИЗВИЦИ/ БАРИЕРИ

Скопје, 5.6.2017

ЛЕКАР - ЛИДЕР
•
•
•
•
•
•

Предизвик во амбуланти, болници, клиники
Влијателни лекари, најголем прием на пациенти
Докажан експерт и почитуван стручњак
Искуство на добра соработка
Има интерес од или удел во КФУ
Формална професионална соработка, облик на писмено/усно известување

Пр. Индивидуализација на антибиотска терапија
✓ Идентификација на експерт за инфетивни болести
• Помош во креирање на протоколот,
• присутен на состаноците на ФТ комитети кога ке се презентира протоколот,
• помош во давање на одговор на прашањата поврзани со протоколот
• ќе ја побара услугата за своите пациенти при оправдана индикација.
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ФАРМАЦЕВТСКА ЕКСПЕРТИЗА
• Фармацевтот може да ги прошири своите знаења паралелно со развојот на КФУ
• Степенот на потребна клиничка експертиза може да варира од типот на КФУ
Пр. Брз одговор при срцев удар (cardiac arrest response service)
✓ напреден курс за подршка на пациент при срцев удар = основно ниво на познавање од областа
✓ тренинг заснован на стандарден протокол
✓ не налага долго време за стекнување на основни знаења и вештини

Пр. Интензивна нега и реанимација-предизвик за фармацевт без искуство
• Центри на континуирна едукација и стручните здруженија - програми за тренинг на
фармацевтите за хронични болести (диабетес, астма, хиперлипидемија и антикоагулација)
• Aлатка за проценка на компетентноста, посебно во услови каде повеќе фармацевти ке бидат
вклучени во обезбедување на истата.

Неусогласеност помеѓу можностите и барањата = НЕУСПЕХ
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ПЛАН ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

КЛИНИЧКИ ПРОТОКОЛ
Идентификација на целна група на пациенти
• дијагноза на болест или терапија со лекови
• примена на болничките/ амбулантските информатички системи / одел за прием на пациенти
• процесот на известување / упатување на пациентите до фармацевтот

Клинички компоненти на фармацевтската услуга
• медицина и фармација базирани доказ, засновани на национално прифатени водичи
• фармацевтски активности (проценка на терапија, план за интервенции), посакуван исход

Обезбедување на услугата
• кога, како и од кого
• часовите и начинот (механизмот) на обезбедување на услугата (дневна, минимална или на повик нокта/викендите/празниците)
• барања за компетентност на провајдерот на услугата

Комуникација/Документација
• Специфики во однос на начинот на споделување на информациите од фармацевтските интервенции

Проценка на исходите
• Императив доколку се прифати услугата
• Детален опис на начин на мониторинг и евалуација на исход
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ПРЕПОРАКИ и ОДОБРЕНИЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

ЗДРАВСТВЕНИ
ВЛАСТИ
МЕНАЏЕРСКИ ТИМ
ВО ЗДРАВСТВЕНА
ИНСТИТУЦИЈА
ФАРМАЦЕВТСКО ТЕРАПЕВТСКИТЕ
КОМИТЕТИ

СТРУЧНИ ЗДРУЖЕНИЈА
И АСОЦИЈАЦИИ
(МФД, ФК)
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ДОГОВОР ЗА КОЛАБОРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ НА ТЕРАПИЈА СО ЛЕКОВИ
COLABORATIVE DRUG THERAPY MANAGMENT AGREEMENT
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
на клиничко фармацевтска услуга
Пилот студија на услугата
Промоција после
успешна пилот студија
Планирање за начинот на
комуницирање на информациите
Развој на практичен систем за
документирање и следење
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
на клиничко фармацевтска услуга
Пилот студија на услугата

•

Промоција после
Фармацевтите - да стекнат искуство со новите одговорности
успешна пилот студија

