


πάντα ῥεῖ… 

 7 alkalom: 2 tantermi, 5 klinikai  
 

 2 x 90 p 
 

 Tematika 
 Intenzív ellátás (Péterfy) 

 Sebészet (Péterfy) 

 Általános belgyógyászat és geriátria (Péterfy) 

 Kardiológia és szívtranszplantáció (SE 
Városmajor) 

 Onkológia és Hematológia (SE Onkológiai 
Központ) 

 Gyermekgyógyászat (SE Gyerekklinika) 



A folytatásban: szakképzés 

 II. évfolyam: középpontban a gyógyszerellátás. 

 

 75% gyógyszerész előadó 

 25% vendégelőadó (SE-EMK, SE-ETK, OBDK, NYME) 

 

 Képzési napok: az ellátásszervezés logikai blokkjai 
 Egészségügyi rendszerek, válságmenedzsment 

 Egészségügyi finanszírozás 

 Jog: fekvőbeteg-ellátás jogi háttere, betegjogok 

 Formulária menedzsment, GyTB 

 Infekciókontroll és antibiotikum stewardship 

 Humán klinikai gyógyszervizsgálatok 

 Orvos-beteg-gyógyszerész kommunikáció 

 Ápolástani alapismeretek 



A folytatásban: szakképzés 

 III. évfolyam: középpontban a klinikum. 

 

 80% klinikus (orvos) előadó 

 20% klinikai gyógyszerész 

 

 Képzési napok: terápiás területenként 
 Betegkövetési rendszerek, klinikai gyógyszerészi szolgálat. 

 Gyógyszerelési hibák, laboratóriumi eredmények. 

 Gasztroenterológia és klinikai táplálásterápia. 

 Onkológia 

 Mozgásszervi betegségek 

 Aneszteziológia 

 Hypertensio, diabetes, kardiológia 

 Neurológia és pszichiátria 



Mai program: a Három Tévhit 









Első Tévhit: az expediálásról… 



Szakmatörténet 

 XX. század végéig: gyógyszerellátás 
 

 Közforgalom és kórházi szektor egyaránt 
 

 Elvárt kompetenciák 

○ Beszerzés 

○ Készletgazdálkodás 

○ Expediálás 

○ Gyógyszerkészítés 

○ Ellenőrzés 
  

 Alapvető motívum 

○ Gazdaság, költséghatékonyság, kereskedelem 
 

○ „Árréstömeg” / „Gyógyszerkeret” 

 



Historical Perspective 
 Up to the 1960’s, pharmacy services  were performed 

from a central pharmacy 

 often located in the basement of the hospital 

 services were often limited  

 Focus 

 procurement 

 repackaging & labeling bulk supplies 

 delivery to patient care areas 



Floor Stock Was Still OK 
 Boxed medications was stored on nursing stations 

 Nurse took medication from floor stock   

 Nurses prepared all intravenous (IV) medications 

 Potential for medication errors was very high  

 Mid 1960s-pharmacies assumed more accountability 

 

 



NHS felmérések a gyógyszerészet kihívásairól 

 A gyógyszerészet „hiányos professzionalitása”  (Denzin & Mettlin 1968) 
 A gyógyszerészetnek nincs valódi kompetenciája a saját fókusza, a gyógyszer felett. 

 
 A „túlképzett” és „alul-foglalkoztatott” gyógyszerészi imázs  

(Eaton, Webb. 1979)  
 

 A gyógyszerészet kompetenciabővítése a túlélésért folytatott harc 
maga. (Edmunds, Calnan. 2001). 
 

 Az egészségügyi rendszer felismerte a gyógyszerészi gondozás 
koncepcióját. (Smith, Picton, Dayan. 2014.) 
 A gyógyszerészet felelőssége a gyógyszerellátáson túlmenően 

farmakoterápia kimenetelére is kiterjed! 
 A gyógyszerészi gondozás révén a betegek számára jelentkező 

terápiás előny maximálisan kiaknázható, miközben a kapcsolt rizikók 
minimalizálhatók! 

