Lekarne Maribor

FARMACEVTSKE KOGNITIVNE STORITVE
Pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled

Stanislav Pišek, mag.farm., spec.
Lekarne Maribor

20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu,
12. in 13. oktober 2017, Ptuj

Dejstva:
- število oseb, ki imajo predpisanih 5 ali več zdravil v Sloveniji
narašča
• 15 zdravil in več - leta 2004 (954 oseb) – leta 2009 (2062 oseb)(1)
• med 2012 in 2014 št. oseb s polifarmakoterapijo
a) s 5 ali več zdravilnimi učinkovinami ↑ za 5,6%,
b) z 10 ali več učinkovinami ↑ za 10% (2).
- z večanjem števila predpisanih zdravil na pacienta, se povečuje
število izraženih klinično pomembnih interakcij med zdravili
Klinično pomembne interakcije med zdravili so možne:
- pri 7% bolnikov, če le-ti jemljejo od 6 do 10 zdravil,
- pri 40 % bolnikov, če le-ti jemljejo od 16 do 20 zdravil.
1. www.zzzs.si Bilten Recept št. 2/2009, 19. november 2009
2. Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Dejstva:
- z večanjem števila predpisanih zdravil na pacienta, se povečuje
število izraženih neželenih učinkov zdravil in posledično število
hospitalizacij
Raziskava v UKC Ljubljana - od tri do štiri odstotke vseh pregledov
na urgenci, kar predstavlja od 800 do 1.000 bolnikov letno, opravijo
prav zaradi neželenih učinkov zdravil.
- stroški hospitalizacij zaradi težav povezanih z zdravili strmo
naraščajo
Stroški hospitalizacij zaradi težav, povezanih z zdravili, ki bi jih lahko
preprečili, znašajo na letni ravni približno 25 milijonov evrov (3-4%
vseh hospitalizacij).(1)
1. strokovni posvet ‚Odgovorno predpisovanje zdravil‘ , september 2011

Dejstva:
- medsebojno zamenljiva zdravila, terapevtske skupine zdravil, obnovljivi
recepti, elektronski recepti ….
- novi pristopi zdravljenja, nova zdravila, staranje, polifarmakoterapija
- področje samozdravljenja je vedno bolj zahtevno
- odločitve sprejema pacient

Novi farmacevtski kognitivni storitvi:
- Pregled uporabe zdravil (PUZ)
- Farmakoterapijski pregled(FTP)
Lekarniška zbornica Slovenije (Komisija Skrbnik kompetenc)

Pregled uporabe
zdravil
(PUZ)

Pregled uporabe zdravil
Pregled uporabe zdravil (PUZ) je storitev optimizacije in
racionalizacije uporabe zdravil posameznega pacienta s ciljem
izboljšati oziroma vzdrževati pacientovo z zdravjem povezano
kakovost življenja, ki jo na podlagi informacij o uporabljenih
zdravilih in informacij, ki mu jih poda pacient oziroma skrbnik
pacienta, opravi magister farmacije s pridobljenimi ustreznimi
kompetencami.
CILJI:
- izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili
- izboljšati način uporabe zdravil
- izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili
- odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili
Posredno: izboljšanje kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanje
obremenitve zdravstvenega sistema in zmanjšanje odpadnih zdravil.

Pregled uporabe zdravil
Storitev je primarno namenjena pacientu z namenom
opolnomočenja pacienta pri zdravljenju z zdravili.

