Povezani za varno zdravljenje z
zdravili
mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.
Romana Rakovec, mag. farm.
Srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Ankaran, 20. in
21.10.2022

Lekarniška dejavnost

Leto
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Izdatki za
lekarniško
Izdatki za delo
dejavnost
lekarn (ZZZS)
38.053.797
26.883.989
38.561.453
27.067.032
39.265.602
24.612.660
39.577.328
24.866.658
38.963.998
24.019.456
40.911.411
24.311.346
44.313.478
25.400.953
44.259.716
25.910.927
47.602.425
26.631.095
52.300.050
28.161.385
55.533.539
30.592.084
55.644.194
30.720.324

Storitveni sistem

Vpeljan leta 1979 – izdelani prvi kadrovski in časovni
normativi za opravljanje lekarniške dejavnosti
Začel uporabljati v letu 1982
Uporabili za vrednotenje dela v zdravstveni dejavnosti z
namenom zagotoviti kakovostno in enakomerno
obremenjenost zdravstvenega osebja
Nespremenjen do danes
Definicija: Sleherno intelektualno delo ali fizično opravilo strokovnega delavca, ki ga je
potrebno opraviti v lekarni z namenom, da se pacientu – kupcu na predpisan strokovni
način izroči potrebno zdravilo. Glavni namen sistema storitve je v tem, da se za vse delovne
operacije, ki se lahko pojavljajo v lekarniški službi, določijo strokovni profili, ki jih opravljajo
in čim bolj objektivno izmeri potrebni čas, ki je potreben posameznim profilom, da se
določeno delo opravi v normalnem času, obsegu in kvaliteti.

Storitveni sistem

Kadrovski normativ
Časovni normativ (izkušnje / merjenja):
Točkovna vrednost po farmacevtskih profilih:
Izhodišče je 5 minut dela, ki ga opravi nekdo z visoko izobrazbo. Takšno delo je ovrednoteno z 1 točko.

Točka ZZZS (SD)

Storitveni sistem
Seznam storitev 15.24: Storitve v lekarniški dejavnosti (743 601, 743 602)
Lekarniške storitve opredeljene v Šifrantu 15.24 (prej Priloga LEK II/c Splošnega
dogovora)

https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/sifranti/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd
2N_Q08_c29TAwcHf3DHMN8gw39Pcz0C7IdFQHC5vLR/
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Število prebivalcev na lekarniško enoto
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Povprečna vrednost lekarniške točke

15.669.279

15.296.540

15.474.020

15.082.697

14.914.165

14.854.038

17.768.412

17.531.064

17.687.192

17.411.793

17.160.250

17.238.353

17.053.909

16.661.861

16.502.346

16.242.776

17.000.000

14.533.940

13.855.241

13.368.055

13.340.834

16.181.149

15.932.177

15.625.750

15.408.817

16.000.000

12.821.941

12.726.589

12.462.105

12.213.176

14.995.329

14.748.476

15.000.000

11.895.399

11.430.972

13.000.000

14.658.633

14.000.000

10.952.375

Storitveni sistem

18.000.000
3,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,4

3,2

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

Smernice zdravstvene politike
2023

Smernice zdravstvene politike 2023:
Ključni cilji na področju lekarniške dejavnosti morajo slediti potrebam pacientov po
varni in učinkoviti uporabi zdravil, preprečevanju neželenih učinkov zdravil,
zmanjševanju obravnav na različnih nivojih zdravstva in zmanjševanju hospitalizacij,
zmanjševanju količine neuporabljenih zdravil in predvsem izboljšanju kakovosti
življenja pacientov. Z namenom zagotavljanja ciljev se:
1.

uvede kognitivne storitve pregled uporabe zdravil (PUZ) kot samodejne storitve
in kot nadaljevanje programa brezšivne skrbi - kontrolni pregled zdravil (KPUZ).

2.

prilagodi strukturo tima v kalkulativnih elementih lekarniške točke z dejanskim
stanjem.

