
 

  

 

 

 

 

H θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε 

ζνβαξέο παζήζεηο, θιαζζηθέο θαη λέεο 

ζεξαπείεο: ν ξφινο ηνπ θιηληθνχ θαξκαθνπνηνχ  

Γέζπνηλα Μαθξηδάθε, RPharm, PharmD 

Κιηληθφο Φαξκαθνπνηφο MSc, - Γηεπζχληξηα Ννζνθνκεηαθφο Φαξκαθνπνηφο ΔΤ 

Γηεπζχληξηα Δλνπνηεκέλνπ Φαξκαθείνπ ΓΝΑ ηζκαλνγειίνπ-Ακαιία Φιέκηγθ  

Πξφεδξνο Παλειιήληαο Έλσζεο Φαξκαθνπνηψλ Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΠΔΦΝΗ) 

Μέινο Γ Δπξσπατθήο Έλσζεο Ννζνθνκεηαθψλ Φαξκαθνπνηψλ (EAHP) 

Μέινο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ΔΑΖP   

  

 
12ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΠΔΜΤ «Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Φιεγκνλσδψλ θαη Μπνζθειεηηθψλ Παζήζεσλ», 

Βφινο 31 Οθησβξίνπ 2020   



Γελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

Δπραξηζηίεο…. 



Γλσξηκία … 

  

  120 Ννζνθνκεία Δ..Τ. 

 Μφιηο  287 Ννζνθνκεηαθνί Φαξκαθνπνηνί ζε 
φιε ηελ Διιάδα  vs >23.000 /Δπξψπε 

       ( 1 θαξκαθνπνηφο /210 θιίλεο) -   

 

Ο Δπηζηεκνληθφο, Οξγαλσηηθφο θαη Γηαρεηξηζηηθφο 
Ρφινο  

 

       ηνπ Ννζνθνκεηαθνχ Φαξκαθνπνηνχ ζήκεξα 
αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθφηεξνο απφ θάζε άιιε 
πεξίνδν ζην πνιχ απαηηεηηθφ θαη αζηξαπηαία 
κεηαβαιιφκελν θαζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηνπ 
λνζνθνκείνπ  

 

 Ζ  ζέζε ηεο Φαξκαθεπηηθήο Τπεξεζίαο είλαη 
θνκβηθή (ηφζν ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο κε 
αζζελείο θαη ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, 
φζν  θαη σο κεραληζκφο ειέγρνπ θαη 
ζπγθξάηεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο γηα 
ην λνζνθνκείν θαη ηελ Πνιηηεία επξχηεξα) 

 

 

 ΠΔΦΝΗ -----  1976 



  Θέκαηα πνπ ζα πξνζεγγίζνπκε.. 

• Σν Αζζελνθεληξηθφ Μνληέιν Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

  

•Οξηζκφο Κιηληθήο Φαξκαθεπηηθήο 

 

• Αξκνδηφηεηεο- δξάζεηο  Κιηληθνχ Φαξκαθνπνηνχ 

 

• Ο θιηληθφο θαξκαθνπνηφο ζηε δηαρείξηζε ησλ θιαζζηθψλ 

θαη ησλ λέσλ ζεξαπεηψλ: ππνζηεξίδνληαο ηνλ αζζελή απφ 

δηάθνξεο ζέζεηο  

 

• Ζ νιηζηηθή δηαρείξηζε  

ηνπ ρξνλίσο πάζρνληα αζζελή 

 

• πκπεξάζκαηα- Πξνβιεκαηηζκνί   



Σν Αζζελνθεληξηθφ Μνληέιν Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

 



• Σην πιαίζην θαζνιηθνύ 
κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ ππεξεζηώλ 
πγείαο θαη ηελ πηνζέηεζε 
αζζελνθεληξηθνύ κνληέινπ, ην 
θέληξν βάξνπο κεηαθηλείηαη από ηνλ 
ηαηξό ζηνλ αζζελή & ην πνηνηηθό 
απνηέιεζκα ησλ ιακβαλόκελσλ 
ππεξεζηώλ. 
 
• Ο αζζελήο πιένλ ππνζηεξίδεηαη 
από δηεπηζηεκνληθή νκάδα, εληόο 
θαη εθηόο λνζνθνκείνπ. 