- osebam, ki imajo večje tveganje za težave povezane z zdravili:
polifarmakoterapija, kompleksen režim ali način uporabe, večje
tveganje za NU, slabo sodelovanje pacienta, več predpisovalcev,
pogoste spremembe terapije, odpust iz bolnišnice ….
- osebam, ki imajo posebne potrebe: osebe, ki imajo težave z
učenjem in razumevanjem, težave z zaznavo (vid, sluh), težave s
požiranjem, prehranske težave …

Potek pregleda uporabe zdravil
• Prepoznava primernega pacienta in povabilo k sodelovanju
• Pregled in ocena pridobljenih podatkov ter izpostavljene težave
• Pogovor s pacientom o zdravljenju z zdravili
- Izdelava osebne kartice zdravil
- Če je potrebno, obvestilo zdravniku, napotiti na FTP
• Spremljanje

Pregled uporabe zdravil – osebna kartica zdravil
OSEBNA KARTICA ZDRAVIL
Pripravljeno po dogovoru z bolnikom

IME IN PRIIMEK:

ROJEN/-A: 1954

ZDRAVILO

NASLOV:

DATUM IZPISA: 10. 4. 2017

ODMERJANJE
DODATNE INFORMACIJE O UPORABI

NAMEN UPORABE

1 tabl

1 URO PRED ZAJTRKOM

zmanjšanje izločanja želodčne kisline

ASPIRIN PROTECT 100 mg
acetilsalicilna kislina

1 tabl

POL URE PRED ZAJTRKOM

preprečevanje nastajanja krvnih strdkov

COAPROVEL 300/12,5 mg
irbesartan/hidroklortiazid

1 tabl

S HRANO ALI BREZ

zniževanje krvnega tlaka

CONCOR COR 2,5 mg
bisoprolol

1 tabl

S HRANO ALI BREZ

zniževanje srčne frekvence

DIAPREL MR 60 mg
gliklazid

1 tabl

MED OBROKOM

zdravljenje sladkorne bolezni

GLUCOPHAGE 850 mg
metforminijev klorid

1 tabl

1 tabl

MED ALI PO OBROKU

zdravljenje sladkorne bolezni

LERCAPRESS 20 mg
lerkanidipin

1 tabl

15 MINUT PRED OBROKOM

zniževanje krvnega tlaka

SORVASTA 10 mg
rosuvastatin

1 tabl

S HRANO ALI BREZ

zniževanje holesterola v krvi

učinkovina

ZJUTRAJ

NOLPAZA 20 mg
pantoprazol

OPOLDNE

ZVEČER

DRUGI IZDELKI: THIOGAMMA – za zdravljenje diabetične nevropatije

DRUGE INFORMACIJE: SVETUJEM DIETNO HRANO Z MANJ MAŠČOBAMI IN OGLJIKOVIMI HIDRATI, REDNO TELESNO AKTIVNOST. ODSVETUJEM PITJE ALKOHOLA IN JEMANJE PRIPRAVKOV, KI
VSEBUJEJO ALKOHOL.
PRIPRAVIL: Tomaž Zadravec mag. farm.

LEKARNA: POBREŽJE

TEL. ŠT. LEKARNE:02/4805440

E-NASLOV: lekarna.pobrezje@mb-lekarne.si

Pregled uporabe zdravil – primeri težav z zdravili

- hipoglikemija pri uporabi sulfonilsečnin
- neuporaba diuretika (delovno aktivni)
- nespečnost (antidepresiv zvečer)
- slabo vodena astma in KOPB, kljub redni uporabi zdravil
- podvajanje terapije in s tem povezani NU
- težave s prebavo (zaprtje, diareja)
- sočasna uporaba ginka in antikoagulantov
- predoziranje (zolpidem, analgetiki)

Farmakoterapijski
pregled
(FTP)

Farmakoterapijski pregled
Farmakoterapijski pregled (FTP) je storitev optimizacije in
racionalizacije zdravljenja z zdravili posameznega pacienta s
ciljem izboljšati oziroma vzdrževati njegovo z zdravjem
povezano kakovost življenja, ki jo na podlagi informacij o
predpisanih oziroma uporabljenih zdravilih ter vseh
relevantnih kliničnih informacij o pacientovem zdravstvenem
stanju in informacij, ki jih poda zdravnik in/ali pacient (oziroma
skrbnik pacienta), opravi magister farmacije specialist klinične
ali lekarniške farmacije z ustreznimi kompetencami.
Temelji na:
- prepoznavanju težav povezanih z zdravili
- ukrepih in priporočilih zdravniku

