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Gondolatmenet
az előadás-

CÉL: 

Új vagy „nem is annyira 
új” gyógyszerészi 

feladatkörök 
(kompetenciák) 
megjelenése a 

gyógyszerészi gondozás 
keretein belül a 

gyógyszertári 
gyakorlatban!

II. Gyógyszerészek 
szerepe az egyéni 

egészségtervezéssel 
kapcsolatos 

egészség-
tanácsadásban

I. Megbízható 
étrend-

kiegészítőkkel 
kapcsolatos 

gyógyszerészi 
tanácsadás 
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Egészségműveltség (health-literacy)
- az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 

tükrében 
Alapvető egészségkompetenciák: 

az egészség-védő, betegségmegelőző és 
egészségfejlesztő magatartás képességei, az 
öngyógyítás (öngyógyszerezés, az egészség 

orvosi segítség nélküli visszanyerési 
képessége).

Páciens kompetenciák: 

az egészségügyi rendszerben az eligazodás 
képessége, aktív tárgyaló partnerként 

történő fellépés az egészségügyi 
szakemberekkel való kapcsolatban. 

Fogyasztói kompetenciák: 

egészséget támogató döntések képessége a 
javak és szolgáltatások megvásárlása során, 

és ha szükséges, a fogyasztói jogok 
érdekérvényesítése.

Állampolgári kompetenciák: 

tudatos szavazói magatartás, az egészséggel 
kapcsolatos jogok ismerete és azok 

érdekében fellépés, részvétel egészséget 
támogató- vagy betegszervezetekben.

Egészségműveltségi 
kompetenciák

Forrás: PÉTER, Csizmadia. Az egészségműveltség definíciói [Definitions of Health Literacy]. Egészségfejlesztés folyóirat, [S.l.], v. 57, n. 
3, p. 41-44, okt. 2016. Elérhető: 
<http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=68>. Letöltve: 01 nov. 2016. 
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Érvényesülhetnek-e ezek a kompetenciák (készségek) 
egy közforgalmú gyógyszertárban?

Alapvető egészségkompetenciák: 

az egészség-védő, betegségmegelőző és 
egészségfejlesztő magatartás képességei, az 
öngyógyítás (öngyógyszerezés, az egészség 

orvosi segítség nélküli visszanyerési 
képessége).

Páciens kompetenciák: 

az egészségügyi rendszerben az eligazodás 
képessége, aktív tárgyaló partnerként 

történő fellépés az egészségügyi 
szakemberekkel való kapcsolatban.

Fogyasztói kompetenciák: 

egészséget támogató döntések képessége a 
javak és szolgáltatások megvásárlása során, 

és ha szükséges, a fogyasztói jogok 
érdekérvényesítése.

Állampolgári kompetenciák: 

tudatos szavazói magatartás, az egészséggel 
kapcsolatos jogok ismerete és azok 

érdekében fellépés, részvétel egészséget 
támogató- vagy betegszervezetekben.

Egészségműveltségi 
kompetenciák

Forrás: PÉTER, Csizmadia. Az egészségműveltség definíciói [Definitions of Health Literacy]. Egészségfejlesztés folyóirat, [S.l.], v. 57, n. 
3, p. 41-44, okt. 2016. Elérhető: 
<http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=68>. Letöltve: 01 nov. 2016. 

Pl.: egy beteg 
étrend-kiegészítő 

terméket vásárol a 
patikában…

… az ehhez kapcsolódó 
kérdéseit szakszerűen és 

megbízhatóan 
megválaszolja a 
gyógyszerésze…

…lehetősége van egy 
egyéni egészségterv 

kidolgozására (egészség-
tanácsadás megfelelő 

háttértudással)…

…mindez egy egészségügyi 
intézményben, 

egészségügyi szakemberek 
segítségével!

IGEN!
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I. ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

…definíció, jogszabályi háttér, biztonságosság, felügyelet, növényi alapú 
étrend-kiegészítők, interakciók, vitaminok, ásványi anyagok, trendek vs. 
EBM, expediálási protokoll, gyógyszerészi tanácsadás, egészségtudatosság…
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Mit (nem) tudunk az étrend-kiegészítőkről?

Hogyan kerülnek 
forgalomba?

Egyformán 
megbízhatóak a 

különböző gyártók 
termékei?

Hol biztonságos 
beszerezni egy-
egy terméket?

Mikor és hogyan 
kell szedni ezeket 

a termékeket? 

