Farmaceuta kliniczny jest wysoko
wykwalifikowanym pracownikiem
służby zdrowia posiadającym
specjalistyczną wiedzę na temat leków
oraz ich działania.
Farmaceuci kliniczni udzielają porad
dotyczących stosowania leków oraz
utrzymania dobrego stanu zdrowia
w ramach usług świadczonych przez
przychodnie lekarskie.
Ich udział w zespole opieki medycznej
zapewnia pacjentom wysoko
wyspecjalizowaną opiekę farmakologiczną
dostosowaną do indywidualnych potrzeb.
Wszyscy farmaceuci są zarejestrowani
w Głównej Radzie Farmaceutycznej.

Dalsze informacje oraz opisy
przypadków można znaleźć na stronie
internetowej NHS England:
www.england.nhs.uk/commissioning/
primary-care-comm/gp-action-plan/
cp-gp-pilot
oraz Królewskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego:
www.rpharms.com/our-campaigns/
pharmacists-and-gp-surgeries
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Kiedy udziela porady
farmaceuta kliniczny?
Farmaceuta kliniczny udziela pacjentom
specjalistycznych porad dotyczących
stosowanych przez nich leków.
Jeżeli konieczna jest diagnoza, pacjent zostaje
najpierw przyjęty przez lekarza, który może
go następnie skierować do pielęgniarki lub
farmaceuty klinicznego.
Poniżej przedstawiamy niektóre
przypadki, w których pomocna może
być porada farmaceuty klinicznego:
Choroby przewlekłe
Pacjenci chorzy na astmę, cukrzycę typu 2,
zapalenie stawów lub nadciśnienie mogą
uzyskać od farmaceuty klinicznego porady
dotyczące leków i ich właściwego stosowania
oraz wskazówki umożliwiające zmianę stylu
życia w celu poprawy stanu zdrowia.

Wizyta u farmaceuty
klinicznego
Przegląd terapii farmakologicznej
Pacjenci przyjmujący leki przez dłuższy
czas powinni być poddawani raz w roku
przeglądowi terapii farmakologicznej.
Przeglądu wszystkich leków
przyjmowanych przez pacjenta może
dokonać farmaceuta kliniczny. Może on
również omówić z pacjentem ich działanie
oraz wykonać odpowiednie badania, np.
badanie ciśnienia krwi. Farmaceuta może
również skierować pacjenta na badanie
krwi lub inne badania.
Po pobycie w szpitalu
Farmaceuta kliniczny może wyjaśnić
pacjentowi powody zmiany leków
dokonanej podczas hospitalizacji i pomóc
w ich optymalnym wykorzystaniu.

Niepożądane objawy uboczne

Typowe choroby

Pacjenci doświadczający niepożądanych
objawów ubocznych w wyniku przyjmowania
leków mogą je omówić z farmaceutą
klinicznym w celu wspólnego rozwiązania
problemu poprzez zmianę leków lub ich
dawkowania.

W przypadku często występujących
chorób, takich jak przeziębienie, katar
sienny, biegunka lub zapalenie spojówek,
zamiast wizyty u lekarza pacjent
może skorzystać z porady farmaceuty
klinicznego, który może przepisać
odpowiednie leki. W razie potrzeby
pacjent zostaje skierowany do lekarza.

Pacjenci przyjmujący liczne leki mogą uzyskać
poradę dotyczącą ich stosowania w sposób
zapewniający ich właściwe współdziałanie.

Podobnie jak w przypadku wizyty u lekarza
lub pielęgniarki, farmaceuta kliniczny
przyjmuje pacjentów w osobnym gabinecie.
Wizyta u farmaceuty klinicznego nie
zastępuje wizyty u lekarza, który zawsze
może przyjąć pacjenta w razie potrzeby.
Farmaceuta kliniczny nie wydaje leków.
Leki należy jak zwykle odebrać w aptece
lub u lekarza wydającego leki.
W razie konieczności odwołania
wizyty lub zmiany jej terminu prosimy
o skontaktowanie się z przychodnią.

