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  Θέματα που θα προσεγγίσουμε.. 

  

Ο ρόλος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού : 
 

• στις διαδικασίες προμήθειας στην πανδημία  
 

• στην κάλυψη  των νοσηλευτικών τμημάτων 

 

• στην κάλυψη των χρονίως πασχόντων  
εξωτερικών ασθενών 

 

• στην ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού & των ασθενών 

 

• στη διεξαγωγή κλινικών μελετών 

 

• στη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων 

 

• στην παροχή δεδομένων στους αρμόδιους φορείς   
 

• Συμπεράσματα- Τhe take home message   



Η επιβάρυνση στην 
καθημερινή πρακτική  
του Νοσοκομειακού 

Φαρμακοποιού  
λόγω της πανδημίας  
(σχεδόν όλα ισχύουν 
και στην Ελλάδα..) 



• Διαχείριση ελλείψεων /προβλήματα παράδοσης από προμηθευτές λόγω lockdown  

 

• Δυνατότητα παραγωγής  φαρμάκων σε γενική έλλειψη (στην Ελλάδα: παραγωγή 

αλκοολικών διαλυμάτων βάσει συνταγής Π.Ο.Υ, στην Ευρώπη compounding σε 

ευρύτερη βάση και εξατομίκευση θεραπείας ) 

 

• Επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων για τη διαχείριση των νοσηλευομένων με λοίμωξη 

covid-19 (αντιβιοτικών, δεξαμεθαζόνης, φαρμάκων σχετιζόμενων με αναισθησία κλπ) 
 

• Απρόσκοπτη συνέχιση ειδικών θεραπειών (χμθ-ανοσοθεραπειών κλπ) πριν, για 

τους λοιπούς νοσηλευόμενους ασθενείς, κατά τη διάρκεια  και μετά  τις περιόδους 

λειτουργίας ως full-covid νοσοκομείων 

 

• Προμήθεια φαρμάκων εκτός ένδειξης , στα πρωτόκολλα αντιμετώπισης 

νοσηλευόμενων ασθενών με λοίμωξη covid-19 (tocilizumab, anakinra κλπ) 

 

• Κεντρική διαχείριση κρίσιμων αποθεμάτων (μέσω ΥΠΕ, πχ ρεμδεσιβίρη) 

 

  

–

Ο ρόλος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών 
στις διαδικασίες προμήθειας στην πανδημία  





• Χορήγηση ελεγχόμενων αποθεμάτων ειδικών φαρμάκων στις κλινικές 

αποκλειστικής νοσηλείας covid-19 περιστατικών 

 

• Σχεδιασμός διαδικασιών/ μείωση μετακινήσεων και επαφών μεταξύ του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του προσωπικού του Φαρμακείου (διαφύλαξη 

ανθρωπίνων πόρων συστήματος πχ με χρήση σωληνωτού ταχυδρομείου, αύξηση 

μεσοδιαστημάτων αποστολής αιτημάτων από τις κλινικές, paperless system  κλπ ) 

 

• Ενημέρωση για συνθήκες φύλαξης και επιστροφών φαρμάκων από τμήματα 

νοσηλείας covid-19 

 

• Φαρμακοεπαγρύνηση για φάρμακα σε συνθήκες νοσηλείας Covid-19 

[πληροφόρηση, παρακολούθηση, καταγραφή, επικοινωνία με ΕΟΦ κλπ]  
 

• Διαχείριση αποθεμάτων για είδη σε έλλειψη (πχ αλκοολικά αντισηπτικά στην 

αρχή της πανδημίας, φάρμακα αναισθησίας / διασωληνώσεις κ.ά)   

 

 

 

 

 

–

Ο ρόλος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών 
στην κάλυψη των νοσηλευτικών τμημάτων  



Ο ρόλος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στην κάλυψη των 

χρονίως πασχόντων εξωτερικών ασθενών  

Διαχείριση φαρμάκων χρονίως πασχόντων εξωτερικών ασθενών κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας:  
 

• αφορά Φάρμακα Ειδικών Θεραπειών [Υψηλού Κόστους ή /και αντιρετροϊκά φάρμακα ]: 
ευπαθείς ομάδες ασθενών που πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακά τους 
παρά τους περιορισμούς μετακίνησης  
και με μικρό κίνδυνο να «κολλήσουν» στο νοσοκομείο  
 

•καταγραφή αναγκών, επικαιροποιημένο μητρώο ασθενών 

 

• διαδικασία προγραμματισμένων ραντεβού σε πρωινή ή απογευματινή βάση 

 προς αποφυγή συνωστισμού 

(αυθημερόν ενημέρωση προσωπικού πύλης νοσοκομείου για ελεγχόμενη είσοδο στις 
εγκαταστάσεις, χρήση αποκλειστικής εξωτερικής εισόδου χωρίς να διασχίζουν το 
νοσοκομείο ) 
 

• διαδικασία αποστολής μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς  
 αποστολή εξουσιοδοτήσεων από ασθενείς 

τήρηση αρχείου προσέλευσης courier  

 

•Ετοιμότητα για πληροφόρηση του κοινού σε θέματα σχετικά με τη πανδημία ( έντυπο 
υλικό για διανομή , σχετικά εικονίδια /αφίσες στο χώρο του φαρμακείου..) 