• Лекарите – да го разберат процесот и воочат иницијалните исходите

Планирање за начинот на
комуницирање на информациите

• Можност за унапредување на процесите

• Реална проценка на потребното време и енергија за реализација

Развој на
• Добро планирана и внимателно спроведена

практичен систем за
документирање и следење
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
на клиничко фармацевтска услуга
Пилот студија на услугата
Промоција после
успешна пилот студија
• Неопходна за поширока имплементација
•

Планирање за начинот на
комуницирање
назаинформациите
Едукација и советување
здравствени работнници

• Едукација и рекламирање кај пациентите во аптеките
–

Развој на практичен систем за
новости, постери, џебни водичи, e- mail известувања
документирање и следење

• Промоција се до финална реализација на програмата
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Планирање за начинот на комуницирање на
информациите
• Професионална, ЈАСНА, ПИШАНА комуникација= белешка, извештај
– Форматот на белешката - дел од презентираниот клинички протокол

Недостатоци
• Погрешно толкувана
• Ограниченост во наведување на сите
релевантни информации
• Нема можност за моментален
одговор или прашања

Предности
• Лекарот не се вознемирува во тек на
прием и преглед на пациенти
• Официјален документ за
понатамошна интервенција
• Доказ за реализирана услуга
• Регулаторна рамка за фармацевтска
белешка во медицинско досие

Развој на систем за документирање и следење

•
•
•
•
•
•

Документирање на податоците мора да започне пред имплементација
Мониторирње на процесот на имплементација
Мерење на резултатите од имплементираната услуга
Идентификација на резултантните клинички и финансиски исходи
Презентирање на податоците пред одобрувачите на имплементација на услугата
Податоците треба да
✓ корелираат со целите посочени во планот за имплементација
✓ оправдаат имплементацијата.
• Модификација на методот на документирање и следење
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СТЕПЕН НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

✓

Фармацевтот треба да знае
Кои се очекувањата на останатите здравствени работници

✓

Колкава е нивната подготвеност за прифаќање во тимот

➢

ЦЕЛ НА
АНАЛИЗАТА

Процена на потребата од клиничко фармацевтски услуги
во Р. Македонија

▪ Обсервациона студија (мај 2016 година - ноември 2016 година)
▪ Вкупно 90 здравствен работник (лекари и медицински сестри)
▪ Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија
▪ Универзитетска клиника за хематологија
▪ Универзитетска клиника за психијатрија, неврологија
▪ Болници од други градови
▪ Болница за респираторен болести - КОЗЛЕ
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▪ Анкетен прашалник (41 прашање)
▪ преглед и евалуација на литература како основа на дизајирање
▪ Демографски особини ( години на раб.искуство, квалификација, информираност за улога,
искуство на соработка со кл.фармацевт)
❖ ставови и бариери за имплементирање на клиничко фармацевтски услуги
❖ перцепција за моменталната улога на фармацевтот во здравствената институција
❖ очекувања
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РЕЗУЛТАТИ - Процена на потребата од клиничко фармацевтски услуги
1.

Здравствените работници (лекари и медицински сестри)
➢ позитивен став за улогата на фармацевти во здравствениот тим
➢ високи очекувања од фармацевтите во обезбедување на грижа за пациентите
➢ не се во можност да ги препознаат клиничките знаења и вештини
➢ фармацевтот е вклучен во набавка /дистрибуција/ издавање на терапија

2. Бенефит од вклучување на фармацевтот во грижата не е целосно препознаен
➢ одсуство на јасно дефинирана рамка за обврските и одговорностите

3. Појдовна точка за имплементирање на клиничко фармацевтската услуги
➢ едукација и советување на пациентите
➢ индивидуализација на терапија
➢ идентификација и спречување на несакани настани/реакции поврзани со лекови
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ЗАКЛУЧОК
• Голем број на прашања и предизвици
✓тренинг
✓акредитација
✓легислатива
✓регулатива
✓исплата за обезбедена
• Потребно е време за да се најдат најдобрите решенија

Клиничко фармацевтски услуги - КОГА ако не СЕГА
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Клиничко Фармацевтски Услуги
КОГА ако не СЕГА

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО
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