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Hazai szabályozás

Fekvőbetegellátó intézmény GYTB
41/2007 EüM rendelet

35. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézet az e 
rendeletben, illetve a külön jogszabályokban 
meghatározott gyógyszerellátási feladatai 
összehangolása érdekében Gyógyszerterápiás 
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) működtet.



GYTB-WHO elvárások



Gyógyszerterápiás Bizottság

5.3. Gyógyszerterápiás Bizottság (GYTB) 
Az Egyetem a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet vonatkozó előírásai 
szerint a gyógyszerellátási feladatok összehangolása érdekében 
Gyógyszerterápiás Bizottságot működtet. 
A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság szakmai 
munkájának alapja a bizonyítékokon alapuló betegellátás és 
gyógyszerterápia. 

A GYTB elnökét és tagjait a Semmelweis Egyetem Szenátusa jelöli 
ki. A GYTB titkára a 41/2007. EüM rendelet 35. § (3) 
értelmében az egyetemi főgyógyszerész. Minden klinika 
gyógyszerfelelős orvosa, vagy gyógyszerésze szükség szerint adott 
szakmai téma jellegéből fakadóan- szavazati jog nélkül - részt vesz 
a Bizottság munkájában. A gyógyszerfelelős orvosok, 
gyógyszerészek feladata továbbá a klinika és az Egyetem 
Gyógyszerterápiás Bizottsága közötti kapcsolattartás. A 
Gyógyszerterápiás Bizottság albizottságokat működtet, ezen 
albizottságok a nagyobb felhasználású gyógyszercsoportok 
szerinti szakmai bontásban, illetve a gyógyszer és 
betegbiztonsági szempontok, valamint az Egyetemi 
farmakovigilancia rendszer koordinálására vonatkozóan 
kerülnek kialakításra. Az albizottságok vezetője a GYTB tagja, az 
adott szakmai terület referense. 



Egyéb lehetséges bizottságok és 
funkcióik

Hospital Committee Chairperson Areas of Responsibility

Medical Committee Hospital Director Quality services, planning,

and organizational direction

Executive Committee Hospital Director Quality services and

operational management

Medical Record Hospital Director Medical records quality,

design, and improvement

Infection Control Head of Microbiology Infection control policies,

education, and monitoring

Operation Theater Head of Surgery operation, safety, and

monitoring

Pharmacy and Therapeutic Head of Pharmacy Drug therapy management,

education, and monitoring

Blood Utilization Head of Hematology Blood transfusion quality

services and monitoring

Cardio Pulmonary Resuscitation(CPR) Head of Cardiology CPR policies , education,

and outcomes evaluation

Tumor Board Head of Oncology Cancer management

Continuing Professional

Medical Education

Head of Medicine Continuing education and

training programs

Bioethics Committee Hospital Director Bioethical matters in patient care

Waste Management Committee Operations Officer or Director Waste management





A GYTB  célja

• Racionális gyógyszerfelhasználás
– A beteg számára a klinikai szükségleteinek megfelelő

gyógyszert, egyéni szükségleteinek megfelelő
adagolásban (helyes dózis, frekvencia, időtartam) kell 
biztosítani. A gyógyszer megfelelő minőségben, 
állandóan elérhetően, a beteg és a társadalom számára 
legkedvezőbb költséggel álljon rendelkezésre.

• Problémák
– Gyógyszerkiválasztás (mi van az alaplistán)
– Gyógyszerfelírás (mit rendel az orvos)
– Gyógyszerellátás (mi van a gyógyszertárban, mit adnak 

be a betegnek)



• Gyógyszeralaplista megalkotása, felülvizsgálata

• Gyógyszer manuális

• Terápiás protokollok implementálása

• Biztonságos, minőségi gyógyszerellátás 

kontrollja

• Gyógyszerfelhasználás elemzése

• Racionális gyógyszerhasználat elősegítése

GYTB  feladatai 



Racionális és biztonságos 
gyógyszerhasználat

1. Megfelelő indikáció 

2. Megfelelő beteg

3. Megfelelő gyógyszerkészítmény

4. Megfelelő beadási mód, dózis, időtartam, adagolási 
gyakoriság

5. Megfelelő betegtájékoztatás

6. Megfelelő értékelés és terápiakövetés



1. Nem felismert gyógyszer-mellékhatás
2. Nem megfelelő beteg-együttműködés
3. Nem megfelelő dozírozás
4. Megfelelő terápia hiánya
5. Tünetfelismerés elmulasztása vagy nem megfelelő 

terápiakövetés
6. Gyógyszer-adagolási hiba

Gyakori kockázati tényezők



Gyógyszerelési hiba

Minden olyan MEGELŐZHETŐ esemény, amely nem
megfelelő gyógyszerhasználathoz vagy a beteg
veszélyeztetéséhez vezet az egészségügyi
személyzet, illetve a beteg kontrollja alatt.