Η ύπαξμε ηνπ θιηληθνύ 
θαξκαθνπνηνύ ζε θάζε πεξηνρή 
παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο 
δηαζθαιίδεη ηελ ελδπλάκσζε 
ηνπ αζζελνύο θαη πξνζηαηεύεη 
από πξνβιήκαηα-ιάζε ην 
ζύλνιν ηνπ εκπιεθόκελνπ 
πξνζσπηθνύ, ελώ παξάιιεια 
εμνηθνλνκεί πόξνπο ζην 
ζύζηεκα πγείαο. 





“Clinical pharmacy is a health science discipline in which pharmacists 

provide patient care that optimizes medication therapy and promotes health, 

and disease prevention. The practice of clinical pharmacy embraces the 

philosophy of pharmaceutical care, blending a caring orientation with 

specialized therapeutic knowledge, experience, and judgment to ensure 

optimal patient outcomes. As a discipline, clinical pharmacy also has an 

obligation to contribute to the generation of new knowledge that advances 

health and quality of life.”  

 

American College of Clinical Pharmacy  

Οξηζκφο Κιηληθήο Φαξκαθεπηηθήο 

 



Ζ Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή 

…κε ιίγα ιφγηα  

 Ζ Κιηληθή Φαξκαθεπηηθή είλαη εηδίθεπζε πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ θιηληθνχ θαξκαθνπνηνχ θαη απνζθνπεί ζηελ 

πξνψζεζε ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ 

ζπζθεπψλ (medical devices) απφ ηνλ αζζελή. Ο φξνο «θιηληθή» δελ ππνλνεί 

κφλν δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζε πεξηβάιινλ λνζνθνκείνπ, αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηε θαξκαθνζεξαπεία ππεξεζίεο πνπ 

αζθνχλ νη λνζνθνκεηαθνί θαξκαθνπνηνί, νη θαξκαθνπνηνί ηδησηηθψλ 

θαξκαθείσλ, νη θαξκαθνπνηνί ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θ.ιπ 

 

 Ελδεηθηηθέο Υπεξεζίεο Κιηληθήο Φαξκαθεπηηθήο:  
 
 Φαξκαθεπηηθέο αλαζθνπήζεηο (Medication review/reconciliation)  
 Βειηηζηνπνίεζε ησλ θαξκαθεπηηθώλ αγσγώλ 
 Aλάπηπμε λέσλ ππεξεζηώλ Φαξκαθεπηηθήο Φξνληίδαο 

 

 

 

OΛΙΣΙΚΗ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΘΕΝΟΤ  
ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 

ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ   



Αξκνδηφηεηεο- δξάζεηο  

                 Κιηληθνχ Φαξκαθνπνηνχ 



Γεληθέο αξκνδηφηεηεο & δξάζεηο θιηληθνχ  θαξκαθνπνηνχ 

 (ζε θάζε ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο) 

 

 

πκβνπιεπηηθή αζζελψλ 

Αμηνιφγεζε θαξκαθνζεξαπείαο-

πξφζβαζε ή δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθνχ θαξκαθεπηηθνχ 

θαθέινπ αζζελή  

 ρεδηαζκφο βάζεη ζηαδίνπ 

αζζέλεηαο αζζελή –ζπλεξγαζία κε 

ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

 Φαξκαθνεπαγξχπλεζε 

 Οξζνινγηθή ρξήζε αληηβηνηηθψλ 

πλεξγαζία κε επηζηήκνλεο ζηηο  

πγεηνλνκηθέο δνκέο πνπ 

επηζθέπηεηαη ν αζζελήο 

Δθπαίδεπζε- πιεξνθφξεζε  



Αλαζθφπεζε Φαξκαθνζεξαπείαο  



Ζιεθηξνληθφο αηνκηθφο θάθεινο πγείαο 

(ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ απφ ην θαξκαθνπνηφ ) 

• Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ιακβαλφκελσλ θαξκάθσλ 

 

• Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπγρνξεγνχκελσλ 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, ΜΖ.Τ.ΦΑ., ινηπψλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ αγσγψλ (πρ θαιιπληηθψλ θιπ) 

 

• ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΠΟΛΤΦΑΡΜΑΚΗΑ 

 & ΔΛΔΓΥΟ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΧΝ  ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΑΘΔΝΟΤ  

 

• ρέζε θαζεκεξηλήο εκπηζηνζχλεο κε ηνλ αζζελή 

θαη (ζπλήζσο) ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

 

• Γπλαηφηεηα δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

θαξκαθνπνηνχ κε πγεηνλνκηθνχο πνπ 

απαζρνινχληαη ζε άιιεο δνκέο πγείαο θαη κε ηνπο 

νπνίνπο έξρεηαη ζε επαθή ν αζζελήο (ηδηψηεο ή 

λνζνθνκεηαθνί ζεξάπνληεο ηαηξνί-λνζνθνκεηαθνί 

ή/θαη θιηλ. Φαξκαθνπνηνί-νδνληίαηξνη-

θπζηνζεξαπεπηέο θιπ)   

 

• ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ΔΥΟΤΝ 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΠΡΟΒΑΖ ΟΛΟΗ ΟΟΗ 

ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ, ΚΔΝΣΡΗΚΑ.   



  

•Γεκηνπξγία ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

θιηληθνχ θαξκαθνπνηνχ 

& αζζελνχο 

 

 

 

• Δπαξθήο 

Πιεξνθφξεζε αζζελψλ: 

δηαζθαιίδεη ηελ 

απνθπγή ιαζψλ ζηε 

ιήςε ησλ θαξκάθσλ, ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο 

ζηελ ηειηθή ζεξαπεπηηθή 

απφθαζε θαη ηελ 

θαιχηεξε ζπκκφξθσζή 

ηνπ. 

 

 



Απφ πνηά ζέζε κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηνλ αζζελή;  

Σην λνζνθνκείν… 



https://www.youtube.com/watch?v=wkoCFQKHl-A 

Κιηληθφο θαξκαθνπνηφο  ζην Ννζνθνκείν  

https://www.youtube.com/watch?v=wkoCFQKHl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wkoCFQKHl-A
https://www.youtube.com/watch?v=wkoCFQKHl-A


Η  Επξσπατθή Δηαθήξπμε γηα ηε Ννζνθνκεηαθή Φαξκαθεπηηθή δηαζαθελίδεη όηη: 

Πξνο όθεινο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ αζζελώλ 

 

 Όια ηα λνζνθνκεία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξόζβαζε ζηνλ εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα-ην λνζνθνκεηαθό 
θαξκαθνπνηό- πνπ έρεη ηε ζπλνιηθή επζύλε γηα ηελ αζθαιή, απνηειεζκαηηθή θαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ 
θαξκάθσλ ζην λνζνθνκείν.  

 

 Οη λνζνθνκεηαθνί θαξκαθνπνηνί πξέπεη λα απαζρνινύληαη  & λα εκπιέθνληαη ζε όιεο ηηο δνκέο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζζελή, ώζηε από ηε κεξηά ηνπο λα επεξεάδνπλ ηε ιήςε ζεξαπεπηηθώλ 
απνθάζεσλ ζε πιαίζην ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

 

 Όιεο νη ζπληαγέο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα εθηηκώληαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό από έλα λνζνθνκεηαθό 
θαξκαθνπνηό. 

 

 Οη λνζνθνκεηαθνί θαξκαθνπνηνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κε πιήξεηο αξκνδηόηεηεο ζηελ νκάδα ιήςεο 
απνθάζεσλ  πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνπιεηηθή ηνπ αζζελνύο, ηε ρνξήγεζε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 
θαξκαθνδπλακηθώλ/θαξκαθνθηλεηηθώλ παξακέηξσλ ηεο αγσγήο  ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αζζελείο , ηνπο 
λνζειεπηέο θαη ηνπο ινηπνύο επηζηήκνλεο πγείαο.  

 

 Γηα ηα θάξκαθα πνπ απαηηείηαη ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ή παξαζθεπήο ηνπο, απηό ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ην 
λνζνθνκεηαθό θαξκαθείν είηε απεπζείαο είηε κε αλάζεζε ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ππό ηελ επζύλε ηνπ 
λνζνθνκεηαθνύ θαξκαθνπνηνύ. 

