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Καμία σύγκρουση συμφερόντων

Ευχαριστίες..



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - (Π.Ε.Φ.Ν.Ι)

EUROPEAN ASSOCIATION OF HOSPITAL 
PHARMACISTS- (E.A.H.P.)

~ 290 φαρμακοποιοί [μόνιμοι + επικουρικοί]σε 129 Νοσοκομεία
του Ε.Σ.Υ. - (δε συμπεριλαμβάνονται οι φαρμακοποιοί στρατιωτικών 
και ιδιωτικών νοσοκομείων)

> 23.000 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί σε 35 χώρες 
(Νοσοκομεία όλων των κατηγοριών)

ΠΔ 108/1993 (ΦΕΚ 5ΟΑ/7-4-1993) European Statements for Hospital Pharmacy

1.Διάρθρωση Νοσοκομειακού Φαρμακείου-Χώροι-Εξοπλισμός
2. Αρμοδιότητες Νοσοκομειακού Φαρμακείου

44 πρότυπα λειτουργίας (Statements) που
διαρθρώνονται σε 6 θεματικές κατηγορίες

3. Προσωπικό Νοσοκομειακού Φαρμακείου 1.Εισαγωγικά άρθρα και διοικητικά θέματα
4. Προμήθειες και Τρόπος Χορήγησης Φαρμακευτικού Υλικού 2. Επιλογή, Προμήθεια και διανομή
5. Διαχείριση Φαρμακευτικού Υλικού 3. Παραγωγή και Σύνθεση

6. Τήρηση Βιβλίων και Παραστατικών-Διαχειριστικές διαδικασίες 4.Υπηρεσίες Κλινικής Φαρμακευτικής

5. Ασφάλεια του Ασθενή και Διασφάλιση Ποιότητας
6. Εκπαίδευση και Έρευνα

Τα Statements είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα πρότυπα λειτουργίας για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατακυρώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για τη  Νοσοκομειακή Φαρμακευτική
το Μάιο του 2014,  μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ εθνικών ενώσεων 
νοσοκομειακών φαρμακοποιών, ευρωπαϊκών ενώσεων επαγγελματιών υγείας και 
οργανώσεων ασθενών (ευρεία αποδοχή των stakholders).

Γνωριμία ….



Ιεράρχηση στόχων στο Νοσοκομειακό Φαρμακείο  (προγραμματισμός) 



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ..
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ/
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙ
ΝΗΤΙΚΗΣΚ.Μ.Δ.Κ.Φ

Για τη βελτίωση Σχεδιασμού των  παρεχόμενων Υπηρεσιών, χρειάζεται να υπάρχουν 
σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες (job description) και σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

Δεν υφίστανται εθνικά πρότυπα για την άσκηση της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, ούτε 
υποχρεωτικές διαδικασίες Πιστοποίησης, για να καλύψουν το κενό του (job description) των 
νοσοκομειακών φαρμακοποιών. 

Για το λόγο αυτό, οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί  υποστηρίζουμε δυναμικά την ενσωμάτωση των 
ευρωπαϊκών προτύπων λειτουργίας στην ελληνική νομοθεσία, ως όχημα για ενιαίες και πιστοποιημένες 
διαδικασίες σε όλα τα νοσοκομειακά φαρμακεία της χώρας. 



Self- assessment tool (S.A.T.) project

Βασικός στόχος του Self Assessment Tool είναι η αξιολόγηση ενσωμάτωσης των
προτύπων “Statements” στη λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων
πανευρωπαϊκά, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο περιβάλλον παρεχόμενων
υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, προς όφελος των ασθενών και των
συστημάτων υγείας.



•Η on line εφαρμογή λειτουργεί και με ελληνικό μενού https://sat.eahp.eu/el/home, 
προσβάσιμο και μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΦΝΙ (http://www.pefni.gr/apo_eurwpi),  έχει 
επικοινωνηθεί πολλαπλώς στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς της χώρας, τις ΥΠΕ και 
το Υπουργείο Υγείας 

https://sat.eahp.eu/el/home
http://www.pefni.gr/apo_eurwpi


Συνοπτική περιγραφή  του εργαλείου S.A.T.