Farmakoterapijski pregled
Nekateri primeri pacientov s povečanim tveganjem za težave,
povezane z zdravili, pri katerih je priporočljiv farmakoterapijski
pregled:
• polifarmakoterapija,
• pogoste hospitalizacije,
• v terapiji imajo zdravila, ki so močni induktorji ali inhibitorji
encimskega sistema CYP450 in Pgp (P-glikoproteina),
• imajo ledvično ali jetrno insuficienco,
• zapleteni režimi uporabe zdravil ali več odmerkov zdravil na dan,
• uporaba zdravil z zahtevnejšim načinom uporabe (npr.
inhalacijska zdravila),
• jemljejo zdravila z velikim tveganjem za neželene dogodke,
• simptomi in znaki, ki nakazujejo na neželene učinke zdravil,

Farmakoterapijski pregled
Nekateri primeri pacientov s povečanim tveganjem za težave,
povezane z zdravili, pri katerih je priporočljiv farmakoterapijski
pregled:
• večje spremembe v režimu uporabe zdravil v zadnjih 3 mesecih ali
spremembe zdravil v zadnjih 12 mesecih,
• zdravila, ki jih je predpisalo več predpisovalcev,
• oskrbovanci domov starejših občanov,
• starejše osebe,
• pediatrični pacienti,…

Potek farmakoterapijskega pregleda
• napotitev z delovnim nalogom,
• pridobitev relevantnih kliničnih informacij:
- zdravstvena dokumentacija
- pogovor s pacientom
- pregled predpisanih zdravil glede na pričakovani odziv pri bolniku in ob

upoštevanju bolnikovih bolezni (npr. okvara ledvic, sladkorna bolezen)
- pregled predpisanih zdravil pri starostnikih glede na listo potencialno
neprimernih zdravil za starostnike
- pregled odmerkov predpisanih zdravil, njihovega števila in časa dajanja, tudi
glede na obroke hrane in ostala zdravila
- pregled predpisanih zdravil glede na medsebojno nezdružljivost ali slabo
združljivost ter glede na preobčutljivost
- pregled klinično pomembnih interakcij med zdravili
- pregled optimalnega kombiniranja zdravil
- pregled stroškovne učinkovitosti predpisanega zdravljenja.

• mnenje se pošlje zdravniku

Ambulante farmacevta svetovalca
• Na podlagi Splošnega dogovora se je v letošnjem letu začel izvajati program
farmacevtskega svetovanja tudi v Območni enoti Zavoda za zdravstveno
zavarovanje v Mariboru:
- v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor,
- v Zdravstvenem domu Lenart,
- v Zdravstvenem domu Ptuj.

• Izvajanje programa farmacevtskega svetovanja zagotavlja ZZZS.
• V program farmacevtskega svetovanja so vključeni tudi redni sestanki skupin
kakovostnega predpisovanja zdravil, ki jih sestavljajo zdravniki in farmacevti
svetovalci.
• Farmacevti svetovalci tako postajajo sodelavci izbranih osebnih zdravnikov.

Primer farmakoterapijskega pregleda

Farmakoterapijski pregled
Št. izvida: 5/2016

Datum:

PODATKI O BOLNIKU
Ime in priimek gospa AB

Datum rojstva in starost: 1925 (91 let)

Naslov ali telefon: /
Razlog napotitve:
Anamneza, diagnoze:

Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija, Astma, Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je blaga,
Zastojna srčna odpoved, GERB, Epilepsija
Vitalni znaki & laboratorijske vrednosti:
RR 140/70 P 70

kreatinin 65 µmol/L, ocena GF 73 ml/min/1,73 m2 S-AST=0,39 S-ALT=0,20 S-natrij=137, S-kalij=4,11, S-kalcij=2,31