 Az NHS-t megdöbbentette, hogy mennyi nehézségbe ütközik a 
gyógyszerészi hivatás számára a gyógyszerészi gondozás és a 
terápia optimalizálás koncepcióinak világos közvetítése a széles 
[szakmai és laikus] közvélemény számára! 
 

 
 

 
 



WHO – Statement of Policy 
„ Preparing the Future Pharmacist” 

 A jövő gyógyszerésze: 
 

 Gondoz. 

 Terápiás döntéseket hoz. 

 Kommunikál (a betegekkel és az ellátórendszer szereplőivel). 

 Menedzser. 

 Vezető! 

 Élethosszig tanul. 

 Élethosszig tanít! 
 

 A fenti feladatokhoz szükséges tudás, szerepfelfogás, képesség 
és viselkedésmód a gyógyszerészképzés alapvető kimeneti 
követelményének tekintendő! 
 

 DE: Reakció a bővülő feladat- és felelősségi körökre?  
 

 The World Health Organisation, in the report of its consultative group on  
“Preparing the Future Pharmacist”(Vancouver 1997) 



A kórházi gyógyszerészet  
nemzetközi trendjei 



 2014. május 15. – Brüsszel 

 Szándékoltan ambiciózus deklaráció. 

 6 fejezet, 44 pont 
 Általános szakmapolitika 

 Gyógyszerbeszerzés és elosztás 

 Gyógyszerkészítési folyamatok 

 Klinikai gyógyszerészi szolgálat 

 Betegbiztonság és minőségbiztosítás 

 Oktatás és kutatás 

 

 Nem cél a jelenlegi állapot rögzítése. 
 

 Cél: 
 A kórházi és klinikai gyógyszerészet egyértelmű pozicionálása az orvosi szakmák 

közé. 

 Egyértelmű és EU-szinten homogén útiterv a szakmapolitikai fejlesztésekhez. 

 Világos „sorvezető” a nemzeti jogalkotási folyamatokhoz. 

 

A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása 



Általános szakmapolitika 

„A kórházi gyógyszerészeti szolgálat legfőbb célja, hogy 
multidiszciplináris együttműködés révén optimalizálja a 

betegellátás eredményességét a felelős 
gyógyszerfelhasználás érdekében.” 

 

 

„Az egészségügyi hatóságok feladata gondoskodni arról, hogy 
minden kórházi gyógyszertárat olyan gyógyszerész 

irányítson, aki megfelelő gyakorlattal rendelkezik kórházi 
környezetben, és egyértelműen számot tud adni kórházi 

gyógyszerészeti kompetenciájáról.” 



Gyógyszerbeszerzés és elosztás 

„A kórházi gyógyszerészeknek részt kell venniük a gyógyszerek 
(köz)beszerzésének folyamatában. Biztosítaniuk kell a 

(köz)beszerzési eljárások átláthatóságát a bevált 
gyakorlatnak és nemzeti jogszabályoknak megfelelően, a 

gyógyszerek biztonságára, minőségére és hatékonyságára 
vonatkozó alapelvek értelmében.” 

 

 

„A kórházi gyógyszerészeknek részt kell venniük a (…) 
formuláriák kidolgozásának, karbantartásának és 

alkalmazásának összehangolásában. A formuláriát az 
elérhető legjobb, bizonyítékokon alapuló (…) protokolloknak 

(…) megfelelően kell kialakítani.” 



Gyógyszerkészítési folyamatok 

„Expozíciós szempontból veszélyes, illetve erős hatású 
gyógyszerek készítése kizárólag megfelelő feltételek mellett 

végezhető, annak érdekében, hogy a termék 
szennyeződésének kockázata és a kórházi dolgozók, a 
betegek, valamint a környezet expozíciójának veszélye 

minimalizálódjon.” 

 

„Ha ampullába töltött szilárd gyógyszerek feloldása, illetve 
injekciók és infúziók elegyítése a betegellátó osztályokon 
történik, a kórházi gyógyszerésznek olyan írásos eljárási 

szabályzatot kell jóváhagynia, amely biztosítja, hogy az ezen 
folyamatokban részt vevő alkalmazottak a megfelelő 

ismeretek birtokában vannak.” 