Vannak-e 
kockázatok, 

mellékhatások az 
ilyen készítmények 

szedése során?

Kitől kérhetek 
tanácsot 
ezekkel 

kapcsolatban?

Valóban 
hatékonyak?

Az étrend-
kiegészítők is 
gyógyszerek?
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Definíció

Az étrend-kiegészítők a hazánkban is érvényben levő
európai uniós szabályozás szerint olyan élelmiszerek,
amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják,
és koncentrált formában tartalmaznak tápanyagokat
vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással
rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan.

Megjelenési formájuk kapszula, pasztilla, tabletta,
port/szirupot tartalmazó tasak, folyadékot tartalmazó
ampulla, csepegtetős üveg, vagy más hasonló forma,
amely por illetve folyadék kis mennyiségben történő
adagolására alkalmas.

Forrás: https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/
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Jogszabályi háttér

Az étrend-kiegészítőkről szóló EU irányelvnek megfelelően, a 37/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet életbe lépésével megszűnt az előzetes, kötelező
engedélyezés és helyette csak ún. bejelentési (notifikáció) kötelezettség van,
ami nem jelent mást, mint a termék címkéjének és adatlapjának benyújtását az
OGYÉI-hez, legkésőbb a termék piacra helyezésének napján.

A rendszer nem alkalmas a termék forgalomba kerülésének
megakadályozására, csak a piacfelügyeleti munkát segíti elő azzal, hogy
probléma, veszély észlelésekor azonnal értesítést kap az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal a további intézkedések megtétele céljából.

A rendelet pontosan rögzíti az étrend-kiegészítőkben alkalmazható vitaminok
és ásványi anyagok körét, illetve a felhasználható vegyületeiket és azt is
meghatározza, hogy mennyi ezek minimális mennyisége a termék napi
adagjában (a napi ajánlott bevitel 15%-a).

Forrás: https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/
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A definíció kiegészítéseként
A gyógyszertárban forgalmazható és szóban forgó étrend-kiegészítők
nem keverendőek össze a „sport tápszerekkel, turmixokkal” (magas
fehérje tartalom), illetve a funkcionális élelmiszerekkel, amelyek
valóban élelmiszerek és egy részük (pl. ásványvizek, vitaminnal dúsított
gyümölcslevek) gyógyszertárban is forgalmazható!

Mindezek mellett a csökkentett energiatartalmú, „diétás” termékek is
egy külön csoportot alkotnak.

Forrás: https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/
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Gyógyszertárban forgalmazható termékek  - 2/2008. (I.8.) EüM rendelet 
„Profil rendelet” alapján

10
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Nemzetközi kitekintés

Több EU tagállam még a notifikáció
lehetőségével sem él, a hatósági munka 
kizárólag a panaszbejelentésekre, vagy a 

szúrópróbaszerű ellenőrzésekre épít. 

Forrás: https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/
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Megkérdeztük a gyógyszertárban vásárlókat…

• …a SE EGYGYSZI által végzett                             
kérdőíves felmérés során,

• 2015 szeptemberében, 

• a TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006-os számú projekt 
keretein belül,

• a „Növényi eredetű gyógyszerek és élelmiszerek 
fejlesztése és alkalmazása az egészségtudatos 
életmód kialakítására” című részprojektjében,

• 16 Heves megyei, közforgalmú gyógyszertárban 
zajlottak az interjúk… 
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…hogy képet kapjunk az étrend-kiegészítők 
alkalmazási szokásairól, így alátámasszuk az ezekkel 

kapcsolatos gyógyszerészi/gyógyszerészeti 
kompetenciák szükségességét!
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Leíró statisztika
• Megkérdezettek száma: 483 fő,

• nő: 351 fő (72,7%),

• férfi: 132 fő (27,3%),

• átlagéletkor: 56,5 év.

• Összesen 393-an (81,4%) válaszoltak úgy, 
hogy próbáltak már vagy jelenleg is 
fogyasztanak funkcionális élelmiszert és/vagy 
valamilyen étrend-kiegészítőt! 

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006
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Eredmények 1.
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VITAMIN VITAMIN- ÉS ÁSVÁNYI ANYAG ÁSVÁNYI ANYAG NÖVÉNYI

A különböző típusú étrend-kiegészítők fogyasztásának 
gyakorisága

(n=393 fő, többszörös választási lehetőség)

FŐ

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006
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Eredmények 2.

