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W numerze między innymi:

„Szpital jutra to szpital nie tylko bardziej zautomatyzowany, 
ale także transparentny, dzięki wielu cyfrowym rozwiązaniom. 
Wszystko, co technologiczne i dedykowane służbie zdrowia 
uważam, że musi być etyczne i humanitarne. Pacjent 
powinien być w centrum, a nie na bocznym torze”.

Marcin Gieracz, 
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Lideo S.A.

„Na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniły się oczekiwania systemu zdrowia wobec farmaceutów. 
W wielu krajach coraz częściej stają się oni wsparciem i doradcą, a także elementem kluczowym 
w zintegrowanej opiece nad pacjentem. (…) Współczesny farmaceuta powinien być autorytetem dla 
pacjentów, a informacje przez niego udzielane mają pomagać w powrocie do zdrowia i utrzymaniu go 
w dobrym stanie”.

dr n. farm. Piotr Merks



Słowo wstępne od redakcji

Uwolnijmy potencjał farmaceutów

Oddajemy Państwu pierwszy, dedykowany farmaceutom 
dodatek do magazynu „Farmakoekonomika Szpitalna”. Po-
ruszamy w nim najbardziej istotne tematy i wyzwania, które 
wpisują się w szereg zmian, jakie stoją przed farmaceutami 
w najbliższych miesiącach, latach. Wasza rola i znaczenie 
będą sukcesywnie wzrastać, co już dzieje się w wielu krajach. 
Wasza wiedza – przeszło 30 tysięcy farmaceutów w Polsce, 
musi być w końcu wykorzystana do tego, co naprawdę waż-
ne z punktu widzenia potrzeb pacjentów, a zarazem świata, 
w którym żyjemy. Świata, gdzie „Dr Google” i reklamy zastę-
pują „Kowalskiemu” lekarzy, przez co niejednokrotnie zwykłe 
przeziębienie zamienia się w poważną infekcję. Gdzie zago-
niona kadra lekarska nie jest w stanie poświęcić odpowiedniej 
ilości czasu pacjentowi, aby ten właściwie zrozumiał, co mu 
dolega i jak będzie przebiegać proces leczenia. Tymczasem 
to Wy macie wszystkie narzędzia, aby stać się tym pierw-
szym i jakże ważnym ogniwem pomocy dla pacjentów, którzy 
oczekują nie tyle wsparcia, co rzeczowej porady, jak najszyb-
ciej uporać się z chorobą. Jaką zastosować dietę, co zmienić 
w swoim życiu, itp.

Jako Lideo i Urtica, będziemy wspierać inicjatywy, które 
przyspieszą oraz pozwolą realnie wpływać na wzrost znacze-
nia, rolę oraz funkcję farmaceuty szpitalnego i klinicznego 
w polskiej służbie zdrowia. Wspomagać Waszą wiedzę, orga-
nizując FarmaCampy, konferencje tematyczne we współpra-
cy z izbami aptekarskimi oraz przyczyniać się do zdobywania 
wiedzy i doświadczeń dzięki programom stażowym w Polsce 
i za granicą.
Udział farmaceutów w procesie leczenia pacjenta – procesie 
farmakoterapii to powszechna praktyka w wielu krajach na 
świecie. W Czechach, Tajlandii czy Kanadzie funkcjonują już 
zaawansowane programy, które za sprawą udziału farmaceu-
tów w formułowaniu farmakoterapii wprost przekładają się 
na skuteczniejszą lekoterapię oraz szybszy powrót pacjenta 
do zdrowia. Nowoczesna technologia w tych krajach również 
wykorzystywana jest do wsparcia całego procesu leczenia, 
stąd jesteśmy przekonani, że i my, jako Lideo – dostawca 
usług i rozwiązań IT dla medycyny – w odpowiedni sposób 
uzupełnimy pracę farmaceutów, przyczyniając się do wspól-
nego sukcesu, jakim jest zdrowie pacjenta. 
Zapraszam do lektury!

Marcin Gieracz, 
Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Lideo S.A.
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Manifest do farmaceutów 
szpitalnych
 
Drogie Koleżanki 
i Drodzy Koledzy farmaceuci!
Farmacja szpitalna jest wyspecjalizowaną dziedziną farma-
cji, która stanowi integralny element opieki nad pacjentem 
w systemie ochrony zdrowia w wielu krajach na świecie. Far-
maceuta jest częścią procesu zarządzania lekami poprzez 
zwiększanie bezpieczeństwa i jakości wszystkich procesów 
związanych z wpływem leków na pacjenta w szpitalu. 

Poprzez zarządzanie kliniczne i kierowanie programami leko-
wymi opieka farmaceutyczna przyczynia się do poprawy sy-
tuacji ekonomicznej szpitala. Pojawia się jednocześnie nowy 
sposób postrzegania roli farmaceuty, który jest zaangażo-
wany (i obecny na oddziałach szpitalnych) w poprawę opieki 
nad pacjentem podczas jego hospitalizacji. 

Farmaceuci każdego dnia prowadzą walkę o zaistnienie far-
macji klinicznej w Polsce. Spotykam się z wieloma barierami, 
takimi jak: niechęć pielęgniarek, dyrektorów szpitali oraz in-
nych osób, które nie rozumieją idei, a może nie chcą jej zro-
zumieć. 

Koleżanki i koledzy to nasza rola, aby wyjść „z podziemia” 
i nie bać się konfrontacji cennego doświadczenia farmaceu-
tów z rzeczywistymi przypadkami i sytuacjami, jakie zdarzają 
się na oddziałach.

Farmacja szpitalna jest elementem opieki zdrowotnej, któ-
ra obejmuje profesjonalną praktykę w zakresie przygoto-
wywania, przechowywania i wydawania leków oraz wyrobów 
medycznych. Istotną kwestią jest doradztwo w kwestii bez-
piecznego i skutecznego stosowania, koncyliacji leków czy 
przygotowanie specjalnych instrukcji. Jest to wyspecjalizo-
wana dziedzina farmacji, która stanowi integralną część opie-
ki zdrowotnej pacjenta w szpitalu. Jej celem jest utrzymanie 
ciągłości lub ewentualnej poprawy w zakresie opieki farma-
ceutycznej i zarządzania lekami z zachowaniem najwyższych 
standardów, jakie są osiągalne w warunkach klinicznych. 
Farmaceuta szpitalny jest częścią procesu zarządzania leka-
mi. Jego zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa i jakości 
wszystkich procesów związanych z wpływem na hospitalizo-
wanych pacjentów. 

Coraz bardziej widoczny wpływ na opiekę nad pacjentem 
w szpitalu mają takie aspekty terapii lekowej jak np.: interak-
cje, działania niepożądane czy też compliance. Doprowadziło 
to do zwiększenia zapotrzebowania na farmaceutów, sprawu-
jących kontrolę nad sposobem stosowania medykamentów. 
Ze względu na rosnącą złożoność zarządzania terapią lekową 

zajęli oni stabilną pozycję w zespole opieki zdrowotnej, opty-
malizując leczenie farmakologiczne chorego poprzez identy-
fikację, rozwiązywanie i zapobieganie problemom lekowym.

Farmaceuci w szpitalu pełnią równie ważną funkcję, jak i inni 
pracownicy służby zdrowia. Poprzez fachowe zarządzanie 
lekami zapobiegają poważnym interakcjom i działaniom nie-
pożądanym. W ramach realizowanej opieki farmaceutycznej 
poszerzają wiedzę pacjentów na temat choroby i stosowanej 
terapii. Co ma korzystny wpływ zarówno kliniczny, jak i eko-
nomiczny, zmniejszając koszty przeznaczone na leczenie na-
stępcze i hospitalizację wywołaną błędami lekowymi.

W Polsce widzę korzystną perspektywę dla farmaceutów, 
ale także wiele przeszkód. Główną jest brak merytorycznych 
praktyków w zakresie farmacji klinicznej. Obserwując edu-
kację farmaceutów na uczelniach oraz system kształcenia 
podyplomowego, szukałem sposobu na pokazanie studen-
tom i farmaceutom innego modelu edukacji, jaki miałem 
okazję doświadczyć w krajach anglosaskich. Jednym z mo-
ich najlepszych i najbardziej wartościowych kursów był staż 
kliniczny w Kanadzie w Szpitalu Pediatrycznym w Ottawie. 
W ostatnich latach rola farmaceutów w Kanadzie wzrosła 
do tego stopnia, że są na pierwszym miejscu w rankingu za-
wodów zaufania publicznego. Dlatego postanowiłem wziąć 
sprawy w swoje ręce i mocno edukować rynek i zwiększać 
świadomość na temat wagi farmaceuty w obecnym szpital-
nictwie. Dlatego też przygotowałem kurs z farmacji klinicz-
nej pod hasłem „Farmaceuci Bez Granic Polska – warsztaty 
umiejętności klinicznych już w Polsce!”. W lutym br. była 
jego pierwsza edycja, a warsztaty poprowadzili eksperci rangi 
światowej – specjaliści z Kanady. Widząc, jak wielkie jest za-
potrzebowanie na praktyczne szkolenia i zdobywanie nowej 
wiedzy praktycznej (duża frekwencja nawet mnie zaskoczy-
ła), na pewno powtórzę szkolenie. Już teraz zachęcam Was 
do udziału w kolejnej odsłonie warsztatów.

Koleżanki i koledzy, uczmy się, korzystajmy i zmieniajmy wi-
zerunek farmaceutów w szpitalach i aptekach ogólnodostęp-
nych, bo to nasz czas!

dr n. farm. Piotr Merks
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Wywiad z ekspertem – 
byłym Podsekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia
Optymalizacja farmakoterapii, czyli zmiany w procesie leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem roli farmaceuty. 
Zmiana roli farmaceuty na rynku ochrony zdrowia, wzbudzenie zaufania ze strony lekarzy, rozbudowa oraz pełne 
wykorzystanie systemów informatycznych w branży medycznej – to główne filary dzisiejszych zmian na rynku szpi-
talnym. O tych i innych perspektywach rozwoju rozmawialiśmy z prof. Marcinem Czechem, ekspertem w dziedzi-
nie farmakoterapii, Kierownikiem Zakładu Farmakoekonomiki i jednocześnie byłym Podsekretarzem Stanu w Mi-
nisterstwie Zdrowia. 