Klinikai gyógyszerészi szolgálat 

„Betegfelvételkor a kórházi gyógyszerésznek a beteg által 
használt valamennyi gyógyszerkészítményt rögzítenie kell a 
beteg elektronikus egészségügyi nyilvántartásában, illetve 

kórlapján. A kórházi gyógyszerésznek értékelnie kell a beteg 
gyógyszereinek megfelelőségét, beleértve a gyógynövény 

tartalmú és étrendkiegészítő készítményeket is.” 

 

 

„A kórházi gyógyszerésznek hozzáféréssel kell rendelkeznie a 
betegek egészségügyi és terápiás adataihoz.” 



Betegbiztonság és minőségbiztosítás 

„A kórházi gyógyszerésznek bizonyítékokon alapuló 
módszerekkel kell elősegítenie a gyógyszerelési hibák 
kockázatának csökkentését, ide értve a számítógépes 

döntéstámogatást is.” 

 

 

„A kórházi gyógyszerészek feladata a magas rizikójú 
gyógyszerkészítmények körének kijelölése és a kockázatok 
minimalizálása érdekében mindazon eljárások biztosítása, 

amelyek a beszerzésüket, felírásukat, előkészítésüket, 
kiadásukat, alkalmazásukat és ellenőrzésüket 

szabályozzák.” 



Oktatás és kutatás 

„Az alapképzésben részt vevő gyógyszerészhallgatók tanterve 
gondoskodjon a kórházi gyógyszerészeti gyakorlat 

megszerzéséről. Az összes kórházi egészségügyi gyakorló 
szakember – köztük a kórházi gyógyszerész – szerepét be 
kell építeni a többi egészségügyi szakember képzésének 

tantervébe.” 

 

 

„A kórházi gyógyszerészek a klinikai gyógyszervizsgálatok aktív 
szereplői. Részvételük ezen vizsgálatokban egy nem 

megkerülhető, szükséges követelmény.” 



PSZICHOLÓGUS, 
MENTÁLHIGIÉNE 

GYÓGYSZERTÁRI 
SZAKASSZISZTENS 

KÓRHÁZI 
MENEDZSMENT 

ÁPOLÓ ORVOS 

INFEKCIÓKONTROLL 
TEAM 

KLINIKAI 
GYÓGYSZERÉSZ 

KLINIKAI 
TÁPLÁLÁSI 

MUNKACSOPORT 

BETEG 



 Az intézmény (és a járóbetegek) gyógyszerellátása 
 Beszerzés 

 Készletgazdálkodás 

 Gazdasági felelősség 

 Gyógyszerkiadás és ellenőrzés 
 

 Gyógyszerinformáció és hatósági kapcsolatok 
 

 Gyógyszerkészítés 
 Magisztráliák 

 Citosztatikus keverékinfúziók 

 Egyéb aszeptikus készítmények (infúzió, TPN, dializáló oldatok, radiofarmakonok, stb.) 
 

A kórházi gyógyszerészet alapvető feladatai 



 Az intézmény (és a járóbetegek) gyógyszerellátása 
 Beszerzés 

 Készletgazdálkodás 

 Gazdasági felelősség 

 Gyógyszerkiadás és ellenőrzés 
 

 Gyógyszerinformáció és hatósági kapcsolatok 
 

 Gyógyszerkészítés 
 Magisztráliák 

 Citosztatikus keverékinfúziók 

 Egyéb aszeptikus készítmények (infúzió, TPN, dializáló oldatok, radiofarmakonok, stb.) 
 

 Formulária menedzsment 
 Intézményi gyógyszerfelhasználási „házirend” 

 Korábban: ún. alaplista 

 

 Farmakoökonómiai szempontú technológia-értékelés 
 Intézményi kontrolling támogatása 

 (Speciális) finanszírozás kérdésköre 

A kórházi gyógyszerészet kiterjesztett feladatai 



Hagyományos,  
szolgáltatás-alapú modell 

• Több szolgáltatás, több 
bevétel. 