 

 Οη λνζνθνκεηαθνί θαξκαθνπνηνί πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζην ηαηξηθό αξρείν ηνπ αζζελνύο. Οη θιηληθέο 
ηνπο παξεκβάζεηο πξέπεη λα αξρεηνζεηνύληαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν ηνπ αζζελνύο θαη λα αλαιύνληαη ώζηε λα 
επηθαηξνπνηείηαη ε αγσγή ηνπ αζζελνύο κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηνπ πνηνηηθνύ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ 
άξξσζην.  

 

 Οη ππεξεζίεο Κιηληθήο Φαξκαθεπηηθήο πξέπεη δηαξθώο λα εμειίζζνληαη ώζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ην 
ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα γηα ηνλ αζζελή.  

 



ηελ θνηλφηεηα… 



• ηε Φαξκαθνεπαγξχπλεζε 

 

• ηηο Κιηληθέο Μειέηεο 

 

• ηελ Αμηνιφγεζε Σερλνινγίαο Τγείαο (ΖΣΑ) 

 

 

ηνλ επξχηεξν ηνκέα…  



  Δπηζηήκνλαο εθπαηδεπκέλνο ζηελ ιεπηνκεξή & αμηφπηζηε θαηαγξαθή 

  

• πκπιήξσζε θαθέισλ αζζελψλ καδί κε ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

• Iδηαίηεξα πξνζηηζέκελε αμία ζηελ νκάδα, θπξίσο γηα ηα λέαο ηερλνινγίαο 

θάξκαθα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε 

κειεηψλ   

• Φχιαμε θαη δηάζεζε ηνπ θαξκάθνπ 

• πκπιήξσζε drug accountability forms 

• Δπηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαηάιιειν γηα άκεζε αλίρλεπζε πηζαλψλ 

παξελεξγεηψλ ή/θαη αιιειεπηδξάζεσλ  βειηηζηνπνηεκέλε 

Φαξκαθνεπαγξχπλεζε 

• Πνιχ ηθαλφο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο- ζπκβνπιεπηηθή 

                         Αμηνπνίεζε ηνπ Κιηληθνχ Φαξκαθνπνηνχ  

                             ζηα πξσηφθνιια θιηληθψλ κειεηψλ 

 



Αμηνιφγεζε Νέσλ Σερλνινγηψλ Τγείαο 

• Σπκκεηνρή ζε ηνπηθή ή θεληξηθή νκάδα 
αμηνιόγεζεο (πρ ζε επίπεδν ζπγθξνηήκαηνο 
λνζνθνκείσλ ή πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο)  
 

• Μέζσ ηεο Επηηξνπήο Φαξκάθσλ  
θαη Θεξαπεπηηθώλ Πξσηνθόιισλ->  
Ννζνθνκεηαθό Σπληαγνιόγην κε 
ζπγθεθξηκέλεο  ζεξαπεπηηθέο ελαιιαθηηθέο  
 

• Φαξκαθννηθνλνκηθή Μειέηε  
• Πιάλν Δηαρείξηζεο Κηλδύλνπ 
 

•  Σπλεξγαζία κε νιόθιεξε ηελ Οκάδα 
Φξνληίδαο ηνπ αζζελνύο θαη ην πεξηβάιινλ 
ηνπ 
 
• Πηζαλή ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο ππεξεζίεο 
εθηόο λνζνθνκείνπ  



Ο Κιηληθφο Φαξκαθνπνηφο ζηελ  

Αμηνιφγεζε Σερλνινγίαο Τγείαο (Ζealth Technology Assessment) & 

ηελ Πξνζσπνπνηεκέλε Φαξκαθνζεξαπεία ( Personalized Medicine)  

• πλεξγαζία κε ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα , πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε 

• Έρεη νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ πηζαλνχ νθέινπο γηα ηνλ αζζελή & επίζεο 

νιηζηηθή αληίιεςε ηεο επίδξαζεο ζην ζχζηεκα πγείαο 

• Δθπαηδεπκέλνο γηα ηε δηεμαγσγή Αλάιπζεο Κηλδχλνπ (Risk 

Assessment)  

• Ηθαλφο λα εθπαηδεχεη ζρεηηθά ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ 

