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1. Gyógyszerészet kihívásai
- kicsit másképp -

• Elöregedő társadalom mellett…

• Üzemgazdaságtan vs. 
közgazdaságtan és 
gyógyszerellátási modellek

• Szakmai önállóság vs. befektetői 
modellek (TTIP) 

• Átalakuló ellátórendszer –
kompetencia alapú ellátás

• Fenntarthatóság finanszírozási, 
kockázat-megosztási technikák

• Fogyasztói társadalom, 
egészségtudatosság, IT

• ….



1.1. Üzemgazdaságtan vs. közgazdaságtan 

Elosztási csatorna, vagy egészségügyi szolgáltatás?



1.2. Szakmai önállóság vs. befektetői 
modellek (TTIP)

Többségi gyógyszerészi tulajdon?

igen 
nem 

Geo- és demográfiai szabályozás a 
gyógyszertár-létesítéskor?

igen 

igen 
nem 

nem 

OTC gyógyszerek patikán 
kívüli elérhetősége?

Forrás: PGEU (2014)

Szabad piac vagy szabályozott egészségügyi szolgáltatás?



1.2. Szakmai önállóság vs. befektetői 
modellek (TTIP)

Szabad piac vagy szabályozott egészségügyi szolgáltatás?
James Dudley, Owner, James Dudley International Ltd. Future of pharmacy in Europe Exploring Factors for Success 2015
http://www.slideshare.net/JameswDudley/microsoft-power-point-future-of-pharmacy-factors-for-success-2015



1.3. Átalakuló ellátórendszer kompetencia 
alapú ellátás

Termékértékesítés vagy egészségszervezés, egészségterv?



1.3.1. Lakóhely közeli egészségszolgáltatás 
víziója



1.3.2. Háziorvosi praxisok

Forrás: 2013. februári OEP adatok 
alapján GYEMSZI IRF.
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1.4. Fenntarthatóság, finanszírozási 
kockázatmegosztási technikák

• Magasvérnyomás betegség (2014)
– 2 798 990 fő

– 28 784 118 581 Ft támogatás

– 10 263 Ft/fő támogatás

• Myeloid leukaemia (2014)
– 3 375 fő

– 8 662 258 631 Ft támogatás

– 2 566 595 Ft/fő támogatás

• max. egy főre jutó egyedi mélt. (2014)
– 90 090 000 Ft 

• Speciális orphan gyógyszerek (2014)
– 92 500 000 Ft/fő támogatás

• Nagyértékű terápiáknál eredményesség alapú megállapodás
Forrás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2014

A gyártó biztosítja a folyamatot, vagy az ellátórendszer minősége?



1.4.1. Kockázat megosztási technikák I.

• eredményhez kötött megállapodás esetében
– nem működik beteg(ség) regiszter nélkül

– de az eredmény nem csak gyógyszertől függ, hanem 
az ellátórendszer teljesítményétől és a beteg 
együttműködésétől is

• De ezt ki és hogyan garantálja és kéri számon

• Magyarországi példák
– pénzügyi technikák dominánsak, de

• metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy 
harmad vonalú kezelése 

– bevacizumab, cetuximab, panitumumab,

• vesedaganat, prosztata daganat kezelése

– egyedi méltányossági regiszter 



1.4.2. Hatásos-eredményes rés zárása

• klinikai vizsgálatok hatásossága vs 
valós életben mért eredmények

• eltérések háttere
– ellátórendszer teljesítménye, minősége, 

megfelelősége

– beteg-együttműködés, health-literacy

• hazai példák
– szakmai irányelvek, és finanszírozási 

protokollok

– egyéb beteg-edukációs programok 
• működtetői, finanszírozási kérdések

– analóg inzulin támogatási rendszere 2-
es típusú cukorbetegek esetében



1.5. Fogyasztói társdalom egészségtudatosság, 
IT fejlesztések

• Növekvő OTC felhasználás
– Nem adekvát alkalmazás - túladagolás

• Ír példa -2002 (túladagolások 40%-a részben, 
24% egészben OTC-re vezethető vissza)1