Panie Profesorze, aby mówić o roli farmaceuty, jego perspek-
tywach i istocie w procesie leczenia, należałoby zastanowić 
się, dlaczego rola ta zaczęła tracić na znaczeniu, bo przecież 
w okresie międzywojennym funkcja farmaceuty była bardzo 
znacząca.

Dokładnie tak, przyjrzyjmy się więc w pierwszej kolejności uję-
ciu historycznemu. Otóż, to procesy liberalizacji doprowadziły 
do transformacji aptek z państwowych do prywatnych. Drugi 
skok biznesowy to integracja aptek i wejście sieci. I szczególnie 
wejście sieci, ale również tworzenie dużej liczby aptek spowo-
dowało wzrost konkurencji biznesowej, a farmaceuci – trudno 
się z tym nie zgodzić – zaczęli być utożsamiani ze sprzedaw-
cami lub magazynierami. Znalazło to odzwierciedlenie w całej 
branży farmaceutycznej, w której rola farmaceuty zaczęła suk-
cesywnie spadać. Dobrze zdawaliśmy sobie sprawę, że tak nie 
powinno być, bo farmaceuta to ważna część ochrony zdrowia. 

Panie Profesorze, jest Pan ekspertem w zakresie farmako-
ekonomiki, od lat wspiera Pan działania na rzecz wzmacnia-
nia roli farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej i – jak już 
Pan powiedział – funkcja ta zdecydowanie nie powinna być 
bagatelizowana. Jakie zatem kierunki powinny być podjęte 
w Polsce, aby zmienić ten nurt?

Farmaceuta jest niezwykle ważny w ekosystemie medycznym. 
Nie ma on oczywiście stać w kontrze z lekarzem czy wyłącznie 
korygować lekarza – powinien być kolejnym „bezpiecznikiem” 
w systemie, który patrzy na farmakoterapię i ewentualne błędy 
oraz wspiera – z jednej strony pacjenta, a z drugiej jest profe-
sjonalnym doradcą dla lekarza.

Jesteśmy zdania, że warto – wzorem innych krajów Europy 
Zachodniej – przywrócić pierwotną rolę farmaceutów, tak 
dobrze wykształconych i przygotowanych do swojego zawo-
du, rolę opieki farmaceutycznej. Opieka farmaceutyczna, 
czyli takie podejście do pacjenta, gdzie farmaceuta stałby się 
profesjonalnym doradcą pacjenta, szczególnie w zakresie far-
makoterapii i chociażby unikania błędów lekowych, interakcji 
lekowych, sprawdzeniu podstawowych mierników skuteczno-
ści leczenia, np. zmierzenie ciśnienia tętniczego, posłużenie się 
glukometrem, bądź doradztwo w zakresie jego użycia. To nie 
jest nasz wymysł, na Zachodzie Europy farmaceuta jest uzu-
pełnieniem lekarza rodzinnego i lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. To on jest w stałym kontakcie z pacjentem oraz 
tłumaczy dokładnie pewne prawidłowości, na które lekarz nie 
miałby czasu. Bardzo często to farmaceuta jest największym 
wsparciem i edukatorem dla pacjenta, aby dalsze leczenie 
przynosiło jak najlepsze efekty. 
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Czy władze Polski robią coś w kierunku odbudowy roli farma-
ceuty i nadania jej znaczącej wagi w ochronie zdrowia?

Pierwszym krokiem było opracowanie przez mój zespół do-
kumentu strategicznego – Polityki Lekowej Państwa, w której 
zawarta jest część dotycząca bezpieczeństwa farmakoterapii 
i roli poszczególnych zawodów medycznych. W ramach do-
kumentu wyszczególniony jest fragment o farmaceutach – 
przypisuje i określa im rolę w opiece farmaceutycznej. 
Z kolei regulacją prawną, która będzie farmaceutom pomagała 
pełnić funkcję doradczą w systemie, jest Ustawa o Zawodzie 
Farmaceuty. Takiej ustawy nie było od okresu międzywojen-
nego. W dokumencie zdefiniowano różne role farmaceutów 
pracujących w hurtowniach, na uczelniach, w firmach farma-
ceutycznych, przy produkcji leków, wyróżnieni zostali także 
farmaceuci kliniczni, szpitalni, farmaceuci – aptekarze. Wszy-
scy są tam scharakteryzowani. Warto podkreślić, że w doku-
mencie nacisk położony został na opiekę farmaceutyczną, jako 
jedno z zadań farmaceuty w ochronie zdrowia. Ta ustawa jest 
gotowa i czeka „na biurku” ministra zdrowia. W tej chwili jest 
wpisana jako oczekująca do prac sejmowych, wymaga jeszcze 
uzupełnienia o skutki regulacji i po zgodzie politycznej ministra, 
ustawa będzie procedowana i przejdzie ścieżkę likwidacyjną. 
Z tego, co mi wiadomo, do ministra trafiła także petycja pod-
pisana przez farmaceutów z prośbą o jak najszybsze procedo-
wanie ustawy. 

Czyli śmiało można postawić tezę, że to właśnie Ustawa o Za-
wodzie Farmaceuty może być głównym bodźcem do ponow-
nej zmiany myślenia na temat farmaceutów oraz powrotu ich 
silnej roli w systemie ochrony zdrowia w Polsce? 

Dokładnie tak. Co więcej, równolegle do działań tego zespołu, 
toczyły się prace nad pilotażowym wdrożeniem opieki 
farmaceutycznej. W związku z czym mamy przygotowany 
schemat wdrożenia opieki farmaceutycznej. Narazie w wersji 

pilotażowej, sfinansowany w obszarze IT przez Centrum 
Systemów Ochrony Zdrowia. To w połączeniu z e-receptą 
otwiera drzwi do kolejnego kroku w reformie systemu ochrony 
zdrowia. 

Jak rola farmaceuty może współgrać z informatyzacją i nowy-
mi technologiami? 

Jak już wielokrotnie wspomnieliśmy, rola farmaceuty jest nie-
zwykle istotna we właściwym procesie leczenia, choć często 
jeszcze niedoceniana. Jednak sądzę, że sytuacja zmieni się 
wraz z upowszechnianiem informatyzacji, gdy na szerszą skalę 
umocni się między innymi e-recepta, ale też inne rozwiązania 
technologiczno-informatyczne. Dopiero dzięki nim zosta-
nie „spięta” rola lekarzy (przepisujących leki) z farmaceutami 
i pacjentami. Wówczas wszyscy będą funkcjonować w zinte-
growanym systemie informatycznym i mieć wgląd w proces 
leczenia oraz jego pełną historię. A to wpłynie na efektywność 
procesu leczenia.

Czyli można rzec, że nadchodzi digitalizacja na rynku szpitalnym?

Niewątpliwie tak. W Polsce mamy jeszcze wiele do zrobienia, 
przed nami perspektywa zmian, jaką z chęcią będę śledził. Na 
rynku zagranicznym można zaobserwować wiele spektakular-
nych przykładów digitalizacji szpitalnych, na których warto się 
wzorować.
Według mnie należy zinformatyzować apteki szpitalne i ap-
teczki oddziałowe. Ponadto obrót leków wewnątrzszpital-
ny powinien być technologicznie „śledzony” i przypisany do 
konkretnych pacjentów. Kolejną kwestią jest indywidualne 
dawkowanie leków zgodnie ze schematem ich przyjmowania, 
co stanowi ważny element technologiczny w dobie cyfryzacji 
szpitali. Jestem przekonany, że te zmiany przyniosą efekty, ale 
oczywiście musi być to opłacalne.
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Czy Pana zdaniem farmaceuci powinni się obawiać nowej 
technologii, czy ją wykorzystać?

Farmaceuta zdecydowanie powinien oswajać i wykorzystywać 
nowe technologie. Ale należy pamiętać o tym, że rozwiąza-
nia informatyczne muszą być intuicyjne i ułatwiać pracę. Nie 
mogą iść równolegle do systemów „papierowych”. Nie zapo-
minajmy o tym, że mamy do czynienia z różnymi pokolenia-
mi. Łatwiej na systemy IT przejdą 20-, 30- czy 40-latkowie, 
a trudniej będzie starszej grupie osób, która rzadko korzysta 
z komputerów i internetu. Jednak nie jest to „wiedza tajem-
na” i może usprawnić codzienną pracę poprzez zautomaty-
zowane procesy informatyczne. Trzeba jednoznacznie po-
wiedzieć, że od informatyzacji nie ma odwrotu, bo tylko ona 
może w dzisiejszych czasach realnie oszczędzić czas, który jest 
najcenniejszym zasobem. Zwłaszcza, gdy kadr w Polsce jest 
stosunkowo mało. Co więcej, uważam że w przypadku farma-
cji szpitalnej, proces informatyzacji powinien jeszcze bardziej 
przyspieszyć i być na jeszcze wyższym poziomie. Dlaczego? 
Po pierwsze, w szpitalach mamy do czynienia niejednokrotnie 
z drogimi lekami, które źle zarządzane generują koszty i straty. 
Po drugie, ilość leków na oddziałach jest ogromna, dlatego zin-
dywidualizowany i zinformatyzowany system dystrybucji leków 
może zarówno zaoszczędzić pieniądze, jak i wpłynąć na bez-
pieczeństwo pacjentów oraz lepsze gospodarowanie zasoba-
mi lekowymi. Po trzecie, mamy do czynienia z ciężko chorymi 
ludźmi potrzebującymi szybkiej pomocy, więc dostęp do pełnej 
historii choroby w wersji elektronicznej (tu i teraz), interakcji 
lekowych, powikłań powinien być podstawą. 

Jak Pana zdaniem farmaceuci mogą zyskać uznanie lekarzy 
i zacząć wspólnie pracować na rzecz zdrowia pacjentów w Pol-
sce, jako zespół terapeutyczny?

