OPIEKA SKIEROWANA
NA PACJENTA
USŁUGA FARMACEUTYCZNA BLIŻEJ
PACJENTA W TWOJEJ APTECE.
Pomoc chorym ze zdiagnozowanym migotaniem przedsionków (po przebytych operacjach i nie tylko), którym
przepisano lek przeciwkrzepliwy nowej generacji.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ
INFORMACJI NA
TEMAT SWOJEGO LEKU
PRZECIWZAKRZEPOWEGO?

CZYM JEST USŁUGA BLIŻEJ
PACJENTA?

Jesteś zakłopotany jak lek przyjmować i jak dawkować?
Ta usługa farmaceutyczna jest właśnie dla Ciebie.

Bliżej Pacjenta to bezpłatna usługa oferowana przez apteki
w ramach projektu badawczego, która pomoże Ci zrozumieć Twoją chorobę i optymalnie wykorzystać działanie
nowego leku przepisanego przez lekarza.

ZAPOMINASZ LUB WYBIERASZ
NIEPRZYJMOWANIE LEKU?

DO KOGO SKIEROWANA JEST
USŁUGA BLIŻEJ PACJENTA?

30%-50% przepisanych leków nie jest stosowanych zgodnie
z zaleceniami. Oznacza to, iż znaczna ilość leków nie jest
optymalnie wykorzystana, a leczenie nie jest tak skuteczne
jak mogłoby być. Usługa farmaceutyczna Bliżej Pacjenta
wspiera pacjenta z migotaniem przedsionków, pomaga mu
w regularnym przyjmowaniu przepisanych leków.

Usługa dedykowana jest osobom, które otrzymały pierwszą receptę na lek stosowany w chorobach, w których konieczne jest przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych.
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NA CZYM POLEGA TA USŁUGA
FARMACEUTYCZNA?
Usługa składa się z trzech części. Chęć wzięcia udziału
w badaniu pacjent poświadcza podpisując zatwierdzony
przez komisję bioetyczną formularz zgody na przekazanie
przez farmaceutę informacji uzyskanych podczas badania.
Farmaceuta skontaktuje się z pacjentem 3 razy telefonicznie lub osobiście, w celu uzyskania informacji w zakresie
właściwego stosowania leku.

JAKIE KORZYŚCI MOŻE CI DAĆ
USŁUGA FARMACEUTYCZNA
BLIŻEJ PACJENTA?
1.
2.

3.

4.

5.

uzyskanie większej ilości praktycznych informacji na
temat Twojego nowego leku przeciwzakrzepowego,
wsparcie od Twojego farmaceuty, który pomoże
w rozwiązaniu problemów związanych z nowym
lekiem przeciwzakrzepowym,
uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące
nowego leku i porozmawianie o wszelkich obawach
związanych z jego stosowaniem,
zwiększenie skuteczność leku poprzez np. wskazanie
właściwego dawkowania preparatu i pomoc w przestrzeganiu zaleceń lekarskich.
lepsza wiedza w zakresie leczenia, co przyczyni się do
rzadszych wizyt u lekarza pierwszego kontaktu oraz
w szpitalu i zmniejszy ryzyko wystąpienia groźnych
powikłań Twojej choroby.
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POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ
BLIŻEJ PACJENTA (EM-PMR)
ZESKANUJ KOD NA OPAKOWANIU SWOJEGO LEKU LUB KOD
PONIŻEJ!
Dzięki aplikacji mobilnej i informacji w formie naklejek
edukacyjnych na opakowaniu, otrzymasz niezbędne informacje o swoich lekach po wizycie w aptece. Aplikacja
mobilna po zeskanowaniu kodu QR na naklejce ustawi Ci
prawidłowe dawkowanie Twojego leku przeciwzakrzepowego. Ponadto w każdej chwili będziesz miał dostęp do
listy wszystkich przyjmowanych leków w swoim telefonie
komórkowym.

Projekt pilotażowy usługi farmaceutycznej Bliżej
Pacjenta realizowany przez Konsorcjum Naukowe
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z Piktorex sp. z o.o.

