Medicatie Monitoring & Optimalisatie
Wilt u proactief inzetten op het bevorderen van de therapietrouw van
uw patiënten, met als doel een optimale farmacotherapie? De nieuwe
functionaliteit Medicatie Monitoring en Optimalisatie (MeMO) ondersteunt u
hierbij. De ‘evidence based’ functionaliteit monitort het gebruik van continue
medicatie van patiënten die bij uw apotheek zijn ingeschreven, in eerste instantie
cholesterolverlagers (ATC-code C10). De lijst met geneesmiddelen die meegenomen
worden met MeMO is samengesteld door Health Base. Naar aanleiding van de
monitoring verschijnen er acties op de Actielijst in Pharmacom wanneer een patiënt
zijn of haar medicatie niet tijdig heeft opgehaald. Op basis van deze actie kunt u contact
opnemen met de betreffende patiënt.
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Vanuit het oogpunt van goede zorg vinden we dat alle Pharmacom-gebruikers

Als uw apotheek meedoet met MeMO wordt op de achtergrond bij iedere eerste,

moeten kunnen werken met MeMO. Daarom bieden we deze tool kosteloos aan

tweede en vervolguitgifte een actie aangemaakt op basis van de theoretische

en kunt u deze als apotheker heel gemakkelijk aanzetten op apotheekniveau.

einddatum. Daarbij neemt MeMO een marge van vijf dagen na een eerste uitgifte,

Hoe u dit doet leest u hieronder.

van tien dagen na een tweede uitgifte en van dertig dagen bij vervolguitgiftes.
Wanneer een patiënt zijn medicatie niet binnen die termijn heeft opgehaald,

verschijnt er een actie op de Actielijst. Vanuit de Actielijst kan direct doorgeklikt
worden naar het patiëntendossier om de actie te beoordelen en zo nodig kan
contact worden opgenomen met de betreffende patiënt. Zo houdt u alle chronische
gebruikers continu in beeld en volgt u uw patiënten nauwgezet. Wanneer patiënten
hun vervolgmedicatie tijdig ophalen, verschijnen er geen MeMO-acties.
Meer informatie
Neem contact op via farmacie@pharmapartners.nl

1. Ga via het menu Beheer naar Beheer Pharmacom
2. Selecteer MeMO
3. Vink ‘Ja’ aan wanneer u gebruik wilt maken van MeMO
4.	Kies vervolgens op welke actielijst de acties moeten verschijnen (apotheker,
assistent(e) of beide)
5. Klik op opslaan en OK
6. MeMO is nu geactiveerd!