Specialistične preiskave:

Prisotnost bolnika (da/ne): da

Primer farmakoterapijskega pregleda

SEDANJE ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI
ZDRAVILO

ODMERJANJE

OPOMBE

1

Ampril 5 mg tabl

1x1 tabl

zvečer

2

Concor 5 mg tabl

1x1 tabl

zjutraj

3

Ecytara 10 mg tabl

1x1 tabl

zjutraj

4

Foster 100/6 µg inh

2x1 vpih

zjutraj in zvečer

5

Lamictal 25 mg tabl

2x1 tabl

zjutraj in zvečer

6

Nolpaza 40 mg tabl

1x1 tabl

zjutraj na tešče

7

Berodual 0,05/0,02 mg inh

2x2 vpiha

zjutraj in zvečer

8

Twynsta 80/5 mg tabl

1x1 tabl

zjutraj

9

Lasix 40 mg tabl

1x1/2 vsak 2.dan

zjutraj

10

Zolsana 10 mg tabl

1

/

1

/

1x1 tabl
TERAPIJA PO POTREBI
PRIPRAVKI V SAMOZDRAVLJENJU

Preobčutljivosti na zdravila: /
Posebnosti v dieti: gospa je pozorna pri prehrani zaradi GERB
Razvade bolnika: /
Zaznani neželeni učinki zdravil: /
Bolnikovo sodelovanje z zdravljenjem: zdravila ji dajejo medicinske sestre v DSO

zvečer

Primer farmakoterapijskega pregleda
MNENJE:
Za zdravljenje arterijske hipertenzije prejema gospa ramipril in telmisartan. Sočasna
uporaba dveh zdravil, ki vplivata na renin-angiotenzinski sistem ni priporočljiva zaradi
povečanega tveganja hipotenzije, hiperkaliemije ter poslabšanja ledvične funkcije.
Svetujem opustitev zdravljenja s telmisartanom ter zvišanje odmerka ramiprila do
maksimalno 2 x 5 mg ob nadzoru krvnega tlaka. Amlodipin se naj ohrani v odmerku 1x5
mg. Pri starejših od 80 let je priporočljivo zniževanje sistoličnega krvnega tlaka do vrednosti
140-150 mm Hg.
Gospa uporablja za lajšanje težav z nespečnostjo Zolsana 10 mg tabl. Pri starejših se zaradi
povečanega tveganja za padce ter zlomov kolka in zmanjšanih kognitivnih sposobnosti
odsvetujejo odmerki višji od 5 mg, zato svetujem znižanje odmerka na 5 mg 1x1 zvečer.
Bolnica redno jemlje Berodual N. Za bolnike z bronhialno astmo je priporočljivo zdravljenje
z Berodual N po potrebi glede na simptome. Zato svetujem razmislek o povečanju odmerka
protivnetnega zdravila v Foster pršilu na 2x2 vdiha ter posledično odmerjanje Berodual N
pršila 2 vpiha zgolj po potrebi.

Primer farmakoterapijskega pregleda

Za zdravljenje GERB prejema gospa pantoprazol v odmerku 40 mg že dlje kot dva meseca,
zato svetujem znižanje odmerka na 1x 20 mg.
Gospa prejema kombinacijo zdravil, ki lahko poveča tveganje za podaljšan QTc interval
(escitalopram, formoterol). Ostali dejavniki tveganja so starost, ženski spol, bradikardija,
hipokaliemija, hipomagnezemija, srčna obolenja, koncentracija ZU. Svetovali bi izvedbo EKG
ter določitev intervala QTc. V primeru podaljšanja nad 500 ms svetujem menjavo
escitaloprama za sertralin po predhodnjem posvetu s specialistom psihiatrije.
Za zdravljenje epilepsije prejema gospa lamotrigin 2x25 mg tabl. Običajni vzdrževalni
odmerek je med 100 in 200 mg dnevno, zato svetujem evalvacijo zdravljenja pri nevrologu.

