Farmaceuta ma prawo

Szczepienia w aptekach
w czasie COVID-19
Trwająca od marca pandemia COVID-19 jednoznacznie
ukazała, że farmaceuci jako grupa zawodowa stoją na
pierwszej linii kontaktu z pacjentem, w czasie, gdy dostęp
do placówki medycznej jest utrudniony.
Systematycznie wprowadzane obostrzenia związane z pandemią wpływają
na ograniczanie kontaktów pacjenta
z przedstawicielem służby zdrowia. Restrykcje pokazały, że istnieje potrzeba
wprowadzenia zmian systemowych,
które umożliwiłyby rozszerzenie kompetencji farmaceutów o wykonywanie
szczepień w aptekach.
Usługi szczepień w europejskich
aptekach
Podstawowe szczepienia m.in. przeciw
grypie można wykonywać w aptekach
w 13 europejskich krajach. Do krajów,
które wprowadziły w aptekach tego typu usługę należą m.in. Wielka Brytania,
Portugalia, Francja, Dania, Szwajcaria
i Irlandia. Analizy przeprowadzone
w Wielkiej Brytanii i Kanadzie wykazują,
że szczepienia wykonywane przez farmaceutów nie zmniejszają liczby osób
zaszczepionych przez innych pracowników służby zdrowia. Oznacza to, że
społeczeństwo nie rezygnuje z wizyt
u lekarza na rzecz szczepień u farmaceuty. Zauważono raczej tendencję, że
pacjenci dzięki tym regulacjom z większą chęcią w ogóle dokonują szczepień.
Co więcej, Matt Hancock, Sekretarz ds.
Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej
Brytanii, wskazuje, że farmaceuci będą pełnić bardzo ważną rolę podczas
szczepień przeciw COVID-19. Brytyjski
rząd chce w tym roku, aby program
szczepień był „największy w historii”.
Jak pokazują badania przeprowadzone
przez Irlandzki Związek Farmaceutyczny, aż 99% respondentów wskazało na
ogólną satysfakcję z przeprowadzanej
w aptece usługi. Taki sam odsetek badanych (tj. 99%) zadeklarowało chęć
ponownego szczepienia w aptece.
Najbardziej zachęcający dla pacjen24

tów okazał się łatwy dostęp do usługi.
W Irlandii obecnie szczepienie w aptece
stanowi 10% ogólnej liczby szczepień,
a tendencja ta stale rośnie.
Przykładowo w Polsce Związek Zawodowy Pracowników Farmacji podkreśla, że
farmaceuci są dużą i najbardziej dostępną grupą zawodową, uważaną na świecie za jeden z kluczowych elementów
podstawowej opieki zdrowotnej. Mając
też na uwadze obecnie trwającą pandemię i realne problemy rynku zdrowia (tj.
brak lekarzy, pielęgniarek, starzejące się
społeczeństwo i brak wystarczających
środków na opiekę medyczną) kluczowa
dla rozwoju profilaktyki chorób zakaźnych w Polsce może okazać się usługa
szczepień w aptekach. Oczywiste w tej
sytuacji wydaje się, że rozszerzenie
uprawnień farmaceuty usprawniłoby
świadczenie usługi medycznej i wpłynęłoby na obniżenie kosztów.
COVID-19 a szczepienia ochronne
w Polsce
W sytuacji ograniczonego dostępu
do służby zdrowia w Polsce, w czasie pandemii bardzo ważna staje się
opieka farmaceutyczna. W ramach
tej opieki wykwalifikowani farmaceuci
mogą wspomóc proces leczenia, poprzez koordynowanie farmakoterapii.
Jak wskazuje przykład z innych krajów
europejskich, dobrym uzupełnieniem
jest rozszerzenie usługi poprzez działania profilaktyczne, takie jak szczepienia
ochronne. Zgodnie z raportem powstałym w ramach działań Fundacji Nadzieja
dla Zdrowia „Szczepienia przeciw grypie w aptekach. Opieka Farmaceutyczna” to rozwiązanie oddziałuje także na
ogólny poziom odporności zbiorowej.
Ponadto, co jest szczególnie ważne,

zaproponowane rozwiązanie oddziałują na wszystkich uczestników ochrony
zdrowia, co wpływa na większy odsetek
zaszczepień ochronnych populacji oraz
likwiduje przeszkody związane ze słabą
ich dostępnością.
Procedura przeprowadzenia
szczepień ochronnych
Regulacje dotyczące przeprowadzania
szczepień ochronnych zostały określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi. Obecnie pacjent w pierwszej kolejności musi odbyć
wizytę kwalifikującą do szczepienia. Następnie musi uzyskać receptę od lekarza
i zrealizować ją w aptece. Po wykonaniu
powyższych czynności musi ponownie
umówić wizytę, tak aby szczepienie
wykonał przedstawiciel służby zdrowia
(może to być lekarz lub pielęgniarka).
Zdarza się, że z różnych przyczyn pacjenci nie wykonują wszystkich tych
kroków i rezygnują np. po wykupieniu
szczepionki w aptece. Rozwiązanie zaproponowane w ww. Raporcie zdecydowanie przyspieszyłoby procedurę.
Wprowadzenie szczepień w aptekach,
przy jednoczesnym opracowaniu procedury, gdzie farmaceuta będzie mógł
kwalifikować pacjenta, przepisać a nawet przy zmianie regulacji prawnych
– zaszczepić, zauważalnie wpłynie na
odsetek osób zaszczepionych w Polsce.

