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Zakaj smo začeli delati drugače  
 

 

 Razvojna naloga Kakovostnega predpisovanja zdravil (od maja 
2011 možnost dostopa do 8 kazalnikov kakovosti) 

 

 Nizozemske izkušnje (Pharmaceutical Therapeutic Audit Meetings) 

 Redna srečanja splošnih zdravnikov in farmacevtov s ciljem izboljšanja 
kakovosti predpisovanja 

 1992 uvedene po vsej državi 

 

 OE Murska Sobota:  

 Najvišji odstotek polifarmakoterapije  

 Zelo aktivni klinični farmacevti 



Opis dobre prakse: 
Optimiziranje zdravljenja z zdravili 

Farmacevtski 

Svetovalec: 

 

 

-Se pogovori z bolnikom 

 

-Izdela farmakoterapijski 

  pregled 

Zdravnik: 

 

-Napoti bolnika 

 

 

 

 

 

 

 

-V dogovoru z bolnikom 

  prilagodi zdravljenje z 

  zdravili 
Redni sestanki skupin kakovostnega predpisovanja zdravil 



Namen in cilji razvojne naloge 

 Namen RN – Izboljšati varnost in učinkovitost zdravljenja z 

zdravili 

 

 Cilji RN – Več praktično uporabnega znanja na področju 

farmakoterapije: 

 Sistematičen pregled manj primernih zdravil za starejše 

bolnike (splošno) 

 Sistematičen pregled farmakoterapije bolnikov s 

polifarmakoterapijo (primeri) 

 

 Cilji RN – Počasnejše naraščanje polifarmakoterapije 

 

 

 



Izkušnje, rezultati dobre prakse 

 

   
 
 Ugotovitve farmakoterapijskih pregledov – najdene interakcije 

 

 Mnenje zdravnikov v območni enoti Murska Sobota in 

Zdravstvenem domu Ljubljana 

 

 Posredni podatki o izkušnjah bolnikov 

 



Nekaj ugotovitev farmakoterapijskih 
pregledov 

 Prvi del – november 2012 do marec 2014 

 OE Murska Sobota: 220 X-interakcij, 1384 D-interakcij (878 FTP) 

 Drugi del – april do december 2014 

 OE Murska Sobota: 111 X-interakcij, 733 D-interakcij (432 FTP) 

 ZDL: 410 X-interakcij, 2522 D-interakcij (991 FTP) 

 

 Od novembra 2012 do decembra 2014 v 2301 FTP 

 741 X-interakcij in 4639 D-interakcij 

 

 

Legenda: X- interakcija = hkratno predpisovanje je kontraindicirano (LexiComp) 

                D-interakcija = klinično pomembna interakcija med           

                                        učinkovinama (LexiComp) 

 

 



Razlogi za udeležbo na sestankih SKPZ 2. del OE MS  



Ocena farmakoterapijskih pregledov 2. del OE MS  

 Povprečna ocena po  5 stopenjski Likertovi lestvici: 1 – trditev ne 

velja nič, 5 – trditev povsem velja 



Nadaljevanje sestankov SKPZ 2. del OE MS    

 Sestanki SKPZ naj se nadaljujejo 



Nadaljevanje ambulant farmacevtskega svetovalca 
2. del OE MS 

 Ambulante farmacevtskega svetovalca naj se nadaljujejo 



Nadaljevanje sestankov SKPZ ZDL (n = 54) 

 Sestanki SKPZ naj se nadaljujejo 



Nadaljevanje ambulant farmacevtskega svetovalca 
ZDL (n = 54) 

 Ambulante farmacevtskega svetovalca naj se nadaljujejo 



Zanimivost 

Od začetnega sestanka do prve in druge predstavitve v     

Splošni bolnišnici Murska Sobota 



Sporočilo slušateljem 

 Pripravljenost kliničnih farmacevtov in zdravnikov za 
sodelovanje 

 

 Največja ovira med RN: 

 Praktikalije: pošiljanje/naročanje bolnikov   

 Premostitev: odgovorna oseba, ki je za to delo zavzeta 

 

 Dobre razvojne rešitve znamo narediti tudi doma 

 
 
  



Hvala za pozornost! 