ιεπηνκεξή ηήξεζε δηαδηθαζηψλ, ηδηαηηέξσο γηα πνιχηηκα & κνλαδηθά 

θάξκαθα 

• Άξηζηε επηινγή γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελνχο & ησλ 

ζπγγελψλ/ζπλνδψλ  



Ο θιηληθφο θαξκαθνπνηφο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θιαζζηθψλ θαη ησλ λέσλ ζεξαπεηψλ 



https://www.google.gr/url?url=https://www.surveymonkey.com/r/RHH9T3B&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwies_KAzKzeAhUDuIsKHcazAnQQwW4IGTAC&usg=AOvVaw3iTjHv2ek8T0RxEqvqLxET


Π.ρ  

 

Βήκα 1  

Θεξαπεπηηθφο 

Αιγφξηζκνο γηα ηε 

Ρεπκαηνεηδή Αξζξίηηδα 

 

Από ηην ζσμβαηική 

θεραπεία ζηοσς 

βιολογικούς 

παράγονηες…  



           Πνηά είλαη  

               ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε; 
 

 

 

 
Απφ ηελ θιαζζηθή ζεξαπεία  

(standard therapy) 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή   

(personalized medicine) 

& ηε ρξήζε θαξκάθσλ λέαο ηερλνινγίαο 

(ΑΣΜs)ή αιιηψο εθεί πνπ ν αζζελήο κπνξεί 

λα είλαη θαη ε πξψηε χιε… 



Top 10 Drugs by Global Sales 2019 

 

Ranking Drug Company 
2019 Sales 

(USD billions) 

1 Humira AbbVie 19.7 

2 Eliquis BMS 12.1 

3 Keytruda MSD 11.1 

4 Revlimid Celgene 9.4 

5 Imbruvica J&J/AbbVie 8.1 

6 Opdivo BMS 8 

7 Eylea Regeneron 7.4 

8 Avastin Roche 7.3 

9 Enbrel Amgen 7.2 

10 Xarelto Janssen 6.8 

 

Source: PharmaCompass 

 

84% 

 

 

 



https://abm-website-assets.s3.amazonaws.com/rdmag.com/s3fs-public/embedded_image/2018/10/Opportunities for Biosuperiors (002).jpg


Position papers on Biosimilars …. 



Ζ επνπηεία ηνπ θιηληθνχ θαξκαθνπνηνχ ζηελ εμεηδηθεπκέλε    

θαξκαθνζεξαπεία ησλ απηνάλνζσλ λνζεκάησλ  

 Δμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ηνπ αζζελνχο ζε αθξηβέο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο , έγθαηξα θαη κε αζθάιεηα 

 

 Αμηφπηζηε θαη ειεγρφκελε παξαθνινχζεζε βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

 (καηαγραθή &οσζιαζηική επιηήρηζη ηης αγωγής ηοσ αζθενή)   

 

 

 

 Γηαρείξηζεο θαξκάθνπ (παξαιαβή-θχιαμε) 

 Υνξήγεζεο θαξκάθνπ (πξνεηνηκαζία- έιεγρνο ζπγρνξεγνχκελσλ 

αγσγψλ) 

 Φαξκαθνεπαγξχπλεζε (θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ)  

 πκβνπιεπηηθή & Παξαθνινχζεζε αζζελνχο εθηφο ηεο πγεηνλνκηθήο 

δνκήο  (seamless care, Οινθιεξσκέλε Φαξκαθεπηηθή Φξνληίδα) 

 

  

 

 

 Απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε, κνλαδηθφ job description γηα ηνλ 

εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία πγείαο πνπ είλαη ν θιηληθφο θαξκαθνπνηφο   



Η ζπκβνιή  ηνπ θιηληθνύ θαξκαθνπνηνχ ζηελ  

                             εμεηδηθεπκέλε  θαξκαθνζεξαπεία  
                                             ησλ απηνάλνζσλ λνζεκάησλ  

Υνξήγεζε θαξκάθσλ εθηφο εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ (OFF LABEL) 

• Αθνξά θάξκαθα πνπ θπθινθνξνχλ ήδε ζηελ αγνξά γηα άιιεο εγθεθξηκέλεο ελδείμεηο. 

