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REZUMAT
Date recent publicate în literatura de specialitate semnaleazå gradul ridicat de noncomplian¡å la tratament a

pacien¡ilor hipertensivi (50% dupå 1 an ¿i 85% dupå 5 ani de la ini¡ierea tratamentului), fapt care conduce pe
termen lung la cre¿terea riscului de evenimente cardiovasculare majore. Prin implicarea farmaci¿tilor în programe
de screening ¿i monitorizare a tensiunii arteriale, în cooperare cu medicii de familie sau speciali¿ti, s-au ob¡inut
un control mai bun al afec¡iunii ¿i o complian¡å mai ridicatå la tratament.

Pentru a evalua posibilitatea ini¡ierii unui program cu posibile efecte similare în România, am realizat în
perioada iunie-septembrie 2007 un studiu pilot în 3 farmacii de comunitate din Bucure¿ti, pe 184 de pacien¡i
diagnostica¡i cu HTA esen¡ialå de minimum 1 an, care au acceptat så î¿i monitorizeze tensiunea arterialå în
farmacie. 55 (29,9%) dintre ace¿tia au revenit în farmacie cel pu¡in încå o datå, pentru o determinare a tensiunii
arteriale. La 36 de pacien¡i (19,6%) au fost gåsite valori ale tensiunii arteriale peste limita normalå ¿i li s-a
recomandat så se prezinte la medic pentru o reevaluare.

Rezultatele studiului pilot ne-au încurajat så demaråm un proiect mai amplu, cu durata de 12 luni, la nivelul
unui lan¡ de farmacii bine reprezentat în principalele ora¿e ale ¡årii, proiect care se aflå în desfå¿urare. Programul
î¿i propune o colaborare între farmaci¿tii clinicieni ¿i medicii de familie sau speciali¿ti care urmåresc evolu¡ia
pacien¡ilor lor. În scopul unei monitorizåri eficiente a pacien¡ilor diagnostica¡i cu HTA esen¡ialå, care au
acceptat så participe în acest program, am conceput ¿i introdus Carnetul pacientului hipertensiv („Jurnal
personal cardio“), un format simplu, care faciliteazå colaborarea dintre farmacist ¿i medic, în interesul bolnavului.
Pânå în prezent au fost completate ¿i lansate 5.000 de Carnete ale pacientului hipertensiv („Jurnal personal
cardio“). Rezultatele ¿i eficien¡a folosirii acestui instrument de eviden¡å ¿i monitorizare sunt în curs de evaluare,
pentru o primå perioadå de 6 luni.
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INTRODUCERE

Date recente, publicate în literatura de spe-
cialitate, au aråtat cå rata de noncomplian¡å a
pacien¡ilor hipertensivi atinge 50% dupå 1 an ¿i
85% dupå 5 ani de la ini¡ierea tratamentului, ceea
ce conduce, pe termen lung, la cre¿terea riscului
cardiovascular. Mai multe cauze sunt responsabile
pentru acest nedorit fenomen, printre care
putem aminti: negarea stårii de boalå din cauza
absen¡ei/dispari¡iei temporare a simptomelor,
costul crescut ¿i complexitatea schemei de trata-
ment, lipsa de educa¡ie medicalå a pacientului,
reac¡iile adverse ale medicamentelor care pot
apårea pe parcursul tratamentului, cât ¿i durata
terapiei, neimplicarea pacientului în planul tera-
peutic, barierele de limbaj între medic/farmacist
¿i pacient (1,2).

În cadrul unui studiu multicentric realizat în
Germania (1998), pe 1603 pacien¡i care au înre-
gistrat în ultimele 6 luni cel pu¡in o modificare în
terapia antihipertensivå, medicii ¿i subiec¡ii au fost
invita¡i så råspundå la chestionare despre cauzele
care i-au determinat pe medici så ajusteze trata-
mentul. Rezultatele au fost urmåtoarele: con-
trolul inadecvat al tensiunii arteriale (TA) (48,4%),
apari¡ia reac¡iilor adverse (30,1%), nemul¡umirea
pacientului (20%), noncomplian¡a la tratament
(16,8%) ¿i costul ridicat (4,9%) (3,4).