PREDLAGANO ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI:
Predlagam ukinitev zdravila telmisartan/amlodipin 80mg/5mg (zamenjava za amlodipin).

Ključne lastnosti, pri katerih se storitvi razlikujeta:

Pilotno izvajanje pregleda uporabe zdravil 2015-2017
•
•
•
•

beleženje in analiza podatkov - Lekarniška zbornica Slovenije, v sodelovanju s
Fakulteto za farmacijo
povprečna starost pacientov je bila 70,24 let.
V povprečju je obravnavani pacient prejemal 8,40 zdravil na recept
(polifarmakoterapija).
Pobudniki storitev PUZ so bili pacienti oziroma njihovi svojci (50,9 %) ter magistri
farmacije (44,1 %).
Med navedenimi razlogi za PUZ: polifarmakoterapija (47,1 %),
potreba oziroma želja po dodatnih informacijah (27,9 %),
sodelovanje (10,5 %),
neželeni učinki zdravil (8,1 %),
nepoznan razlog za izvedbo storitve (5,2 %)
drug razlog (1,2 %).

• Izmed 216 pacientov so magistri farmacije pri 119 pacientih prepoznali 171
dejanskih težav povezanih z zdravili ter 156 pacientov (katerim je bilo
predpisanih skupno 356 zdravil) opozorili na potencialne težave povezane z
zdravili. Le pri 13 pacientih (8 moških in 5 ženskah) magister farmacije ni
prepoznal nobene dejanske ali potencialne težave povezane z zdravili.

Retrospektivna raziskava pregleda uporabe zdravil
• Pobudniki za storitev PUZ v velikem deležu pacienti oziroma njihovi svojci, kar
kaže na potrebo in motiviranost pacientov za novo storitev, ki je namenjena
opolnomočenju pacientov.
• Visok delež dejanskih težav povezanih z zdravili (pri 55,1% opravljenih PUZ).
• Uporabniku zdravil lahko pripišemo večino dejanskih težav z zdravili, povezanih z
učinkovitostjo in petino dejanskih težav z zdravili, povezanih z varnostjo, oboje
predvsem na račun nenamerne napačne uporabe zdravil (npr. neprimeren čas
in/ali interval odmerjanja zdravila, neprimeren način aplikacije zdravila,
pozabljanje uporabe zdravil).
• Magistri farmacije so skušali večino težav povezanih z zdravili rešiti samostojno.
V 17,5 % težav povezanih z zdravili so predlagali rešitev težave zdravniku, ki je
med znanimi odločitvami predlog pogosteje sprejel (21 primerov), kot ga zavrnil
(6 primerov).

Pilotna razvojna naloga nov 2012 – dec 2015 (FTP)

(1)

• Potekala je pod okriljem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
• Farmacevti svetovalci so v 1.097 ambulantah naredili 3.640 farmakoterapijskih
pregledov.
• Predlagane spremembe farmakoterapije so na splošno zmanjševale število X
interakcij (kombinacija zdravil se ne priporoča, kontraindicirane kombinacije) in
D interakcij (klinično pomembne interakcije, priporočena zamenjava ali
sprememba terapije), zmanjševale pa so tudi povprečno število učinkovin v
farmakoterapiji.
• Sistematično spremljanje farmakoterapijskih pregledov od aprila 2014 do
decembra 2015 je pokazalo, da so imeli pacienti pred pregledom v povprečju
10,03 učinkovin, po njem pa 8,9.
• Najpogosteje so bile predlagane spremembe v terapiji zdravil za zdravljenje
arterijske hipertenzije (50,6 %), bolečine (32,9 %) in zaviralcev protonske črpalke
(31 %).
•

1. Mrak J, Premuš A. et.al. Od razvojne naloge do sistemskega uvajanja programa farmacevtskega svetovanja, Med Razgl. 2017; 56 Suppl 1: 75–81

Hvala za pozornost.