To bardzo dobre pytanie i zapewne interesujące dla czytelników. 
Myślę, że mogę dać tutaj kilka cennych wskazówek, które sam 
otrzymałem, będąc w austriackim szpitalu. Dlatego wróćmy 
jeszcze do rynku zagranicznego i spójrzmy na niego z innej 
perspektywy... Otóż, podczas wizytacji w Austrii, w trakcie 
warsztatów Światowej Organizacji Zdrowia, wybrałem się do 
apteki szpitalnej, by zobaczyć, jak wygląda tam system pracy 
farmaceuty oraz jaka jest jego rola. To, co od razu rzuciło 
mi się w oczy, to relacja z lekarzem oraz wzajemne zaufanie. 
Otóż okazuje się, że farmaceuta szpitalny jest tam bardzo 
poszukiwaną osobą, stanowi duże wsparcie merytoryczne 
dla lekarza. To lekarz pyta farmaceutę szpitalnego o rodzaj 
i wielkość dawki podania antybiotyku, ewentualne interakcje lub 
co zrobić, gdy dany produkt nie zadziała. Prosi także o wsparcie 
w przygotowywaniu leków, na przykład do chemioterapii. 
Lekarz w dużej mierze bazuje na wiedzy i doświadczeniu 
farmaceuty – tworzą system, który świetnie przekłada się na 
efektywność procesu leczenia pacjenta. Widząc tę zależność 
i efektywną współpracę, zapytałem jednego z farmaceutów: 
Co zrobiliście, żeby wzbudzić szacunek i poważanie właśnie 
w oczach lekarzy? Jak udało się Wam zbudować tak silną rolę 
farmaceuty? Odpowiedź była jednoznaczna – „Zasłużyliśmy 

na taką rolę w systemie. Lekarze początkowo podchodzili do 
nas z olbrzymią nieufnością. Nie chcieli oddawać żadnych 
swoich kompetencji. Nie chcieli się z nami dzielić własnymi 
decyzjami. Aż z czasem zobaczyli, że my potrafimy to 
robić lepiej i dokładniej, jesteśmy dla nich wielką pomocą 
i odciążamy ich w codziennej pracy. I wtedy to wszystko 
zadziałało automatycznie”.

Panie Profesorze, czyli jak ten przykład zagraniczny przełożyć 
na naszą rzeczywistość? Od czego zacząć zmiany w kształto-
waniu silniejszej roli farmaceuty? 

Moim zdaniem, to trzeba robić w harmonii ze środowiskiem 
lekarskim, za jego zgodą i aprobatą. I trzeba wyjąć z systemu 
te rzeczy, którymi lekarze nie chcą się zajmować, nie mają 
na to czasu albo z powodzeniem mogą być zastępowani, jak 
choćby w zakresie farmakoterapii i interakcji lekowych. To 
duże wsparcie dla lekarzy, a dla farmaceutów realizacja zadań, 
w których są wyszkoleni i do jakich posiadają predyspozycje. 
Jednak to sami farmaceuci muszą zapracować na tę pozycję 
i wykonać ciężką pracę. Po pierwsze, muszą się przygotować, 
rozmawiać z lekarzami, być zaangażowani i poprzez swoją wie-
dzę, przydatne umiejętności oraz wsparcie, udowodnić, że są 
w tym systemie potrzebni – nic „z góry się nie należy”, bo taką 
współpracę należy wypracować. Zrobili tak Austriacy i jestem 
pewien, że zrobią to też Polacy. Taka metoda małych, ale sta-
nowczych kroków jest ważna, bo lekarze są dość specyficznym 
środowiskiem i trudno ich przekonać do tego, że inne zawody 
profesjonalistów medycznych mogą być dobre, a nawet lepsze 
w jakimś obszarze medycyny. I to nie jest występowanie prze-
ciwko środowisku lekarzy – wręcz przeciwnie, ta kooperacja na 
linii farmaceuta-lekarz, może wygenerować im rezerwy czaso-
we. Odbędzie się to wtedy, gdy lekarze będą mieli zaufanie do 
farmaceuty, że stanowi on dodatkowe zabezpieczenie i profe-
sjonalną pomoc w procesie leczenia.

Redakcja

PROF. MARCIN CZECH
Profesor nadzwyczajny Instytutu Matki i Dziecka i Politechniki 
Warszawskiej oraz Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki. Po-
siada dwie specjalizacje — z epidemiologii i zdrowia publicznego. 
Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, 
zasiada we władzach Polskiego Towarzystwa Koordynowanej 
Opieki Zdrowotnej. Były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia odpowiedzialny za inicjowanie, koordynowanie i nadzo-
rowanie prac Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, a także 
nadzorowanie działalności Narodowego Instytutu Leków w War-
szawie oraz Administratora Systemu Monitorowania Wypadków 
Konsumenckich. Odpowiadał także za współpracę międzynaro-
dową. Jeden ze stu najbardziej wpływowych osobistości w pol-
skiej medycynie i systemie ochrony zdrowia w 2018 roku (wg 
rankingu „Pulsu Medycyny” – Lista Stu 2018, miejsce nr 3). 

 



Monitoring ścieżki leków a rola 
farmaceuty i nowych rozwiązań IT
W dobie trudności z dostępnością leków, a nawet ich brakiem na rynku europejskim, o którym wspomi-
na EAHP (Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych, ang. European Association of Hospi-
tal Pharmacists)1, warta uwagi staje się analiza ścieżki leku z punktu widzenia apteki szpitalnej. To farma-
ceuta powinien mieć możliwość monitorowania drogi, jaką pokonał produkt leczniczy w placówce medycznej.  
A może potrzebuje do tego odpowiednich narzędzi, czasu, doprecyzowania kompetencji i zadań oraz wytycznych?

Czy farmaceuta mógłby mobilnie monitorować ścieżkę leku: czy 
jest w magazynie, jeśli tak, to w którym, czy dotarł z apteki cen-
tralnej na oddział, czy został przyjęty przez pielęgniarkę, w jakim 
czasie od dotarcia na oddział pielęgniarka podała lek i któremu 
pacjentowi itp.? Odpowiedź jest prosta: byłoby to ogromne 
udogodnienie i pójście w stronę „zachodnich” standardów. To 
farmaceuta jest odpowiedzialny za przekazanie odpowiedniego 
leku na oddział i do pacjenta. Powinien mieć możliwości i narzę-
dzia, aby w łatwy i niezbyt czasochłonny sposób monitorować 
dystrybucję leku, koordynować i co najważniejsze – sprawdzać ją. 

Istotnym problemem wielu polskich szpitali jest zbyt duże zu-
życie części leków (np. antybiotyków), a z drugiej strony, brak 
dostępności do innych specyfików. Monitorowanie ścieżki pro-
duktów leczniczych i ich zużycia na oddziałach są konieczne do 
dobrej gospodarki lekiem, a finalnie do jej poprawy. Wiąże się 
z tym również aspekt farmakoekonomiczny. Obserwując re-
trospektywnie szpitalną ścieżkę leku, jesteśmy w stanie nawet 
przewidzieć jego rotację, a dzięki programom komputerowym, 
zaplanować dokładne zapotrzebowanie oraz dystrybucję i – co 
za tym idzie – tworzyć symulacje finansowe. Zwiększy to bez-
pieczeństwo pacjenta i komfort pracy lekarzy, gdyż oni również 
będą w stanie zobaczyć, ile czasu zajmuje sprowadzenie leku, jak 
wygląda ordynowanie specyfiku przez inne oddziały oraz jakimi 
stanami magazynowymi dysponujemy. 

Lek właściwie przechowywany = zwiększenie bezpieczeństwa 
leczenia. Transport leków między apteką a oddziałami jest ele-
mentem w łańcuchu drogi leku do pacjenta. Temperatura prze-
chowywania leków podczas takiej „przesyłki” jest równie istotna, 
jak przechowywanie ich w magazynie. Farmaceuta powinien 
dbać również o ten element, który może wpływać na farmako-

terapię, bowiem leki transportowane w nieodpowiedniej dla nich 
temperaturze, mogą utracić swoją jakość i działanie. Przykładem 
są produkty przechowywane w zakresie 2- 8˚C, których droga 
do pacjenta również musi odbyć się w tej temperaturze, ponie-
waż w innej sytuacji może dojść do rozkładu substancji czynnej 
i konieczna będzie utylizacja. Farmaceuta – dzięki mobilnemu 
monitorowaniu całego łańcucha dostaw leku – mógłby nie tyl-
ko sprawdzać jego drogę do pacjenta, ale również temperaturę, 
w jakiej ten transport się odbywa. Zwiększyłoby to bezpieczeń-
stwo leczenia pod okiem farmaceuty, przy zastosowaniu po-
dwójnego sprawdzania działań i decyzji członków interdyscy-
plinarnego zespołu, który opiekuje się pacjentem, czyli zasady 
„double-check”. Czy nie do tego dążymy w innowacyjnym szpi-
talu?

W amerykańskich szpitalach bardzo często leki dystrybuowa-
ne są bezpośrednio z apteki centralnej na oddział szpitalny dla 
konkretnego pacjenta. Nie ma tam możliwości magazynowania 
leków w dyżurce pielęgniarskiej (oprócz leków pierwszej pomo-
cy). Każdy lek wydawany jest zgodnie z farmakoterapią danego 
chorego, a wręcz jest podpisany jego danymi. Sprzyja to dobrej 
gospodarce lekiem i minimalizuje ryzyko przeterminowania pro-
duktu w magazynie oraz pomyłek. Być może bardziej mobilne 
monitorowanie ścieżki leku w szpitalu polepszyło również po-
wyższe aspekty w zarządzaniu medykamentem i przybliżyło do 
realizacji marzeń o indywidualizacji terapii.

mgr farm. Anna Stachowiak

1 http://www.eahp.eu/practice-and-policy/medicines-shortages/2018-medici-
nes-shortage-survey
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Dobra Praktyka Apteczna – kolejne 
wyzwanie dla farmaceutów w Polsce
Na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniły się oczekiwania systemu zdrowia wobec farmaceutów. W wielu 
krajach coraz częściej stają się oni wsparciem i doradcą, a także elementem kluczowym w zintegrowanej opiece 
nad pacjentem. Farmaceuci już nie tylko realizują recepty i wydają odpowiedni lek, ale także informują chorego, 
co powinien zrobić, by cieszyć się zdrowiem. Współczesny farmaceuta powinien być autorytetem dla pacjentów, 
a informacje przez niego udzielane mają pomagać w powrocie do zdrowia i utrzymaniu go w dobrym stanie.