• Az erőforrások túlhasználását 
jutalmazza. 

Eredmény-alapú modell 

• Megfelelő minőségi indikátorok 
alapján mért eredményre épül. 

• Jobb eredmény, jobb 
finanszírozás. 

• Előre fizetés, beruházások, 
céltámogatás, szolgáltatási díj, 
stb. 

A világ mindeközben az eredmény-alapú finanszírozási 
modell felé halad… 



Amire szükség van 

 A minőség, mint determináns 

 Megfelelő indikátorok 

 Megfelelő követhetőség (transzparencia) 

 Megfelelő összehasonlítás 

 



 Folyamatos kontroll és visszajelzés 

 Mik a „benchmarkok”? 
 (Százalékos keretfelhasználás) 

 Költségtrendek, összevetések 

○ Időszakokra bontott költségek összehasonlítása. 

○ Eltérő beszerzési konstrukciók összevetése (egyéni ártárgyalás, tender, akciók…) 

○ Terápia-alapú értékelések (protokollváltás, új eljárásrendek és terápiás modalitások…) 

 OEP-finanszírozási fedezet-meghatározás 

○ Súlyszám-érték (+TVK-státusz) vs. valós gyógyszerköltség 

○ A vonatkozó kontrolling adatok nélkül kivitelezhetetlen! 

 Beépíthető „pufferek” 
 A betegellátás nagyon ritkán tervezhető kielégítő pontossággal. Kiugró értékek mindig 

lesznek. 

 Készletgazdálkodás 

 A keretfelhasználás alapvető iránytűje (lehet/lenne): a formulária! 

 Az esetszintű kontrolling egyik alapfeltétele (lehet/lenne):  
az egyes betegekig követhető gyógyszerelés! 

Farmakoökonómiai indikátorok 



Kilátások 

 XX. század végétől: terápiamenedzsment 
 

 Közforgalmú, kórházi és klinikai vetületek, mint betegkövetési út 
 

 Fő cél a kompetenciabővítés! 

○ Gyógyszerészi gondozás, mély terápiás ismeretek 

○ Közvetlen szerepvállalás a klinikai betegellátásban és a terápiák 
követésében 

○ USA/UK: egyre specializáltabb gyógyszerészi szerepek 

○ EU: „seamless care” alapelv  
  

 Alapvető motívum 

○ „Kognitív gyógyszerészi szolgáltatás!” 
 

 



Az „Alapmű” – Am. J. Hosp. Pharm. 1990. 



A gyógyszerbiztonság 7-es szabálya 

Az ellátórendszer szemével A beteg szemével 

Megfelelő beteg Megfelelően testreszabva 

Megfelelő gyógyszer Megfelelő gyógyszerválasztás 

Megfelelő dózis Megfelelő hatás/mellékhatás 

Megfelelő adagolási út Megfelelően használható út 

Megfelelő adagolási rend Megfelelő pillanat (nap & élet) 

Megfelelő információ Megfelelő megértés 

Megfelelő dokumentáció Megfelelő kimenetel 



A klinikai gyógyszerész általános feladatai 

Gyógyszerterápiás döntéstámogatás az osztályos viziteken 

Gyógyszeranamnézis felvétele, „medication reconciliation” 

Laboratóriumi diagnosztikai eredmények követése, értékelése 

Klinikai táplálásterápia  

Betegágy melletti közvetlen tanácsadás, konzultáció 



Onkológiai gyógyszerészet 

Citosztatikus, illetve célzott kemo- és biológiai terápiák áttekintése 

Keverékinfúzió-készítés szakmai felügyelete 

Mellékhatás-kezelési protokollok kialakítása, gondozása 

Speciális „mediátor” szerep (offlabel, egyedi méltányosság, OPT) 

Komplementer és alternatív „medicina” 



Intenzív terápia, sebészet, pediátria, … 

Antibiotikus terápiák monitorozása 

Interakció-elemzés, előny/kockázat értékelés 

Perioperatív terápiás protokollok gondozása 

A sebkezelés gyógyszerészeti vonzatai 

Speciális betegcsoportok terápiás támogatása (EBM, offlabel, stb.) 



