
Temat kursu: 

OPIEKA FARMACEUTYCZNA: GERIATRIA 

Cel kursu: Przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej dla 

pacjentów geriatrycznych, zapoznanie z ogólnymi zasadami monitorowania stanu zdrowia 

pacjenta w wieku podeszłym oraz rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów lekowych 

pojawiających się w grupie pacjentów powyżej 65 roku życia. Przygotowanie farmaceutów 

do współpracy z zespołem geriatrycznym w oparciu o aktualne wytyczne/standardy 

towarzystw naukowych. 

Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu podstawowego z zakresu opieki 

farmaceutycznej, ukończenie kursu „Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na 

działanie leków (indywidualizacja farmakoterapii)”. 

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu: 
1. Prowadzenie dokumentacji opieki farmaceutycznej dla pacjenta geriatrycznego: 

• wywiad - rodzaj i zakres informacji zbieranych od pacjenta geriatrycznego, 

• możliwości współpracy z członkami zespołu geriatrycznego oraz rodziną/opiekunem 

chorego w ramach zbierania informacji dotyczącej sytuacji zdrowotnej/farmakoterapii 

pacjenta w wieku podeszłym, 

• edukacja - specyfika informacji przygotowywanych dla pacjenta geriatrycznego w 

oparciu o aktualne standardy, 

• zasady dokumentowania opieki u pacjentów w wieku podeszłym - rodzaj 

monitorowanych parametrów klinicznych i nieklinicznych, 

• analiza zebranych informacji na przykładzie dokumentacji pacjenta objętego opieką. 

2. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych występujących u pacjentów 

geriatrycznych: 

• najczęściej spotykane problemy lekowe związane z farmakoterapią u pacjentów w 

wieku podeszłym, znaczenie wielochorobowości i polipragmazji, 

• wpływ wieku na losy leków w organizmie i właściwości farmakodynamiczne leków, 

dawkowanie leków u pacjentów w wieku podeszłym, a możliwe problemy lekowe, 

• zjawisko niestosowania się pacjentów geriatrycznych do zaleceń terapeutycznych - 

przyczyny, wykrywanie i zapobieganie, 

• leki OTC i suplementy diety a ryzyko wystąpienia problemów lekowych u pacjentów 

geriatrycznych, 

• rola doboru odpowiednich postaci leków dla pacjentów geriatrycznych, 

• znaczenie współpracy farmaceuty z zespołem geriatrycznym i rodziną/opiekunami 

pacjenta w rozwiązywaniu problemów lekowych w grupie pacjentów starszych. 

3. Edukowanie pacjenta geriatrycznego: 

• komunikacja z osobą starszą - niwelowanie ograniczeń związanych z 

komunikowaniem, 

• przygotowanie indywidualnych materiałów edukacyjnych dla pacjentów - zwłaszcza w 

zakresie stosowanej farmakoterapii, 

• zalecenia dotyczące stylu życia: wysiłek fizyczny i dieta u osób starszych w oparciu o 

aktualne standardy/wytyczne towarzystw naukowych, 

• współpraca z zespołem geriatrycznym w ramach prowadzonej edukacji pacjenta - 

kompetencje farmaceuty. 

4. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta geriatrycznego: 

• wybrane parametry badań laboratoryjnych i testy diagnostyczne istotne w grupie 



pacjentów geriatrycznych, 

• wybrane narzędzia Całościowej Oceny Geriatrycznej - możliwości zastosowania w 

ramach opieki farmaceutycznej, 

• wsparcie pacjenta w działaniach podejmowanych w zakresie samodzielnego 

monitorowania stanu zdrowia, samoopieki, samoobserwacji, 

5. Plan opieki farmaceutycznej: 

• ustalanie celów terapeutycznych u pacjenta geriatrycznego w oparciu o aktualne 

standardy towarzystw naukowych, 

• podział odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach planu opieki 

farmaceutycznej pomiędzy farmaceutę i pacjenta/opiekuna/członka zespołu 

geriatrycznego, 

• uwzględnienie wpływu zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce na 

wybór działań podejmowanych w ramach opieki. 

Kierownik kursu: dr hab. Bożena Karolewicz 

 

Czas trwania kursu: 10 godzin 

Termin szkolenia: do uzgodnienia, w zależności od liczby zgłoszeń 

Koszt szkolenia: 24 zł/godz. 

Forma zaliczenia kursu: sprawdzian testowy 

Liczba pkt. edukacyjnych: 10 pkt 

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są w: 
Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 

tel. 71 78 40 352, tel./ fax. 71 78 40 353 

farmstud@umed.wroc.pl 

 

mailto:farmstud@umed.wroc.pl