Importan¡a acestor rezultate constå în evi-
den¡ierea motivelor de noncomplian¡å la

tratamentul antihipertensiv prescris (administrare
intermitentå sau renun¡are). Preocupårile ¿i pro-
blemele ridicate de pacien¡i, în ceea ce prive¿te
medica¡ia, ar putea constitui pentru medici ¿i
farmaci¿ti punctul de plecare în conceperea unei
strategii de educa¡ie terapeuticå privind ad-
ministrarea corectå a tratamentului, evitarea apa-
ri¡iei reac¡iilor adverse ¿i, astfel, în cre¿terea com-
plian¡ei (5,6).

Pacien¡ii cronici necesitå, de cele mai multe
ori, consiliere ¿i educa¡ie în administrarea corectå
a tratamentului lor, pe care medicii prescriptori
le acordå în limita timpului lor disponibil. Acest
nivel poate så nu fie suficient pentru realizarea
controlului adecvat al TA. (7)

De aceea în ultimii ani, atât în SUA, cât ¿i în
Europa au apårut studii ¿i programe în care
farmaci¿tii coopereazå cu medicii de familie sau
speciali¿ti, cu scopul de a ameliora complian¡a la
tratament a pacien¡ilor cu HTA. Farmaci¿tii sunt
cei mai accesibili dintre to¡i profesioni¿tii din
sistemul sanitar, deoarece sunt localiza¡i în fiecare
comunitate, în fiecare cartier. Conform statisticilor
efectuate, majoritatea pacien¡ilor cu afec¡iuni
cronice intrå într-o farmacie de circuit deschis
måcar o datå pe lunå – mai frecvent decât în
orice altå institu¡ie medicalå. Prin aceste progra-
me, tot mai mul¡i farmaci¿ti se implicå în de-
pistarea unor noi cazuri de hipertensiune sau de
hipertensiune inadecvat controlatå ¿i îi îndrumå
pe pacien¡ii respectivi cåtre medic (8,9).

ABSTRACT
Data recently published in literature reveal a high degree of noncompliance to treatment among hypertensive

patients (50% after 1 year and 85% after 5 years of initiation of treatment) which leads to long-term increased
risk of major cardiovascular events. The involvement of pharmacists in screening programs and monitoring of
blood pressure, in cooperation with family doctors and specialists, have obtained a better control of the disease
and higher compliance to treatment.

To assess the possibility of initiating a program with possible positive effects in Romania, we have achieved
during June-September 2007 a pilot study, in 3 community pharmacies in Bucharest, on 184 patients diagnosed
with essential HT for at least 1 year, who agreed to monitor their blood pressure levels in the community
pharmacy. 55 (29.9%) of them have returned to pharmacy at least once, for a new determination of blood
pressure. In 36 patients (19.6%) were found blood pressure values above normal and were recommended to
undergo a medical practitioner for re-evaluation.

The results of the pilot study have encouraged us to conceive a broader project, at the level of a chain of
pharmacies well represented in the main cities of the country, lasting for 12 months, project which is now in
progress. The program aims cooperation between clinical pharmacists and family doctors or specialists who
track the progress of their patients. For the purposes of effective monitoring of patients diagnosed with essential
HT, who agreed to participate in this program, we have designed and introduced the „Hypertensive Patient
Diary“ („Personal Cardio Logbook“), a simple format to facilitate collaboration between pharmacists and
doctors, in patient’s interest. So far, it has been completed and launched a number of 5,000 (five thousand)
copies of „Personal Cardio Logbook“). The results and effectiveness of using this tool for record and monitoring
are under evaluation, for an initial period of 6 months.

