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Πληθυσμός κάλυψης:

περίπου 150.000 κάτοικοι,
αναπτύσσεται σε 460 κλίνες + 100 ΘΨΠΧ
Το Φαρμακευτικό τμήμα εξυπηρετεί:
όλους τους ασθενείς που νοσηλεύονται στις Κλινικές & Μονάδες
όλους τους ασθενείς που φιλοξενούνται στις ψυχιατρικές δομές του πρώην ΘΨΠΧ
 όλους τους ασθενείς της Κοινωνικής Πρόνοιας του νομού
 όλους τους εξωτερικούς ασθενείς των Ασφαλιστικών Ταμείων που χρειάζονται
αγωγή με ειδικά νοσοκομειακά φάρμακα
Επίσης εξυπηρετεί:

τα Εργαστήρια και τις Ειδικές Μονάδες του Νοσοκομείου
 τα Κέντρα Υγείας του Νομού (3) και μέσω αυτών τα Αγροτικά Ιατρεία
 τα 3 Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία
 το ΕΚΑΒ

Παραγωγικότητα σε ετήσια βάση
 Παραστατικά εισαγωγών φαρμάκων : > 7.000 παραστατικά
 Συνταγολόγια φαρμάκων : > 40.000 συνταγολόγια
 Ατομικές Συνταγές Ασθενών της Πρόνοιας > 10.000 συνταγές
 Ατομικές Συνταγές φαρμάκων Εξωτερικών Ασθενών > 2.000 συνταγές
Προϋπολογισμός φαρμάκων: > 7.000.000 € / έτος

Προσωπικό







Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί: 3
Αδειούχοι Βοηθοί Φαρμακείου - Μόνιμοι: 2
Αδειούχος Βοηθός Φαρμακείου – Επικουρικός: 1
Διοικητικοί Υπάλληλοι: 2
Αποθηκάριος: 1
Γενικών καθηκόντων: 1

Χρήση των διαθέσιμων προγραμμάτων σε PDAs

Το Φαρμακευτικό τμήμα του νοσοκομείου
να προμηθευτεί και να χρησιμοποιεί σε
κάθε διακίνηση φαρμάκων (παραλαβή και
διάθεση) συσκευές PDAs.
Με αυτή την τεχνολογία θα διαβάζονται
άμεσα τα barcodes ώστε να
πραγματοποιούνται οι κινήσεις εισαγωγής
και εξαγωγής φαρμάκων και να
ενημερώνονται όλες οι βάσεις δεδομένων
και ο Ιατρικός Φάκελος Υγείας των
ασθενών.

ΟΠΣΥ και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
υποστηρίζει και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών των
φαρμάκων του Νόμου 3816 με νοσοκομειακές τιμές και των
ασφαλισμένων της Κοινωνικής Πρόνοιας από τα Φαρμακεία
των νοσοκομείων.
Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί η
σύνδεση του ΟΠΣΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ με την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ώστε να μην απαιτείται διπλή
καταχώρηση των συνταγών.

Διαχείριση ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων
Οι δραστικές ουσίες των φαρμάκων να
μπορούν να συνδέονται με καταγραφές
(ανεπιθύμητες ενέργειες) που θα εισαγάγει ο
χρήστης του Φαρμακείου και οι οποίες θα
δύναται να τυπώνονται (κατόπιν επιλογής) σε
πεδίο με τίτλο «κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες»,
που θα δημιουργηθεί στις συνταγές
νοσηλευομένων ασθενών, προς πληροφόρηση
των επαγγελματιών υγείας.

 Για κάθε φάρμακο που θα υπάρχει σε κάθε συνταγή να υπάρχει
παραπομπή όπου θα αναφέρεται η δραστική ουσία και οι συχνές
ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταχωρηθεί από το Φαρμακείο. Με
αυτή τη διαδικασία μεταφέρονται και οι συγκεκριμένες καταγραφές ως
πληροφορία σε κάθε σχετική αναφορά με τη «δραστική ουσία».
Ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο Φάκελος Υγείας του ασθενή.

Εφαρμογή για Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
Στην εφαρμογή του Φαρμακευτικού τμήματος,
κατά τη προβλεπόμενη συμπλήρωση του πίνακα
αλληλεπιδράσεων με σύνδεση δύο η
περισσότερων δραστικών ουσιών ως
αλληλεπιδρούσες μεταξύ τους, να είναι δυνατή
από το Φαρμακείο η συμπλήρωση ελεύθερου
κειμένου, με λεπτομέρειες της φύσης της
αλληλεπίδρασης.
 Αυτό το κείμενο να δύναται να τυπώνεται στις Συνταγές Νοσηλευόμενων
Ασθενών, σε πεδίο πάνω από τις υπογραφές, με την ένδειξη
«Αλληλεπιδράσεις» και με αντίστοιχη ένδειξη στα φάρμακα που αφορά,
αν και όταν συγχορηγούνται τα φάρμακα στην ίδια συνταγή, ή αν
προκύπτει συγχορήγηση από προγενέστερη συνταγή που συνεχίζει τη
χορήγηση συγκεκριμένου φαρμάκου στον ασθενή.
 Επίσης να δημιουργηθεί αναφορά που να καταγράφονται οι περιπτώσεις
ασθενών που έχει γίνει συγχορήγηση αλληλεπιδρώντων φαρμάκων, σε
καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
 Ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο Φάκελος Υγείας του ασθενή.

Medication packager

Features:
produces up to 60 packages per minute
standard package size is 2 x 1.5 inches
two feed trays with round an oblong slots included
model 910CE controller serves as the interface with computer and packager
bar code capable
printable labels
2001 manufacturer

Pharmacy barcode label printer

Features:
model BC100, manufactured (2005) by
Integrated Healthcare Systems
control panel with operation touch
buttons and indicator lights
right side metal panel lifts up for easy
access to label spool
power on/off rocker switch
back of unit has ethernet cable
connector to retrieve barcode data from
network

Automated tablet dispensing and packaging system
Features:
dispenses and packs any combination of up to 350
different capsules
350 dispensing canisters arranged in 5 modules
infrared beam tablet detection system
thermal transfer package printing system
self contained packing and printing, from one-pill
to multi-pill tablet packing
printer will mark each package up to 30 lines of
information, i.e., drug name, bar code, efficacy,
patient name, dosage, etc
Font, text size and number of letters are
adjustable.
does both unit dose (single pill packing) and multi
dose (packing of two or more pills) packages
10 inch diagonal touch screen monitor
computerized system with Microsoft windows
2000 Professional Edition
circuit board access doors
special tablet system trays, two included
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