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• Lekarniška dejavnost v Sloveniji
• Epidemija covid-19
• Pogled v prihodnost

Lekarniška dejavnost v
Sloveniji
• Primarni nivo:
 24 javnih lekarniških zavodov: 196 lekarn, 50 lekarniških podružnic in 7 priročnih zalog zdravil,
 87 izvajalcev s koncesijo: 88 lekarn in 11 lekarniških podružnic
 2 bolnišnični lekarni*, ki izvajata lekarniško dejavnost na primarnem nivoju
 (v letu 2021 se je število enot povečalo za 5,
od leta 2003 za 93)
 6.072 prebivalcev na lekarno, 347 lekarniških enot
 1.350 magistrov farmacije (vsi) in 590 farm. tehnikov

• Sekundarni in terciarni nivo:
 V 26 bolnišnicah in klinikah imamo 27 lekarn*
 151 magistrov farmacije (vsi) in 161 farm. tehnikov

Lekarniška
dejavnost v Sloveniji
• Financiranje lekarniške dejavnosti
Po realizaciji
Storitveni sistem
- Izdaja zdravila (navadni in obnovljivi recept)- 0,16 točke
- Obdelava recepta- 0,31 točke
- Izdelava magistralnih zdravil, npr. mazilo- 2,5 točke
- Primer: Izdaja enega pakiranja:
0,16 točke za vročitev
0,31 točke za obdelavo recepta
= 0,47 x 3,47 EUR = 1,63 EUR

Lekarniška dejavnost
v epidemiji
•
•
•
•

Februar 2020
4. marec 2020
12. marec 2020- epidemija
Aktivnosti v lekarnah:
Osebna zaščitna oprema, razkužila
Zaloge zdravil, Rx in OTC
Organizacija dela, sodelovanje z medicino dela in pogodbenimi izvajalci
za varnost in zdravje pri delu, navodila sodelavcem (načrt ravnanja v
epidemiji), motiviranje sodelavcev
Navodila za uporabnike lekarniških storitev (LZS v sodelovanju z NIJZ)
Spremljanje navodil (NIJZ, LZS), objave v Uradnem listu

Osebna zaščitna
oprema
• Zaščitne maske, zaščitne rokavice za enkratno uporabo, plašči in
kombinezoni, zaščitna očala in vizirji;
• Razkužila za roke ter prostore in opremo- izdelava v lekarnah in
galenskih laboratorijih;
• Zaloge, medsebojno obveščanje, pomoč, razdeljevanje…
• Zaščita zaposlenih, da smo lahko izvajali preskrbo
• Preskrba izvajalcev nujnih storitev (servisne službe, civilna zaščita,
center za socialno delo, redarstvo in policija….)
• Pritiski uporabnikov (strah, panika)
• Nadzor nad cenami osebne zaščitne opreme

Zdravila, medicinski
pripomočki,
prehranska dopolnila
• Podvojeno ali potrojeno povpraševanje:
OTC zdravila,
Zdravila za kronično terapijo,
Prehranska dopolnila (D vitamin, izdelki za dvig odpornostibetaglukani, vitamini in minerali, ameriški slamnik)- SVETOVANJE
Povečan obisk lekarn v manjših krajih (omejitve gibanja ,delo od
doma, zaprte šole in trgovine)
• Odredba o omejitvi izdaja naj zdravil Rx in OTC na en mesec oziroma
eno pakiranje

Organizacija dela
• Cilj- zagotoviti optimalno dostopnost čim večjemu številu uporabnikov
Zavarovati zaposlene (mehurček)
Zavarovati prostore

• Izvedba:
Skrajšati odpiralni čas
Skrajšati dežurstvo
Manjše število lekarniških podružnic smo začasno zaprli

• Obveščanje uporabnikov, lokalne skupnosti, ZZZS in LZS

Obveščanje
uporabnikov in
sodelavcev
• ZA UPORABNIKE LEKARNIŠKIH STORITEV
• Navodila ob vstopu v lekarno
• Obveščanje preko medijev, lokalno,
na državnem nivoju
• Obveščanje preko socialnih omrežij
• Uporabniki so navodila in ukrepe upoštevali

