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Gyógyszerésztudományi Kar 

Szak- és Továbbképzési Csoport 

1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7-9. 

Tel.: (06-1) 266-8411 

 

 

 

Támogatólevél a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar és az ÁEEK 

Alapellátási és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság együttműködésében, a 

szakgyógyszerész képzésének keretében megvalósuló, a gyógyszertárban végzett 

gyógyszerelés nyomon követési projekthez  

 

Tisztelt személyi jogos, gyógyszertárvezető Hölgy/Úr! 

 

A gyógyszerészi gondozási szakképzés megújított tematikájának lényeges eleme, hogy a 

szakgyógyszerész-képzésben résztvevők olyan, a mindennapos gyógyszertári gyakorlatban is 

változásokat elindító projektmunkákat végezzenek, amelyek a gyógyszerészi gondozási 

kompetenciák kialakítását is segítik.  

A 2018/2019-es tanévben végzendő projektmunka fő vezérelve a betegek terápiás nyomon 

követésének biztosítása az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett 

gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szakmai irányelve szerint, együttműködésben a háziorvossal. 

A projekt gyógyszerelési és betegbiztonsági szempontból kritikus területre koncentrál azzal, 

hogy a több, mint 5 gyógyszert alkalmazó betegeink eredményes és biztonságos 

gyógyszerelését helyezi fókuszba. 

A modell célja, hogy a betegek gyógyszerelésének nyomon követése, a gyógyszerelési 

problémák azonosítása, az együttműködőkészségük feltárása megtörténhessen, és probléma 

esetén dokumentált jelzése a háziorvosnak megvalósuljon. 

A projekt további céljai, hogy az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett 

gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szakmai irányelv értelmében, valamint a megújuló háziorvos 

kompetenciát az alapellátás középpontjába helyező lakóhelyközeli egészségszolgáltatások 

rendszerében a gyógyszerész és a bevont háziorvos(ok) között szakmai együttműködés legyen 

kialakítható, ami segíti: 

– a beteg egészségértésének, terápiás eredményeinek javítását;  

– a gyógyszerész, háziorvos együttműködés kialakítását; 

– a betegek közös kezelési módszertanának kialakítását; 

– a kommunikációs kapcsolódási pontok, formák kialakítását; 

– az alapszintű gyógyszerészi gondozási folyamat implementálását. 

 

A projekt az ÁEEK Alapellátási és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóságának támogatásával 

valósul meg.  
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A projekt időterve az alábbi: 

– Háziorvosok bevonása: 2019. február 8-ig, ehhez háziorvosi tájékoztató levelet 
biztosítunk.  

– Betegbevonás: 2019. március 8-ig (legalább 10 beteg bevonása). 
– Betegek nyomon követése: 2019. június 28-ig (legalább 3 alkalommal 

meghatározott szakmai protokoll szerint). 
– Eredményesség értékelése: 2019. augusztus 2-ig: 

• betegek gyógyszerismerete, adherenciája és ennek változása; 
• szolgáltatással kapcsolatos elégedettség (beteg, orvos, 

gyógyszerész). 
– Projektmunka, záró értékelés megküldése: 2019. augusztus 16-ig! 

 

Az együttműködés során rendelkezésre bocsátott egységes szakmai protokoll az ÁEEK 

Alapellátási és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóságával egyeztetett anyag, így a háziorvosok 

szakmai elfogadottságát segíti. 

Amennyiben a projekt során szakmai kérdés vetődik fel akkor a szakképzés szakirányi vezetője 

dr. Hankó Balázs egyetemi docens (hanko.balazs@pharma.semmelweis-univ.hu, 06-1-

2170927) áll rendelkezésükre. A projekthez kapcsolódó szakmai program további részletes 

kiegészítő tájékoztatásának anyagai elérhetőek a képzés honlapján! 

   

Budapest, 2019. január 29. 

 

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel: 

 

Dr. Zelkó Romána sk.  Dr. Vajer Péter sk.         Dr. Hankó Balázs sk.  

            dékán,              igazgató               szakirány vezető 

        SE, GYTK                    ÁEEK Alapellátási és Lakóhelyközeli      SE, egyetemi docens

                                              Ellátások Igazgatóság 
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