Ο ρόλος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών  

στην ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού  
& των ασθενών 

• Συνεχής αναπροσαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών φαρμακοθεραπείας, 
επικαιροποίηση οδηγιών βάσει ΕΜΑ/Π.Ο.Υ/ΕΟΔΥ & επιστημονικών εταιρειών  
 

• Ενημέρωση για διαδικασίες συνταγογράφησης στο ιατρικό προσωπικό 

 

• Ενημέρωση για διαδικασίες διαχείρισης φαρμάκων στο νοσηλευτικό προσωπικό 

 

• Κατευθυντήριες οδηγίες για αντισηψία (Disinfection Management) σε προσωπικό και 
ασθενείς 

 

• Παρακολούθηση ειδικών θεραπευτικών αναγκών σε post covid σύνδρομα 

 

• Ουσιαστικός ο  ρόλος του Κλινικού Φαρμακοποιού στην παρακολούθηση των 
covid ασθενών μέσω χρήσης  ηλεκτρονικών εφαρμογών και Τηλεφαρμακευτικής 

κατά τη νοσηλεία & μετά το εξιτήριο  



Στην κλινική δοκιμή δεν συμμετέχει 
γενικά το νοσοκομειακό φαρμακείο . 
 

 

 

Στη διεπιστημονική ερευνητική ομάδα 
συμμετέχουν οι διαπιστευμένοι και 
ειδικά εκπαιδευμένοι  για το ερευνητικό 
πρωτόκολλο νοσοκομειακοί ή/και 
κλινικοί φαρμακοποιοί.  



Οι συνθήκες της πανδημίας ως ερευνητική ευκαιρία 

 για τις διεπιστημονικές ομάδες 
 που διενεργούν κλινικές μελέτες  

Η καθημερινή κλινική  πρακτική στα 
πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας, 
κάνει αναγκαία  την εμπλοκή του 
νοσοκομειακού φαρμακοποιού  με τις 
κλινικές μελέτες!!   

FDA /Emergency Use Authorization:  

Μελέτη BLAZE-1 , Bamlanivimab 

                                                              9/11/20 



Ο ρόλος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού που 
συμμετέχει σε κλινικές μελέτες  

την περίοδο της πανδημίας 

 

• Φαρμακοεπαγρύπνηση/αυστηρή καταγραφή χορηγήσεων/παρακολούθηση 
αποθέματος/ενημέρωση φορέων και χορηγών μελέτης 

 

•Διασφάλιση της προσβασιμότητας στα  φαρμάκα, παρά τις συνθήκες lockdown & 

περιορισμών στις διεθνείς πτήσεις   
 

• Οι νέοι ασθενείς μπορεί να εντάσσονται με πιο γρήγορους ρυθμούς από το αναμενόμενο 
ανάλογα με τις εισαγωγές ή τις μεταλλάξεις του ιού 

 

• Πολύ σημαντική η άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους θεράποντες ιατρούς, καθώς πρέπει 
πάντα να γνωρίζει ο διευθυντής του νοσοκομειακού φαρμακείου εάν κάποιος νοσηλευόμενος 
ασθενής λαμβάνει ερευνητικό φάρμακο ή κάποιος κύριος ερευνητής έχει παραλάβει φάρμακα 
κλινικού πρωτοκόλλου και τα διακινεί ο ίδιος χωρίς να έχει ενημερώσει αρμοδίως ώστε να 
παραδοθούν τα φάρμακα στο Φαρμακείο. 



Ο ρόλος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών 

 στη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων  

• Παραλαβή εμβολίων, φύλαξη, διάθεση στα εμβολιαστικά κέντρα 

 

 

 



Ο ρόλος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών 

 στη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων  
• Κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε φάρμακα για τα 
εμβολιαστικά κέντρα  
στο ίδιο το νοσοκομείο  
στις Μονάδες Π.Φ.Υ. που καλύπτει το κάθε νοσοκομειακό 
φαρμακείο  
 

•  Διασφάλιση όλων των σταδίων που αφορούν την 
ολιστική διαχείριση των εμβολίων ( παραλαβή- φύλαξη- 

ανασύσταση – προετοιμασία συριγγοδόσεων- εκπαίδευση 
νοσηλευτικού προσωπικού) 
 

• Παρακολούθηση /καταγραφή  ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων εμβολιασμών 

 (ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης)   

 