Vezető halálok, előfordulási esélyük

National Center for Health Statistics

1 HIV fertőzés 1 egység 

vértől

2
Rosszul működő tűzijáték

3
Cunami

4 Haláleset altatás 

következtében

5 Légi baleset

6 Megelőzhető kórházi 

haláleset

7 Természeti katasztrófa

8 Közúti Baleset

9 Baleseti sérülés

10 Daganatos megbetegedés

11 Szívelégtelenség



Nem maradandó 

egészségkárosodásban 

közrejátszott/okozta és 

kórházi ellátást igényel.

Maradandó 

egészségkárosodásban 

közrejátszott/okozta.

A
B

C

D
E

F

G

H

I

National Coordinating 
Council for 
Medication Error
Reporting and 
Prevention

A = nincs hiba
B-D = nincs 
veszélyeztetés
E- H = veszélyeztetés
I = halál

NCC  MERP Index



Leggyakoribb gyógyszerrendelési hibák 
krónikus betegellátó intézményekben

Rossz dózis

48%

Rossz 

gyógyszerválasztás

38%

Ismert

interakció

12%

Egyéb

2%



Leggyakoribb hiba okok

• Félreértelmezések

• Számolási hibák

• Rövidítések

• Eltérő beadási mód 

• Kézírás nehéz értelmezése

• Szóbeli rendelés félreértése



Kockázati tényezők

Nagy kockázatú 
gyógyszercsoportok

– Inzulinok

– Kemoterápiás szerek

– Digoxin

– Heparinok

– Antikoagulánsok

Nagy kockázatú 
betegcsoportok

– Gyermekek

– Várandós nők

– Szoptatós anyák

– Idősek

– Vese- és májbetegek



Gyógyszerelési hibajelentés célja

• A rendszerhibák azonosítása és kijavítása

• Hibaismétlődés megakadályozása

• Biztonságos betegellátó környezet biztosítása

• Az esemény rögzítése

• Betegeknek nyújtott szolgáltatás javítása

”Szokás” hibáztatásának elkerülése



GYTB prioritások
• A Semmelweis Egyetem gyógyszer-alaplistájának elkészítése

• A gyógyszer tender kiírásához szükséges gyógyszer lista szakmai értékelése, az 

országos közbeszerzés figyelembe vételével

• A tender kiírásban nem szereplő készítmények listájának szakmai értékelése

• A tenderen kívüli ajánlatok szakmai értékelése 

• A megfelelő minőségű, legolcsóbb generikus termékek alkalmazásának előmozdítása 
az egyetemen, a generikus helyettesítés végrehajtásának folyamatos  ellenőrzése 

• Azonos ATC 5-ös csoportba tartozó szükséges analógok szakmai konszenzus  alapján 
történő kiválasztása, alkalmazásuk ellenőrzése 

• Újonnan forgalomba hozott, innovatív gyógyszerek felvételének mérlegelése a  
gyógyszer alaplistára 

• Elavult gyógyszerek törlése az alaplistáról 

• Az alaplistától eltérő rendelések szakmai értékelése 

• Szakmai profilok szerinti gyógyszerlisták (formulary system) kialakítása a terápiás 
szakmai irányelveknek megfelelően. 

• Egyetemi antibiotikum protokoll folyamatos karbantartása



Formulária

• Naprakész gyógyszerlista és a 
hozzákapcsolódó információ
– Gyógyszerlista
– Gyógyszereléshez kapcsolódó termék és eszköz
– Gyógyszereléssel kapcsolatos szabályok
– Fontos kiegészítő gyógyszerinformációk
– Gyógyszeres terápia döntéstámogató eszközei
– Irányelvek



Formuláriák kialakítása

• A kórházi, klinikai gyógyszergazdálkodás és költséghatékony 
gyógyszeralkalmazás kulcskérdése 

• Formulária menedzsment legfőbb célja, hogy a szakmai szempontok 
mellett költséghatékonysági szempontok is hatékony módszertan 
révén jussanak érvényre a kórházi, klinikai működés során. 