• Ζ ρνξήγεζε γίλεηαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ ΔΟΦ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

ηνπ αζζελνχο (δηαδηθαζίεο κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο .Ζ.Π./ΔΟΠΤΤ) 

Πξνγξάκκαηα Πξψτκεο Πξφζβαζεο (Early Access) 

• Οκαδηθά ή αηνκηθά, αζζελείο κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζε θάξκαθα πνπ θπθινθνξνχλ 

θαλνληθά ζε άιιεο ρψξεο κε ηελ ίδηα έλδεημε, φρη φκσο αθφκε ζηε ρψξα καο. 

•Πξνυπφζεζε είλαη ε έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ, ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα θαη ε δηάζεζε ηνπ πξνκεζεπηή 

πνπ παξέρεη δσξεάλ ζηνλ αζζελή ην θάξκαθν απφ ην εμσηεξηθφ 

• Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαξκάθνπ ζηνλ αζζελή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΔΟΦ θαη ηε 

ρνξεγφ εηαηξεία (κέρξη απηφ λα ιάβεη έγθξηζε θπθινθνξίαο & ηηκή). 

Υνξήγεζε θαξκάθσλ Κιηληθψλ Μειεηψλ 

• Με επζχλε ηνπ θπξίνπ Δξεπλεηή Ηαηξνχ θαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο ηνπ ΔΟΦ θαη ηεο ρνξεγνχ εηαηξείαο, 

αζζελείο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα κηαο θιηληθήο κειέηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ ΔΟΦ θαη ην Γ ηνπ 

εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ,  κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε απηήλ θαη λα ιακβάλνπλ κέζσ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ δσξεάλ ηα θάξκαθά ηνπο. Σν πξφγξακκα ησλ ρνξεγήζεσλ ηνπ θαξκάθνπ ζηνλ αζζελή 

θαζνξίδεηαη απφ ην πρωηόκολλο ηεο κειέηεο. 

 

 ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο πξναπαηηείηαη ε ελππφγξαθε πιεξνθνξεκέλε ζπλαίλεζε ηνπ 

εκπιεθφκελνπ αζζελνχο. 



Ο Κιηληθφο Φαξκαθνπνηφο ζηελ  

Μνλάδα Ζκεξήζηαο Ννζειείαο 

• Σήξεζε Μεηξώνπ Αζζελώλ (Registries) 

• Δηαρείξηζε αζζελνύο 

• Εθπαίδεπζε αζζελνύο θαη ζπλνδώλ  

• Follow up ζην ζπίηη ή ζύλδεζε κε ην 

θαξκαθνπνηό ηεο θνηλόηεηαο  

• Δηαρείξηζε θαξκάθνπ  

«ηί γίλεηαη κε ηηο ζεξαπείεο πνπ αθπξώλνληαη? » 

«ηί γίλεηαη κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ? » 

«ηη γίλεηαη κεηά ηε ζεξαπεία ζην ζπίηη ηνπ 

αζζελνύο?» 

 
Και άλλα πολλά…. 

 

 Ο Κιηληθφο Φαξκαθνπνηφο  

Ω ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΤΓΕΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΑ     



COMPOUNDING 

• Γηαδηθαζία παξαζθεπήο θαξκαθεπηηθνχ 

ζθεπάζκαηνο πνπ απνθξίλεηαη ζηηο επείγνπζεο & 

ηδηαίηεξεο ζεξαπεπηηθέο  αλάγθεο  ζπγθεθξηκέλνπ 

αζζελνχο  

 

• χγρξνλε -εμαηνκηθεπκέλε θαξκαθεπηηθή 

ππεξεζία, θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο κε 

δηαζεζηκφηεηαο ηνπ θαηάιιεινπ θαξκαθεπηηθνχ 

ζθεπάζκαηνο ζηελ αγνξά 

 

• πρ αζζελείο αιιεξγηθνί ζε έθδνρα 

• πρ αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή νδφ 

ρνξήγεζεο 

• πρ πξνεηνηκαζία θαξκάθσλ θιηληθψλ κειεηψλ  

• πρ αζηαζή ζθεπάζκαηα 

• πρ αλνζνθαηεζηαικέλνη αζζελείο 

• πρ παηδηαηξηθνί αζζελείο 

 



Pharmacist is the designated person  

in reconstitution practices   



Δηζαγσγή Απηνκαηνπνηεκέλσλ Γηαδηθαζηψλ..  

