MODUL MULTIMORBIDNOST IN PREDPISOVANJE ZDRAVIL,
23. MODULARNA SKUPINA, 13.10.2017 in 21.11.2017
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

PRVI dan (petek, 13.10.2017):
Ura
Aktivnost
9:009:20

Vrsta
aktivnosti
Plenarno
predavanje

Vodja

Opombe

Nena Kopčavar
Guček

Ice breaker

Delo v
majhnih
skupinah

Nena Kopčavar
Guček,
Barbara Jemec
Zalar

Specializanti naj
poskusijo sami
določiti, kakšni bi
bili kazalci
kakovosti

Plenarno
interaktivno
predavanje

Jurij Fuerst

09:2010:00

Icebreaker in uvod v
temo predpisovanja
zdravil
Kazalci kakovosti
predpisovanja zdravil

10:0010:45

Pogled zavarovalnice na
predpisovanje zdravil

10:4511:00
11:0012:00

Odmor
Sodelovanje med
zdravnikom in
farmacevtom v lekarni

Plenarno
predavanje

Andreja Čufar

12:0012:45

Posebnosti
predpisovanja zdravil v
družinski medicini,
kazalci kakovosti
Kosilo

Plenarno
predavanje

Tonka Poplas
Susič, Barbara
Jemec Zalar

Klinični farmacevt – kaj
nudi in kako to izkoristiti
Predpisovanje zdravil –
predstavitev izvedbe
nadzora ZZS,
najpogostejše dileme,
konkretna vprašanja in
primeri
Odmor

Plenarno
predavanje
Plenarni
pogovor

Maja Jošt
Moderatorka
Nena Kopčavar
Guček

AKTIVNO
SODELUJEJO VSI
PRISOTNI

Predpisovanje
medicinskih
pripomočkov
Kako zares ravnamo v
praksi: iskanje primerov
dobrih praks, varnega
predpisovanja, reševanja
konkretnih problemov
Domača naloga,
Vprašanja in odgovori

Plenarno

Olivera
Masten Cuznar

predavanje

Forum

Nena Kopčavar
Guček

Kako sam rešujemo
probleme v
ambulanti

Plenarno

Nena Kopčavar
Guček

Diskusija z
udeleženci

12:4513:45
13:4514:30
14:3015:30

15:3015:45
15:4516:30
16:3016:45

16:4517:00

Predavanje z
interaktivnim
pogovorom v
zaključku

DRUGI dan (torek 21.11.2017)
Ura
9:00-9:15
9:15-9:45
9:45-10:30
10:30-10:45
10:345-11:45

11:45-12:15
12:15-13:15
13:15-14:15
14:15-14:30
14:30-16:00

16:00

Aktivnost

Vrsta
aktivnosti
Pretest
Plenarno
Najpogostejše komorbidnosti Interaktivno
predavanje
Sodelovanje s farmacevtsko
industrijo-raziskave, obiski
predstavnikov v ambulanti
Odmor
Prioritete pri zdravljenju
multimorbidnega bolnika

Interaktivno
predavanje

Adherenca in problemi
jemanja zdravil pri
multimorbidnem bolniku
Kosilo
Polifarmacija, interakcije,
kriteriji za predpisovanje
zdravil
Odmor
Optimizacija terapije pri
multimorbidnem pacientu,
deprescribing

Plenarno

Feedback udeležencev, posttest, zaključek modula

Plenarno

Delo v
skupinah

Vodja
Eva Gorup
Maja Petek
Šter, Eva
Gorup
Igor Švab

Vodje skupin:
Eva Gorup,
Davorina
Petek, ?
Marija Petek
Šter

Plenarno

Eva Gorup

Delo v
skupinah

Vodje skupin:
Eva Gorup,
Davorina
Petek, ?
vsi

