
10. konferenca Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) 

V času 1. – 4. februarja je na Bledu v organizaciji Katedre za socialno farmacijo, Fakultete za farmacijo 
potekala 10. delovna konferenca organizacije Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE), ki 
združuje raziskovalce s področja farmacevtske skrbi. Na konferenci se je zbralo 100 udeležencev iz 26 
držav, predvsem evropskih, Bled pa je obiskalo tudi nekaj udeležencev iz Avstralije, Malezije in 
Tajvana.  

 

Skupinska slika udeležencev 

Pharm.Care@BLED
Build- Lead- Engage- Disseminate

10th PCNE Working Conference
1-4 February 2017, Bled, Slovenia



Konferenca je postregla s tremi plenarnimi predavanji, ki so dodatno osvetlila tematike nekaterih 
delavnic. Dr. Alison Roberts (Avstralija) je v sredinem plenarnem predavanju predstavljala načine, 
kako zgraditi zmožnosti in vire za zagotavljanje storitev farmacevtske skrbi, s poudarkom na izkušnji 
uvedbe tovrstnega programa s strani Avstralskega farmacevtskega združenja. Jamie Wilkinson 
(Belgija) iz Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) je v svojem predavanju govoril 
razvoju in uporabi e-zdravja na sistemskem nivoju. Dr. Anna Millar pa je predstavila koncept 
osnovnega seta izidov (t.i. Core Outcome Set - COS) za standardizacijo poročanja izidov v kliničnih 
raziskavah. Več o vsebini predavanj lahko najdete na:  http://www.pcne.org/conference/23/10th-
pcne-working-conference-2017.  

 

Tekom delovne konference so udeleženci lahko izbirali med petimi različnimi delavnicami, v sklopu 
katerih so 14 ur ustvarjali in razvijali nove ideje, se učili in izmenjavali izkušnje. Delavnice so potekale 
na naslednje tematike: 

1. Methods to build capacity to deliver pharmaceutical care 
Delavnica je bila namenjena spoznavanju področja implementacijskih raziskav, ki predstavljajo 
pomemben doprinos pri uvajanju novih in ohranjanju že uvedenih kognitivnih storitev v praksi. 
Odprli smo vprašanja storitev, ki se kljub dokazani učinkovitosti v praksi premalo izvajajo ali pa 
popolnoma zamrejo.  Delavnica je potekala v manjših skupinah in na primerih, ki so jih predstavili 
izkušenejši udeleženci, skupaj pa so skušali identificirati ovire na različnih nivojih uvajanja storitev 
(od same storitve do sistemskih vidikov). Nato so udeleženci skušali razviti orodja, ki bodo 
pomagala te ovire preskočiti in izdelati  sete orodij, ki bodo različnim deležnikom (raziskovalcem, 
farmacevtom oz. izvajalcem, strokovnim združenjem …) pomagali v procesu implementacije in 
pripomogli k večji trajnosti storitev. 
 

2. Developing indicators to measure pharmaceutical care across nations 
V okviru delavnice so se udeleženci v prvem delu spoznali z razvojem indikatorjev kakovosti na 
področju farmacevtske skrbi. V drugem delu so se osredotočili na primer prehoda bolnikov po 
odpustu iz bolnišnice na primarno raven, ter preko dela v skupinah razvili in validirali indikatorje 
kakovosti za strukturo, proces in zdravstvene izide na tem primeru. 
 

3. Defining a core outcome set for pharmaceutical care projects 
V okviru delavnice, ki je obravnavala načine merjenja izidov intervencij na področju farmacevtske 
skrbi so se udeleženci v prvem delu spoznali z napredkom na tem področju. Ukvarjali so se s 
konceptom in razvojem osnovnega seta izidov (t.i. Core Outcome Set - COS), ki predstavlja 
minimum merjenja in poročanja v vseh kliničnih študijah ter drugih raziskavah pri specifični 
bolezni/populaciji. 
 

4. E-health in pharmacy practice 
Delavnica na temo e-zdravja v lekarniški dejavnosti je obravnavala priložnosti in izzive, vezane 
na implementacijo e-zdravja v lekarniški dejavnosti (predvsem na področju farmacevtske skrbi). 
V uvodnemu delu so se udeleženci seznanili z osnovnimi značilnostmi e-zdravja. V nadaljevanju 
so izvedli fokusno skupino, v okviru katere so razpravljali o ovirah pri umeščanju e-zdravja na 
področju farmacevtske skrbi in o aktivnostih, ki lahko pripomorejo k uspešni uvedbi in izvajanju 
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e-zdravja v okviru farmacevtske skrbi. Na osnovi rezultatov fokusne skupine so oblikovali 
priporočila za implementacijo e-zdravja v lekarniško prakso »eHealth Solutions and Pharmacy: 
PCNE Policy Recommendations for Implementation«. 
 

5. Let's do it. - Developing a joint, international, PCNE project 
Cilj delavnice je bil pripraviti idejno zasnovo za projekt, ki bi povezal večje število raziskovalcev iz 
različnih držav, ki so aktivni v mreži PCNE. Udeleženci delavnice so pripravili sva predloga 
projektov, tematsko vezanih na sodelovanje pri zdravljenju z zdravili. 

Fotografije poteka delavnic 
 

V sklopu konference se je odvila tudi posterska sekcija, kjer je bilo predstavljenih 64 posterjev, 7 med 
njimi pa si je priborilo tudi možnost ustne predstavitve. Nagrado za najboljšo ustno predstavitev, ki je 
bila sponzorirana s strani Förderinitiative Pharmazeutische Betreuung, je dobil Bjarke Abrahamsen 
(Danska) s temo stroškovne učinkovitosti pregleda zdravil (A protocol for a cost-utility study on 
medication reviews to elderly polypharmacy patients at the community pharmacy). Nagrada za 
najboljši poster, sponzorirana s strani Slovenskega farmacevtskega društva, pa je šla v roke Suzanne 
Erzkamp (Nemčija) za raziskavo na temo razvoja algoritma za uporabo zdravil (Development and 
evaluation of an algorithm in Medication Management for best practice - the AMBER study). Povzetki 
vseh prispevkov so dostopni na: http://www.pcne.org/conference/23/10th-pcne-working-
conference-2017.  
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Glede na to, da je bila letošnja deseta po vrsti, je potekala tudi okrogla miza na temo razvoja 
organizacije od začetkov v letu 1994 pa do danes.  Po okrogli mizi so bili podeljeni tudi nazivi častnih 
članov posameznikom, ki so bili udeleženi pri ustanovitvi PCNE in so v letih obstoja organizacije 
ključno prispevali k njenemu razvoju. Na petkov večer se je odvil tudi družabni dogodek, večerja v 
družbi swing banda Počeni škafi, ki so poskrbeli za dobro vzdušje in ples, tako da je za mizo obsedel le 
malokdo. 

 

Fotografiji z okrogle mize in podelitve nazivov častnih članov 

 

Fotografiji z družabnega dogodka 

 

Konferenca je tudi letos potekala v odličnem vzdušju, ki je v kombinaciji z zanimivimi predavanji, 
interaktivnim sodelovanjem v delavnicah, koristnim izmenjavanjem izkušenj iz različnih držav ter 
dobro organizacijo, pohvaljeno s strani udeležencev, poskrbelo za nepozaben dogodek. Dokaz o tem 
ponujajo fotografije z dogodka, ki jih lahko  najdete na http://www.pcne.org/conference/23/10th-
pcne-working-conference-2017. Za podporo pri organizaciji konference se iskreno zahvaljujemo vsem 
sponzorjem, donatorjem in drugim podpornikom. 
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