Társszakmák 

tehermentesítése 

Gyógyszer-anamnézis, 
terápia optimalizálás 

Terápiás tanácsadás az 
osztályos viziteken 

Gyógyszerész által 
felügyelt gyógyszerelés 

Infekciókontroll 
gyógyszerész 

SBO gyógyszerész 

Járóbeteg-gondozás 

Jó Terápiaindikációs 

Gyakorlat (BPP) 

MedRec (szak- és 
alapellátásban!)  
(polifarmácia mérséklése) 

Betegközpontú 
gyógyszerészi gondozás 

MedReview a 
STOPP*/START** 
kritériumok szerint 

De-prescribing 

Felelős AB politika (ABS) 

Fekvőbeteg ápolási 

napok csökkentése 

Gyorsabb elbocsátás 
(zárójelentés) 

Elbocsátó gyógyszerelés 
elrendelése ( közforg.) 

Elbocsátó terápiás és 
gondozási információ 
rögzítése ( közforg.) 

Otthoni parenterális 
gyógyszeralkalmazás 
(kemoterápia, AB, 
táplálás) 

A klinikai gyógyszerészet  
kiterjesztett kompetenciái 

*STOPP = Screening Tool of Older People’s Potentially Inappropriate Prescriptions 
**START = Screening Tool to Alert doctors to Right Treatments 



II. Tévhit: A „unit dose” mindent megold! 



Az Európa Tanács (Council of Europe) a 
következőképpen határozta meg a gyógyszerészek 
szerepét az egészség és egészségügyi ellátás 
vonatkozásában:  

 

„a gyógyszerészek egyik alapvető feladata az, hogy 
mint gyógyszerszakértők segítsék az elkerülhető 
iatrogén veszélyek megelőzését…” 





A gyógyszereléshez köthető hibákról 

 A gyógyszerelési hibák a gyógyszerrendelés olyan nem szándékolt tévedései, 
melyek a gyógyszer felírása, betegre szóló expediálása, illetve beadása során 
merülhetnek fel, potenciálisan a beteg egészségkárosodásához vezetve.  

 Az orvosi gyakorlatban általában ezen hibák a gyógyszerekhez köthető 
nemkívánatos események megelőzhető tényezői, mégis, a fekvőbeteg-ellátás 
egyik leggyakoribb iatrogén ártalmaként tarthatók számon. 

 Nemzetközi vizsgálatok szerint a fekvőbeteg ellátásban a farmakoterápiához 
köthető ártalmak a fekvőbetegek átlagosan 16%-ában fordulnak elő. Ezen 
esetek fele gyógyszerelési hibának tudható be. 

 A bekövetkezett ártalmak több mint tizede maradandó egészségkárosodással, 
5%-a pedig halállal végződik. 

 

 Fontos különbségtétel: 

 Gyógyszer-elrendeléshez köthető hiba (gyakoriság: 0,3% – 9,1%) 

 Gyógyszerosztáshoz köthető hiba (gyakoriság: 2,4% - 49,3%) 

Forrás: European Medicines Agency Science Medicines Health Human Medicines Research and Development Support: Medication 
Errors – Follow-up Actions from Workshop. Implementation Plan 2014-2015. EMA/20791/2014: 1-5, 2014; 



A gyógyszereléshez köthető hibákról 

Forrás: European Medicines Agency Science Medicines Health Human Medicines Research and Development Support: Medication 
Errors – Follow-up Actions from Workshop. Implementation Plan 2014-2015. EMA/20791/2014: 1-5, 2014; 





Csupán a megfelelően előírt és áttekintett terápiát 
követheti megfelelő gyógyszerosztás! 



Mi a teendő? 

 Gyógyszeres terápia-egyeztetés (Medication Reconciliation, MedRec): 

 Az az eljárás, amely során a legpontosabb gyógyszerelési információt 
rögzítjük az ellátórendszer szintjei közötti transzfer valamennyi állomásán. 