• Οι αξιολογήσεις καταχωρούνται ανώνυμα (GDPR συμβατή διαδικασία). 
•Η EAHP συλλέγει και επεξεργάζεται κεντρικά μόνον τις Επίσημες Αξιολογήσεις 
(δηλαδή αυτές που συμπληρώνονται από τους Διευθυντές των Νοσοκομειακών Φαρμακείων , ή τους 
επιστημονικά υπεύθυνους φαρμακοποιούς).
• Περιλαμβάνει 5 Γενικές Ενότητες (2 υποχρεωτικές, 3 προαιρετικές)

Υποχρεωτικές Ενότητες:  
Α. Περιγραφή Χαρακτηριστικών Νοσοκομείου (δημόσιο/ιδιωτικό, γενικό/ειδικού χαρακτήρα, αριθμός κλινών, 
αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανά κατηγορία)
Β. Αξιολόγηση εφαρμογής των προτύπων λειτουργίας (γίνεται βαθμολόγηση ανά πρότυπο- συνολικά 44 
ερωτήσεις αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής - αλγόριθμος βαθμολόγησης ανά απάντηση)

Προαιρετικές ενότητες:
Γ. Τρόποι επικοινωνίας /πληροφόρησης για τα πρότυπα λειτουργίας σε Ν.Φ. (Awareness of Statements)
Δ. Τρόποι επικοινωνίας /πληροφόρησης -Προώθηση εφαρμογής των προτύπων λειτουργίας σε άλλους 
συνεργάτες / νοσοκομείο κλπ (Progressing the Implementation of  Statements)
E. Δεδομένα και υλικό για την εφαρμογή των προτύπων λειτουργίας - Πηγές (Resources)

Mε τη συμπλήρωση των ενοτήτων A & B ολοκληρώνεται η αξιολόγηση. Δεδομένου ότι η πλατφόρμα είναι κοινή 
για όλη την Ευρώπη, μπορούν να εξαχθούν  από το σύστημα συγκριτικές αναφορές αξιολόγησης (ανά 
φαρμακοποιό, ανά φαρμακείο, ανά κατηγορία νοσοκομείου, ανά χώρα και πανευρωπαϊκά)



Στην Ενότητα Β, θα πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά και τα 44 πρότυπα
λειτουργίας, επιλέγοντας το επίπεδο εφαρμογής του κάθε προτύπου στο
συγκεκριμένο φαρμακείο, με μία διακύμανση από το «δεν εφαρμόζεται» έως το
«έχει ολοκληρωθεί»



❑Κάθε επίπεδο εφαρμογής συνδέεται με μία βαθμολογία (εσωτερικός αλγόριθμος της e-
εφαρμογής).
❑Όλα τα πρότυπα κατηγοριοποιούνται από τον χρήστη (ΝΦ) ανάλογα με τη δυνατότητα 
εφαρμογής  τους και το σχετικό όφελος που θα προκύψει για το φαρμακείο κ το Νοσοκομείο του.
❑Το σύστημα βαθμολόγησης βοηθά να δημιουργηθεί το εξειδικευμένο «Πλάνο  Δράσης»



Τα άρθρα Χαμηλής Εφαρμοσιμότητας και Χαμηλού Οφέλους, αυτόματα 
από το e- σύστημα δεν ενσωματώνονται στο τελικό Πλάνο Δράσης.



Πλάνο Δράσης και στοιχειοθετημένες πηγές
(Αction Plan…Resources…)

Η εφαρμογή, με τη συμπλήρωση των 
ενοτήτων, δίνει την δυνατότητα 
εντοπισμού των «δυνατών» και των 
«αδύνατων» σημείων του κάθε 
φαρμακείου, και προτείνεται ένα 
“Evidence Based” Πλάνο Δράσης, με 
αντικειμενική και εφαρμόσιμη λίστα 
προτεραιοτήτων.

• Αυτό το Πλάνο Δράσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τη Διεύθυνση 
του Φαρμακείου για να σχεδιάσει και 
να αναπτύξει συγκεκριμένα πεδία 
υπηρεσιών , σε συνεργασία με το 
προσωπικό & τη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου.



Συγκριτικές Αναφορές Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (N=358, GR=34)  
Στοιχεία Mάιος 2020

Country Overall Avg

All 58,07%

Austria (AT) 59,66%

Belgium (BE) 68,32%

BiH (BA) 53,27%

Bulgaria (BG) 55,65%

Croatia (HR) 45,15%

Czech Republic (CZ) 66,13%

Denmark (DK) 61,85%

Estonia (EE) 50,37%

Finland (FI) 60,12%

France (FR) 73,42%

Germany (DE) 62,22%

Greece (GR) 49,56%

Hungary (HU) 58,28%

Ireland (IE) 47,65%

Italy (IT) 71,75%

Latvia (LV) 57,44%

Montenegro (ME) 29,65%

Netherlands (NL) 81,62%

North Macedonia (MK) 47,06%

Norway (NO) 68,56%

Poland (PL) 50,84%

Portugal (PT) 78,2%

Romania (RO) 59,01%

Serbia (RS) 41,57%

Slovakia (SK) 39,79%

Slovenia (SI) 51,41%

Spain (ES) 75,89%

Sweden (SE) 59,83%

Switzerland (SZ) 64,62%

Turkey (TR) 62,74%

UK (GB) 91,75%



Συγκριτικές Αναφορές Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης  
Στοιχεία Μάιος 2020 ( Ελλάδα)