• Καθημερινή αποστολή ημερήσιων αναφορών 
εμβολιαστικών γραμμών 

 

• Παραλαβή, φύλαξη και διακίνηση εμβολίων για 
λογαριασμό ιδιωτών ιατρών  
 

•Παίζει καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια και τη 
διαφάνεια όλων των διαδικασιών 



Ο ρόλος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού στην 
παροχή δεδομένων στους αρμόδιους φορείς  

• Καθημερινή καταγραφή αποθεμάτων περισκοπίου covid-19 για κάθε ΥΠΕ 

 

• Εβδομαδιαία αποστολή αναλώσεων αντισηπτικών vs  προσωπικού 

 

• Εβδομαδιαία ενημέρωση για αποθέματα ρεμδεσιβίρης 

(κεντρική διαχείριση ανά ΥΠΕ)  
 

• Καθημερινές αναφορές εμβολιαστικών κέντρων 

 

• Τακτικές και έκτακτες ενημερώσεις Πολιτικής Προστασίας για αποθέματα 
εμβολίων covid-19 



Παράμετροι επιτυχίας … 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις :  
Σχέδιο δράσης Φαρμακείου  (ομάδα- ρόλοι- αλγόριθμος 
εργασιών) 
Διασφάλιση ανθρώπινων πόρων ( τήρηση μέτρων προστασίας –  

     εκπαίδευση - Βάρδιες προσωπικού  κλπ) 
 Εναλλακτικά σενάρια  
Επικοινωνία με Διοίκηση, ΕΝΛ, Ομάδα COVID, Ομάδα 
Εμβολιασμών 

 Επικοινωνία με ΕΟΔΥΥ, ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, προμηθευτές, άλλα 
νοσοκομεία  
 

**** Οργάνωση- διαδικασίες  

Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο είναι στη καρδιά των λειτουργιών ενός Νοσοκομείου   

Πρέπει πάντα να μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη & ειδικά την κρίσιμη στιγμή 



Συμπεράσματα …   
 Η πανδημία ανέδειξε : 

1. Την αναγκαιότητα της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας  [Ειδικότητας της 
Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής - άμεση αναγνώριση της ] 
2. Τη σημασία της συστηματικής εκπαίδευσης νοσοκομειακών φαρμακοποιών στη 
διαχείριση κρίσεων [Θεωρία ≠ Πράξη. Στήριξη του συστήματος υγείας σε ακραίες 
συνθήκες πίεσης, πχ Άνοιξη 2021] 
3. Υποστελέχωση στο απαραίτητο εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό [ Οργανισμοί 
Νοσοκομείων- Οργανόγραμμα- Τακτικό /Επικουρικό προσωπικό – Συμπράξεις Δημ.-

Ιδ.Τομέα ] 

4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση [ Ουσιαστική αντικατάσταση των παρωχημένων 
μηχανογραφικών συστημάτων , ολοκληρωμένο σύστημα ιατροφαρμακευτικού φακέλου 
ασθενή, Εφαρμογή νέων apps] 

  

Προκύπτουν νέοι ρόλοι εκτός του νοσοκομειακού φαρμακείου:  

Στο συντονισμό λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων εντός Νοσοκομείου 

 Στην κάλυψη των αναγκών των εμβολιαστικών κέντρων των δομών της Π.Φ.Υ.  
Στη συνέχιση της χορήγησης φαρμάκων των ευπαθών εξωτερικών ασθενών 
(εναλλακτική οργάνωση συστήματος εξυπηρέτησης μέσω προγραμματισμένων 
ραντεβού) 
 Σωστή πληροφόρηση- έγκαιρη ενημέρωση –συνεχής επικοινωνία  [ fake news –MME] 

Τηλεφαρμακευτική  

 

 



Συμπεράσματα …   

•Τα πολύπλευρα καθήκοντα των Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών ακουμπούν σε όλα τα τμήματα του κύκλου της 
πανδημίας COVID-19 

 

‘Έρευνα –Φαρμακοθεραπεία- Εμβολιασμοί 
Φαρμακοεπαγρύπνηση –  Διαχείριση αποθεμάτων - 
Πληροφόρηση – Εκπαίδευση – Συλλογή στοιχείων –  

 

•Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, απαραίτητος:  

 

 στην ασφάλεια της ολιστικής διαχείρισης όλων των σχετικών 

δεδομένων 

 στην καθημερινή & αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των 

εμβολιασμών    

 

 

•Πολιτεία: η ανάγκη για επαρκή στελέχωση του δημόσιου 

συστήματος υγείας με φαρμακοποιούς είναι επιτακτικότερη από 

ποτέ, ώστε να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η 

παρεχόμενη φαρμακευτική φροντίδα για κάθε πολίτη 



«Νοσοκομείο, Φάρμακο, Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός», 22 Σεπτεμβρίου 2021 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 