• Ez az átfogó módszertani eljárás segít
– az innovatív szerek “kórházi terápiába” lépésének előzetes szakmai és 

gazdasági értékelésében, 
– egy-egy terápiás eljárás költségeinek hiteles analízisében és követésében,
– a helyettesíthetőségek megalapozott és konszenzuson alapuló 

alkalmazásában,
– az “inventár” analízisek értékelésében, 
– a gyógyszeres alaplisták kialakításában, a gyógyszer- és betegbiztonsági 

szempontok eredményesebb érvényesülésében. 



Folyamatos formulária-karbantartás 
célja

• Újonnan megjelenő/forgalomból kivont 
készítmények felvétele/törlése

• Kórházi szabályzatok/eljárások  változásának 
követése

• Új klinikai információhoz való hozzáférés

– Klinikai vizsgálatok

– Irányelvek

– Biztonsági adatok



SE GYTB gyógyszeres terápiát 
támogató ajánlásai



Nagyértékű terápiát támogató 
irányelvek

• Sugammadex (Bridion) klinikai alkalmazása a 
Semmelweis Egyetemen



Formulária karbantartás

• Előnyei
– Minőségi és megfelelő 

gyógyszeralkalmazás 
biztosítása

– A leghatékonyabb szerek 
kiválasztására oktatás

– Gazdasági előny

• Hátrányai
– Korlátozza az orvos 

vényfelírási szabadságát

– Kompromisszumokon 
alapuló betegellátás

– „Csak” költségcsökkentés



Formulária karbantartás

• Alapelvei
Gyógyszerkiválasztás

• A készítmény összes tulajdonságának 
összehasonlítása a forgalomban levő hasonló 
készítményekével

• Tudományos evidencián alapuló összehasonlítás

• Hatékonyság, biztonságosság és költség figyelembe 
vétele



• Kevésbé költséges/azonos költségű és hatékonyabb vagy 
biztonságosabb – javasolt felvenni

• Kevésbé költséges de nincs hozzáadott terápiás érték—
felvétel mérlegelendő, más tényezők mérlegelése, pl. a 
terápiaátállítás költségei (oktatás, terápiás helyettesítés) 

• Költségesebb és nincs hozzáadott érték —
felvétel nem ajánlott

• Költségesebb, de több előny — felvétel mérlegelendő
Javítja-e az ellátás minőségét? 
Csökkenti-e a teljes egészségügyi kiadás költségét? 

Evidencián alapuló döntéshozatal



A gyógyszerértékelő dokumentum 
elemei

• Originális és generikus készítmények neve,
• Forgalomba hozatallal kapcsolatos információk (időpont, kategória) 
• Gyógyszerhatás és hatásmechanizmus,
• Forgalomba hozatali engedélyben szereplő indikációk,
• Potenciális indikáción túli (off-label) alkalmazás,
• Gyógyszerformák és tárolási körülmények,
• Javasolt dózisok,
• Farmakokinetikai szempontok,
• Alkalmazás speciális csoportokon (gyermek, idős, máj- és vesebetegek)
• Alkalmazás várandósság alatt, szoptatásban
• Más terápiás lehetőségekkel összehasonlítás (hatékonyság, biztonságosság, 

kényelmes alkalmazhatóság, költség)
• Klinikai vizsgálatok elemzése
• Biztonságossági elemzés és ajánlások (mellékhatások, gyógyszer-gyógyszer, 

gyógyszer-élelmiszer interakciók, speciális terápiás monitorozási 
követelmények, szokásostól eltérő alkalmazás, tárolási és stabilitási kérdések, 
potenciális gyógyszerelési hibák, pl. hasonló kinézetű, hangzású)

• Költségelemzés, beleértve a farmakoökonómiai értékelést is



http://www.adrreports.eu/





Kor szerinti megoszlás

Nemek szerinti megoszlás



*a színek az érintett korcsoportot jelölik

Tünetek szerinti megoszlás*



A gyógyszeralkalmazást segítő 
stratégiák

• Generikus helyettesítés
• Terápiás helyettesítés 
• Irányított alkalmazás

• Alkalmazás megalapozott kritériumhoz kötött (adott beteg)
• Korlátozott alkalmazás szakértői jóváhagyással 

(antibiotikum)
• Alkalmazás speciálisan felkészült ellátót igényel 

(kemoterápiás szerek – onkológiai ellátás)
• Alkalmazás vezetői jóváhagyást igényel (a formuláriában

nem szereplő drága terápiák)
• Terápiát segítő ajánlások (nemzeti, nemzetközi irányelv, de 

helyi alkalmazási útmutató)
• Indikáción túli gyógyszerrendelés (Off-label alkalmazás)
• Vizsgálati készítmény alkalmazása