Izboljšati izide zdravljenja z zdravili z novimi
storitvami – praksa EU
Z dokazi podprte storitve so1:
pregled terapije (Pregled uporabe zdravil- PUZ),
farmakoterapijski pregled –FTP,
podpora pri uvajanju novega zdravila- NMS,
cepljenje v lekarnah,
usklajevanje zdravljenja z zdravili in prisotnost magistra farmacije specialista v
bolnišničnem timu,
telefarmacija,
podaljšanje veljavnosti recepta za kronično terapijo.
Cilj: izboljšati sodelovalnost bolnika pri zdravljenju z zdravili
Adherenca je kot samostojen najbolj pomemben spremenljiv dejavnik, ki
določa izide, strošek in učinkovitost zdravljenja.
- Adherenca pri kroničnih bolnikih je 50%
- Polovica kroničnih bolnikov v enem letu preneha uporabljati zdravilo
- Po podatkih WHO predstavlja slaba adherenca 1,25 milijard posrednih in neposrednih stroškov v zdravstvu na
leto in 195.500 smrti2

1 Zbornik ob 30- letnici LZS; podatki PGEU
2 Antolič, Rok (2013). Zavzetost za zdravljenje z zdravili - zakaj je tako nizka in kaj lahko storimo?. Farmacevtski vestnik, letnik 64, številka 4, str. 304-308.

Nove storitve za paciente

• Nove storitve za paciente
- Izhajamo iz potreb prebivalcev in dobrih praks držav EU in
širše.
- Trojni učinek:
(1) dvig kakovosti storitev,
(2) boljše izide zdravljenja in
(3) nižje stroške.

• Pogoji za razvoj in implementacijo
- kadri (normativi v lekarniški dejavnosti, primarni nivo,
bolnišnične lekarne);
- zagotavljanje neprekinjene oskrbe (ZJN);
- sistem financiranja.

Uvajanje novih kognitivnih storitev

• Program farmacevt svetovalec (SD 2016)
• Brezšivna skrb (SD 2022):
•
•
•

Osebna kartica zdravil (BS)
Pregled uporabe zdravil (PUZ)
Kontrolni pregled uporabe zdravil (KPUZ)

Brezšivna skrb
Definicija: zagotavljanje neprekinjene preskrbe pacienta z zdravili in
farmacevtska obravnava pri prehajanju med različnimi ravnmi
zdravstvenega varstva. V okviru brezšivne skrbi izvajalci lekarniške
dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene
dejavnosti zagotovijo medsebojno izmenjavo informacij o zdravljenju
z zdravili pri posameznem pacientu, ki omogočajo hitro in učinkovito
usklajevanje zdravljenja z zdravili in so pomembne za varno
nadaljevanje zdravljenja z zdravili ob sprejemu pacienta v bolnišnico
in ob odpustu z nje (ZLD-1).

Uvedba: skladno z določili SD 2023 se s 1.1.2023 uvaja
program BS. Program je bil oblikovan v okviru delovne
skupine MZ (sklep št. 024-4/2021/1, z dnje 4.3.2021),
sestavljen iz članov MZ, ZdrZZ, LZS in ZZZS.
Kader: bolnišnični farmacevti s specializacijo iz klinične
farmacije in farmacevti s pridobljenimi kompetencami
pregleda uporabe zdravil (PUZ) v lekarnah na primarni
ravni.

Potek v dveh nivojih:
1. Sekundarna in terciarna raven
2. Primarna raven

Brezšivna skrb

Sekundarna in terciarna raven:

Storitev E0811 Dodatek brezšivna skrb v bolnišnični obravnavi:
usklajevanje terapije ob sprejemu in odpustu, izdelava in vročitev
osebne kartice zdravil (OKZ) ter prenos v CRPP. Dostopnost OKZ
preko CRPP omogoča vpogled v pravilno terapijo z zdravili vsem
deležnikom, vključenim v zdravljenje bolnika ter samemu bolniku
(Postopno uvajanje storitve: v prvem letu le 10% odstotkov odpustov
iz bolnišnic).
Preskrba z zdravili (novo uvedena v okviru storitve E0811) ob
odpustu bolnika. Zdravila se vročijo, beležijo in obračunajo na enak
način kot v lekarnah na primarni ravni. Informacija o zdravilih je
dostopa v On-line sistemu in e-receptu vsem deležnikom, vključenim
v zdravljenje bolnika.