Obveščanje
uporabnikov in
sodelavcev
• INTERNA NAVODILA:
- Prihod na delo (merjenje temperature, PCT pogoj), ČE SO PRISOTNI
BOLEZENSKI ZNAKI, OSTANEŠ DOMA
- Gibanje v internih prostorih in v prostoru za stranke (oficina)
- Pravilno rokovanje z OZO
• Motiviranje sodelavcev in uporabnikov, da se cepijo (sodelovanje z NIJZ)
• Organizirano testiranje sodelavcev
• LZS- redno spremljanje
Leta 2020 (od 12. 3. do 31.12.2020) : 112 objav
Leta 2021 (od 5.1. do 31.12. 2021) : 74 objav
objav v Uradnem listu
Leta 2022 (od 3.1. do 9.5.2022): 22 objav.
in na spletni strani NIJZ

Uradni list
• Zakon o nalezljivih boleznih, spremembe
• Zakoni o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUOOPE)
• Odloki (razglasitev epidemije in preklici, preprečevanje širjenja okužbe,
prepoved zbiranja, izvajanje storitev v zdravstvu, šolstvu, prevozih,
prepoved ponujanja blaga, omejitev izdajanja zdravil na recept in brez
recepta, omejitev predpisovanja določenih zdravil,
• Odredbe (omejitev določenih pravic zdravstvenih delavcev in sodelavcev,
izvajanje sekundariata in pripravništva, organiziranje zdravstvene
dejavnosti)
• Pravilniki (nadomestilo izvajalcem zaradi ne-realiziranih storitev)

Testi HAG za
samotestiranje
• Potrdila PCT- junij 2021
• Testi HAG za samo testiranje- september 2021
- Težave z nabavo / preskrbo vseh upravičencev
- Sistem kontrol- vzpostavljen konec decembra 2021
- Ukinitev samotestiranja 25. 2. 2022- „čez noč“
- Zaloge v vrednosti preko 2 MIO EUR!
- Izdaja v januarju 497.471 testov,
- Izdaja v februarju (testiranje
- Odprto vprašanje?
-

ukinjeno 25.2.) 240.026 testov
Izdaja v marcu 2.732 testov.

• Bo tak način dela ostal?

Izzivi lekarn pred
in po epidemiji
• Nove storitve za paciente
- Izhajamo iz potreb prebivalcev in dobrih praks držav EU in širše
• Kadrovska situacija
- Normativi v lekarniški dejavnosti
• Zagotavljanje neprekinjene oskrbe
- Nabava zdravil po postopkih ZJN
• Sistem financiranja
- Storitveni sistem s priznanim potrebnim kadrom in ostalimi stroški

Izzivi lekarn po
epidemiji
Nove storitve v lekarnah na primarnem nivoju:
- Cepljenje proti covid-19 in druga cepljenja (gripa, hepatitis, tetanus, klopni meningitis,
pnevmokokna pljučnica…)
- Druge aktivnosti, povezane s cepljenjem, kot npr. izdaja cepiva brez predpisanega recepta;
testiranje z veljavnim potrdilom (Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska,
Italija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Slovenija);
- Obnavljanje receptov za kronično terapijo;
- Dostava zdravil na dom, telefarmacija;
- Zdravila, ki se sicer izdajajo samo v bolnišnicah, so izdajale tudi lekarne na primarnem nivoju;
- Ukrepi za obvladovanje pomanjkanja zdravil;
- Pomoč pri nasilju v družini; pomoč otrokom (varne točke), demenci prizne lekarne
- Izdaja/ prodaja osebne zaščitne opreme in razkužil;
- Pharmacists able to prescribe reimbursed products:
VIR: PGEU overview of the expansion of community pharmacy services/activities in relation to COVID-19; European Community Pharmacy
Sector; Facts & Figures,PGEU Database 2020-2021, Internal document; An overview of pharmacys impact on immunization coverage. A
global survey. International Pharmaceutical Federation. 2020.