 Azzal a céllal, hogy megfelelő képet nyerjünk a beteg számára előírt, illetve 
általa ténylegesen szedett készítményekről. 

 Szakdolgozók által is végezhető, magas hozzáadott értékű feladat. 
 

 Gyógyszerterápia-áttekintés (Medication Review, MedRev): 

 A gyógyszeres terápia vizsgálata a kezelőorvos és a gyógyszerész által. 

 Periodikus, strukturált és kritikus értékelésen alapszik. 

 Az orvosi, gyógyszerészi és a betegtől kapott információk alapján. 

 Az értékelés kritériuma: a beteg egyéni szükséglete a gyógyszerhasználattal 
kapcsolatban. 



Gyógyszerészi gondozás folytonossága 

A osztály 

C osztály 

B osztály Kórházi 
felvétel 

Kórházi 
elbocsátás 

Info: 
• a betegtől 
• előző eü.  

ellátóhelytől 

Beteg tanácsadás 
Következő eü.  
ellátó hely  
informlása  
(zárójelentés) 

Hibaforrás! Hibaforrás! 

MIT 

MIT 

MIT 
MIT 

MIT:  Medication  Information transfer  (“gyógyszereléssel kapcsolatos információ átvitel”) 

Medication Reconciliation (Med. Rec., gyógyszerterápia-egyeztetés) 



Gyógyszeres terápia értékelése 

A osztály 

C osztály 

B osztály Kórházi 
felvétel 

Kórházi 
elbocsátás 

Info: 
• a betegtől 
• előző eü.  

ellátóhelytől 

Beteg tanácsadás 
Következő eü.  
ellátó hely  
informlása  
(zárójelentés) 

Alkalmazott gyógyszeres terápia és gyógyszerelés 

LE 

LE 

LE: Longitudinális értékelés 

Medication Review (MedRew, gyógyszertarápia-áttekintés) 



Kórházi elbocsátás 

 Terápia változások tisztázása 
 

 Monitorozás kérdése 
 

 Egészségügyi dokumentáció (zárójelentés) pontossága a 
ténylegesen alkalmazott gyógyszeres terápiáról 
 

 További alternatíva egy gyógyszerészi rész beépítése a 
zárójelentésbe 



Zárójelentés 





A betegek edukációja 

 Az egészségügyi ellátórendszer egyetlen állandó faktora a beteg. 

 Egyben az egyetlen, akinek el kell viselnie a gyógyszer(ész)eket… 
 

 A betegek 54-82%-a nincs tudatában, ha a gyógyszeres terápiáját 
(kórházi tartózkodása során) megváltoztatják. 

 A betegek 55%-a nem úgy használja a gyógyszereit, ahogyan azt 
számukra előírták (non-adherencia). 
 

 Priorizálni szükséges az átadott információkat. 

 A visszakérdezés módszere! 

 A tudás (és tudatosság) növekedésével az adherencia is fokozódik! 



Harmadik tévhit:  
a gyógyszerész, mint utolsó kapuőr... 



Népegészségügyi szerepeink (FIP) 

 Az „első kapuőr” szerepkör! 

 Alapvetés: magas országos hozzáférés a gyógyszertárakhoz és 
gyógyszerészekhez 

 Az EU-ban 46 millió beteg-gyógyszerész találkozás naponta! 

 A hozzáférhetőség tovább fokozható 

○ IT eszközökkel a legközelebbi nyitva tartó gyógyszertár 
kereshető (SMS, weboldal, alkalmazás) 

○ Alacsony mobilitású és fogyatékkal élő betegek számára 
stratégiai cél a gyógyszertári szolgáltatások elérhetővé 
tétele (pl. Spanyolország) 

 

 



Interface management 

 Az ellátórendszer szintjei és szereplői közötti transzfert segítő 
folyamat 

 EU: „Seamless Care Initiative” 

 Medisinstart Service (Norvégia) 

 2 gondozási konzultáció minden új krónikusan szedett gyógyszer 
kórházi beállítását követően a „házigyógyszerésznél”  

 Antikoaguláns terápia, ACE-I/ARB, Ca-csatorna blokkolók,  
orális daganatellenes szerek, stb. 