•34 Noσοκομειακά Φαρμακεία της χώρας (26,35%) έχουν ολοκληρώσει επίσημες αξιολογήσεις για
τα έτη 2018-2019-2020

Ανάλυση :
28 γενικα νοσοκομεία
5 ειδικά νοσοκομεία (ογκολογικό,παιδιατρικά, ψυχιατρικό, μαιευτικό-γυναικολογικό)  1 
στρατιωτικό νοσοκομείο

• 9 Νοσοκομεία στην περιοχή της Αττικής
• 2 στην Κρήτη
• 6 στην Μακεδονία
• 1 στη Θράκη
• 3 στη Στερεά Ελλάδα
• 2 στη Θεσσαλία
• 2 σε νησιά του Αιγαίου
• 3 στην Πελοπόννησο

• Αριθμός κλινών όλων των κατηγοριών
• Ο αριθμός των υπηρετούντων φαρμακοποιών ποικίλλει ανά περίπτωση



Ενότητα 1 - Γενικά άρθρα:

1.6 : Συμμετοχή των Ν.Φ. με συντονιστικό ρόλο στις Επιτροπές Φαρμάκων κ Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων. 
(63%)
Σχόλιο: υπάρχει σχετική νομοθεσία 

1.2 : Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για «Ορθή Πρακτική Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής- GHPP» , 
εκπαίδευση προσωπικού ( 27,7%) 
Σχόλιο: Δεν υπάρχει εθνικό πρότυπο, δεν υπάρχει σχετικό κριτήριο για τις προσλήψεις φαρμακοποιών στα 
Νοσοκομεία (ειδικότητα Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, Εξειδίκευση Κλινικής Φαρμακευτικής?)

Low Scores/ GreeceΗigh Scores /Greece

Ενότητα 2 - Θέματα προμήθειας Φαρμάκων:

2.1 :Διαφανείς συνθήκες προμήθειας φαρμάκων, μέσω  του Νοσοκομειακού Φαρμακείου, που βασίζονται στις 
αρχές της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, και είναι ευθυγραμμισμένες 
με την εθνική νομοθεσία και την ορθή πρακτική(71%)
Σχόλιο : Υπάρχει διαχειριστικό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν αποσαφηνίζονται πολλές ειδικές περιπτώσεις 
(επείγουσες ονομαστικές θεραπείες, εισαγόμενες αγωγές από το εξωτερικό, τι γίνεται στις περιπτώσεις 
ελλείψεων?)

2.7 : Ο Ν.Φ. εμπλέκεται στην ανασκόπηση κ αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής (medical review, 
reconciliation) των ασθενών ( 28,7%) 
Σχόλιο : Δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση



Ενότητα 6 - Εκπαίδευση και Έρευνα :

6.1 : Στους προπτυχιακούς φοιτητές Φαρμακευτικής πρέπει να είναι υποχρεωτική η άσκηση και η απόκτηση 
εμπειρίας στο νοσοκομειακό φαρμακείο. Ο ρόλος όλων των νοσοκομειακών υγειονομικών, συμπεριλαμβανομένων 
των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, πρέπει να ενσωματώνεται στα βιογραφικά των λοιπών επαγγελματιών υγείας. 
(77,69% )
Σχόλιο : Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο σαφές 

6.5 : Οι Ν.Φ. πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στις κλινικές Μελέτες φαρμάκων (33,63%)
Σχόλιο : Αν και υπάρχει σχετική νομοθεσία  πολύ συχνά δεν τηρείται από την ιατρική /φαρμακευτική κοινότητα

Ηigh Scores /Greece Low Scores/ Greece

Ενότητα 4-Υπηρεσίες Κλινικής Φαρμακευτικής:

4.1 : Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί πρέπει να έχουν πρόσβαση στο φάκελο του ασθενούς. Οι κλινικές τους 
επισημάνσεις πρέπει να καταγράφονται στον ατομικό ιατρικό φάκελο και να αναλύονται ώστε να ενημερώνεται το 
αρχείο για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις. (20,97%)
Σχόλιο: Χαμηλή εφαρμογή, αν και η υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 108/1993) καλύπτει τη συμμετοχή του φαρμακοποιού 
στην ομάδα φροντίδας του ασθενή και την πρόσβασή του στη φαρμακευτική ατομική καρτέλα

4.2 : Όλες οι συνταγές ελέγχονται και αξιολογούνται από Ν.Φ. πριν την χορήγηση των φαρμάκων  (77,69% )
Σχόλιο : Τηρείται σύστημα εκτέλεσης ατομικών συνταγών / έλεγχος ενδείξεων, δόσεων, βασικών αλληλεπιδράσεων