Barcoding/single unit 

dose   

Falsified Medicines (Φεπδεπίγξαθα 

Φάξκαθα) 



- Risk asssesment plan 





Ζ νιηζηηθή δηαρείξηζε  

ηνπ ρξνλίσο πάζρνληα αζζελή..  





516 παρεμβάσεις /3 έτη 
(7ος/2012-6ος/2015)  



           Ένα ζσνηθιζμένο παράδειγμα: 

 

            Ρεπκαηνπαζήο αζζελήο παίξλεη εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν  

            πνπ ρεηξνπξγήζεθε γηα θαξδηνινγηθφ πξφβιεκα 

 

            

                ηάδια παρέμβαζης κλινικού θαρμακοποιού 

 

1. Λήςε ηζηνξηθνύ & επηθνηλσλία πξηλ ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν 

2. Αλαζθόπεζε θαξκαθνζεξαπείαο 

3. Παξάιιειε αληηκεηώπηζε παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ & ελεκέξσζε 

ειεθηξνληθνύ θαξκαθεπηηθνύ θαθέινπ αζζελνύο 

4. πλερήο θξνληίδα : όζνη ηαηξνί & θαξκαθνπνηνί έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 

αζζελή, γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ην ηζηνξηθό ηνπ θαη ηα θάξκαθα πνπ 

ιακβάλεη 

5. Παξάιιειε ππνζηήξημε κέζσ ζπλεξγαζίαο κε άιινπο επηζηήκνλεο πγείαο , 

πρ δηαηηνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ ύθεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ 

 

 

      Σειηθφ απνηέιεζκα:  

      Βειηίσζε Πνηφηεηαο Εσήο Αζζελή &  

      Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο  πγείαο  

 

 

    

 

 

https://www.optum.com/business/resources/library/coordinated-care-video.html  

https://www.optum.com/business/resources/library/coordinated-care-video.html
https://www.optum.com/business/resources/library/coordinated-care-video.html
https://www.optum.com/business/resources/library/coordinated-care-video.html
https://www.optum.com/business/resources/library/coordinated-care-video.html
https://www.optum.com/business/resources/library/coordinated-care-video.html


Remote Pharmacy Solutions  

 ΓΗΚΣΤΟ ΣΖΛΔΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

 
• Τπηρεζίες Κλινικής Φαρμακεσηικής 

•Τπηρεζίες Dispensing 

•Yπηρεζίες Compounding 

•ύνδεζη με ΠΦΤ  

•Home Care/Long Term Care 

•Mobile/e-health 

 

 

 





πκπεξάζκαηα 

              Πξνβιεκαηηζκνί … 

• Ζ ηερλνγλσζία ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, δείρλεη φηη πην 

απνηειεζκαηηθά γηα ηνπο αζζελείο θαη ζπλνιηθά επσθειή γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν είλαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο πνπ δελ έρνπλ 

«κνλνζήκαληνπο ξφινπο» γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, αιιά 

ζηεξίδνληαη ζηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ξφισλ.  

 

• Αζζελείο κε πνιππαξαγνληηθέο παζνγέλεηεο, φπσο νη πάζρνληεο απφ 

απηνάλνζεο λφζνπο, είλαη απηνί πνπ ζήκεξα πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηε κε παξνρή νιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

• Απαηηείηαη θεληξηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζπζηξάηεπζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θ ζίγνπξα ζηειέρσζε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ κε 

θιηληθνχο θαξκαθνπνηνχο.  

Μηα θαζνξηζηηθή επηινγή, δεδνκέλεο ηεο νπζηαζηηθήο βνήζεηαο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο, ζηνπο αζζελείο 

ηνπο θαη βέβαηα ζην ίδην ην χζηεκα Τγείαο.  



αο επραξηζηψ γηα ηε πξνζνρή ζαο !!! 

12ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΠΔΜΤ «Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Φιεγκνλσδψλ θαη Μπνζθειεηηθψλ Παζήζεσλ», 

 Βφινο 31 Οθησβξίνπ 2020   


