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A projekt célja 

• Az egészségértést támogató környezet 

kialakítása a résztvevő gyógyszertárban a 

szakgyógyszerész jelölt koordinálásával

• Az egészségértést javító expediálási folyamat 

kialakítása

• Az egészségértés gyógyszertári gyakorlatba 

való implementálhatóságának a vizsgálata



Projekt szakmai háttere

• 2017. január 7. képzési nap

– Mi az egészségértés

• 2017. január 28. képzési nap 

– Egészségértés részletes bemutatása 

• (februári és márciusi napokon további 

támogatás – problémák jelzésére lehetőség)



Projekt folyamatának leírása I.

• 2017. január
– Projekt rövid ismertetése

– Tájékoztató levél a személyi jogos gyógyszerészeknek 
– HL rövid ismertetése első januári előadás

– Január végén első kommunikációs blokk (részletes egészségértés)

• 2017. február
– Felmérés 

• Mennyire HL barát a patika- gyógyszertári kérdőív (egységes kérdőív)

• Minden az expediálásban résztvevő gyógyszerész, szakasszisztens töltse ki

– Egészségértésről szóló tájékoztató megtartása a gyógyszertárban –
Train the trainer modell
• Ehhez néhány diás ppt előadás a gyógyszertárban (külön vázlat)



Projekt folyamatának leírása II.
• 2017. március

– Betegek bevonása

– Általános csoport 
• valamilyen gyógyszerkiváltási szándékkal Rx gyógyszer (!) és saját magának váltja ki 

(!) a gyógyszertárat felkereső beteg
• Összesen 15 beteg
• Beteg rövid tájékoztatása a projektről

• Majd más személy mint aki expediált kitölteti az egészségértéshez kapcsolódó 
szolgáltatásokat felmérő kérdőív (egységes kérdőív)

• A beteg kap egy általános tájékoztatót a gyógyszerszedésről, itt más speciális 
intervenció nem szükséges 

– Speciális csoport
• A gyógyszertárat felkereső 2-es típusú cukorbeteg
• Összesen 15 beteg
• Beteg rövid tájékoztatása a projektről (itt már szükséges azt elmondani, hogy még 

további 2 expediálási alkalom lesz)

• Majd más személy mint aki expediált kitölteti az egészségértéshez kapcsolódó 
szolgáltatásokat felmérő kérdőívet

• Ezt követően (!!!) a beteg kap egy Medikártyát és egy tájékoztatót a helyes 
gyógyszerszedésről és ezután részletesen tájékoztatják a gyógyszereléséről (ezt csak a 
HL felmérést követően!)



Projekt folyamatának leírása III.

• 2017. április-május-június

– A gyógyszertár az új modellben működik 

– Az expediálás során használják a HL checklistet

– A speciális betegek esetében minden alkalommal a 

szakgyógyszerészjelölt végzi az expediálást (a 

bevontakat azonosítja a Medikártya)

– A speciális betegek részére a helyes gyógyszerszedésről, 

cukorbetegségről az egészségértésének megfelelő 

tájékoztatást ad 



Projekt folyamatának leírása IV.

• 2017. június hónapban visszamérés

– Gyógyszertári kérdőív (minden expediáló töltse 

ki)

– 15 nem speciális beteg egészségértés kérdőív 

(más betegek lehetnek mint először)

– 15 speciális beteg egészségértési szolgáltatási 

kérdőív (ugyanazok a betegek töltik ki)



A projektmunka zárása 
• A projektmunka leadása a szokott feltételek alapján kell, hogy 

megtörténjen:

– 5 oldalas Times New Roman 12-es betűtípus, 1,5 sorköz, 5 oldal+1 
borító+mellékletek.

– A borítólapon a projekt címének, készítőjének és a szakképesítés 
nevének kell szerepelnie.

– Amennyiben irodalmi hivatkozást tartalmaz, annak meg kell felelnie 
a szakdolgozatban szereplő elvárásoknak.

– Tartalmi felépítése:
• Projekt környezetének ismertetése (gyógyszertár)

• A projekt egyes lépéseivel kapcsolatos főbb megállapítások
– Munkafolyamat szervezés, beteg reakciók,

• Főbb akadályok bemutatása, azok megoldására vonatkozó javaslatok

• Az egészségértési expediálási folyamatba való implementációjára vonatkozó 
javaslatok

– Mellékletek (a beadott dokumentum (fájl) részeként): 
• a gyógyszertári és paciensi kérdőívek mind a projekt indulásakor mind pedig 

a projekt zárásakor 



Projektet támogató anyagok

• Személyi jogos gyógyszerész tájékoztató levél

• Train the trainer diasor

• Expediálási checklist

• Gyógyszertári kérdőív

• Beteg kérdőív (jelölni kell rajta, hogy az ált. vagy speciális 
csoport)

• Medikártya

• Betegtájékoztató 

• Kérdezze meg gyógyszerészét tabló

• Egyéb 2DM tájékoztató anyagok







A Medikártya






