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Kdo je 
farmacevt 

svetovalec?

Po odpustu iz bolnišnice lahko farma-
cevt svetovalec pregleda vaša zdravila 
ter vam razloži spremembe v zdravljenju 
z zdravili, do katerih je prišlo.

ZDR AVL JENJE V BOLNIŠNICI

S farmacevtom svetovalcem se boste 
srečali v prostorih zdravstvenega doma.
Morebitne spremembe vašega zdravlje-
nja z zdravili bosta izvedla skupaj z vašim 
osebnim zdravnikom, ki bo prejel izvid 
farmacevta svetovalca.
Farmacevt svetovalec vam lahko sve-
tuje, kako zdravila jemljete. Spremem-
be glede odmerka ali zamenjave zdravi-
la bo predlagal osebnemu zdravniku v 
obliki izvida. Osebni zdravnik bo odločil 
o smiselnosti predlaganih sprememb.
Prosimo vas, da v kolikor ne morete obi-
skati farmacevta svetovalca v dogovorje-
nem času, o tem obvestite osebo, ki vas 
je na pregled naročila.

Vaše srečanje 
s farmacevtom 
svetovalcem
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Farmacevt svetovalec je zdravstveni 
delavec in specialist za zdravljenje z 
zdravili, ki se je za svoje delo  izobra-
zil v času specializacije in je vključen v 
stalno izobraževanje.
Farmacevt svetovalec sodeluje z va-
šim osebnim zdravnikom pri zdravlje-
nju z zdravili, zlasti glede morebitnih 
neželenih učinkov in njihovega med-
sebojnega delovanja (interakcij).
Timska obravnava vašega zdravljenja 
z zdravili bo boljša, če bo z zdravni-
kom sodeloval tudi farmacevt. 
Za vam najbližjega farmacevta sveto-
valca povprašajte vodstvo najbližjega 
zdravstvenega doma ali ga poiščite na 
spletni strani.

S farmacevtom svetovalcem se boste 
srečali, ko bo potrebno mnenje speci-
alista s področja zdravil glede vašega 
zdravljenja z zdravili.
Najprej boste obiskali osebnega  zdrav-
nika, da se boste z njim pogovorili o svo-
jih težavah in o njihovem zdravljenju.
Vaš osebni zdravnik vas bo potem morda 
napotil k farmacevtu svetovalcu. Vseka-
kor pa ga lahko tudi sami povprašate o 
napotitvi, če želite več informacij o zdra-
vilih, ki jih prejemate.

Kdaj se 
bom srečal 
s farmacevtom 
svetovalcem?

Nekaj primerov, 
kako vam lahko pomaga 
farmacevt svetovalec

V primeru kronične bolezni se bo farma-
cevt svetovalec z vami pogovoril o zdra-
vilih, ki jih jemljete in izdelal mnenje o 
varnosti in učinkovitosti vašega zdravlje-
nja z zdravili. Mnenje bo poslal vašemu 
osebnemu zdravniku in z njim se bosta 
dogovorila o morebitnih spremembah 
vašega zdravljenja z zdravili. Vam pa bo 
že pri pogovoru svetoval, kako pravil-
no uporabljati zdravila (s hrano ali brez, 
pred spanjem, na tešče...).

Kronične bolezni so na primer 
astma, sladkorna bolezen, artritis in 
visok krvni tlak.

KRONIČNE BOLEZNI

Če niste zadovoljni z vašim zdravlje-
njem z zdravili, ker menite, da se zaradi 
njih slabše počutite ali vam povzročajo 
kakršnekoli težave, bo farmacevt sveto-
valec lahko predlagal vašemu osebne-
mu zdravniku spremembe odmerka ali 
zdravila, o spremembah pa bo na koncu 
odločil vaš osebni zdravnik.
V primeru, da prejemate več zdravil, bo 
farmacevt svetovalec preveril, ali obstaja 
kakšno pomembno medsebojno delo-
vanje zdravil in morda predlagal osebne-
mu zdravniku spremembe v terapiji.
To je še posebej pomembno, kadar pre-
jemate 7 ali več zdravil. Farmacevt sveto-
valec najpogosteje predlaga spremem-
be pri zdravilih za zdravljenje visokega 
krvnega tlaka, za bolečine, za lajšanje 
nekaterih želodčnih težav ter pri antide-
presivih, antipsihotikih in uspavalih. 

IMATE NEŽELENE UČINKE 
ZDR AVIL ALI SUMITE NANJE?

Kadar prejemate več zdravil daljše ob-
dobje, je potrebno zdravila občasno pre-
veriti. Farmacevt svetovalec lahko pre-
gleda vaša zdravila in se z vami pogovori, 
kako zdravila delujejo.
Farmacevt svetovalec lahko prav tako 
izmeri vaš krvni tlak in svetuje določene 
preiskave vašemu zdravniku, ki so pove-
zane z zdravili.

PREGLED VAŠIH ZDR AVIL


