………..pacientom in magistrom farmacije, kjer strokovnjak poskuša s koristnimi nasveti zagotoviti, da
bolje spozna svoja zdravila in jih pravilno ter ustrezno uporablja. Magister farmacije pacientu svetuje in
odgovori na vsa vprašanja, povezana z uporabo prehranskih dopolnil, zeliščnih pripravkov, zdravil
brez recepta ter pojasni, kako na delovanje zdravil vplivajo prehrana, navade in življenjski slog.
Ob zaključku pogovora in pregleda magister farmacije za pacienta pripravi tudi seznam zdravil in ga
zapiše na Osebno kartico zdravil, ki je namenjena boljšemu pregledu jemanja zdravil, priporočljivo
pa jo je zdravniku predložiti tudi pri zdravniških pregledih. »Osebna kartica zdravil je lahko koristen
pripomoček za svojce, ki sodelujejo pri zdravljenju z zdravili,« je pojasnila mag. Nina Pisk, mag. farm.
spec., iz Gorenjskih lekarn in poudarila, da so na seznamu tudi dodatne informacije, pomembne za
uporabo zdravil. Denimo: »Vpliv hrane na delovanje zdravil, ali se tablete lahko drobijo, ali se kapsula
zdravila lahko odpre, kako shranjevati zdravila, ali zdravilo vpliva na sposobnost pri vožnji in delu s
stroji.«
Za storitev se pacienti predhodno dogovorijo med osebnim obiskom v lekarni ali s telefonsko najavo,
ob tej priložnosti pa vprašajo tudi o več informacijah o storitvi. Pobudo za storitev lahko podajo
pacienti sami, njihovi svojci/skrbniki, zdravniki ali drugi zdravstveni delavci (npr. farmacevtski tehniki,
medicinske sestre). Izvedba storitve, ki traja med 20 in 30 minut, je cenovno enakovredno
ovrednotena na nacionalni ravni – v vrednosti 27,59 €. Pregled uporabe zdravil se izvede v prostoru,
ki zagotavlja zaupnost. Pomembno je, da se pacienti zavedajo, da lahko storitev pregled uporabe
zdravil koristijo čez vse leto.
Lekarniška zbornica Slovenije se po besedah predsednika, Mirana Goluba zavzema za enakovredno,
celostno in strokovno obravnavo vseh pacientov: »Aktivnosti za storitev Pregled uporabe zdravil na
Lekarniški zbornici razvijamo že zadnja 3 leta in si prizadevamo, da bi tovrstne farmacevtske storitve,
kot v nekaterih drugih evropskih državah, poravnala zavarovalnica.«
Pri Lekarniški zbornici Slovenije poudarjajo, da imamo v Sloveniji trenutno 142 magistrov farmacije
s pridobljeno kompetenco za izvajanje storitve pregled uporabe zdravil. Za strokovno usposabljanje na
omenjenem področju se odloča vse več lekarniških farmacevtov, ki bodo o zdravljenju z zdravili
svetovali še večjemu številu pacientov.
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