Primarna raven:

Storitev Posodabljanje OKZ, v okviru katere farmacevt posodobi OKZ bolnika ter mu jo vroči
in prenese v CRPP, kjer je dostopna tudi drugim deležnikom in bolniku.
S 1.1.2024 je predvidena še uvedba storitve Pregled uporabe zdravil (PUZ) in
Kontrolni pregled uporabe zdravil (KPUZ).

Brezšivna skrb

POGOJ za UVEDBO:

Prenos OKZ v CRPP: pogoj za plačilo storitve E0811in
Posodabljanje OKZ.

Informatizacija OKZ ter prenos v CRPP financira in ureja MZ iz EU-sredstev. Aktivnosti
tekle že v času delovanje delovne skupine MZ.

Aktivnosti informatizacije OKZ ter prenos v CRPP zastale!!!:

V kolikor ta predpogoj ni izpolnjen, implementacije BS s 1.1.2023 ni izvedljiva. MZ je bilo
večkrat pozvano k pravočasni izvedbi aktivnosti, tako s strani LZS kot ZZZS in ZdrZZ.

Brezšivna skrb (BS) - shema

Povezan za varno zdravljenje z zdravili

Osebna kartica zdravil (OKZ) shema

Povezan za varno zdravljenje z zdravili

Osebna kartica zdravil
(OKZ)

OKZ, PUZ in KPUZ
Posodobitev OKZ:

vključuje primere zamenjave predpisanega zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) ali
ukinitev zdravila zaradi končanja kratkotrajnega zdravljenja z zdravilom (npr. zaključek zdravljenja s
protimikrobnimi zdravili, zdravili za tromboprofilakso pri akutnih bolezenskih stanjih, in drugo). Magister
farmacije v lekarni samostojno ob izdaji zdravil spremembo nemudoma razreši s pacientom oz. z njegovo
vednostjo in jo evidentira s posodobitvijo OKZ. Posodobljeno OKZ naloži v CRPP da je vidna magistrom
farmaciej in zdravnikom na vseh treh Nezdravtvenega varstva. Pacientu vroči posodobljeno OKZ.

Pregled uporabe zdravil (PUZ)

je strukturirana storitev, ki magistru farmacije v lekarni na primarni ravni omogoča izvajanje brezšivne skrbi,
kadar gre za kompleksnejše spremembe pri zdravljenju z zdravili posameznega pacienta. Magister farmacije
v okviru te storitve pridobi osnovne podatke o pacientu in uporabljenih izdelkih: imena in jakosti zdravil z
režimom izdaje na recept ali brez njega ter njihovo odmerjanje, nazive drugih izdelkov za samozdravljenje
(prehranska dopolnila, živila za posebne zdravstvene namene, zeliščni pripravki) ter podatke o zdravniku,
opravi primerjavo predpisane terapije z dejanskim jemanjem, ugotovi neskladja in jih usklajuje, pripravi ali
posodobi OKZ. Z izvajanjem te storitve zagotavlja prenos informacij o zdravljenju z zdravili pri posameznem
pacientu med zdravstvenimi delavci na vseh ravneh zdravstvenega varstva, s svetovanjem o zdravilih
opolnomoči pacienta pri zdravljenju in v primeru, da pri zdravljenju z zdravili prepozna težave ustrezno
ukrepa (kadar je potrebno v sodelovanju s predpisovalcem).

Kontrolni pregled uporabe zdravil (KPUZ):

magister farmacije storitev opravi pri pacientih, ki že imajo izdelano OKZ (na sekundarni ali terciarni ravni) in pri katerih je zaradi
sprememb v terapiji z zdravili, ali slabe sodelovalnosti pacienta pri zdravljenju z zdravili, ali poteka zdravljenje z določenim naborom
zdravil (npr. zdravila z visokim tveganjem za neželene dogodke,…),potrebna delna uskladitev terapije ali je priporočeno spremljanje
pacienta pri zdravljenju, praviloma brez usklajevanja s predpisovalcem zdravil.

Razvoj naprej

- Nove tehnologije, nova zdravila, novi pristopi
- Razpoložljivost virov

Odgovor so nove storitve in sodelovanje
vseh, ki skrbimo za paciente in javno zdravje

Hvala za pozornost!