 Eredmény 

○ Adherencia mérhető fokozódása 

○ Kevesebb alkalmazási hiba és ebből fakadó mellékhatás 
 

 



Népegészségügyi szerepeink (FIP) 

 Gyógyszerészi „triage”: 

 Szigorú protokollokon alapulva 

 Kérdőívek 

 Szűrések (klinikai tesztek) 

○ Vérnyomás (22 EU tagországban) 

○ BMI (23 EU tagországban) 

○ Vércukor (20 EU tagországban) 

○ Koleszterin (20 EU tagországban) 

○ Székletvér (??) 

○ … 

 A gyógyszerész határozza meg, hogy elegendő-e, ha gyógyszertári 
szinten foglalkozik a beteggel. Szükség esetén „beutalja” a 
háziorvoshoz, illetve szakorvoshoz. 

 
 



Népegészségügyi szerepeink (FIP) 

 Vakcináció 

 Gyógyszerészek által végzett oltási tevékenység. 

 Egyre több fejlett és fejlődő országban: 

○ USA, Portugália, Írország, Svájz, Fülöp-szigetek, Ausztrália, 
Franciaország 

○ Argentína (1958 óta!) 

○ Tunézia (1973 óta!) 

○ USA (1990-es évek óta!) 
 

 Ártalomcsökkentési programok (tűcsere, metadon, stb.) 

 Portugáliában 2015 óta, országos lefedettséggel! 

 A portugál gyógyszertárak 56%-a részt vesz a programban. 

 Az első évben 22 983 kit került kiosztásra (kb. 46e fecskendő) 

 2,4EUR / készlet gyógyszerészi szolgáltatási díj finanszírozott 

 

 



Népegészségügyi szerepeink (UK-NHS) 

 A skót példa 

 „Házigyógyszerész” – jelenleg 900 000 beteg regisztrált (5,3M-ból) 

 Megfelelő szabályozással és irányelvekkel támogatva a 
gyógyszerész felügyeletével (és indikálásával) zajlanak az alábbi 
terápiák: 

○ Ajakherpesz, akné, allergiák és ekcéma, aranyér, derékfájás, 
általános fájdalom, menstruációs fájdalom, fejfájás, fejtetű, 
fülfájás, gyomorrontás, hasmenés, köhögés, lábgomba, 
orrdugulás, szájüregi fekélyek, szájpenész, szemölcsök, 
szénanátha, székrekedés  

 Eredmények 

○ 50 000 „házigyógyszerészi” vizit havonta 

○ Arányosan csökkenő háziorvosi, szakorvosi felkeresés 

○ NHS által biztosított (fizetett) gyógyszerészi szolgáltatás! 

 



A sürgősségi ellátás fejlesztése (RPS-NHS) 

 Központi probléma: túl sok beteg fordul az SBO-khoz olyan 
kórképekkel, amelyek nem igénylik a sürgősségi ellátás 
infrastruktúráját. 

 Sokan az SBO-t az egészségügyi rendszer valós primer belépési 
pontjának tekintik. 

 Az NHS válasza: 

 A közforgalmú gyógyszertár legyen az első kapuőr. Lásson el 
alapvető betegirányító szerepen és kezelje az egyszerűbb, alapvető 
megbetegedéseket (jól algoritmizálható esetekben). 

 Az SBO-k munkájába, beleértve a triage-t, kapcsolódjon be a klinikai 
gyógyszerész. 

 Az eredmény: 

 A gyógyszertárakban az esetek 73%-a megoldható volt. (ld. Svájc) 

 A SBO osztályokon az esetek 36%-át el tudta látni a klinikai 
gyógyszerész. 
 

 



A gyógyszerészet kiterjesztett feladatai (UK-NHS) 





Köszönöm a figyelmet! 


