MODUL MULTIMORBIDNOST IN PREDPISOVANJE ZDRAVIL,
24. MODULARNA SKUPINA, 20.04.2018
Udeleženci naj bi po koncu modula
- Razumeli obseg in težo problema multimorbidnosti v družinski medicini
- poznali merila in kazalce kakovosti predpisovanja zdravil
- bili seznanjeni s problemom polifarmacije, nezaželenih dogodkov povezanih z
zdravili, ter interakcijami med zdravili ter znali uporabljati vire za izboljšanje
kakovosti predpisovanja zdravil multimorbidnim bolnikom
- obvladali posebnosti predpisovanja zdravil na področju družinske medicine
- razumeli predpisovanje zdravil kot nenehno spreminjajoče se področje
VEŠČINE:
-

Se znali sporazumevati z multimorbidnim bolnikom
Poznali in znali uporabljati tehnike shared decision-making-a
znali narediti načrt zdravljenja in urediti terapijo multimorbidnega bolnika ter bolnika,
izpostavljenega polifarmaciji
upoštevali kazalce kakovosti pri predpisovanju zdravil
se znali izogniti medikalizaciji in njenim škodljivim posledicam
znali razvijati sodelovanje s sodelavci na tem področju (farmacevti v lekarni, drugi
strokovnjaki)

STALIŠČA:
- Razumeli, da smernice in kazalniki sami ne morejo nadomestiti integracije kliničnega
znanja, pacientovih želja in potreb ter presoje o koristnosti slehernega ukrepa ali
neukrepanja ob upoštevanju pacienta kot celote.
- pridobili kritičen odnos do (lastnega) predpisovanja zdravil
- se zavedali dilem in odgovornosti v zvezi s predpisovanjem zdravil
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