50%

33%

17%

Funkcionális élelmiszert és/vagy étrend-kiegészítőt 
fogyasztók százalékos eloszlása a gyógyszertár 

székhelye szerint (n=385 fő*):

Megyeszékhely

Egyéb város

Falu vagy község

• Hét esetben hiányzó adat

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006
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Eredmények 3.

40%

41%

19%

„Általában szakember (orvos, gyógyszerész, dietetikus 
stb.) tanácsára fogyaszt egy adott étrend-kiegészítőt 

és/vagy funkcionális élelmiszert?” 
(n=393 fő)

Igen

Nem

Van, hogy igen; van, hogy nem

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006
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Eredmények 4.
Szakember ajánlására az alábbi okok miatt alkalmaznak valamilyen étrend-kiegészítőt 

vagy funkcionális élelmiszert
(n=231 fő, többszörös választási lehetőség):

Időszakos vagy tartós tápanyag hiány 
miatt: 

94 fő (40,7%)

Felírt gyógyszer mellé alkalmazták/ 
alkalmazzák kiegészítésként: 

51 fő (22,1%)

Egyéb okból megnövekedett tápanyag 
igény miatt: 

45 fő (19,5%)

Valamilyen anyagcsere betegség (speciális 
diéta) miatt: 

32 fő (13,9%)

Táplálkozási zavar miatt: 19 fő (8,2%)

Fokozott sporttevékenység miatt: 14 fő (6,1%)

Egyéb ok miatt: 83 fő (35,9%)

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006
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Eredmények 5.
Saját döntés alapján az alábbi okok miatt alkalmaznak étrend-kiegészítőt vagy 

funkcionális élelmiszert
(n=238 fő, többszörös választási lehetőség)

Átmeneti vagy tartós vitaminpótlás miatt 134 fő (56,3%)

Ásványi anyagok veszteségének 
visszaállítása miatt

93 fő (39,1%)

Esztétikai okok miatt (bőr, haj, köröm 
állapotának javítása)

34 fő (14,3%)

Agyi teljesítmény fokozása, koncentrációs 
képesség megnöveléséért

21 fő (8,8%)

Testsúlycsökkentés, fogyás céljából 20 fő (8,4%)

Sportteljesítmény fokozása miatt 17 fő (7,1%)

Izomtömeg növelés céljából 13 fő (5,5%)

Testtömeg növelés miatt 3 fő (1,3%)

Egyéb egészségügyi ok miatt 92 fő (38,7%)

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006
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A gyógyszerészi tanácsadás szempontjából 
különösen fontos a növényi alapú étrend-

kiegészítők alkalmazási szokásainak 
megismerése!
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Növényi alapanyagú étrend-kiegészítők biztonságos expediálásához – interakciók elkerüléséhez
(TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006)

Növényi komponens Mikor kerülendő az étrend-kiegészítő alkalmazása?

Citrusfélék Általában gyógyszerszedés mellett (CYP enzim gátlás)

Ginzeng Orális antikoagulánsok, antidiabetikumok mellett

Kurkuma Általában gyógyszerszedés mellett (CYP enzim gátlás)

Gyömbér Orális antikoagulánsok mellett

Rozmaring
Orális antikoagulánsok, antibiotikumok, immunszuppresszánsok, 

anxiolitikumok mellett

Fűrészpálma Antibiotikumok, antikoagulánsok, immunmodulánsok mellett

Menta
Antibiotikumok (kiemelten az oxitetraciklin), ciklosporin, Ca-csatorna gátlók 

mellett

Zöld tea Antikoagulánsok, analgetikumok, antilipaemiás, antidepresszánsok mellett

Bíbor kasvirág Amoxicillin mellett

Máriatövis Metronidazol mellett

Ördögnyelv Általában gyógyszerszedés mellett (felszívódás lassítása)

Édesgyökér Általában gyógyszerszedés mellett (CYP enzim gátlás)

Kamilla Általában gyógyszerszedés mellett (CYP enzim gátlás)
21



Mit jelent ez a gyakorlati életben? 
(TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006)

Antibiotikum 
terápia

Orális
antikoaguláns

terápia

Immunszuppresszív
terápia

Betegek száma 
(fő)

24 84 3

Interakciós 
lehetőségek 
száma (db)*

38 88 3

Érintett 
személyek száma 

(fő)
17 (71%) 44 (52%) 3 (100%)

Összességében a gyógyszertárakban felmért betegeknek 23%-a szedte a vizsgált 
gyógyszercsoportokat, és ott minden második betegnél potenciálisan egy vagy több 

interakció volt azonosítható!  