Key words: hypertensive patient diary, personal cardio logbook, blood pressure monitoring, familly
doctor, clinical pharmacist
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Spre exemplu, un studiu condus la o farmacie
comunitarå din Shenandoah – Iowa, SUA, în
perioada iulie 1996 – februarie 1997, a avut drept
scop så stabileascå dacå un farmacist poate reu¿i
så identifice pacien¡ii cu valori tensionale crescute.
Într-un spa¡iu dedicat exclusiv activitå¡ilor de
asisten¡å farmaceuticå ¿i care asigurå confiden¡ia-
litatea, adul¡ii care au intrat în farmacie au fost
invita¡i så li se måsoare gratuit TA de cåtre far-
macist sau un student farmacist, utilizând un
sistem de monitorizare a TA computerizat
(Dynapulse 200M). La depistarea unor valori
ridicate ale TA, farmaci¿tii repetau måsuråtoarea
dupå cel pu¡in douå minute. În cazul în care
valorile crescute se repetau, TA era måsuratå a
treia oarå manual, cu ajutorul unui sfigmomano-
metru ¿i stetoscop de cåtre rezidentul în practicå,
coordonator de proiect. Pacien¡ii, care anterior
nu fuseserå diagnostica¡i cu HTA, dar care au
avut în mod repetat valori tensionale crescute,
au fost îndruma¡i cåtre medic ¿i au fost sfåtui¡i så
se întoarcå la farmacie dupå vizita la medic. La
întoarcere, pacientului i s-a måsurat din nou TA,
valoare care a fost notatå în fi¿a sa. Dintre cei
351 de pacien¡i lua¡i în studiu, 216 (62%) au înre-
gistrat valori tensionale mai mari de 140/90 mmHg.
121 de pacien¡i au fost îndruma¡i cåtre medic,
astfel încât la 43 (36%) li s-a modificat regimul
terapeutic, a¿a cum s-a stabilit în urma interviului
ulterior cu pacientul. (10)

ªi acest studiu a demonstrat cå prin programe
continue de screening farmaci¿tii se gåsesc în
pozi¡ia idealå de a monitoriza pacien¡ii, cu scopul
de a reduce riscul cardiovascular ¿i de a-i trimite
la medic pentru evaluåri ulterioare.

Cu toate acestea, nivelul de implicare al
farmaci¿tilor în sprijinul pacien¡ilor hipertensivi,
pentru managementul ¿i controlul afec¡iunii lor,
este în strânså corelare cu gradul de acceptare în
echipa furnizorilor de servicii medicale ¿i în sis-
temul sanitar. În plus, este foarte importantå dez-
voltarea unui sistem informatic care så cuprindå
date despre pacien¡i, prin care cei care nu au
revenit la medic pentru control sau în farmacie
pentru a-¿i reînnoi prescrip¡ia så poatå fi u¿or
identifica¡i. Acesta poate fi un substitut util pentru
evaluarea complian¡ei la tratament (8,9). 

STUDIU PILOT ÎN FARMACII DE
COMUNITATE

În perioada iunie-septembrie 2007 am reali-
zat un studiu pilot, în 3 farmacii de comunitate
din Bucure¿ti, pe 184 pacien¡i diagnostica¡i cu
HTA esen¡ialå de cel pu¡in 1 an, care au acceptat
så î¿i måsoare în farmacie ¿i, ulterior, så î¿i

monitorizeze tensiunea arterialå. Dintre ace¿tia,
55 (29,9%) au revenit în farmacie cel pu¡in încå
o datå pentru måsurarea tensiunii arteriale. Din
numårul total de pacien¡i, la 36 (19,6%) au fost
gåsite valori ale tensiunii arteriale peste limita
normalå. Acestor pacien¡i li s-a recomandat regim
igieno-dietetic adecvat ¿i au fost îndruma¡i cåtre
medicul de familie, respectiv medicul specialist,
pentru reevaluarea stårii de sånåtate ¿i a schemei
de tratament. Fiecårui pacient i s-a întocmit o
fi¿å în care s-au notat urmåtoarele date: numele
¿i prenumele, vârsta, valoarea tensiunii arteriale
måsurate în farmacie, diagnosticul, regimul igieno-
dietetic recomandat ¿i tratamentul medicamentos
antihipertensiv instituit anterior de cåtre medic. 

PROIECTUL „CARNETUL PACIENTULUI
HIPERTENSIV“

(„JURNAL PERSONAL CARDIO“)

Rezultatele studiului pilot ne-au încurajat så
demaråm un proiect mai amplu, la nivelul unui
lan¡ de farmacii bine reprezentat în principalele
ora¿e ale ¡årii, cu durata de 12 luni, proiect care
se aflå în desfå¿urare.

Programul î¿i propune implementarea cola-
borårii farmaci¿tilor clinicieni, respectiv medicilor
reziden¡i colaboratori solicita¡i pentru servicii
medicale în sprijinul activitå¡ilor de farmacie cli-
nicå în farmaciile de comunitate, cu medicii de
familie sau speciali¿ti care urmåresc evolu¡ia
pacien¡ilor lor.