• 3,1 millió12-25 év közötti DXM túladag.(USA-2006)2

– Interakciók
• USA felmérések szerint az interakciók közel 

50%-áért OTC a felelős3

• Problémák a vényköteles gyógyszerek esetében
– Gyógyszerelés veszteségei: 177,4 milliárd $,

218 ezer haláleset (2001 – USA)4

– Évente 194.500 beteg hal meg DRP következtében –Pharmaggedon5

• Beteg-együttműködés aránya 50%-os6

• Az egészségügyi műveltség az egyén egészségügyi állapotának 
legerősebb prediktora7

• Krónikus betegségek késői diagnózisa
• Egészségügyi – IT alkalmazások tárháza

1. M. Wazaify, S. Kennedy, C. M. Hughes, J. C. McElnay. Prevalence of over-the-counter drug-related overdoses at Accident and 
Emergency departments in Northern Ireland – a retrospective evaluation Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics; 2005 30:39-44 2. 
National Survey on Drug Use and Health. Misuse of Over-the-Counter Cough and Cold Medications among Persons Aged 12 to 25. 
www.oas.samhsa.gov/2k8/cough/cough.htm (elérve: 2009. január 4.) 3. D. M. Qato, G. C. Alexander, R. M. Conti, M. Johnson, P et al. Use 
of Prescription and Over-the-counter Medications and Dietary Supplements Among Older Adults in the United States. 
JAMA. 2008;300(24):2867-2878 4. Ernst FR, Grizzle AJ. Drug-related morbidity and mortality: Updating the Cost of illness model. Journal 
of the American Pharmaceutical Association. 2001 5. PGEU policy statement. Targeting Adherence. Outcomes in Europe through 
community Pharmacists’ intervention. 2008. május. (elérve:
http://www.pgeu.org/Portals/6/documents/2008/Publications/08.05.13E%20Targeting%20adherence.pdf 2008. május 18.) 6. WHO. 
Adherence to Long-term Therapies.  
7. Terry C. Davis, Ruth Parker. To Err Really is Human: Misunderstanding Medication Labels. 
http://www.iom.edu/Object.File/Master/47/271/Davis.pdf (elérve: 2009. január 4.) 

Gyógyszermarketing vagy gyógyszerészi gondozás?



2. Nemzetközi baljós irányok



2. Nemzetközi baljós irányok

James Dudley, Owner, James Dudley International Ltd. Future of pharmacy in Europe Exploring Factors for Success 2015
http://www.slideshare.net/JameswDudley/microsoft-power-point-future-of-pharmacy-factors-for-success-2015



2. Nemzetközi baljós irányok

James Dudley, Owner, James Dudley International Ltd. Future of pharmacy in Europe Exploring Factors for Success 2015
http://www.slideshare.net/JameswDudley/microsoft-power-point-future-of-pharmacy-factors-for-success-2015



2. Nemzetközi baljós irányok

https://bcpsqc.ca/documents/2012/09/Johnson-The-Nurse%E2%80%99s-
Role-in-Medication-Reconciliation.pdf



3. Magyarországi politikai válasz

Gyógyszerügy, fő 
célkiűzések

• gyógyszer- és 
betegbiztonság

• Ellátásbiztonság

• szolgáltatás-minőség 

• a közforrások és lakossági 
befizetések hatékony 
felhasználása

Egyértelmű értékválasztás (!)



