Zapraszamy na konferencję dla specjalistów aptek szpitalnych i działów farmacji
szpitalnej z cyklu „Casemix Pharma”

Gospodarka lekami w szpitalu
Szanowni Państwo,
Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski ma przyjemność zaproponować Państwu szkolenie dotyczące
gospodarki lekami w szpitalu. Jest to pierwsze, z planowanego cyklu, szkolenie połączone z warsztatem,
którego celem jest wskazanie narzędzi zmierzających do uzyskania:
⎯ prawidłowej organizacji i funkcjonowaniu apteki/działu farmacji szpitalnej
⎯ optymalizacji kosztów farmakoterapii, w tym antybiotykoterapii
⎯ optymalizacji kosztów zakupów leków
⎯ zmniejszeniu długości hospitalizacji
⎯ ograniczenia ryzyka błędów medycznych
⎯ właściwego dokumentowania gospodarki lekiem w szpitalu
⎯ prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych
⎯ zgodnego z przepisami raportowania działań niepożądanych
⎯ ograniczenia ryzyka negatywnych skutków kontroli Inspekcji Farmaceutycznej, NFZ, Inspekcji Badań
Klinicznych URPL.
Zakres szkolenia, oparty o aktualne przepisy obowiązujące w tym zakresie, obejmuje zakres wymagań
określonych dla aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, omówienia zadań, które powinna realizować
apteka/dział farmacji szpitalnej, wskazanie dobrych praktyk w zakresie farmacji szpitalnej.
Ekspertami Kancelarii są osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie regulacji, wdrażania,
praktycznego stosowania i weryfikacji procesów i procedur w dziedzinie farmacji i ogólnie służby zdrowia:
• Mgr farm. Małgorzata Szelachowska – do lutego 2016 r. Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki
Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Mazowiecki Inspektor Farmaceutyczny.
• Lek. med. Artur Fałek – w latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były
Przewodniczący Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki
Lekami.
• Dr n. farm. Mirosław Szeligowski – Kierownik Apteki Szpitalnej/ Działu Farmacji Szpitalnej
w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, były Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, członek Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej
Zespołu ds. Gospodarki Lekami.

Rafał Janiszewski
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PROGRAM KONFERENCJI:
Dzień Pierwszy – 9 września 2016 (piątek)
12:00

Zakwaterowanie uczestników

13:00

Obiad

14:00 - 14:45
Kierunki zmian działalności leczniczej a gospodarka lekami w szpitalu i zarządzanie apteką.
⎯ Dekomercjalizacja szpitali. Ustawa o działalności leczniczej
⎯ Pojęcie racjonalnej gospodarki lekami
⎯ Znaczenie racjonalnej gospodarki lekami w systemie budżetowym
⎯ Sposoby liczenia kosztów apteki.
15:00 - 15:40
Prawo farmaceutyczne na co dzień
⎯ legislacja europejska
⎯ legislacja narodowa
Obowiązki podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia apteki/działu farmacji szpitalnej
⎯ przepisy prawa regulujące działalność apteki szpitalnej
⎯ umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przykłady
⎯ apteka, apteka zakładowa, dział farmacji szpitalnej różnice
⎯ wymagania kadrowe
⎯ wymagania lokalowe
⎯ wymagania sprzętowe
16:00 - 16:45
Organizacja i funkcjonowanie apteki/działu farmacji szpitalnej
⎯ dobre praktyki organizacji apteki szpitalnej
⎯ wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych
⎯ znaczenie apteki w kontraktowaniu świadczeń
17:00 - 17:45
Zadania apteki szpitalnej
⎯ organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
⎯ wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach
⎯ współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w
szpitalu
⎯ sporządzanie leków recepturowych
⎯ sporządzenie leków aptecznych;
⎯ wytwarzanie leków:
a) cytostatycznych
b) do żywienia pozajelitowego
c) do żywienia dojelitowego
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

d) radiofarmaceutycznych
e) wytwarzanie płynów infuzyjnych
f) przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej
udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków
udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala
udział w racjonalizacji farmakoterapii
Najczęściej zadawane pytania

18:00 - 18:45
Obowiązki sprawozdawcze, dokumentacyjne, ewidencyjne, i rozliczenia z płatnikiem
⎯ prawidłowej realizacja obowiązków sprawozdawczych
⎯ właściwe dokumentowanie i raportowanie obrotu lekami i wyrobami medycznymi w szpitalu
⎯ sprawozdawczość wewnętrzna, dla zarządu dla Kierownika Apteki
⎯ prowadzenie ewidencji leków
⎯ udział w rozliczeniach z płatnikiem
19:30 Kolacja
Dzień Drugi – 10 września 2016 (sobota)
8:00