32 esetben 
növényi 
komponens 
- Zöld tea  (15);
- Grapefruit (9); 
- Ginseng (6); 
- Édesgyökér (2)!

*Gyógyszer-gyógyszer és gyógyszer-növényi komponens interakciókat vizsgáltunk!
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„Honnan hallott az Ön által szedett növényi alapú étrend-kiegészítő termékről vagy 
termékekről?”

(n=155 fő, többszörös választási lehetőség)

Orvosuktól /gyógyszerészüktől/ 
dietetikusuktól, illetve más szakembertől:

78 fő (50,3%)

Televíziós, rádiós, internetes reklámokból és 
egyéb hirdetésekből:

67 fő (43,2%)

Családtagoktól, ismerősöktől: 65 fő (41,9%)

Egészségügyi folyóiratokból, szórólapokból 
tájékozódnak:

51 fő (32,9%)

Internetes közösségekből (közösségi oldalak 
csoportjai, fórumok, blogok stb.):

40 fő (25,8%)

Magazinokból, újságokból, szóróanyagokból: 35 fő (22,6%)

Egyéb helyről: 10 fő (6,5%)

Gyógyszerészek (gyógyszertárak) szerepe, a tanácsadás jelentősége I.
(TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006)
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„Hol tájékozódik a növényi alapú étrend-kiegészítők beszerzésével, szedésével 
kapcsolatban?” 

(n=155 fő, többszörös választási lehetőség)

Kikéri a gyógyszerésze véleményét és 
ajánlását, hogy melyik terméket válassza:

76 fő (49,0%)

Utánanéz interneten: 63 fő (40,6%)

Kikéri az orvosa véleményét és ajánlását, 
hogy melyik terméket válassza:

42 fő (27,1%)

Ismerősöktől, családtagoktól tájékozódik: 38 fő (24,5%)

Más szakemberek véleményét kéri ki a 
témával kapcsolatban:

12 fő (7,7%)

Egyéb forrásból tájékozódik: 19 fő (12,3%)

Gyógyszerészek (gyógyszertárak) szerepe, a tanácsadás jelentősége II.
(TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006)
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Felügyelet és minőségbiztosítás a hazai 
gyógyszertárakban

Milyen problémák merülhetnek fel az étrend-kiegészítő 

termékekkel kapcsolatban? ����

• Hamisítás (veszélyes összetevők, vényköteles 
hatóanyagok)!

• Nem megfelelő minőségű és mennyiségű összetevők! 

• Nem megfelelő minőségű gyártástechnológia! 

• Hiányos utasítások, illetve figyelmeztetések az 
alkalmazás módjával kapcsolatban! 
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Melyek a leggyakrabban hamisított étrend-kiegészítő termékek 

és általában hol kerülnek ezek értékesítésre?

„Az éberséget fokozó tabletta rendelése mellett a
legnépszerűbbek a potencianövelő és a fogyasztószerek,
melyek nagy része Indiából vagy Dél-Amerikából érkezik. A
neten rendelt, házi laborokban, ellenőrizetlen körülmények
között kotyvasztott szerek károsíthatják a vesét, a májat, a
szív-és érrendszert.” – írja a Hirado.hu

Forrás: http://www.hamisitasellen.hu/2016/07/veszelyes-eberseget-fokozo-szerek-jelentek-meg-a-hazai-piacon/
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HAZÁNKBAN A NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK UGYANOLYAN 
ELLENŐRZÉSEN MENNEK KERESZTÜL GYÁRTÁSUK SORÁN, MINT A 

GYÓGYSZERNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK.

EGY NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ MEGVÁSÁRLÁSAKOR 
MEGFELELŐ UTASÍTÁSOKAT IS KAPOK A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MINDEN NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ CÍMKÉJÉN OLVASHATÓ: 
A NAPI FOGYASZTÁSRA AJÁNLOTT MENNYISÉG, ÉS HOGY AZ AJÁNLOTT 

NAPI FOGYASZTÁSI MENNYISÉGET NEM LEHET TÚLLÉPNI.

MINDEN NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ CÍMKÉJÉN OLVASHATÓ: 
„AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ NEM HELYETTESÍTI A KIEGYENSÚLYOZOTT, 

VEGYES ÉTRENDET ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT".