Indikáción túli gyógyszerrendelés 
engedélyezése

• OGYI engedélyezi
• Nem adható engedély – ha a kérelmezett javallat a kérelmezett gyógyszer 

alkalmazási előírásában ellenjavallt

• A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezett javallatban való alkalmazás 
indokait, valamint indokoltságának bizonyítékait, így különösen:

• a klinikai vizsgálatokról szóló közleményeket, 
• a gyógyszerrel történt kezeléssel kapcsolatos szakmai folyóiratban 

közzétett közleményeket, 
• a hazai, illetve nemzetközi ajánlásokat

• Amennyiben korábban már ugyanazon gyógyszer vonatkozásában ugyanarra a
javallatra az OGYI engedélyezte az alkalmazást, nem kell tartalmaznia a
kérelemnek a fent részletezett bizonyítékokat, valamint az előzőekben nevesített,
az egészségügyi miniszter által tájékoztatóban közzétett protokollra történő
hivatkozás esetén a kezelés indoklását.





Bioegyenértékűség

• Ez - definíció szerint - a farmakokinetikai
módszerrel meghatározott egyenértékűség

• Beadás: vérszintgörbe (AUC, tmax, Cmax)

• A referencia gyógyszerre kapott érték ± 20%-
án belül a vizsgált gyógyszer 90%-os 
konfidencia-intervalluma



Bioegyenértékűség

• Néhány egészséges önkéntesen  (12, de ha kell, 40 is)

• Betegen csak ritkán

• Mindig elfogadható, mind hatások, mind 
mellékhatások szempontjából



Farmakodinámiás egyenértékűség

• Sokszor mást is lehet mérni, nem csak vérszintet 
(Pl. lázcsillapítás, vérnyomáscsökkentés)

• Kiértékelése az előzővel azonos

• Ritkábban használják 

• Betegen lehet csak, a bioegyenértékűségnél
nagyobb betegszám kell



Összehasonlító klinikai terápiás 
egyenértékűség

• Ha nem lehet vérszintet mérni és egyszerűen 
mérhető  farmakodinámiás jellemző sincs

• Pl. 100-100 betegen

• Mind a hatásosságra, mind a mellékhatásokra 
információ



Evidencián alapuló egyenértékűség

• Pl. két vizes oldat-alapú i.v. injekció

• Evidens, hogy bioegyenértékű (azonos lesz a 
vérszintgörbék lefutása, ha a vénába szúrjuk!)

• Minden vizsgálat nélkül egyenértékűnek minősül!





A „generikum” fogalmának 
kiterjesztése biológiai gyógyszerekre 

= „hasonló biológiai gyógyszerek”



„Hasonló biológiai” biosimilar

• Hasonlít a biológiai referencia-gyógyszerre, de azzal 
(definíció szerint!) nem (lehet) egyenértékű

• Ugyanis a biológiai gyógyszer mindig elegy, a (szűkebb 
értelemben vett) hatóanyago(ko)n kívül más fehérjéket is 
tartalmaz

• Elsősorban a nyersanyagok vagy a gyártási folyamat eltérése 
miatt

• Nem „generikus bejegyzési eljárás”, mert az eltéréseket 
jellemző kísérletes farmakológiai, toxikológiai és/vagy 
klinikai vizsgálatok eredményét is be kell nyújtani



A biohasonló készítmények egyedi 
sajátságai

• Nagymértékben hasonlóak a referencia-gyógyszerhez 

• Nincs klinikailag jelentős különbség a referencia-gyógyszerhez 
képest 

• A biohasonló gyógyszer változékonysága egy szigorúan 
meghatározott megfelelőségi tartományon belül mozoghat

• Ugyanolyan szigorú minőségi, hatékonysági és biztonságossági 
standardok vonatkoznak a biológiai készítményekre, mint 
minden más gyógyszerre



Biológiai gyógyszercsoportok biohasonló
gyógyszerei az EU-tagállamokban

Biológiai gyógyszercsoport       Engedélyezett biohasonló gyógyszer az EU-ban 
(2017. márciusi állapot szerint) 

Poliszacharidok 
Kis molekulatömegű heparinok (LMWH-k) Enoxaparin-nátrium 

Fehérjék
Növekedési faktorok Epoetin 

Filgrastim 
Hormonok Follitropin-alfa 

Glargin inzulin 
Somatropin (növekedési hormon) 
Teriparatid 

Fúziós proteinek Etanercept 
Monoklonális antitestek Adalimumab 

Infliximab 
Rituximab



Generikus      vs       Biohasonló
• Általában kémiai szintézissel állítják elő

• Általában lehetséges az eredetivel teljesen 
megegyező molekula előállítása

• Többnyire kismolekulák, amelyek könnyebben 
vizsgálhatók

• A gyógyszerminőségi követelményeknek való 
megfelelést teljes körűen bizonyítani kell