Podczas jednego ze zjazdów Federacji Farmaceutycznej FIP, 
poruszono pojęcie „Dobrej Praktyki Farmaceutycznej” inaczej 
zwanej „Dobrą Praktyką Apteczną”, gdzie nacisk został poło-
żony na to, aby farmaceuta stał się osobistym doradcą pacjen-
ta, strażnikiem jego zdrowia.

Dobra Praktyka Farmaceutyczna/
Apteczna z ang. Good Pharmacy 
Practice, zawiera przede wszystkim 
standardy pracy farmaceuty.
W pierwszej kolejności, w ramach Dobrej Praktyki Farma-
ceutycznej, ważne jest opracowanie indywidualnego planu 
leczenia, we współpracy z samym pacjentem i lekarzem pro-
wadzącym, zwłaszcza u chorego stosującego leki dostępne na 
receptę. 

Co jest ważne w tym procesie?

• Prowadzenie dokumentacji medycznej każdego pacjenta 
(zbieranie, zapisywanie, monitorowanie i przechowywanie 
wszystkich dodatkowych informacji medycznych dotyczą-
cych pacjenta), po uzyskaniu zgody chorego.

• Nadzór nad całością przyjmowanej przez pacjenta terapii 
lekowej, od momentu jej wdrożenia, aż do zakończenia.

• Nadzór nad efektywnością przeprowadzonej przez pacjen-
ta terapii.

• Opracowanie ewentualnych alternatyw farmakologicznych.
• Każdorazowe informowanie pacjenta o sposobie dawko-

wania przepisanych mu leków.
• Udzielanie pomocy i wsparcie w wyborze leków z kategorii 

OTC (bez recepty; ang.: over-the – counter drugs).
• Racjonalizacja stosowanej przez pacjentów farmakoterapii.
• Identyfikowanie potencjalnych lub rzeczywistych proble-

mów lekowych.
• Prowadzenie akcji profilaktycznych, redukujących ryzyko 

wystąpienia problemów zdrowotnych.
• Prowadzenie działań edukujących pacjenta w odniesieniu 

do danej jednostki chorobowej.
• Poprawa jakości życia pacjenta.

W tym obszarze działań farmaceuty najważniejsza jest komu-
nikacja  z pacjentem, gdyż ma on wpływ na zwiększenie efek-
tów leczenia i podejmowanie przez pacjenta właściwych decy-
zji dotyczących jego zdrowia.  Priorytetowym dla przyszłości 
aptek zadaniem stanie się zatem opracowanie i powszechne 
wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Farmaceutycznej. Jednym 
z ważnych form jej działania jest prowadzona przez farmaceu-
tów opieka farmaceutyczna nad pacjentem, która zmierza do 
poprawy skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii.

Dobra Praktyka Apteczna powinna koncentrować się na 
profilaktyczno-edukacyjnej roli farmaceuty – wszak wyedu-
kowany i świadomy pacjent będzie w przyszłości dużo mniej 
kosztowny niż dzisiaj. Wszelkie nieprawidłowości lub działania 
niepożądane mogą być przez farmaceutę w porę zauważone 
oraz skorygowane i/lub wyeliminowane. 

Rzeczywiste i skrupulatne przestrzeganie zasad prawidłowej 
Dobrej Praktyki Farmaceutycznej prowadzi do obniżenia ry-
zyka wystąpienia niepożądanych efektów leczenia i interakcji 
lekowych, przez co umieralność i chorobowość w społeczeń-
stwie ulega ograniczeniu. Najistotniejszym celem opieki far-
maceutycznej jest wywarcie na pacjenta wpływu, aby prze-
strzegał zaleceń lekarskich. Można to osiągnąć jedynie drogą 
bezpośredniej konwersacji z pacjentem, nawiązania przez far-
maceutę swoistej więzi. Zaznaczyć należy, iż chory w trakcie 
wizyty u lekarza otrzymuje ogrom informacji na temat samej 
choroby, jak i proponowanej farmakoterapii. 
Starając się sprostać oczekiwaniom współczesnego pacjenta, 
farmaceuci na całym świecie wspomagają pracę aptek, m.in. 
analizując, monitorując i prowadząc badania ankietowe zado-
wolenia pacjenta (w ramach badań prowadzonych przez Zwią-
zek Zawodowy Pracowników Farmacji). 

Dobra Praktyka Apteczna to wychodzące naprzeciw potrze-
bom współczesnego farmaceuty wytyczne, które, prezentując 
standardy jakościowe i metody oceny jakości usług w apte-
kach, mają ułatwić farmaceutom wykorzystanie doświadcze-
nia, wiedzy i autorytetu w kontaktach z pacjentem. Mam 
ogromną nadzieję, że praktyka ułatwi kontakt z pacjentem, 
umożliwi profesjonalne wykonywanie obowiązków doradcy pa-
cjenta, a także wzmocni wizerunek farmaceuty jako „obrońcy 
zdrowia” poprzez realizowanie opieki farmaceutycznej, która 
rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo terapii i przyniesie wy-
mierne korzyści dla chorego. 
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Podkreślić należy, iż w ramach Dobrej Praktyki Farmaceutycz-
nej najważniejsze są usługi świadczone przez farmaceutę, któ-
re zmierzać mają do poprawy nie tylko zdrowia pacjenta, lecz 
również jakości jego życia. Odbywa się to z reguły w ograni-
czonym wymiarze czasowym, jako że lekarz ma niewielką ilość 
czasu przeznaczoną na jednego pacjenta. Zdarza się, iż prze-
kazane choremu wytyczne dotyczące leczenia (dawkowania/
czasu terapii itp.) są dla zainteresowanego niejasne już w chwili 
opuszczania gabinetu. Jeśli pacjent nie uzyska fachowej pora-
dy w aptece, będzie zażywał zakupione leki, kierując się infor-
macjami zdobytymi drogą internetową, radami znajomych itp. 
Rolą farmaceuty jest bycie swoistym „łącznikiem” pomiędzy 
lekarzem, a pacjentem. Posiadana przez farmaceutę wiedza 
umożliwia doinformowanie chorego na temat przepisanej mu 
terapii. Jeśli pacjent nie otrzyma fachowej pomocy ani w ga-
binecie lekarskim, ani w aptece, zdarza się, iż trafia do kolej-
nych lekarzy specjalistów. W konsekwencji otrzymuje recepty 
na coraz to nowe leki lub identyczne produkty lecznicze z taką 
samą substancją czynną. Ryzyko stosowania polifarmakotera-
pii jest olbrzymie – od niepożądanych i częstokroć groźnych 
dla zdrowia i życia interakcji różnych leków, po nasilenie działań 
niepożądanych wynikających ze zwielokrotnionego spożywa-
nia jednej substancji czynnej. Dobra Praktyka Farmaceutyczna 
jest niezbędna do zaistnienia opieki farmaceutycznej i możli-
wości rozwoju prawidłowej więzi pomiędzy farmaceutą a pa-
cjentem. 

Rola farmaceuty sprawującego opiekę farmaceutyczną w spo-
sób właściwy polega na wychwyceniu każdego z przedstawio-
nych zachowań i jego prawidłowej korekty/eliminacji. Znaczna 
część pacjentów nie ufa swojemu lekarzowi lub neguje jego za-
lecenia. Bezpośredni kontakt z farmaceutą i możliwość życzli-
wej i merytorycznej rozmowy bardzo często zmienia nastawie-
nie pacjenta do konieczności stosowania zapisanych lekarstw. 
Poinformowanie chorego o prawdopodobnych skutkach 
„sporadycznej” terapii również podnosi wartość compliance. 

Dobra Praktyka Farmaceutyczna określa również stosunek 
farmaceuty do pacjenta. Charakteryzuje opiekę farmaceu-
tyczną i umożliwia jej odróżnienie od jednorazowej porady 
aptecznej. Apteki realizujące wytyczne Dobrej Praktyki Ap-
tecznej, a tym samym opieki farmaceutycznej, są ponadto zo-
bowiązane do prowadzenia dokładnej i rzetelnej dokumentacji 
w odniesieniu do każdego prowadzonego pacjenta.

Dobra Praktyka Farmaceutyczna/Apteczna ma więc dwa 
główne cele pracy farmaceuty na rzecz: 
• wzmacniania standardu obecności farmaceuty w zinte-

growanej opiece zdrowotnej – farmaceuta ma za zadanie 
optymalizację farmakoterapii i zminimalizowanie działań 
niepożądanych związanych z nieprawidłową terapią lekową,

• pełniejszego wykorzystania wiedzy i misji farmaceuty. 

dr n. farm. Piotr Merks

O czym należy pamiętać? 
• Systematyczna kontrola wszystkich leków przyjmowanych 

przez pacjenta. 
• Dzięki rzetelnej dokumentacji stosowanej farmakoterapii, 

istnieje realne prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidło-
wości związanych z terapią lekową i zapobieganie ewentual-
nym konsekwencjom.

• Systematyczna kontrola parametrów klinicznych umożliwia 
prawidłową ocenę skuteczności stosowanej przez pacjenta 
farmakoterapii. 

• Opracowywanie indywidualnego schematu opieki terapeu-
tycznej dla każdego pacjenta danej apteki. 

• Tego typu plan powinien uwzględniać, zarówno występujące 
jednostki chorobowe, farmakoterapię przyjmowaną w prze-
szłości, jak i aktualny stan zdrowia oraz obecnie przyjmo-
wane leki. Dzięki wspólnej analizie i kompilacji wszystkich 
wymienionych czynników, możliwe jest opracowanie sku-
tecznego planu profilaktyki i osiągnięcie pożądanej poprawy 
stanu zdrowia.
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Farmaceuta kliniczny za granicą
Optymalizacja leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa farmakoterapii – to podstawowe hasła istoty farmacji klinicz-
nej na świecie. Mimo że jako farmaceuci mamy te same cele, to jednak nasza praktyka i możliwości są różne w za-
leżności od części globu i polityki danego państwa. Jak wygląda to w naszym małym-dużym medycznym świecie?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) donosi, że obecność 
farmaceuty w planowaniu farmakoterapii i jej monitorowaniu 
przynosi przede wszystkim takie korzyści jak: 
• redukcja powrotów pacjentów do szpitala z powodu błę-

dów w leczeniu, 
• lepsze decyzje lekowe dostosowane do stanu pacjenta,
• zmniejszenie interakcji lekowych.