Zakaj cepljenje v
lekarnah
• Poziv farmacevtom, da zagotavljajo nove, inovativne storitve s ciljem preprečevanja nalezljivih
bolezni in promocije cepljenja ter spodbujanje evropskih in nacionalnih odločevalcev
(ministrstvo, vlada, zdravstven zavarovalnice), institucij (NIJZ) in agencij (JAZMP), da tesneje
sodelujejo z lekarnami (PGEU Best Practice Paper, Communicable Diseases and Vaccination)
• Dostopnost lekarn in strokovnost zaposlenih v državah EU omogoča informiranje, svetovanje,
obravnavo in preventivne aktivnosti za zmanjševanje bremena nalezljivih bolezni
• Precepljenost proti gripi je v Sloveniji med najnižjimi (2020: 6,8%; 2019: 4,5%, 2021 ?)- NIJZ
https://www.nijz.si/sl/spremljanje-precepljenosti-deleza-cepljenih
• Pozitivne izkušnje 12 držav v EU (Vir PGEU) in 36 držav v svetu (Vir FIP):
-

Farmacevti: Anglija (od 2010, cepijo tudi proti pnevmokokni pljučnici, meningitisu), Danska (2015), Francija (2019); Nemčija (posamezne dežele); Grčija
(2019); Irska (2011); Italija (posamezne dežele); Malta (tudi drugi zdravstveni delavci); Portugalska (2008/2009); Švica; Norveška; Poljska (2021)

-

Izdaja cepiva: Belgija- izdaja cepiva odraslim osebam, Rp ni potreben; Finska- Rp; Poljska- Rp; Španija- Rp

-

V lekarnah cepijo drugi zdravstveni delavci: Nizozemska (v lekarni lahko cepi zdravnik ali sestra); Švedska

-

Hrvaška- pilotni projekt, cepili so zdravniki

Cepljenje v lekarnah ne nadomesti cepljenja v cepilnih mestih ali pri osebnih zdravnikih,
ampak ga dopolnjuje

Cepljenje v
lekarnah

Potrebni pogoji za
izvajanje cepljenja
• STANDARDNI OPERATIVNI POSTOPEK ZA IZVAJANJE CEPLJENJA V LEKARNAH
•

Varnost- cepljene osebe in cepitelja:
 Vključitveni/ izključitveni kriteriji- Kdo so osebe, ki jih lahko cepimo v lekarnah
 Preverjanje kontraindikacij (odsotnost akutnega obolenja, pretekle alergije na cepiva, druge alergije, npr. jajce
 Natančno poznavanje navodila o cepivu
 Izjava o privolitvi
 Rizične skupine- Promocija cepljenja in napotitev k osebnemu zdravniku
 Ravnanje v primeru neželenih dogodkov (vbod)
 Ukrepanje v primeru neželenih učinkov (anafilaktična reakcija)
 Ravnanje z neuporabljenimi cepivi, ravnanje z odpadki

•

Kader (izobraževanje za pridobitev nove kompetence in v prihodnosti vključitev v program + periodično dodatno izobraževanje)

•

Prostor (zasebnosti in oprema- cepilni stol, hladna veriga, komplet za ukrepanje ob anafilaktični reakciji, ravnanje s kužnimi odpadki, dodaten prostor
v lekarni - cepljena oseba mora ostati po cepljenju določen čas v lekarni)

•

Register cepljenja- omogočiti dostop magistru farmacije

•

Farmakovigilanca

•

Sodelovanje z zdravniki in zdravstvenimi institucijami v lokalnem okolju
•

Prostor in oprema za izvajanje cepljenja morata ustrezati sanitarno- tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo za javne zdravstvene zavode in zasebno dejavnost (URL RS 24/92)

Korekcije
zakonodaje
• ZLD-1; druga dejavnost za krepitev in varovanje zdravja (10. alineja 7. člena), RSK opredeli storitev
v okviru farmacevtske obravnave (11. alineja, 2. odstavek 6. člena)