3.1. Kiemelendő szabályozásváltozások I.
• Gyógyszertár és közvetlen lakossági gyógyszerellátás 

definíciójának változása
– egészségügyi integráció

– gyógyszertár egészségügyi szolgáltató

– közvetlen lakossági gyógyszerellátás

egészségügyi szolgáltatás

• Gyógyszertár létesítési feltételek korrekciója
– szükségleti elv

• Gyógyszertár működtetés átalakítása
– személyes, gyógyszerészi felelősség 

– személyi jog és menedzsment jog

• Gyógyszertár tulajdonlás módosítása
– többségi gyógyszerészi szakmai tulajdon megerősítése  

– szindikálás tilalma

• Gyógyszertári marketing átalakítása
– betegérdek előtérbe helyezése (nem eladásmarketing)



3.2. Kiemelendő szabályozásváltozások II.

• Gyógyszerészi kompetenciák bővülése
– generikus helyettesítés, hatóanyagrendelés

– alapszintű gyógyszerészi gondozási irányelv

– gyógyszerelési betegadat betekintés 

– 16 gyógyszerészi gondozási irányelv

• Közvetlen lakossági gyógyszerellátás 

személyi minimumfeltételek
– nyitvatartási időhöz, receptszámhoz egyéb szakmai tevékenységhez 

• Megváltozott szakképzési és kötelező szintentartó továbbképzési rendszer
– 3 fő szakirány meghatározása, új képzési tematika (először valós kompetencia 

kapcsolódik a szakképzéshez!!!)

– kötelező szintentartó képzések, egyetemi dominancia

• Új gyógyszertári finanszírozási elemek elindítása
– generikus ösztönző, 

– gyógyszertári szolgáltatási díj (alapszintű gyógyszerészi gondozás)

• Új gyógyszer finanszírozási elemek
– betegegyüttműködés (analóg inz.), eredmény alapú finanszírozás



3.2.1. Gyógyszerészi gondozás szabályozás



3.2.2. Alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében 
végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés I.

• 44/2004 ESZCSM (2013. január 1.-)

22/A. § (1) A gyógyszerek kiszolgáltatása során a gyógyszerésznek és a gyógyszerész szakmai 
felügyelete alatt a gyógyszert expediáló szakembernek biztosítania kell a gyógyszerbiztonság, az 
ellátásbiztonság, a megfelelő minőségű szolgáltatás és a költség-hatékonyság érvényesülését.

(2) …valamennyi gyógyszerkiadás esetében gyógyszerbiztonsági ellenőrzést kell végezni …., egyidőben 
kiváltott gyógyszerek esetében

(3) … gyógyszerész, vagy a felügyelete alatt álló expediáló szakember… 

a) részletes betegtájékoztatást ad;

b) a klinikailag jelentős interakciókat feltárja;

c) az azonos hatóanyagú, de eltérő nevű gyógyszerek párhuzamos szedési kockázata…;

d) a beteget tájékoztatja a lehetséges betegség megelőzési módokról;

e) felderíti a betegnél jelentkező mellékhatásokat;

f) ismételt gyógyszerkiváltás esetén kérdésekkel vizsgálja a beteg együttműködését.

– 22/B. § …. a gyógyszerek kiadását kizárólag gyógyszerész végezheti, gyógyszerész bevonása 
szükséges:

a) … klinikailag jelentős interakció…,

b) ….a beteg klinikailag jelentős mellékhatást tapasztalt,

c) párhuzamos gyógyszer alkalmazásának veszélye fennáll, beteg-együttműködési hiány 
azonosított,

d) nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelés esetén,

e) a beteg kérésére, vagy f) a gyógyszertári szakasszisztens kezdeményezésére.

– 22/C. § A gyógyszerész a beteg részére a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés keretében biztosítja a 
kiadásra, valamint korábban kiváltásra kerülő gyógyszerek tekintetében a gyógyszerelési 
problémák felmérését, és az azok megoldására történő javaslattételt.



1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről (2013. április 1.)