Warte uwagi jest to, że na całym 
świecie obecność farmaceuty przy 
łóżku chorego, zmniejsza liczbę 
ponownych przyjęć pacjentów na 
oddziały, co przynosi udowodnione 
korzyści farmakoekonomiczne 
dla placówki medycznej.

Według badań przeprowadzonych w szpitalach na Sri Lance, 
dzięki tzw. interwencji farmaceuty w proces leczenia chore-
go, aż o 30% zmniejszyła się liczba ponownych hospitalizacji, 
a w Szwecji powyższe działania farmaceuty na oddziale dopro-
wadziły do oszczędności w wysokości około 1 mln USD rocznie 
w kosztach opieki zdrowotnej. Co więcej, nawet pojedyncze 
małe kroki, regularne działania przynoszą optymalizację le-
czenia i korzyści dla służby zdrowia. Przykładem są farmaceu-
ci w Australii, którzy podczas wypisu edukują pacjentów nt. 
istniejącego schorzenia, planu leczenia czy jego kontynuacji 
i możliwych działań niepożądanych. Udowodniono, że dopro-
wadzili oni do znacznego ograniczenia nieplanowych hospita-
lizacji.

Farmaceuci na świecie mają też możliwość wypisania recep-
ty, co jest to praktykowane w USA i Anglii. Pacjent chorujący 
przewlekle na astmę, cukrzycę, nadciśnienie może spotkać się 
z brytyjskim farmaceutą, a ten sprawdzi jego leki minimum raz 
do roku i upewni się, czy pacjent dobrze obsługuje inhalator, 
ciśnieniomierz, glukometr.

Uczestnicząc w pracy szpitala w Kentucky zaobserwowałam, 
że najważniejszą rolą farmaceuty jest bycie „solver”, czyli 
ekspertem w rozwiązywaniu problemów lekowych. Zna on 
pacjentów na swoim oddziale i monitoruje stężenie poszcze-
gólnych leków we krwi, a dzięki temu jest w stanie zasugerować 
lekarzowi zmianę dawkowania, drogi podania leku np. w czasie 
obchodów lekarskich. Niesamowicie ważny jest też element 
kontaktu z pacjentem podczas przyjęcia na oddział, po prze-
prowadzonych zabiegach i operacjach. To amerykański far-
maceuta jest w zespole przygotowującym pacjenta do przesz-

czepu i to on posiada kompetencje, aby edukować chorego 
w zakresie immunosupresji oraz pomóc mu wkroczyć w nowe 
życie. Pacjent ma często większe zaufanie do farmaceuty, niż 
do innych członków zespołu. 

Nowe technologie pomagają amerykańskiemu farmaceucie 
w monitorowaniu farmakoterapii: alerty z laboratorium bez-
pośrednio do konta farmaceuty dotyczące wyników badań, 
skanowanie leku na każdym etapie (apteka centralna szpitala, 
dyżurka pielęgniarska, pokój pacjenta) pozwalają na monitoro-
wanie drogi leku i sprawdzanie, czy zaaplikowano poprawny lek 
o wyznaczonej godzinie. Farmaceuta dzięki temu jest w stanie 
w szybki sposób, w odpowiednim programie komputerowym 
sprawdzić, czy leki przyniosły oczekiwane rezultaty oraz reali-
zować zasadę „double check”, czyli sprawdzanie, czy pacjent 
dostał właściwy lek. Specjalista z dziedziny farmakoterapii 
dzięki aplikacjom jest w kontakcie z innymi pracownikami szpi-
tala, przez co może szybko doradzać, rozwiązywać problemy 
oraz podejmować wiążące decyzje. Przykładem może być od-
powiedni dobór dawki insuliny lub racjonalna antybiotykote-
rapia.

Spotykając na swojej drodze zawodowej farmaceutów, pra-
cujących w różnych krajach, doznałam wrażenia, że mamy 
wspólny cel i idee, ale również różnimy się w wielu aspektach. 
Podczas gdy farmaceuci szpitalni w Indiach jeszcze rok temu 
apelowali o zmniejszenie ilości obowiązków ciążących na nich 
w szpitalach, w tym samym czasie koledzy z tej samej branży 
w Estonii „przebijali się” na oddziały do pacjentów. Jak będzie 
to wyglądało w Polsce? Czy małymi kroczkami dojdziemy do 
efektywnej współpracy między lekarzem, farmaceutą, a pa-
cjentem? Spójrzmy na zagraniczne placówki, gdzie tę ścieżkę 
udało się przejść i wypracujmy receptę na sukces.

mgr farm. Anna Stachowiak
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Przyszłość farmakoterapii
Czy reguła „one size fits all” 
może mieć zastosowanie w przypadku leków?

Świat nauki od lat zgłębia tematy zwią-
zane z medycyną spersonalizowaną, 
by dostarczyć pacjentom rozwiązania 
szyte na miarę. Polskie zespoły ba-
dawcze również biorą udział w tym 
nieustającym wyścigu. Chociaż nie-
które dziedziny, jak na przykład on-
kologia, na bieżąco czerpią garściami 
z innowacji dostarczanych przez ten 
obszar wiedzy, to wciąż dostosowa-
nie leczenia do profilu genetyczne-
go brzmi utopijnie. Często brakuje 
standardów, wytycznych, technolo-
gii, środków finansowych. Ale czy na 
pewno? W nadchodzących latach far-
makogenetyka może stworzyć nowe 
możliwości działania dla farmaceutów.

W 2016 roku zespół kanadyjski z Joh-
nem Papastergiou na czele zade-
biutował dzięki projektowi badaw-
czemu zrealizowanemu wraz z firmą 

GeneYouIn. Farmaceuci z aptek 
otwartych kwalifikowali wybranych 
pacjentów do wykonania testów ge-
netycznych w celu sprawdzenia, czy 
ich leczenie jest zgodne z indywidual-
nym profilem genetycznym. Pomaga-
ła im w tym usługa Pillcheck oferowa-
na przez firmę. Raport z wykonywanej 
analizy profilu genetycznego uwidacz-
nia, w jaki sposób pacjent metabolizu-
je poszczególne leki. Wyniki projek-
tu pokazały, że w wielu przypadkach 
konieczne było wprowadzenie zmian 
w aktualnej farmakoterapii oraz udo-
wodniły zdolność farmaceutów do za-
rządzania tymi zmianami. Nie musimy 
jednak wybiegać poza nasz kontynent. 
W Europie toczy się obecnie projekt 
w ramach programu Horyzont 2020 
o nazwie „Ubiquitous Pharmacoge-
nomics”. Jego celem jest zapewnienie 
dostępu do skutecznej optymalizacji 

leczenia każdemu Europejczykowi. 
Jeden z efektów programu stanowią 
wytyczne dotyczące zastosowania 
farmakogenetyki w rutynowej prak-
tyce klinicznej. Projektowi towarzy-
szy rozwój narzędzi technologicznych 
i tworzenie tzw. „paszportów gene-
tycznych”. Mogą być one pomocne 
w dobieraniu odpowiedniej farma-
koterapii przez różnych specjalistów, 
w tym farmaceutów.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której 
w ramach opieki farmaceutycznej wi-
dzimy w systemie szczegóły dotyczące 
polimorfizmu genetycznego pacjenta 
i na tej podstawie sugerujemy zmia-
ny w leczeniu, by uzyskać oczekiwany 
efekt terapeutyczny lub ograniczyć 
ryzyko wystąpienia działań niepożąda-
nych leku. Pozostaje sięgnąć do źródeł 
wiedzy z kategorii „farmakogenetyka”.

mgr farm. Kamila Urbańczyk
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Cyfrowy szpital jutra – pacjent 
i technologie w ekosystemie

Cyfrowy szpital jutra. Dziś.
O to, jak może wyglądać szpital jutra i jak nowe technologie 
wpłyną na bezpieczeństwo pacjenta, jego wygodę, a także 
zmienią procesy zachodzące wewnątrz szpitala i ułatwią pracę 
kadry medycznej, zapytaliśmy Wiceprezesa Zarządu i Dyrek-
tora Zarządzającego w Lideo S.A., Marcina Gieracza.

Jak wygląda szpital jutra i co czeka pacjentów?
Szpital jutra to szpital nie tylko bardziej zautomatyzowany, ale 
także bardziej transparentny, dzięki wielu cyfrowym rozwiąza-
niom. 
Plan jutra wiąże się przede wszystkim z tym, że to pacjent bę-
dzie miał coraz większą wiedzę w zakresie podejmowanych de-
cyzji lekarskich związanych z procesem leczenia oraz przyjętą 
lekoterapią. Pacjent stał się bardziej świadomy, a technologia 
oraz urządzenia mobilne dają wiele możliwości, które umożli-
wiają weryfikację stanu zdrowia czy postępów w procesie le-
czenia - choćby skonsultowania diagnozy lub zaproponowanej 
terapii przez innego lekarza za pośrednictwem platform tele-
medycznych. Digitalizacja pozwoli optymalizować, zarówno 
ekonomiczną warstwę funkcjonowania jednostki i poprawić 
komfort zdrowienia, jak również przyspieszyć i uskutecznić 
proces leczenia. Dla przykładu szpitale w Holandii już wdroży-
ły strategię hospitalizacji ograniczonej do minimum. Wcielone 
tam procedury szpitalne koncentrują się głównie na stabilizacji 
zdrowia pacjenta, po czym chory zdrowieje już w domu pod 
opieką lekarzy. W Bostonie zaś jeden z najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie szpitali na świecie aż 70% operacji 
realizuje za pomocą robota.