A KÜLÖNBÖZŐ GYÁRTÓK AZONOS NÖVÉNYBŐL KÉSZÜLT ÉTREND-
KIEGÉSZÍTŐI TELJESEN AZONOSAK EGYMÁSSAL.

FONTOS, HOGY AZ ORVOSOM ÉS A GYÓGYSZERÉSZEM TUDJA, HOGY 
MILYEN NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐKET SZEDEK, ILLETVE 

FOGYASZTOK.

A NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK VESZÉLYESEK LEHETNEK 
BIZONYOS GYÓGYSZEREKKEL EGYÜTT ALKALMAZVA.

ÚGY GONDOLOM, HOGY HASONLÓ TERMÉKEK BIZONYOS HELYEKEN 
VALÓ ÉRTÉKESÍTÉSE CSAK „SZÉLHÁMOSSÁG”.

FÉLEK ATTÓL, HOGY BIZONYOS HELYEKEN MEGVÁSÁROLT NÖVÉNYI 
ALAPÚ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK HAMISAK.

A gyógyszertári vásárlók véleménye a növényi alapú étrend-
kiegészítők forgalmazásával kapcsolatosan (n=155 fő)

IGAZ (fő) HAMIS (fő) TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006
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Étrend-kiegészítők felügyelete I.
(Hatósági ellenőrzés)
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Étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listája
(Étrend-kiegészítők felügyelete I., hatósági ellenőrzés)
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Étrend-kiegészítők felügyelete II.
(Minőségbiztosítási lánc)

2016. május 6-án írta alá…

• a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GYNSZ),

• a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), 

• a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete 
(MÉKISZ),

• a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ), 

• a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) 

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK BIZTONSÁGOS FORGALMAZÁSÁT CÉLZÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST!

Az étrend-kiegészítő megállapodás dokumentumai
(www.mgyk.hu)
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Az együttműködési megállapodás célja 
(Étrend-kiegészítők felügyelete II., minőségbiztosítási lánc)

- Egy olyan rendszer létrehozása és működtetése, amely 
garantálja, hogy a gyógyszertárakban csak megfelelő 
minőségű és biztonságos étrend-kiegészítők legyenek!

(www.mgyk.hu, Gyógyszerészi Hírlap 2016. október)

- Az önszabályozás kínálta eszközök alkalmasak lehetnek a 
nem megfelelő étrend-kiegészítők patikába kerülésének 
kockázatát minimalizálni.

Kapcsolódó link:

http://www.mekisz.hu/index.php?page=onszabalyozas
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Mit kell tennie a gyógyszertáraknak, illetve a 
személyi jogos gyógyszerésznek? 

(Étrend-kiegészítők felügyelete II., minőségbiztosítási lánc)

„A gyógyszertárak önként csatlakozhatnak a rendszerhez (egy
nyilatkozattal, a személyi jogos aláírásával, várhatóan 2016
novemberében, egy közös logó kihelyezésével), így csak a rendszer
tagjaként működő beszállítótól (gyártótól, nagykereskedőtől)
rendelhetnek olyan étrend-kiegészítő készítményt, vagy olyan azonos
formában megjelenő, hasonló funkciójú gyógyászati célra szánt
tápszert, amelyre vonatkozólag a forgalomba hozó megfelelő garanciát
adott a beszállítónak (nagykereskedőnek).”

(www.mgyk.hu, Gyógyszerészi Hírlap 2016. október)
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Az étrend-kiegészítők expediálásának szakmai 
megfontolásai

(lehetséges algoritmus)

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006

Étrend-kiegészítők felügyelete III.
(Gyógyszerészi felügyelet a biztonságos alkalmazásért)
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1. KÉRDÉS:

Milyen célból szeretne a beteg 
étrend-kiegészítő készítményt?

Egészségi állapotának javítása 
érdekében, illetve betegség 

megelőzési céllal!

2. KÉRDÉS: 

Szed-e a beteg valamilyen recept 
nélküli vagy recept köteles 

gyógyszert?

IGEN

3. KÉRDÉS:

Van-e fellépő "étrend-kiegészítő -
szedett gyógyszer" interakció?

IGEN

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
EXPEDIÁLÁSNAK 
MEGTAGADÁSA! 

FIGYELMEZTETÉS ÉS 
TÁJÉKOZTATÁS! ####

NEM

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
EXPEDIÁLHATÓ!

