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Opieka farmaceutyczna prowadzona w warunkach 
szpitalnych – wybrane aspekty medyczne i ekonomiczne
Pharmaceutical care in a hospital setting – selected medical 
and economic aspects
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Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie
Opieka farmaceutyczna rozumiana jako ścisła współpraca farmaceuty z pacjentami, lekarzami i pozostałym 

personelem medycznym jest jednym z kluczowych elementów wpływających na racjonalizację stosowania leków. 
Koncepcja opieki farmaceutycznej rozwijana jest na świecie od kilkudziesięciu lat. W Polsce opieka farmaceutyczna 
nadal jest obszarem nieznanym wielu specjalistom medycznym i zarządzającym podmiotami leczniczymi, którzy 
często postrzegają farmaceutów nie jako ekspertów w zakresie doboru terapii dla pacjenta, ale jako osoby wydające 
produkty lecznicze. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji opieki farmaceutycznej oraz przedstawienie 
wpływu opieki farmaceutycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych na stan kliniczny pacjentów oraz eko-
nomiczne aspekty leczenia pacjentów. W artykule omówiono rolę farmaceutów w zapobieganiu i rozwiązywaniu 
problemów lekowych, przedstawiono wpływ interwencji farmaceutycznych na racjonalizację gospodarki lekowej, 
a  także wskazano dobre praktyki prowadzenia opieki farmaceutycznej stosowane w  innych krajach. Ponadto, 
w tekście zwrócono uwagę na możliwe bariery rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce. (Farm Współ 2019; 12: 84-91)
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Abstract
Pharmaceutical care, as a close cooperation of a pharmacist with patients, doctors and other medical staff, 

is one of the key elements influencing the rationalization of drug use. The concept of pharmaceutical care has 
been developed in the world for several decades. In Poland, pharmaceutical care is not fully understood by many 
medical experts and managers of medical entities who often perceive pharmacists not as specialists in the selection 
of therapy for the patient, but as persons dispensing medicinal products. The aim of the article is to present the 
concept of pharmaceutical care and the effect of pharmaceutical care provided by medical entities on the clinical 
condition of patients and economic aspects of patient treatment. The article discusses the role of pharmacists 
in the prevention and resolution of drug problems, presents the impact of pharmaceutical interventions on the 
rationalization of drug management, and also indicates the good practices of pharmaceutical care used in other 
countries. In addition, the text highlights possible barriers to the development of pharmaceutical care in Poland. 
(Farm Współ 2019; 12: 84-91)
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Wprowadzenie
Opieka farmaceutyczna polega na ścisłej współ-

pracy farmaceutów z  pacjentami, lekarzami oraz 
pozostałym personelem medycznym w celu uzyskania 
jak najlepszych efektów terapii u pacjentów. Koncepcja 
opieki farmaceutycznej w Europie zaczęła rozwijać się 
w latach 90. XX wieku w Finlandii. Znaczne korzyści 

medyczne i ekonomiczne, jakie okazały się skutkiem 
opieki farmaceutycznej stały się bodźcem do jej rozwoju 
w wielu krajach. Obecnie w większości krajów Europy 
rozwinięta jest opieka farmaceutyczna prowadzona na 
poziomie opieki otwartej (ambulatoryjnej), obejmująca 
współpracę farmaceutów pracujących w  aptekach 
otwartych z pacjentami, lekarzami podstawowej opieki 