Jak nowe technologie mają wspomagać pacjenta w procesie 
leczenia?
Technologia ma za zadanie wspomagać, ułatwiać i przyspieszać 
wiele działań, jakie zachodzą w szpitalu. Proszę sobie wyobrazić 

jedną e-kartę pacjenta, gdzie zapisane są wszystkie przebyte 
choroby, monitorowany jest obecny stan zdrowia, a dodatko-
wo, kiedy coś nas boli, np. ząb – taka aplikacja znajduje, propo-
nuje i umawia wizytę w gabinecie dentystycznym. Następnie 
otrzymujemy e-mailem skan zdjęcia rentgenowskiego zęba, 
a jeśli zaszła taka konieczność możemy umówić konsultację 
zdalną, aby podjąć decyzję o procesie leczenia. Takie rozwiąza-
nia w znacznym stopniu są w stanie przedłużać nam życie lub 
czynić je zdrowszym.

Wszystko, co technologiczne i dedykowane służbie zdrowia dla 
mnie musi być etyczne i bardzo humanitarne, gdzie pacjent 
jest w centrum, a nie na bocznym torze. Zaawansowany algo-
rytm powiązany ze sztuczną inteligencją ma co najwyżej uła-
twić podjęcie decyzji lekarzowi i zaproponować jak najbardziej 
optymalną i adekwatną lekoterapię, a nie wykluczyć służbę 
medyczną z tego procesu. Chory zaś będzie mógł zweryfiko-
wać otrzymane zalecania z innym lekarzem, co dziś praktycznie 
się nie dzieje. Aktualnie podczas choroby pacjent może poczuć 
się jakby był, bardzo kolokwialnie i dobitnie mówić, tak zwanym 
„workiem ziemniaków”. Jest przerzucany z kąta w kąt, nic nie 
rozumie z przedstawianych mu (o ile tak się dzieje) wyników 
badań czy zdjęć rentgenowskich, a musi podejmować decy-
zję, często natychmiast. Poddaje się więc woli jednego lekarza, 
który nomen omen ma dla niego „całą minutę”, bo pędzi dalej, 
do kolejnych, czekających pacjentów. 

To tylko przykłady tego, jak w łatwy sposób ulepszyć polskie 
szpitale, a wręcz przeobrazić je w szpitale jutra. Miejsca, które 
realnie będą miały wpływ na coraz bardziej optymalny proces 
leczenia, większą kontrolę nad nim, a samym pacjentom prze-
staną się kojarzyć pejoratywnie, a czas hospitalizacji będzie 
skrócony do minimum, bo terapię będzie można prowadzić 
zdalnie przy wsparciu nowych technologii. 

Marcin Gieracz, Wiceprezes Zarządu 
i Dyrektor Zarządzający w Lideo S.A. 
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Nowe narzędzia informatyczne 
wsparciem dla farmaceuty
Obecna złożoność farmakoterapii i zwiększający się odsetek społeczeństwa stosujący na co dzień leki, to rosnące 
wyzwanie dla wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych. W tej sytuacji narzędzia informatyczno-tech-
nologiczne są nieocenionym wsparciem w optymalizacji leczenia. Farmaceuci, jako profesjonaliści szczególnie 
skupieni na różnych aspektach związanych z farmakoterapią pacjenta, są odbiorcami innowacji dostępnych na 
rynku.

Dzięki rozwojowi farmacji klinicznej umożliwiającej zaangażo-
wanie farmaceuty w pracę oddziału szpitalnego, ośrodki zagra-
niczne we współpracy z firmami z branży IT wypracowały liczne 
narzędzia dedykowane prawie wyłącznie tej grupie zawodowej. 
Dobrym przykładem jest Medicines Optimisation Innovation 
Centre mające siedzibę w Szpitalu Antrim niedaleko Belfastu 
(Irlandia Północna), które, realizując misję optymalizacji far-
makoterapii, dba także o wsparcie techniczne dla zatrudnio-
nych farmaceutów. Stworzony przez nich program Writemed 
to elektroniczny system koncyliacji lekowej. Umożliwia szybkie 
i wygodne stworzenie listy leków zażywanych przez pacjenta 
przy przyjęciu do szpitala, a następnie wygenerowanie zmody-
fikowanej listy przy wypisie, uwzględniającej zmiany w leczeniu 
związane z hospitalizacją. Na wszystkich etapach koncyliacji 
farmaceuta ma możliwość rozwiązywania pojawiających się 
problemów lekowych. Historia farmakoterapii jest nie tyl-
ko archiwizowana w systemie szpitalnym, ale również zostaje 
przekazana do scentralizowanego systemu elektronicznego, 
a pacjent otrzymuje kopię dla siebie, lekarza pierwszego kon-
taktu czy apteki. Ciągłość opieki zapewnia bezpieczeństwo 
i zmniejsza ryzyko kolejnych hospitalizacji. Z kolei program 
EPICS (Electronic Pharmacist Intervention Clinical System) 
daje możliwość bieżącego monitorowania pracy farmaceuty 
klinicznego poprzez rejestrowanie każdej podjętej przez nie-
go interwencji i zidentyfikowanie problemu lekowego. Dzię-
ki temu farmaceuci mogą z łatwością dokumentować swoje 
działania, realizować cele badawcze czy tworzyć wewnętrzny 
i zewnętrzny benchmarking. System LAMPs (Live Automa-
ted Microbiology Pharmacy surveillance) to koło ratunkowe dla 
szpitala w kategorii zakażeń szpitalnych. Kreuje alerty dotyczą-
ce zidentyfikowania patogenów alarmowych, pozwala nadzo-
rować epidemiologię danej jednostki. Jednocześnie korzysta 

z zaangażowania farmaceutów w proces antybiotykoterapii 
na oddziale poprzez analizowanie wprowadzonych przez nich 
danych dotyczących poprawności zastosowania antybiotyków 
względem lokalnych wytycznych.

Ciekawym rozwiązaniem jest metoda STEPSelect (Safe Thera-
peutic Economic Pharmaceutical Selection), czyli nowoczesne, 
przejrzyste i globalne podejście do procesu wyboru leków do 
receptariusza szpitalnego. W tym modelu multidyscyplinarna 
grupa ekspertów (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i inni) ana-
lizuje lek lub grupę leków, biorąc pod uwagę takie aspekty, jak: 
skuteczność, bezpieczeństwo, dane z badań klinicznych, ła-
twość podania. Cena i koszt terapii również stanowi przedmiot 
rozważań, ale nie jest najważniejszą składową oceny. Po do-
konaniu 4-stopniowej analizy otrzymuje się obiektywny wynik 
pozwalający na stosowanie terapii sprawdzonych, korzystnych 
dla szpitala i pacjenta. Cały proces monitoruje też przedsta-
wiciel przemysłu farmaceutycznego, by posiadać dodatkową 
gwarancje bezstronności wyboru. Wszystko odbywa się dzięki 
elektronicznej platformie, przez co czasochłonne spotkania 
eksperckie są zbędne. 

Powyższe programy ułatwiają pracę farmaceutów. Jednak to 
ich niejedyna zaleta. Ze względu na wysoki stopień informa-
tyzacji procesów osoby zarządzające szpitalem mają znacznie 
większą kontrolę nad tym, co dzieje się w ich jednostce. Są 
w stanie sprostać wszelkim normom akredytacyjnym, ja-
kościowym z zakresu farmakoterapii i podejmować decyzje 
zgodnie z aktualnymi danymi generowanymi przez systemy.

mgr farm. Kamila Urbańczyk



Osobisty Asystent Pacjenta – zmiana 
w podejściu do procesu leczenia

Czy w Polsce szpitale jutra są na wyciągnięcie ręki? Czy cyfryzacja jest w stanie zmienić polskie szpitale, aby 
proces leczenia pacjenta był jeszcze bardziej optymalny, a praca kadry medycznej sprawniejsza?

Na te wymagania rynkowe odpowiada technologia i tak zwane systemy otwarte, które elastycznie odpowiadają 
na realne problemy współczesnego rynku medycznego. 

Myślę że większość z nas 
rozumie, czym jest proces 
produkcji samochodów. Ja 
często oglądam sceny z fa-
bryk, gdzie jedne z najbar-
dziej zaawansowanych robo-
tów montują różne elementy 
karoserii. Każda śrubka jest 
policzona i idealnie dokrę-
cona, a ręczna praca jest eli-
minowana, bo nie daje aż tak 
powtarzalnych wyników jak 
automat. Nauczyliśmy się 
do perfekcji doprowadzać te 
procesy. 

Czy to samo możemy zrobić 
w leczeniu pacjentów?

Mamy zdolnych i bardzo dobrze wy-
kształconych lekarzy, pielęgniarki, far-
maceutów. Pokazujemy niesamowite 
roboty wspierające lekarza w opera-
cji. Powstają nowe leki na choroby, 
o których jeszcze niedawno nie wie-
dzieliśmy, że istnieją. Wszystko wyda-
je się iść do przodu, tylko brakuje mi 
tutaj jednego – PROCESU. Perfek-
cyjnego procesu, który od diagnozy 
(a nawet jeszcze wcześniej), poprzez 
plan leczenia, po samo leczenie prze-
prowadzi wszystkie działania zgodnie 
z najlepszym znanym w danym przy-
padku schematem.

Dlaczego jest to takie istotne? Przede 
wszystkim stosowanie powtarzalnego, 
ale wypracowanego przez ekspertów 
schematu leczenia daje możliwość 
jego oceny w pewnej skali, a następnie 
poprawy. Nie musi być on zawsze taki 
sam, może być podobny, uzależnio-
ny od charakteru danego przypadku. 
Warto jednak zadbać, aby był tam, 
gdzie to możliwe powtarzalny, a co za 
tym idzie mierzalny. Pacjent w takim 
świecie poczuje się lepiej zaopieko-
wany, bo będzie dokładnie znał proces 
leczenia
Dochodzimy teraz do ważnego pyta-
nia, które jako architekci otwartych 
rozwiązań IT – Lideo S.A., a jednocze-
śnie partnerzy dla szpitali – zadaliśmy 
sobie w momencie tworzenia nowego 
produktu mającego zmienić podejście 
do procesów szpitalnych… Dlaczego 

FELIETION
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nasz projekt o roboczej nazwie Oso-
bisty Asystent Pacjenta (OLAP) – 
ma potencjał być tym, który zacznie 
wspierać proces nie tylko leczenia, ale 
przede wszystkim wyleczenia? 

