Instrukcja obsługi systemu wsparcia decyzji terapeutycznej
AsystentMD® - bezpieczny wybór leków
Informacja o aplikacji
AsystentMD® ma na celu wsparcie lekarza w codziennym procesie podejmowania decyzji
terapeutycznej.
Dzięki aplikacji możemy szybko znaleźć lek posługując się tylko rozpoznaniem, bez
znajomości nazw handlowych leków. Aplikacja jest również wyszukiwarką ogólnych i
szczegółowych kodów ICD-10.
W procesie wyszukiwania leku, AsystentMD® pozwala na jednoczesne uwzględnienie wielu
czynników ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta i korzyści terapeutycznych:
1. z listy wskazań terapeutycznych można wybrać obecne rozpoznanie,
2. dodatkowo można uwzględnić choroby współistniejące oraz substancje czynne,
na które stwierdzono nadwrażliwość,
3. można znacząco zawęzić wynik wyszukiwania, uzupełniając informacje o działaniach
niepożądanych jakich chcemy uniknąć podczas leczenia,
4. w przypadku leczenia kobiet w ciąży można w szybki sposób zweryfikować
bezpieczeństwo stosowania leków, wybierając określoną kategorię.
Stosowane w codziennej pracy kody ICD-10 mogą stanowić zarówno uzupełnienie
wyszukiwania, jak i być samoistnym kryterium.
Aplikacja opiera się na zasobach Bazy Leków Pharmindex®
Zakres danych o produktach medycznych obejmuje około 11 000 produktów.
Informacje o lekach są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane zgodnie ze zmianami
ogłaszanymi przez Urząd Rejestracji i Ministerstwo Zdrowia. Aktualizacja danych odbywa się
w trybie on-line.

Lekarzu,
jeśli chcesz być na bieżąco z aktualną informacją o lekach oraz
o bezpieczeństwie ich stosowania, wesprzyj się na
AsystentMD!

Wymagania
Aby korzystać z aplikacji AsystentMD® konieczne jest posiadanie urządzenia ze stałym
dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer.

Uruchomienie modułu AsystentMD® w mMedica
Moduł dostępny jest z poziomu funkcji wystawiania recept przy wykorzystaniu leków z bazy
Pharmindex.
Należy użyć przycisku "Asystent MD" umieszczonego pod listą leków.

Kod klasyfikacji ICD-10 uzupełniony w dokumentacji medycznej w aplikacji mMedica jest
łącznikiem z aplikacją AsystentMD®

Praca z systemem
Użytkownik może wprowadzić zapytania w dowolnej formie, np. wskazania: alergiczne
zapalenie błony śluzowej nosa - alergiczny nieżyt nosa - katar sienny, które będą traktowane
jak synonimy.

Podpowiedzi do wskazań i chorób współistniejących pochodzą z oficjalnej
zarejestrowanej dokumentacji (Charakterystyka Produktu Leczniczego).
Wprowadzając parametr wyszukiwania użytkownik może skorzystać z listy podpowiedzi
(poniżej przykład) lub je ignorując, może kontynuować wpisywanie.

Wyszukiwanie według wskazań
Krok pierwszy:
 Wskazania – w tym polu można uwzględnić tylko jedno zapytanie.
Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz jednostkę chorobową,
np. nadciśnienie tętnicze;
i/lub ICD-10 - wyszukiwanie leku wg kodu lub nazwy jednostki chorobowej z
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz kod ICD-10, np. I10.

W przypadku kobiet w ciąży:
Ciąża – użytkownik może wybrać z listy podpowiedzi kategorię bezpieczeństwa
stosowania leku w ciąży. Kategorie bezpieczeństwa zostały przyporządkowane
do poszczególnych leków na podstawie ich oficjalnych charakterystyk.
W związku z tym mogą wystąpić różnice w kategoriach nawet w obrębie tej samej
substancji czynnej.

Można przejść do wyników wyszukiwania

lub wykonać krok drugi (zawęzić wynik), korzystając z jednej, dwóch lub wszystkich opcji:
 Choroby współistniejące – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z
wyszukanych leków pozycje zawierające w tym polu wymienione schorzenia (np.
niewydolność nerek).
Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz chorobę współistniejącą jaką ma pacjent.
 Nadwrażliwość na substancje czynne – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania,
wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające nadwrażliwość na konkretną
substancję.
Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz nazwę substancji czynnej (np. baklofen).
 Działanie niepożądane – aplikacja wykluczy z listy leków pozycje, które zawierają
wpisane działanie niepożądane.
Wpisz działanie niepożądane (jedno), którego chcesz uniknąć podczas leczenia
(np. kaszel).