Κάποια συμπεράσματα  
από τη χρήση του S.A.T.  στην Ελλάδα…

❑Υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό,  αλλά  πολύ γενικό νομικό πλαίσιο για την λειτουργία των νοσοκομειακών 
φαρμακείων και τις αρμοδιότητες των νοσοκομειακών φαρμακοποιών

❑ΔΕΝ υπάρχει επικαιροποιημένο πλαίσιο που να αφορά την παροχή υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής

❑ ΔΕΝ υπάρχει  job description για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς

❑ ΔΕΝ υπάρχουν νομοθετημένα Εθνικά Πρότυπα Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής

❑ ΔΕΝ υφίσταται υποχρεωτική διαδικασία πιστοποίησης των Νοσοκομειακών Φαρμακείων σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα

❖ Για την Ελλάδα καταγράφεται μεγάλο εύρος στις διαφοροποιήσεις λειτουργίας 
από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.
❖Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην απομόνωση καλών πρακτικών 
❖Καταγράφεται μεγαλύτερη και πιο ευκρινής σύγκλιση  στα «αδύναμα σημεία» 

Η υιοθέτηση κοινών εργαλείων αξιολόγησης και στοχοθεσίας όπως το S.A.T.

➢Θα βοηθήσει με αντικειμενικά στοιχεία καταγραφής της πραγματικής κατάστασης στη χώρα

➢Θα επιτρέψει να αναβαθμιστεί επιστημονικά ο ρόλος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού που δυστυχώς μέχρι 
σήμερα περιορίζεται κυρίως σε ρόλο διαχειριστή



Η πρακτική αξία του S.A.T. Ηλεκτρονική εφαρμογή-Σκοπιμότητα :

➢Αποτελεί ενιαίο εργαλείο Αυτο-αξιολόγησης των ίδιων των νοσοκομειακών φαρμακοποιών

➢Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για το κάθε νοσοκομειακό φαρμακείο, ως μέσο ελέγχου των εσωτερικών
διαδικασιών και της συνεργασίας.

➢Αποτελεί εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την Διεύθυνσης του Φαρμακείου, άρα και το Νοσοκομείο
γενικότερα, ώστε να παρουσιάζει με αντικειμενικό και εμπεριστατωμένο τρόπο τα δεδομένα λειτουργίας του
φαρμακείου, και να προτείνει αιτιολογημένες αλλαγές προς τη διοίκηση του νοσοκομείου

➢Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις εθνικές Ενώσεις Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ώστε να
παρακολουθούνται συγκεντρωτικά οι πρακτικές και να εντοπίζονται τα προβλήματα σε οριζόντιο και κάθετο
επίπεδο. Δυνατότητα για ρεαλιστικές προτάσεις, αντικειμενικές και εφαρμόσιμες λύσεις στους εμπλεκόμενους
φορείς (σε τοπικό επίπεδο, επίπεδο Υ.Π.Ε. ή εθνικό επίπεδο / Υπουργείο Υγείας)

➢ Αποτελεί για τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕ-Υπουργείο Υγείας) σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης και
παρακολούθησης της στοχοθεσίας , καθώς επιτρέπει την παράλληλη επιτήρηση σε πανελλαδικό επίπεδο, με
κοινό τρόπο, και την ταυτόχρονη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

The Take Home Message (1) ..

Παρέχει την δυνατότητα για να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν οι αναγκαίες διορθωτικές 
ενέργειες που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα νοσοκομειακά φαρμακεία



The Take Home Message (2)

To Eργαλείο Αυτο-Αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο για :

➢ Την ανάδειξης δυσλειτουργιών & βέλτιστων πρακτικών μεταξύ  των νοσοκομειακών φαρμακείων 
της χώρας

➢ Την διαμόρφωση & παρακολούθηση της στοχοθεσίας σε τοπικό  και κεντρικό επίπεδο.

➢ Την εναρμόνιση μας με τα Ευρωπαϊκά  Πρότυπα στο πεδίο της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής
και ιδιαιτέρως σε ότι αφορά :

✓ τη δημιουργία Εθνικών Προτύπων για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

✓ την εγκαθίδρυση των ενιαίων εκπαιδευτικών προαπαιτούμενων και την  αξιολόγηση της 
επαγγελματικής επάρκειας των νοσοκομειακών φαρμακοποιών  (θέσπιση Ειδικότητας 
Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής)

✓ την αναγκαία πιστοποίηση των διαδικασιών βάσει ISO για όλα τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία της 
χώρας



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

http://www.pefni.gr/

http://www.pefni.gr/