#

NEM

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
EXPEDIÁLHATÓ!

#

Enyhe módon megjelenő panaszokra, 
átmeneti tünetekre!

2. KÉRDÉS: 

Szed-e a beteg valamilyen recept 
nélküli vagy recept köteles 

gyógyszert?

IGEN

3. KÉRDÉS: 

Van-e fellépő "étrend-kiegészítő -
szedett gyógyszer" interakció?

IGEN

AZ ÉTEREND-KIEGÉSZÍTŐ 
EXPEDIÁLÁSÁNAK 

MEGTAGADÁSA! 
FIGYELMEZTETÉS ÉS 
TÁJÉKOZTSATÁS! ####

NEM

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
EXPEDIÁLHATÓ, DE HA A 

TÜNETEK NEM JAVULNAK, 
ORVOSHOZ KELL FORDULNIA A 

BETEGNEK! ##

NEM

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
EXPEDIÁLHATÓ, DE HA 

TÜNETEK NEM JAVULNAK, 
ORVOSHOZ KELL FORDULNIA A 

BETEGNEK! ##

Súlyos panaszokra vagy betegségre, 
ún. "alarm" tünet is van!

AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
KIADÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, 

A BETEG ORVOSHOZ 
IRÁNYÍTÁSA! ###

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006
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Étrend-kiegészítők felügyelete III.
(Gyógyszerészi felügyelet a biztonságos alkalmazásért)

Abban az estben nagyon 
hasznos, ha a vásárló olyan 

termék után érdeklődik, ami 
éppen nincsen készleten a 

gyógyszertárban.
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Példa - Keresett szó: „Calcitrio”



„Trendek” - De vajon mennyire megbízhatóak?

Összetevők 
(ásványi anyag, vitamin, növényi extractum

vagy baktériumtörzs, batériumcsíra stb.)

Típus
(OTC: gyógyszerként van forgalomban Mo-on;

ÉK: étrend-kiegészítőként vagy „különleges célra 
szánt tápszerként” van forgalomban Mo-on)

Indikáció
(A panasz, amire leggyakrabban hivatkoznak

a betegek/vásárlók)

C-vitamin OTC, ÉK
Immunrendszer erősítés; 

nátha/influenza (profilaxis)

D-vitamin OTC, ÉK Immunrendszer erősítés; csontritkulás

K2-vitamin ÉK Porckopás; csontritkulás (profilaxis)

Kurkuma ÉK Ízületi védelem

Ginzeng OTC, ÉK Szellemi teljesítmény fokozás

Echinacea OTC, ÉK Immunrendszer erősítés

Ginkgo biloba OTC, ÉK Szellemi teljesítmény fokozás

Szelén OTC, ÉK
Immunrendszer erősítése; haj, bőr és 

köröm erősítése; egészséges 
spermaképződés

Cink OTC, ÉK Immunrendszer erősítés

Kalcium OTC, ÉK Csontok védelme

Magnézium OTC, ÉK Stressz; izomgörcsök

Probiotikumok OTC, ÉK Hasmenés; AB mellé

Multivitamin készítmények OTC, ÉK Immunrendszer erősítés

Tőzegáfonya ÉK Húgyúti fertőzések (profilaxis)

!

?
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Honnan tudhatunk meg Evidence Based Medicine
információkat a „legújabb trendek”-ről?

Természetesen sok-sok információt megtanulunk hatástanból és terápiából!

Azonban, ha ez mégis elfelejtődne???

Tudni kell, hogy hol kereshetünk!!!

„Ha a gyakorlatban egy valós problémát megoldottál, azt nagy 

valószínűséggel egy életre megtanulod!”

Lehetőség:
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Milyen szempontoknak érdemes 

utánanézni?
1. Valós indikációk (kontraindikációk)

2. Dozírozás (felnőtt, gyermek), egyéb adagolási 
problémák (terhesség, szoptatás, „gyógyszerforma”)

3. Mellékhatások

4. Interakciók

5. Betegoktatás, tanácsadás

Hatékony és szakszerű tanácsadás az „aktuális 
trendekről” is a gyógyszerárakban!
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Nézzünk néhány példát! 
Fő összetevő 

(ásványi anyag, vitamin, növényi 
extractum vagy csíraszám stb.)