Śniadanie

9:00 - 9:45
Bezpieczeństwo farmakoterapii – odpowiedzialność szpitala
⎯ pharmacovigilance
⎯ dobra praktyka dystrybucyjna
⎯ dobra praktyka wytwarzania
⎯ dobra praktyka kliniczna
⎯ ograniczanie ryzyka błędów medycznych;
⎯ wykrywanie i zgłaszanie działań niepożądanych;
Wsparcie działań apteki szpitalnej
⎯ wsparcie Kierownictwa szpitala z perspektywy Kierownika Apteki Szpitalnej , Inspekcji
Farmaceutycznej, teorii zarządzania zmianą.
⎯ Rola i zadania Komitetu Terapeutycznego
⎯ Receptariusz szpitalny i szpitalna lista leków
⎯ wsparcie systemowe realizacji zadań
⎯ jak uniknąć zakupu niedostosowanego do potrzeb oprogramowania.
⎯ zestaw minimalnych wymagań dla systemów typu PhIS
10:00 - 10:45
Aspekty ekonomiczne gospodarki lekami
⎯ podstawowe pojęcia ekonomiczne
⎯ optymalizacji kosztów zakupów leków;
⎯ optymalizacja kosztów farmakoterapii, racjonalna farmakoterapia
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⎯ racjonalna antybiotykoterapia;
⎯ zmniejszenie długości hospitalizacji
⎯ efektywność kliniczna i kosztowa leków;
11:00 - 11:45
⎯ zakres podstawowy regulaminów i norm organizacyjnych w podmiocie
⎯ regulaminy i procedury w których uczestniczy apteka szpitalna/dział farmacji szpitalnej
a)regulacje dotyczące apteczek oddziałowych i formy nadzoru nad optymalizacją stanów
magazynowych w aptekach oddziałowych. Błędy w dokumentacji, błędy w księgowaniu.
b)zasady współpracy apteki szpitalnej z pielęgniarkami
c)leki własne pacjenta – rekomendacje, propozycje regulacji wewnętrznych zwiększających
bezpieczeństwo
d)próbki produktów leczniczych i ich stosowanie w podmiocie – kluczowe aspekty procedury
postępowania
12:00 - 12:45
⎯ Kontrola Inspekcji Farmaceutycznej, audyt, kontrola wewnętrzna.
⎯ Audyt gospodarki lekowej w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą
⎯ Etapy wdrażania zmian w organizacji gospodarki lekowej w podmiocie
Dyskusja problemowa
13:00 Obiad i zakończenie konferencji
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 września w Warszawie. Zapewniamy zakwaterowanie
w 4-gwiazdkowym hotelu, wyżywienie (zgodnie z programem) oraz materiały konferencyjne (w wersji
papierowej i elektronicznej).
Koszt uczestnictwa to 1500 zł netto.
* * * W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu * * *
Zgłoszenia

można

wysyłać

na

nasz

fax:

(022)

625

73

99

bądź

na

adres

e-mail:

katarzyna.moczulska@iuz.org.pl
Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 2 września 2016 r.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Katarzyną Moczulską pod numerem telefonu 607 407 202
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI Z CYKLU CASEMIX PHARMA

„Gospodarka lekami w szpitalu”
Termin: 9-10 września 2016 r.
Dane Zamawiającego:
Nazwa i adres placówki:

Telefon:

Fax:

NIP:

E-mail:
Osoba odpowiedzialna za kontakt:

Rodzaj pokoju: jednoosobowy ☐
Imię i nazwisko uczestnika
1.
2.
3.
4.

Stanowisko

dwuosobowy ☐
Koszt

1500 zł
netto *
Zgłoszenia:
do
02.09.2016r.

5.

* Oświadczam, że konferencja jest finansowana ze środków publicznych. Zwolnienie od podatku
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT:
TAK ☐
NIE ☐
Ogólne zasady uczestnictwa:
1. Udział w konferencji należy potwierdzić najpóźniej do 2 września 2016 r.
2. Po otrzymaniu potwierdzenia zostanie przygotowana faktura proforma.
3. Po opłaceniu faktury proforma, zostanie wystawiona faktura VAT.
4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na nr faksu (022) 625 73 99 lub za pomocą poczty
elektronicznej: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl

______________________________
Pieczątka i podpis osoby akceptującej
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