În acest program sunt inclu¿i pacien¡ii diagnos-
tica¡i anterior sau nou-depista¡i cu HTA. Metoda
prevede cå, dupå ce sunt informa¡i asupra deta-
liilor proiectului, acestora så li se cearå acordul
pentru includerea lor în program. Ulterior, se în-
tocme¿te pacientului o fi¿å personalå care så
cuprindå datele demografice, istoricul afec¡iunii,
date despre regimul igieno-dietetic ¿i tratamentul
medicamentos urmat.

În scopul unei mai corecte monitorizåri a pa-
cien¡ilor diagnostica¡i cu HTA esen¡ialå, care au
acceptat så participe în acest program, am con-
ceput ¿i introdus Carnetul pacientului hipertensiv
(„Jurnal personal cardio“). Acesta con¡ine o primå
sec¡iune care va fi completatå de cåtre medicul
de familie, cuprinzând datele personale ale pa-
cientului, afec¡iunile acestuia ¿i tratamentul
instituit (figura 1). Bolnavii, care primesc Carnetul
în farmacie, îl prezintå medicului de familie la
urmåtoarea lor vizitå la cabinet. Acesta comple-
teazå câmpurile primei sec¡iuni ¿i returneazå
Carnetul pacientului.
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A doua sec¡iune este completatå în farmacie
¿i cuprinde: valoarea måsuratå a tensiunii
arteriale, data måsuråtorii, eventualele reac¡ii
adverse semnalate de cåtre pacient (figura 2).

Farmacistul clinician, respectiv medicul din
farmacie, noteazå în carnet måsuråtorile efectuate
în farmacie, observa¡ii, precum ¿i eventualele
aspecte semnalate de cåtre pacient, aspecte care
trebuie aduse la cuno¿tin¡a medicului (figura 3).

Pacientul prezintå Carnetul medicului de
familie la fiecare nou control în cabinet, iar acesta
din urmå poate observa evolu¡ia stårii de sånåtate
între douå vizite succesive. De asemenea, medicul
observå ¿i men¡iunile farmacistului clinician,
având în vedere o eventualå interven¡ie asupra
tratamentului. Modificårile care se impun sunt
completate într-o sec¡iune specialå a Carnetului
(figura 4).

Figura 1. Carnetul pacientului hipertensiv („Jurnal personal cardio”): Datele personale
ale pacientului, afec¡iuni ¿i tratament

Figura 2. Carnetul pacientului hipertensiv („Jurnal personal cardio”): Înregistrarea
valorilor TA ¿i data måsuråtorilor

Figura 3. Carnetul pacientului hipertensiv („Jurnal personal cardio”):
Consemnarea reac¡iilor adverse apårute
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Prin acest proiect se faciliteazå accesul la
monitorizarea tensiunii arteriale ¿i pacien¡ilor care
nu î¿i pot permite achizi¡ionarea unui aparat
electronic (din cauza costului ridicat) sau care
nu pot så îl foloseascå, din cauza vârstei sau a
polipatologiei.

Pânå în prezent au fost completate ¿i lansate
5.000 de Carnete ale pacientului hipertensiv
(„Jurnal personal cardio“). Eficien¡a acestor
carnete este în curs de evaluare, pentru o pe-
rioadå de 6 luni. 

CONCLUZII

O bunå colaborare dintre medicul de familie,
farmacist ¿i pacient este importantå, în scopul
atingerii ¡intei tratamentului antihipertensiv
(eficien¡å ¿i siguran¡å).

Figura 4. Carnetul pacientului hipertensiv („Jurnal personal cardio“): Modificåri ale schemei de
tratament

Prin supravegherea îndeaproape a pacien¡ilor,
monitorizarea frecventå a tensiunii arteriale,
prevenirea sau minimizarea posibilelor reac¡ii
adverse, motivarea pacien¡ilor ¿i cre¿terea nivelului
de educa¡ie sanitarå, farmacistul clinician din
farmacia de comunitate poate îmbunåtå¡i
complian¡a pacientului la tratament, contribuind
la prevenirea complica¡iilor cardiovasculare.

Carnetul pacientului hipertensiv („Jurnal
personal cardio“) propus de noi poate reprezenta
o formå simplå de facilitare a colaborårii
farmacistului cu medicul de familie, în scopul
eficientizårii monitorizårii pacientului hipertensiv.

Rezultatele proiectului „Jurnal personal cardio“
lansat de noi în cadrul Conferin¡ei Na¡ionale de
Medicinå a Familiei, Bucure¿ti, 25-27 octombrie
2007, vor fi publicate într-un numår viitor al
revistei. 
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