• A generikumfejlesztés alapja a bioekvivalencia 
igazolása (azaz annak bizonyítása, hogy hasonló 
körülmények között a generikus készítményből 
az originális termékével megegyező sebességgel 
és ugyanolyan mennyiségben szabadul fel a 
hatóanyag a szervezetben)

• Az engedélyezés klinikai vizsgálati 
követelményei: elsősorban farmakokinetikai 
bioekvivalencia-vizsgálatok

• A bioekvivalencia igazolása alapján a referencia-
gyógyszer összes indikációjában engedélyezhető 
a generikus készítmény, további klinikai 
vizsgálati adatokra nincs szükség

• Biológiai forrásból származik

• A természetes biológiai variabilitás és a biotechnológiai 
eljárások egyedisége miatt csak az eredetihez 
nagymértékben hasonló molekula előállítására van 
lehetőség

• Általában bonyolult szerkezetű nagymolekulák, 
amelyek vizsgálata többféle analitikai eljárást igényel

• A gyógyszerminőségi követelményeknek való megfelelés 
teljes körű bizonyítása mellett kiegészítő minőségi 
vizsgálatok is szükségesek, amelyekben a biohasonló és a 
referenciagyógyszer kémiai szerkezetét és biológiai 
hatásait hasonlítják össze

• A biohasonló gyógyszerek fejlesztésének alapja a biológiai 
hasonlóság igazolása összehasonlító vizsgálatokkal 

• Az összehasonlító farmakokinetikai és 
farmakodinamikai vizsgálatok mellett klinikai 
hatásossági és biztonságossági adatok is szükségesek 
az engedélyezéshez, különösen a komplexebb 
szerkezetű biológiai gyógyszermolekulák esetében

• A biohasonló gyógyszer hatásosságát és biztonságosságát 
minden indikációs területen igazolni kell. Általában 
azonban nem elvárás a referencia-gyógyszer minden 
jóváhagyott javallatában megismételni a klinikai 
vizsgálatokat a biohasonló készítménnyel



Felcserélhetőség

• Gyógyszerváltás
– ha a gyógyszert rendelő 

orvos azonos terápiás 
célra az aktuálisan 
alkalmazott gyógyszer 
helyett egy másikat ír fel

• Helyettesítés
(automatikus!)
– ha az expediáló 

gyógyszerész a vényen 
szereplő gyógyszerrel 
ekvivalens, azzal 
felcserélhető gyógyszert 
ad ki a betegnek, 
a gyógyszert rendelő 
orvossal való konzultáció 
nélkül. A gyógyszertári 
gyakorlat része.



Hasonló biológiai gyógyszerek

Általában elfogadott:
• nem helyettesíthetők egymással (átállítás)

• de új beteg bármelyikre beállítható

• (Szemben a generikumokkal, amelyek – elvben –
egymással helyettesíthetők!)

• A biológiai gyógyszerkészítmények közötti váltást 
feltétlenül előzze meg a kezelőorvos és a beteg 
közötti párbeszéd a gyógyszerváltás mérlegelendő 
aspektusairól



https://ec.europa.eu/growth/content/information-patients-what-i-need-know-

about-biosimilar-medicines-0_en

7 nyelven elérhető



Egyenértékűség és 
helyettesíthetőség

• A OGYÉI minden esetben nyilatkozik arról, hogy 
az új gyógyszer mivel egyenértékű és milyen más 
gyógyszerrel helyettesíthető

• Ez az OGYÉI honlapján 
(Gyógyszerinformáció→Gyógyszerlisták) néhány 
naponként frissítve megtalálható!





A gyógyszerhiányok kezelése



A gyógyszerhiányok okai



A gyógyszerhiányok kezelésének sémája

A hiány azonosítása

Operatív intézkedések
1. A hiány részleteinek 

feltárása
2. Készlet felmérése

3. Alternatív forrásokból 
történő ellátás 
meghatározása

5. Beszerzési idő 
meghatározása

6. Alternatív készítménnyel 
történő ellátás 
meghatározása

Terápiás értékelés
1. Az elsődlegesen érintett 

betegpopuláció 
azonosítása

2. Terápiás alternatív 
lehetőségek azonosítása





Összefoglalás