Típus
(OTC: gyógyszerként van 

forgalomban;
ÉK: étrend-kiegészítőként vagy 

különleges célra szánt 
tápszerként van forgalomban)

Indikáció
(A panasz, amire leggyakrabban 

viszik a betegek/vásárlók)

C-vitamin OTC, ÉK
Immunrendszer erősítés; 
nátha/influenza profilaxis

D-vitamin OTC, ÉK
Immunrendszer erősítés; 

csontritkulás

K2-vitamin ÉK
Porckopás; csontritkulás 

profilaxis

Kurkuma ÉK Ízületi védelem

Ginzeng OTC, ÉK
Szellemi teljesítmény 

fokozás

Echinacea ÉK Immunrendszer erősítés

Ginkgo biloba OTC, ÉK
Szellemi teljesítmény 

fokozás

Szelén ÉK
Immunrendszer erősítése; 

haj, bőr és köröm erősítése; 
egészséges spermaképződés

Cink ÉK Immunrendszer erősítés

Kálcium OTC, ÉK Csontok védelme

Magnézium OTC, ÉK Stressz; izomgörcsök

Probiotikumok OTC, ÉK Hasmenés; AB mellé

Multivitamin készítmények OTC, ÉK Immunrendszer erősítés

Tőzegáfonya ÉK
Húgyúti fertőzések 

profilaxisa

„Trend” EBMvs.
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1. Valós indikációk
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1. Valós indikációk
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1. Valós indikációk
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2. Dozírozás, adagolási problémák

44



3. Mellékhatások
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4. Interakciók
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4. Interakciók
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5. Betegoktatás, tanácsadás
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∑: Összefoglalás I.
� Az egészségműveltségi kompetenciák fejlesztése céljából kiváló lehetőség a közforgalmú 

gyógyszertárak és gyógyszerészek feladatköreinek bővítése >>> speciális kompetencia az 
étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos gyógyszerészi tanácsadás és gyógyszerészeti 
biztonságosság!

� A bemutatott kérdőíves felmérés eredményei szerint a válaszadók 81,4%-a használt már 
valaha valamilyen étrend-kiegészítőt vagy funkcionális élelmiszert >>> az emberek tenni 
akarnak az egészségükért!

� A résztvevők, válaszaik alapján, szívesen fordulnak gyógyszerészükhöz kérdéseikkel, de sokan 
ma már az interneten keresnek információkat! >>> Új lehetőségek az online gyógyszerészi 
tanácsadás világában!

� Szakmai kiváltságunk, hogy megbízható (EBM) információkkal szolgáljunk az étrend-
kiegészítők jelentős többségével kapcsolatban, a megbízhatatlan, pl.: interneten elérhető, 
téves információkkal, „trendekkel” szemben!

� Az emberek nincsenek tisztában a gyógyszerek és az étrend-kiegészítők közötti 
különbségekkel, és mindemellett bizalmatlanok az étrend-kiegészítők minőségét illetően 
>>> ezzel kapcsolatban jelentős előrelépések történnek/-tek a hazai minőségbiztosítási 
rendszerben!
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II. EGYÉNI EGÉSZSÉGTERVEZÉS A 
GYÓGYSZERTÁRAKBAN

Gyógyszerészek egészség-tanácsadói szerepköre
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Bevezetés (…illetve folytatás)
� Az egészségműveltségi kompetenciák fejlesztése céljából kiváló lehetőség a közforgalmú 

gyógyszertárak és gyógyszerészek feladatköreinek bővítése >>>

� Elengedhetetlen egy általános egészség-tanácsadói, illetve iránymutatói szerepet 
vállalnia a gyógyszerészeknek, mint egészségügyi szakembereknek!

� A bemutatott kérdőíves felmérés eredményei szerint a válaszadók 81,4%-a használt már 
valaha valamilyen étrend-kiegészítőt vagy funkcionális élelmiszert >>> az emberek tenni 
akarnak az egészségükért!

� Ez csupán csak az étrend-kiegészítők szedésével „nem megy”!

� A résztvevők, válaszaik alapján, szívesen fordulnak gyógyszerészükhöz kérdéseikkel, de 
sokan ma már az interneten keresnek információkat! >>> 

� Kell egy köztes megoldás (megbízható online- a személyes-tanácsadás mellett)!

� Szakmai kiváltságunk, hogy megbízható (EBM) információkkal szolgálhatunk >>>

� Az egészségmegőrzés és prevenció területén is, pl.: interneten elérhető, „inkább káros, 
mint hasznos” információkkal szemben, megbízható online szoftverekkel!