Krok trzeci:
Jako wynik wyszukiwania pojawia się lista substancji czynnych.

Przykład 2

Wyszukiwanie według substancji czynnej (wróć do strony głównej,
kliknij „nowe zapytanie”)
Krok pierwszy (możliwy wybór jednego z pól jak i ich kombinacji):



Substancja czynna
Zacznij wpisywać nazwę w języku angielskim i skorzystaj z pojawiającej się listy
podpowiedzi.
Producent
Zacznij wpisywać nazwę i skorzystaj z pojawiającej się listy podpowiedzi.

W przypadku kobiet w ciąży:
Ciąża – użytkownik może wybrać z listy podpowiedzi kategorię bezpieczeństwa
stosowania leku w ciąży. Kategorie bezpieczeństwa zostały przyporządkowane
do poszczególnych leków na podstawie ich oficjalnych charakterystyk.
W związku z tym mogą wystąpić różnice w kategoriach nawet w obrębie tej samej
substancji czynnej.

Można przejść do wyników wyszukiwania lub wykonać krok drugi (zawęzić wynik),
korzystając z jednej, dwóch lub wszystkich opcji:
Krok drugi ułatwia podjęcie decyzji, który z leków zawierających tę samą substancję czynną
jest optymalnym wyborem, jeżeli trzeba uwzględnić chociaż jeden z poniższych warunków.

 Choroby współistniejące – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z
wyszukanych leków pozycje zawierające w tym polu wymienione schorzenia
(np. niewydolność nerek).
Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz chorobę współistniejącą jaką ma pacjent.
 Nadwrażliwość na substancje czynne – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania,
wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające nadwrażliwość na konkretną
substancję.
Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz nazwę substancji czynnej (np. baklofen).
 Działanie niepożądane – aplikacja wykluczy z listy leków pozycje, które zawierają
wpisane działanie niepożądane.
Wpisz działanie niepożądane (jedno), którego chcesz uniknąć podczas leczenia
(np. kaszel).

Krok trzeci:
Jako wynik wyszukiwania pojawia się lista substancji czynnych.

Wyszukiwanie według nazwy handlowej leku (wróć do strony głównej
kliknij „nowe zapytanie”)
Krok pierwszy (możliwy wybór jednego z pól jak i ich kombinacji):



Nazwa handlowa leku
Zacznij wpisywać nazwę i skorzystaj z pojawiającej się listy podpowiedzi.
Producent
Zacznij wpisywać nazwę i skorzystaj z pojawiającej się listy podpowiedzi.

W przypadku kobiet w ciąży:
Ciąża – użytkownik może wybrać z listy kategorię bezpieczeństwa
stosowania leku w ciąży. Kategorie bezpieczeństwa zostały przyporządkowane
do poszczególnych leków na podstawie ich oficjalnych charakterystyk.
W związku z tym mogą wystąpić różnice w kategoriach nawet w obrębie tej samej
substancji czynnej.

Można przejść do wyników wyszukiwania lub wykonać krok drugi (zawęzić wynik),
korzystając z jednej, dwóch lub wszystkich opcji:
Krok drugi ułatwia podjęcie decyzji, czy wybrany lek jest optymalnym wyborem, jeżeli trzeba
uwzględnić chociaż jeden z poniższych warunków.
 Choroby współistniejące – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z
wyszukanych leków pozycje zawierające w tym polu wymienione schorzenia (np.
niewydolność nerek).
Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz chorobę współistniejącą jaką ma pacjent.
 Nadwrażliwość na substancje czynne – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania,
wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające nadwrażliwość na konkretną
substancję.
Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz nazwę substancji czynnej (np. baklofen).
 Działanie niepożądane – aplikacja wykluczy z listy leków pozycje, które zawierają
wpisane działanie niepożądane.
Wpisz działanie niepożądane (jedno), którego chcesz uniknąć podczas leczenia
(np. kaszel).

Krok trzeci:
Jako wynik wyszukiwania pojawia się opis danego leku.

