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Oskrba bolnika 

Opolnomočenje 
 ... proces, ki omogoča osebam, da povečajo nadzor nad lastnim življenjem in ki 

krepi zmožnost ljudi, da ukrepajo v zvezi z zadevami, ki jih sami prepoznajo kot 
pomembne. 

 

aktivno 
vključevanje v 

proces zdravljenja 

prevzemanje 
odgovornosti za 

svoje zdravje 

kakovostnejše in 
polnejše življenje 

Edukacija 



Polifarmakoterapija 

 
 Polifarmakoterapija je v porastu. 

 
 Poraba zdravil se v zadnjih petih letih povečuje povprečno za 3,7 % letno (v zadnjih 10   
      letih se je poraba povečala za > 50 %). (Recept, št. 1/2013) 

 
 V letu 2009 je bilo 8 ali več zdravil predpisanih 53.093 bolnikom. (Recept, št. 2/2009) 
 
 Le 50 % bolnikov jemlje zdravila v skladu z navodili.* 

 
 5,8 % bolnikov je hospitaliziranih zaradi neželenih učinkov zdravil** (V svetu so težave,  
      povezane z zdravili, vzrok za 7,1 % vseh hospitalizacij).*** 

 
 Podatki za leto 2007 kažejo, da letno zaradi težav povezanih z zdravili (28-29 milijonov)  
      ter zaradi neuporabljenih zdravil na  domu (6-7 milijonov) porabimo 34,5 milijonov  
      EUR.**** 
 

 
 

*        Brown M.T. et al., Medication Adherence: WHO Cares? Mayo Clin Proc. 2011 Apr; 86(4): 304–314.  
**      Brvar et al., The frequency of adverse drug reaction related admissions according to method of detection,  
           admission urgency and medical department specialty. BMC Clinical Pharmacology; May, 2009; 1-8. 
***    Preventable Drug-Related Hospital Admissions. The Annals of Pharmacotherapy, July - Avgust 2002 (36); 1238-48 
****  Sporočilo za javnost ZZZS: Raven varne in pravilne rabe zdravil se med uporabniki zdravil izboljšuje, Ljubljana, 2008 

 



Farmacevtska skrb 

Definicija 

 “Odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili za dosego pozitivnih končnih izidov, 
katerih namen je optimizirati bolnikovo kakovost življenja, povezano z zdravjem.” 

       (Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, ULRS št. 39/13.4.2006) 

Terapijski izidi 

Klinični izidi 
• Klinične posledice 

bolezni oz. zdravljenja 

• Preživetje/smrtnost 

• Bolehnost/obolevnost 

• Zlomi, vnetje, 
možganska kap, srčni 
infarkt,… 

Humanistični izidi 
• Z zdravjem povezana 

kakovost življenja 

• Zadovoljstvo bolnikov 

Ekonomski izidi 
•  Neposredni stroški 

•  Posredni stroški 

•  Neotipljivi stroški 



 svetovanje in informiranje o zdravljenju z zdravili, 

 

 

 

 

 
 
 

Vir: Developing pharmacy practice, A focus on patient care (Hand book-2006 edition)  

 

Farmacevtska skrb 



 

  spodbujanje k zdravljenju in zdravemu načinu življenja, 

  svetovanje glede optimalnega načina vključevanja samokontrole v vodenje bolezni, 

  svetovanje in informiranje o samozdravljenju, 

  pregled interakcij/pregled uporabe zdravil/farmakoterapijski pregled, 

  identifikacija, preprečevanje in reševanje z zdravili povezanih težav, 

  sodelovanje z osebnim zdravnikom in drugimi zdravstvenimi delavci. 

Farmacevtska skrb 



Farmacevtska skrb 



Lekarniške storitve 

Osebna kartica zdravil (OKZ) 



Lekarniške storitve 

Pregled uporabe zdravil (PUZ) in farmakoterapijski pregled (FP) 
 

   Storitvi optimizacije in racionalizacije uporabe zdravil. 

          →  Poudarek: pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja  

                zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil/pregled zdravljenja z zdravila s stališča preverjanja       

                prisotnosti klinično pomembnih interakcij.   

         →  Namen: izboljšati z zdravjem povezano kakovost bolnikovega življenja. 
 

  
 

   Storitev je sestavljena iz kombinacije ključnih elementov: 

•   zajem in vrednotenje informacij o uporabi zdravil in ostalih izdelkih/kliničnih podatkov, 

•   preverbe in ovrednotenja težav povezanih z zdravili (TPZ)/dejavnikov tveganja za TPZ, 

•   ukrepanje oz. obravnava bolnika, 

•   dokumentiranje storitve in obveščanje. 
 

 



Zaključek 

Program farmacevtske skrbi - tesno sodelovanje z bolnikom pri 
načrtovanju in spremljanju farmakoterapije z namenom izboljšanja 
rezultatov preko zmanjšanja težav, povezanih z zdravili oziroma 
zdravljenjem.  

 