Przyjęliśmy pewne podstawowe zało-
żenie, a zarazem cel, jaki postawiliśmy 
przed systemem bardzo odważny, ale 
jedyny, który ma szansę coś zmie-
nić w dotychczasowym podejściu 
– WYLECZENIE staję się najważ-
niejszą wartością. Wszystkie pozostałe 
czynności stają się tylko wspierające 
lub zbędne. Skoro tak, to co jest po-
trzebne, aby zmaksymalizować szanse 
na wydobrzenie pacjenta? 

Zacznijmy od zespołu specjalistów. 
OLAP w pierwszej fazie skupia się 
na farmakoterapii. Kto w szpitalu po-
winien najlepiej znać się na lekach? 
Oczywiście FARMACEUTA – przed 

duże „F”. A czym dzisiaj przeważnie 
zajmuje się ów farmaceuta? Niestety 
„magazynem” produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych i to nie pod 
kątem leczenia , ale dbaniem na przy-
kład o zamawianie leków lub o przy-
gotowanie informacji do przetargu. 
OLAP ma zadbać o to, aby proces 
leczenia, jakim jest farmakoterapia był 
kontrolowany systemowo od począt-
ku do końca. Moment, w którym zle-
camy leki jest jednym z etapów tego 
procesu. Chcemy go doprowadzić do 
perfekcji: właściwe leki, odpowiednio 
zbadane interakcje, kontrola daw-
ki i drogi podania, sprawdzenie pre-
definiowanych schematów leczenia 
w danej sytuacji, wgląd w poprzednie 
podobne przypadki itd. Takie jedno 
działanie można rozwijać i udoskona-
lać ciągle tak samo, jak to robimy dzi-
siaj w innych branżach. Kolejny krok to 
przygotowanie leków – tzn. jak wyeli-

minować pomyłki? Kto to ma wyko-
nać, jakich mechanizmów kontrolnych 
używać, itd.? Kiedy zmienić dawkę, 
a może warto zastosować inny lek? Jak 
sprawdzić, czy działanie jest zgodne 
z oczekiwanym przez lekarza? Właści-
we podejście do tych tematów zago-
spodaruje olbrzymi fragment procesu 
wyleczenia, jakim jest farmakoterapia. 
A to dopiero początek. 
To już nie jest futurystka – to realna 
rzeczywistość, która dzieje się na na-
szych oczach. A my jako architek-
ci nowych technologii w medycynie 
wcielamy ją w życie, by proces zdro-
wienia był jak najszybszy, optymalny, 
a same procesy szpitalne ekonomicz-
ne oraz funkcjonalne. 

Łukasz Zontek, Wiceprezes 
i Dyrektor IT w Lideo S.A. 

Technologia daje nam dzisiaj nieoczekiwane 
możliwości na zrealizowanie opisanej koncepcji:
• tablety czy smartfony w kieszeniach lekarzy, 

pielęgniarek i farmaceutów, 

• uproszczenie interfejsu użytkownika (tak, aby minimalizować 
konieczność pracy przy biurku, gdzie wprowadzamy dane), 

• możliwość wybierania leków w trakcie 
wizyty u pacjenta przy łóżku,

• rejestrowanie podania leku lub odmowy przyjęcia,

• zastosowanie innych leków na podstawie zmian 
w oczekiwanym działaniu (również poza szpitalem),

• zgłaszanie działań niepożądanych,

• dostęp do schematów leczenia wypracowanych 
przez zespoły w uznanych szpitalach,

• zlecanie leków na CITO do aplikacji pielęgniarek.
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Bezpieczna farmakoterapia
Farmakoterapia to metoda leczenia, której zadaniem jest przynosić ulgę pacjentowi w jego cierpie-
niu, a lekarzowi dać możliwość wyboru właściwego leku. Jednak niewłaściwa farmakoterapia może 
przysporzyć cierpień, a nawet spowodować śmierć. Żyjemy coraz dłużej, przyjmujemy wiele leków  
i w związku z tym bardzo łatwo o popełnienie błędu, którego konsekwencjami są problemy zdrowotne.

Problemy zdrowotne 
wynikają najczęściej z:
• nadużywania leków,
• niewłaściwego doboru dawki,
• niewłaściwego czasu stosowania 

(zbyt krótki lub zbyt długi),
• interakcji leków z innymi lekami, 

suplementami diety, pożywieniem.

Na rynku farmaceutycznym pojawiają się ogromne ilości za-
rejestrowanych leków. Zadaniem lekarza, farmaceuty, pielę-
gniarki, położnej, ratownika medycznego jest  zwrócenie uwagi 
na bezpieczeństwo pacjenta, szczególnie związane z bezpie-
czeństwem przyjmowania leków.

Należy zwrócić uwagę na kartę charakterystyki produktu, na 
niepożądane działanie, na interakcje leku z innymi produktami 
leczniczymi. W celu zminimalizowania ryzyka, prowadzone 
są programy monitorowania leku oraz programy edukacyjne, 
które wskazują na konieczność ścisłej obserwacji pacjenta 
lub ograniczeń w dostępie do leczenia. Należy pamiętać, że 
obowiązują rygorystyczne przepisy zobowiązujące zarówno 
urzędy państwowe, np. Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

(URPL) oraz wszystkie podmioty odpowiedzialne do 
skrupulatnego rejestrowania wszystkich działań niepożądanych. 
Każde pojedyncze zgłoszenie ma wartość i jest ważne dla 
ciągłej oceny profilu bezpieczeństwa. Szczególna w tym rola 
interdyscyplinarnego zespołu, jaki tworzą: lekarz, farmaceuta, 
który powinien to doskonale rozumieć i zgodnie postępować.

Ważną formą wymiany informacji na temat bezpieczeństwa 
leku, szczególnie w sytuacjach nagłych, jest tzw. Dear Doctor 
Letter lub Dear Healthcare Professional Letter. Niestety, naj-
częściej te informacje wyrzucane są do kosza, bez uprzedniego 
ich otwierania. Należy zaznaczyć, że odbiorcy tych informacji 
są starannie wybierani z uzgodnieniem z URPL, a przesyłane 
informacje dotyczyły najważniejszych zagadnień, takich jak; 
zmiany w profilu bezpieczeństwa leku lub informacje o ogra-
niczeniach w jego stosowaniu.

Konieczność zgłaszania NDL przez lekarza, farmaceutę, pie-
lęgniarkę, położną, ratownika medycznego w Polsce jest obo-
wiązkiem prawnym i powinna stanowić powszechną praktykę. 
Koszty powikłań polekowych, jakie ponosi z tego tytułu szpital, 
są trudne do oszacowania, a uzyskane wyniki różnią się w po-
szczególnych krajach.

mgr farm. Dorota Pastok-Chomicka, Specjalista farmacji 
aptecznej i szpitalnej – Regionalny Szpital w Kołobrzegu



Cyfrowa Apteka Przyszłości oczami specjalistów.
dr n. farm. Piotr Merks | mgr farm. Kamila Urbańczyk | mgr farm. Anna Stachowiak

Cyfrowa
apteka 
przyszłości to:
 
 

 » Pełen dostęp farmaceutów do dokumentacji medycznej 
pacjenta w celu optymalizacji farmakoterapii.

 » Systemy elektroniczne zarządzające lekiem i magazynem.
 » „Hub and spoke” – maszyny do wydawania leków, zauto-
matyzowany proces wydawania leków, w którym farma-
ceuta ocenia receptę klinicznie, a nie wydaje pudełka.

 » Kliniki opieki farmaceutycznej - koncentrowanie się na 
pomaganiu pacjentom w działaniach niepożądanych, po-
prawie jakości życia chorego oraz na działaniach prewen-
cyjnych i edukacyjnych.

 » Baza danych w formie elektronicznej, wspierająca farma-
ceutę przy łóżku chorego.

dr n. farm. Piotr Merks

 » Cyfrowa apteka przyszłości to dla mnie więcej niż sama 
gospodarka lekiem. To też dynamiczna platforma umożli-
wiająca podejmowanie wielu złożonych decyzji klinicznych 
w zindywidualizowanym systemie case-by-case oraz dzię-
ki obszernej bazie wiedzy. Również pewnego rodzaju dysk 
zewnętrzny dla naszej inteligencji, który nie pozwala nam 
zagubić się w pędzie obowiązków. Dzięki intuicyjności nie 
tylko stanowi wygodne narzędzie codziennej pracy, ale też 
uczy się od użytkownika i może być dostosowywany do 
jego potrzeb, czerpać rozwiązania z jego własnej inwencji. 

mgr farm. Kamila Urbańczyk

 » Zoptymalizowana placówka, która wpływa na bardziej pre-
cyzyjne leczenie i zwiększenie bezpieczeństwa farmako-
terapii poprzez bieżący wgląd farmaceuty do procesu le-
czenia (zamawiania leków, historii zakupów, ich interakcji, 
dawkowania, itp.).

 » Zautomatyzowana apteka, wykorzystująca innowacyjne 
narzędzia technologiczno-informatyczne do podniesienia 
komfortu życia pacjenta, jego leczenia i dostępności pro-
duktów leczniczych. Dla przykładu farmaceuta już przed 
wizytą pacjenta (chory zamówi leki przez aplikację) może 
dostać informacje, które leki są potrzebne i sprawnie je 
przygotować lub zamówić. Jednocześnie farmaceuta ma 
szansę poinformować chorego, które leki i kiedy będą do 
odbioru – pacjent nie musi czekać w aptece na informacje. 

 » Szansa na monitorowanie  samoleczenia pacjenta (analiza 
jego zakupów, potencjalnych interakcji z lekami, sposobu 
i trybu dawkowania – automatyczne podpowiedzi i wspar-
cie zdalne).

 » Możliwość kontroli farmakoterapii na podstawie informacji 
przesłanych przez pacjenta do apteki. A wszystko za spra-
wą dedykowanych narzędzi technologicznych. W prakty-
ce pacjent anytime (po wyjściu od lekarza, z domu itd.), 
posiadając odpowiednią aplikację/program, zaznacza, które 
leki i  dane/punkty chce skonsultować z farmaceutą i w ja-
kiej formie chce dostać informacje (na e-maila, tel., chat, 
itp.). Farmaceuta ma kontrolę nad tym, czego pacjent nie 
wie lub z czym ma problem i wspiera go „na odległość”.

