Regulamin rejestracji do Punktu Opieki Farmaceutycznej (POF 70+)

Do POF 70+ mogą się rejestrować



mieszkańcy Poznania od 70. roku życia którzy
pobierają co najmniej 10 preparatów leczniczych dostępnych na receptę lub bez recepty

Osoba zgłaszająca się do podaje swoje imię i pierwsza literę nazwiska, oraz informację o preferowanym
komunikatorze internetowym (np. skype, Messenger, WhatsApp) o ile chce połączenie z farmaceutą
realizować w formie przekazu audio-video. Seniorowi podczas transmisji może towarzyszyć opiekun lub
osoba pomagająca przy obsłudze komunikatora.
W czasie rejestracji pracownik Biura Kontakt powinien przekazać osobie rejestrowanej (zgłaszającej się do
POF 70+) następujące informacje o:






terminie pierwszej rozmowy (spotkania odbywać się będą we wtorki)
konieczności przygotowania na pierwszą rozmowę jakiegokolwiek dokumentu, w którym jest podany
adres zamieszkania (np. dowód osobisty, rachunek za media, recepta lub wypis ze szpital) celem
weryfikacji zamieszkania w Poznaniu
konieczności przygotowania na pierwszą rozmowę wszystkich pobieranych preparatów (zarówno
dostępnych na receptę, jak i bez)
konieczności przygotowania również posiadanej dokumentacji medycznej (w tym aktualnych
wyników badań, wyników konsultacji specjalistycznych, wypisów ze szpitala, itd.)

Podczas rejestracji osoba zgłaszająca się do POF 70+ otrzyma również następujące informacje na temat
rozmów w POF 70+:








Konsultacja w POF 70+ obejmuje 1 lub 2 (w zależności od potrzeby) rozmowy telefoniczne
obejmujące konsultacje farmaceutyczne- wykonywane przez magistra farmacji posiadającego
kompetencje z zakresu opieki farmaceutycznej w geriatrii. Połączenie telefoniczne z pacjentem
zainicjowane będzie przez konsultującego farmaceutę i jest ono dla pacjenta bezpłatne. Na początku
połączenia telefonicznego farmaceuta odtworzy z nośnika elektronicznego lub odczyta pacjentowi
informację dotyczącą RODO (załącznik nr 1) . Po potwierdzeniu odsłuchania tej wiadomości
rozpocznie się rozmowa pacjenta z farmaceutą.
podczas pierwszej rozmowy zostanie zebrany szczegółowy wywiad na temat leków, a także
dolegliwości i schorzeń występujących u rejestrowanego. Jeśli w czasie tej rozmowy wystąpi
konieczność wglądu farmaceuty w posiadaną przez pacjenta dokumentacje medyczną pacjent będzie
poproszony i pouczony o konieczności przesłonięcia danych osobowych zawartych w tej
dokumentacji, wykonaniu zdjęcia (bądź skanu) dokumentacji a następnie przesłaniu w formie SMS
lub maila (lub innej dogodnej dla pacjenta formie elektronicznej) do farmaceuty.
analiza zebranych informacji i przygotowanie rekomendacji celem optymalizacji leczenie może
wymagać dodatkowego czasu i dlatego możliwe jest, że rekomendacje wydane zostaną podczas
drugiej rozmowy.
w przypadku potrzeby drugiej rozmowy konsultujący farmaceuta ustali jej termin indywidualnie z
pacjentem.