� Az emberek nincsenek tisztában a gyógyszerészek pontos képzettségével, szerepével, 
illetve, hogy bármikor kérhetnek tanácsot egy gyógyszertárban saját egészségük 
kapcsán! >>> Még nagyobb bizalom kialakításának lehetősége, szemléletformálás!

Lehetséges megoldás
☺☺☺☺

Egy személyesen vagy online is kitölthető, 
állapotfelmérés alapján megtervezett, egyéni 

egészségterv készítése a gyógyszerészek általános 
egészség-tanácsadói szolgáltatásának segítségével 

(személyesen vagy online), illetve a szükséges 
egészségügyi iránymutatással!

Mindezekkel párhuzamosan a speciális gyógyszerészi 
gondozási feladatok is (pl.: vérnyomás vagy vércukor 

mérés) könnyebben megvalósíthatóak! 
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Magyar EgészségTervező Alkalmazás –
META

• Számítógépes applikáció az akár 
gyógyszertárban is kivitelezhető, 
vagy online egyéni egészségterv 
elkészítéséhez, illetve az 
egészség-tanácsadáshoz.

• Alapvetően 3 részből áll:
– Állapotfelmérő kérdőív kitöltése.

– Egészségcélok megfogalmazása a 
kirajzolódott egészségi kockázatok 
alapján.

– Egyéni egészségterv összeállítása.
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Mobil EgészségNapló és Tájékoztató Alkalmazás 
- MeNTA

• Mobil applikáció, amely 
részben számítógépről is 
elérhető, az egészség célok 
sikeres megvalósításához.

• Naplózási funkciókkal 
(anyagcsere értékek), 
megbízható egészségügyi 
információkkal és 
gyógyszertár keresővel!
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Gyógyszerészek egészség-tanácsadói szerepe

Egészségcélok megfelelő 
meghatározása:

„REMEK”: 

Reális számomra; 

Elérhető, de ambiciózus; 
Mérhető és követhető; 
Eddig csinálom; 

Konkrét feladat -
szempontoknak 
megfelelően!

Ha a kirajzolódó kockázatok 
megkívánják, akkor a 
páciens tovább irányítása! 
(Pl.: addiktológushoz, 
személyi edzőhöz, 
dietetikushoz, háziorvoshoz 
stb.)

Forrás:  ÁEEK: „Gyakorlati útmutató az egészség-tanácsadáshoz” 
kiadvány, TÁMOP-6.2.5-b-13/1-2014-0001 (2015)

Mindez működhet a gyógyszertárban egy személyes találkozás 
alkalmával (együttes állapotfelmérés), vagy otthoni állapotfelmérést 

követően online tanácsadással! 57



Gyakorlati tapasztalatok gyógyszertárakban 
(saját projekt példáján keresztül)Megvalósítás

Visszajelzések

Nehézségek

Fiatal célpopuláció, zsúfolt munkabeosztás, 
rövid nyitva tartási idő, csökkenő adherencia, 
nyomon követési nehézségek stb. 
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∑: Összefoglalás II.

� Az egészségtervezés fontosságát egyértelműen hangsúlyoznunk kell a közforgalmú 

gyógyszertárakban, és a szakmának ki kell állni ennek fontossága mellett!

� A META / MeNTA alkalmazások megfelelő informatikai hátteret biztosítanak a 

személyes vagy online egészségtervezéshez, majd egy gyógyszerészi 

iránymutatáshoz!

� Lehet, hogy a leghatékonyabb feladatunk nem egy, a programba bevont személy 

nyomon követése, hanem akár csak egyszeri megbízható tanácsadás és 

iránymutatás!

� A bemutatott projekt egészét tekintve, egy ötfokozatú skálán közel 4-es értéket 

ért el, tehát sikeres volt, viszont csak kezdeményezésnek mondható a 

közforgalmú gyógyszertárakban >>> szükséges a fellépő nehézségek átgondolása 

és megoldása a jövőben!
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„Házi feladat” 

1. Mérjétek fel saját egészségi kockázataitokat!

2. Készítsetek egy „REMEK” egészségtervet!

META elérés: https://egterv.aeek.hu - belépés egyéni regisztrációval!

3. Töltsétek le a MeNTA applikációt a mobilotokra, hogy 

naplózhassátok az eredményeiteket!

MeNTA elérés: https://menta.aeek.hu
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Köszönöm a figyelmet! 

Kérdések?
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