 » Partnerska współpraca na linii lekarz-farmaceuta. Pacjent 
już na etapie wizyty u lekarza mógłby zgłosić chęć podzie-
lenia się informacją z farmaceutą i wówczas lekarz przesy-
łałby dane do apteki. Również lekarz w trakcie rozmowy 
może stwierdzić, że chorego należy jeszcze raz skontro-
lować, czy rozumie dawkowanie/leki/DN/itp. i wówczas 
zaznacza w aplikacji, że chce, aby farmaceuta przed wy-
daniem leku skonsultował pacjenta – alert do farmaceuty. 
Zasada double check pacjenta, czy rozumie.

 » Skrócenie oczekiwania na leki poprzez zamawianie leków 
po wyjściu od lekarza lub tzw. meds2bed – „leki do łóżka 
pacjenta”, czyli farmaceuta przy wypisie chorego ze szpita-
la przynosi mu zapakowane leki – pacjent ciężko chory nie 
musi szukać leków po wielu aptekach. Podnosi to komfort 
życia i  dostępność leków.

 » Zmniejszenie dystansu miedzy farmaceutą, a pacjentem 
dzięki nowym metodom komunikacji w cyfrowej aptece, 
czyli m.in.: e-mail, live chat. Możliwość zadawania pytań 
farmaceucie bez wychodzenia z domu, poprzez aplikację 
online.

mgr farm. Anna Stachowiak
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LIDEO – lepszy znaczy pierwszy
Od oficjalnej inauguracji działalności Spółki minęło ledwie pół roku, a Lideo S.A. już może pochwalić się pierw-
szym sukcesem. W niespełna 4 miesiące pozyskaliśmy ponad 100 szpitali, którym zaoferowany został autorski 
System Weryfikacji Autentyczności Leków (SWAL).

Lepszy znaczy pierwszy 
– jak to rozumieć? 

Rynek usług IT dla branży szpitalnej od lat zdominowany jest 
przez dużych oferentów. Można by rzec, że panuje swoisty 
oligopol, z jakim trudno konkurować. My podjęliśmy wyzwa-
nie – chcemy zmienić to wrażenie. Na rynku funkcjonuje 
mnóstwo świetnych, pełnych zapału i innowacyjnej ener-
gii firm, które z roku na rok udowadniają, że obecnie tyl-
ko zwinne i elastyczne podejście, nastawione na optyma-
lizację oraz w oparciu o działanie na systemach otwartych 
stwarza szansę na realne zdobywanie udziałów w rynku.  
Takie właśnie jest Lideo. Pełne dynamicznych osób, które go-
towe są rywalizować z największymi graczami rynku tech-med, 
chcąc być lepszym, czyli pierwszym.

Nasza strategia daje pierwsze owoce w po-
staci wdrożenia produktu do serializacji w ra-
mach ustawy fałszywkowej – SWAL. Jako 
pierwsi na polskim rynku z powodzeniem 
zrealizowaliśmy testy z KOWAL-em. Drudzy 
w Europie!

To skutkowało tym, że zyskaliśmy szybką wiarygodność wśród 
naszych potencjalnych klientów – szpitali. Stąd śmiało moż-
na powiedzieć, że dążenie do bycia lepszym daje sposobność 
na bycie pierwszym. Lepszym można być na wiele sposobów 
– pod kątem strategicznym, produktowym czy budując prze-
wagę wizerunkową. W każdym z tych obszarów stworzyliśmy 
zupełnie nowe podejście do sprzedaży. Niewątpliwym suk-
cesem było nawiązanie współpracy z izbami aptekarskimi, 
które umożliwiły nam bezpośredni kontakt z farmaceutami 
– późniejszymi odbiorcami i użytkownikami SWAL-a. W ten 
sposób wyręczyliśmy organy nadzorujące i wzięliśmy na siebie 
rolę edukatora rynku w zakresie implementacji dyrektywy 
fałszywkowej. Równie istotne było zaproponowanie cennika 
w formie abonamentowej (bardziej czytelnej w dobie podob-
nych rozwiązań w branży teleinformatycznej), a także zaofe-
rowanie pakietów: niezależny system, skaner oraz helpesk. 
A wszystko to podane tak, żeby klient – szpital nie musiał za-
stanawiać się nad tym, jak ma zweryfikować swój budżet na 

2019 rok, bo w ramach współpracy z Lideo zapłaci dopiero 
od stycznia 2020 r. Farmaceutom zapewniliśmy komfort we 
wdrożeniu naszego systemu poprzez dedykowane narzędzia 
pokazujące, jak korzystać z systemu i skanera. 

Doskonałe wyczucie potrzeb rynku oraz indywidualnych 
oczekiwań farmaceutów w zakresie nowej ustawy przekuliśmy 
w sukces, którym wcale nie jest tylko wieloletni abonament, 
ale przede wszystkim potencjał, jaki za tym stoi.

Mamy już 10% rynku – 
ponad setkę szpitali.
Każdego dnia udowadniamy, że nawet w tak specyficznej 
branży można z powodzeniem współpracować w sposób re-
lacyjny i partnerski. Mamy nadzieję, że zaowocuje to wdraża-
niem kolejnych produktów i usług IT. Za sukcesem stoi potęż-
ne zaangażowanie, o czym najlepiej świadczą liczby:

• łączna ilość przejechanych kilometrów przez 4 osoby 
realizujące sprzedaż oraz konferencje = 45 000 km,

• 16 regionalnych szkoleń w izbach aptekarskich,

• ponad 600 przeszkolonych kierowników aptek 
szpitalnych, specjalistów IT i decydentów izb oraz szpitali,

• niemal 250 odwiedzonych szpitali,

• pozyskanie 3 największych i najbardziej prestiżowych 
szpitali we wschodniej części Polski. 

Plany na przyszłość?
Lideo S.A. w ramach spółki Pelion S.A. powstało po to, aby 
zmieniać polskie szpitale na lepsze i przyspieszyć oraz ureal-
nić proces transformacji cyfrowej. Chcemy kształtować wizję 
cyfrowego szpitala przyszłości, jako zoptymalizowanej, ekono-
micznej i bardzo wydajnej organizacyjnie jednostki, której cen-
trum stanowi pacjent. 
Skoncentrowaliśmy się na rozwiązaniach technologicznych 
pozwalających na to, by funkcjonowanie służby zdrowia 
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było bardziej przyjazne w sensie ekonomicznym oraz organizacyjnym, 
a pacjenci zdrowieli w bardziej komfortowych warunkach. Jednym 
słowem postawiliśmy sobie ambitne zadanie – kształtować nowoczesną 
przyszłość branży medycznej już dziś. 
Korzystając z ogromnego doświadczenia i wsparcia finansowego Pelion 
S.A. oraz z ponad 27-letniej współpracy biznesowej Urtiki ze środowi-
skiem medycznym, rozpoczęliśmy ten proces i mamy pierwsze sukcesy 
rynkowe.

Plany na rok 2019
Obecnie pracujemy nad naszym flagowym projektem, który będzie no-
woczesnym rozwiązaniem technologicznym.

Projekt o roboczej nazwie OLAP (Osobisty Asystent 
Pacjenta) – mamy nadzieję, że zmieni funkcjonowa-
nie szpitali w obszarze farmakoterapii, co wpłynie na 
skuteczność procesu wyleczenia pacjenta.

Poprawi między innymi organizację pracy personelu medycznego i wpły-
nie na jeszcze większe bezpieczeństwo pacjentów w procesie leczenia. 
Zwiększy skuteczność farmakoterapii oraz zminimalizuje ryzyko popełnia-
nia błędów przy wydawaniu leków. Wpłynie także na bardziej efektywną 
komunikację na linii: lekarz-pielęgniarka-farmaceuta. Dzięki OLAP-owi 
rozwiążemy wiele problemów, jakie zachodzą na rynku szpitalnym. Mię-
dzy innymi kwestię przeterminowanych, nieznanych i wycofanych z ob-
rotu leków, a także braku kontroli nad ich zasobami. Ponadto pomożemy 
zminimalizować problem złego dawkowania produktów leczniczych oraz 
interakcji lekowych. Wspomożemy prace diagnostyczne, a personel me-
dyczny wyposażymy w bardziej precyzyjne i przejrzyste dane związane 
z procesem lekoterapii pacjenta.

Redakcja

„

„

Dlaczego Lideo na rynku 
zdrowia i dla zdrowia?
– Naszą misją jest tworzenie coraz bardziej innowacyjnych technologii, 
które zmienią na lepsze służbę zdrowia w Polsce – mówi Marcin Gie-
racz, Wiceprezes Zarządu Lideo S.A. – Chcemy usprawnić pracę leka-
rza i farmaceuty, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w szybszym, sku-
teczniejszym i mniej inwazyjnym procesie leczenia, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu innych czynników tj. koszty oraz dostępność.
Chcemy zadbać o wszystkie strony procesu leczenia. Priorytetem jest 
dla nas, aby pacjent odczuwał znaczną poprawę jakości obsługi i kom-
fort w procesie zdrowienia, a pracownicy medyczni mieli dostęp do 
zautomatyzowanych systemów IT oraz nowoczesnej technologii, dzięki 
którym sprawniej będą zarządzać infrastrukturą szpitala. Naszym prio-
rytetem jest też skomercjalizowanie kilku rozwiązań dla aptek otwartych 
przy współpracy ze spółkami, będącymi w trakcie procesu akceleracji – 
dodaje Marcin Gieracz. Misja:

„Tworzymy technologie oraz 
dostarczamy rozwiązania, 
które kształtują przyszłość 
branży medycznej już dziś”.

Wizja:
„Lepsze życie milionów 
Polaków, dzięki twórcom 
technologii w medycynie”.

Strategiczne obszary 
działalności LIDEO:
e-Pacjent
e-Zdrowie
e-Organizacja

www.lideo.tech
www.cyfrowyszpital.pl
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