– 14/A § (3) – (5) amennyiben az érintett ezt 
írásban vagy elektronikus kapcsolattartás 
keretében nem tiltotta meg, megismerheti a 
gyógyszerellátásban részesülő biztosított által, 
a kötelező egészségbiztosítás terhére 
igénybevett, gyógyszereléssel kapcsolatos egy 
éven belüli adatokat – ide nem értve a 
mentális és viselkedészavarok kezelésére, 
valamint a szexuális úton terjedő 
betegségek kezelésére szolgáló 
gyógyszerekre vonatkozó adatokat – úgy, hogy 
az adatokat az egészségbiztosítási szerv 
elektronikus formában biztosítja számára. A 
gyógyszerész – az adatok rögzítése nélkül – a 
gyógyszer nevét, mennyiségét és a kiváltás 
idejét ismerheti meg. Az érintettet a tiltakozás 
lehetőségéről tájékoztatni kell. Az érintett 
tiltakozását megteheti az egészségbiztosítási 
szervnél vagy a gyógyszerésznél. Ha az 
érintett tiltakozását a gyógyszerésznél tette, azt 
a gyógyszerész haladéktalanul köteles 
továbbítani az egészségbiztosítási szerv 
részére. Az érintett aláírásával igazolja a 
betekintés megtörténtét 

3.2.2. Alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében 
végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés II.

Eljárásrend elérhetősége





3.2.3. Hogyan lehet az egyenszilárdságot 
biztosítani?

Nagy kockázatú 
beteg

Nagy kockázatú 
ellátórendszeri 

esemény

Nagy kockázatú 
gyógyszer

- idős
- várandós
- máj, vesefunkciók
- pszichés státusz
- együttműködés hiány…  

- kórházból való elbocsátás
- szakorvosi kezelés
- több orvostól gyógyszer
- orvos váltás, helyettesítés  

- új gyógyszer
- dózis, adagolás változás
- több, mint 5 gyógyszer
- szűk terápiás indexűek 
- nagy interakciós kockázatúak

A nagy kockázatú gyógyszerek esetében gyógyszerészi expediálás szükséges !!!



3.2.4. Generikus helyettesítés és 
hatóanyag-felírás protokollja



3.2.5. Szervezeti hatékonyság fejlesztése az 
egészségügyi ellátórendszerben – Egységes 

külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és 
fekvőbeteg szakellátásban, valamint a 

gyógyszertári ellátásban (TÁMOP 6.2.5/A)





3.2.6. Egységes népegészségügyi válaszok 
közösségi/egyéni szinten



4. Szembenézés I.

• „A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a 
betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, 
gyógyszerészét!”

• …évente 60 millió gyógyszerész-beteg találkozás történik…

• …gyógyszertár (vagy gyógyszerész?) mint utolsó 
láncszem/kapuőr

DE

• A beteg mindig gyógyszerésztől tud kérdezni?

• Mind a 60 millió esetben gyógyszerésszel találkozik?

• Biztosított, hogy meghatározott rizikóval rendelkező beteg 
Magyarország bármely gyógyszertárában gyógyszerésszel 
találkozik az expediáláskor (felügyeli a gyógyszerkiadást)? 



4. Szembenézés II.

• Betegeink tudnak-e különbséget tenni amikor gyógyszerész 
expediál és nem gyógyszertári szakasszisztens? 

• 2015. szeptember, 5 gyógyszertár (Kisalföld) 104 fő
• Kik vettek részt ebben

– havi rendszerességgel járnak gyógyszertárba (54%)
– házi gyógyszerésszel rendelkezik (64%)
– megítélése szerint minden gyógyszerkiváltásnál gyógyszerésszel találkoznak (60%) 

• Mire kíváncsiak
– OTC tanácskérés (80%) 
– Rx tanácskérés (66%) 
– Alternatív gyógyászat, termékek (65%)!!! 
– Valamilyen mérés (35%)

De a terápiás nyomon követést a betegek nem igényli (57%) !!!
• Kesernyés megállapítások

– Kétharmaduk nem, tud különbséget tenni gyógyszerész és szakasszisztens között 
gyógyszerkiváltás során

– 80%-a nem érez szakmai differenciát a gyógyszerészi és szakasszisztensi 
expediálás között. 