•
•
•
•

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (15.a čl.)
Zakon o nalezljivih boleznih (veljavno- izvajalec cepljenja je zdravnik?)
Pravilnik o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto XXXX
Navodila in priporočila za izvajalce cepljenja (NIJZ)

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva

• Pravilnika o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju,
neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju
Novo: patronažne sestre po nalogu osebnega zdravnika cepijo na domu

Cepljenje proti gripi
• Lekarne se soočajo s pomanjkanjem kadra
Standardi in normativi (RSK, MZ, LZS)Lekarne se soočajo s pomanjkanjem kadra

• Cepljenje (zlasti proti gripi) je sezonsko omejeno
• Število neželenih dogodkov se z vključitvijo cepljenja v lekarnah ni
povečalo
• Dokazi o dvigu precepljenosti proti gripi
 VB: Po podatkih NHS so do marca 2021 v lekarnah aplicirali 2.766.332 odmerkov cepiva proti gripi. Precepljenost proti gripi
je v Angliji med najvišjimi v Evropi in se pri starejših nad 65 let zelo približa ciljni precepljenosti 75 %.
 Raziskave kažejo, da uvedba cepljenja v lekarne prispeva k povečanju precepljenosti. Sistematični pregled z meta-analizo
36 raziskav je pokazal statistično značilno povečanje precepljenosti ob vključitvi farmacevta v cepljenje (RR 2.74; 95% Cl
1,58-4,74 6 RCT). Število neželenih dogodkov se z vključitvijo farmacevta ni povečalo.

Cepljenje v lekarnahkje smo v Sloveniji
• V preteklosti na strani odločevalcev
ni bilo interesa
• V letu 2020 je NIJZ podal pobudo
oz. vprašanje na LZS
• Priprava projekta:
- Protokol
- Magistri farmacije
- Izobraževanje
- Drugi pogoji
- Sprememba zakonodaje
• Mi smo pripravljeni

Nove storitve
… za izboljšanje kliničnih, ekonomskih in humanističnih izidov zdravljenja z
zdravili
• Farmakoterapijski pregled – napotitve
• Pregled uporabe zdravil
(angl. MUR- Medicines Use Review)-

pacienti s polifarmakoterpijo in

hudo polifarmakoterapijo
• Osebna kartica zdravil
• Brezšivna skrb (usklajevanje zdravljenja z zdravili z izdajo novo uvedenih
zdravil v najmanjšem pakiranju ob odpustu, predvsem pa prenos informacij
o zdravljenju z zdravili pacienta ob prehodu med različnimi ravnmi
zdravstvenega varstva ter prehodu v domačo oskrbo)

Izzivi v
prihodnosti
• Ukrepi za obvladovanje pomanjkanja zdravil- sodelovanje med državami EU, povezovanje
institucij in izvajalcev (PGEU, Ema, JAZMP), obveznost poročanja imetnikov dovoljenja za promet,
sodelovanje z zavodom za blagovne rezerve (Tamiflu, osebna zaščitna oprema, Rifinah…)
• Digitalizacija in dostop do dokumentacije v elektronski obliki,
• Svetovanje na daljavo in dostava zdravil na dom (posebej definirani skupini bolnikov)
• Robotizacija (priprava zdravil- OI, shranjevanje in prinos zdravil- lekarne na primarnem nivoju)varnost + strokovni delavec lahko več časa nameni svetovanju
• Priprava zdravil za dnevno uporabo (Unit Dose dispensing- preskrba socialnovarstvenih zavodov
in starostnikov na domu),
• Vključevanje v sistem dolgotrajne oskrbe na področju varne uporabe zdravil (pregled uporabe
zdravil, osebna kartica zdravil, unit dose dispensing)
• Podaljševanje veljavnosti receptov za kronično terapijo (omejen dostop do zdravnikov), v VB,
Škotski in norveški uvajajo farmacevta predpisovalca- dodatno izobraževanje, tesno sodelovanje z
zdravniki
• Druge storitve: pomoč pri nasilju v družini, varne točke, demenci prijazne točke…

Hvala za vašo pozornost