– 63% nem is érezné nagyobb biztonságban magát ha gyógyszerész expediálna
– 104 betegből 7-en kértek már valaha gyógyszerészt az expediáláshoz 
– A betegek 42%-a gyógyszertári szakasszisztenseknek felsőfokú képzettséget jelölt, 
– A betegek 30%-a a gyógyszerészek esetében a főiskolai vagy középiskolai képzést 

jelölt



Folytatni kell a gyógyszerészi 
kompetenciák megújítását és 
fejlesztését, amelyek alapját 
képezik a közforgalmú és az 
intézeti gyógyszertárak 
szolgáltatásainak. Fontos 
célkitűzés, hogy a megújított 
és új gyógyszerészi 
kompetenciák a napi 
gyakorlatban is 
kiteljesedjenek

- alap- és emelt szintű 
gyógyszerészi gondozási 
programok bővítését, 
tömegesítését és mélyítését,
– a gyógyszertárak 
népegészségügyi programokba 
történő bekapcsolódása,
– a gyógyszertárnak helyet adó 
település egészségügyének 
szervezésében való fokozottabb 
gyógyszerészi részvétel.



5. Kórházi, klinikai gyógyszerészet

• Kompetenciák állandósága
– Az adott környezeten múlik, hogy ebből mi 

valósul meg
• Intézeti gyógyszerészi feladatok
• Menedzsmenttel való kapcsolat
• Bizottsági munkák
• Osztályos, klinikai gyógyszerészi aktivitás
• Egyéb



5. Kórházi, klinikai gyógyszerészet 
változások

• Ösztöndíjrendszer 
• Béremelés

• Fenntartói viszonyok változása
• Intézeti gyógyszertárak visszaszervezése

• Tételes elszámolás rendje
• Országos gyógyszerközbeszerzés 

rendszere

• Kórházi főgyógyszerész kórházi, klinikai 
szakképzéshez való kötése



6. Szakmai feladat  és kompetencia 
viszonya

• Kompetenciafogalma:
– készségek és képességek együttesét jelenti, melyek 

segítségével valaki problémamegoldásra képes egy adott 
területen, jelenti továbbá az illetőnek azt a hajlandóságát is, 
hogy a problémameglodásra való képességét alkalmazza és 
kivitelezze. A fogalom magában foglalja az illető tudását, 
tapasztalatait éppúgy, mint személyes adottságait.

– A kompetencia a döntést, kivitelezést, megvalósulást szolgáló 
képességrendszer.

– Összetevői
• ismeretek, tudás
• készségek-jártasságok
• személyes értékek
• attitűd
• személyiség
• motiváltság



Folytatni kell a 
gyógyszerészi 
kompetenciák 
megújítását és 
fejlesztését, amelyek 
alapját képezik a 
közforgalmú és az 
intézeti gyógyszertárak 
szolgáltatásainak. 
Fontos célkitűzés, 
hogy a megújított és új 
gyógyszerészi 
kompetenciák a napi 
gyakorlatban is 
kiteljesedjenek

- alap- és emelt szintű 
gyógyszerészi gondozási 
programok bővítését, 
tömegesítését és 
mélyítését,
– a gyógyszertárak 
népegészségügyi 
programokba történő 
bekapcsolódása,
– a gyógyszertárnak helyet 
adó település 
egészségügyének 
szervezésében való 
fokozottabb gyógyszerészi 
részvétel.



Kompetenciafejlesztés célja
- A magyar Gyógyszerészi Kamara új 12 

pontjának 8. pontja -

A  gyógyszerész legyen

– gyógyszerszakértő,

– a gyógyszer-alkalmazás 
szakértője,

– a gyógyszertári vállalkozás 
felelős irányítója és

– képes legyen a 
népegészségügyi programokban 
való részvételre.



Domine, quo vadis?


