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Milyen tendenciákat, trendeket láttok 
a gyógyszerészet területen?



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

• ….



Átalakuló ellátórendszer kompetencia alapú ellátás

Termékértékesítés vagy egészségszervezés, egészségterv?



Lakóhely közeli egészségszolgáltatás víziója



Háziorvosi praxisok

Forrás: 2013. februári OEP adatok 

alapján GYEMSZI IRF.
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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?



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



Nemzetközi baljós irányok



Kell-e változtatni?

És ha igen, hogyan?



Melyek a leggyakrabban elhangzó akadályok 
(van még más?)

• Nincs rá idő a gyógyszertárban

• Nem lehet megoldani, hogy mindig gyógyszerész 
expediáljon

• Nem is igénylik a betegek

• Amúgy sem fizetnek érte

• Mit szólnak ehhez a háziorvosok

• Nincs jogom ilyen tevékenységet végezni



Oldjuk fel az akadályokat játék!!!
Kiscsoportokban feladat ezen akadályok kezelésére 
javaslattétel (csoportokban!)
1. Nincs rá idő a gyógyszertárban

2. Nem lehet megoldani, hogy mindig gyógyszerész 
expediáljon

3. Nem is igénylik a betegek

4. Amúgy sem fizetnek érte

5. Nincs jogom ilyen tevékenységet végezni

6. Mit szólnak ehhez a háziorvosok



Hogyan teremtsünk kapcsolatot a 
háziorvossal, háziorvosokkal



1. Az orvos-gyógyszerész együttműködés javítja 
a kezelési eredményeket

• Vizsgálat célja
– A gyógyszerész-orvos együttműködést felmérő (PPCI) 14 kérdéses zárt 

kérdőív szenzitivitás és kritérium validitás viszgálata

• Vizsgálat formája
– Nem vak, randomizált,
– nem kontrollált hipertóniás betegek
– 6 intervenciós, 6 kontroll gyógyszertár, 25 gyógyszerész, 81 orvos-103 

betege
– A gyógyszerészek kezdetkor, és 3 hónap múlva kitöltötték a PPCI-t

• Eredmények
– Emelkedett pontérték az intervenciós csoportban a 

megbízhatóságban,feladatkör specifikálásban, kapcsolat 
kezdeményezésben

– Az együttműködés javulása pozitívan korrelált vérnyomás értékek 
csökkenésével 

Forrás: A. J. Zillich, J.L. Milchak. B.L. Carter. W.R. Doucette. Utility of a 
questionnaire to measure physician-pharmacist collaborative relationships. J 
Am Pharm Assoc. 2006; 46(4)453-458.



2. Orvosok Világszövetségének állásfoglalása az 
orvosok és gyógyszerészek munkakapcsolatáról 

a gyógyszeres terápiában (részletek)
• 2. pont ”…az orvosoknak és gyógyszerészeknek egymást kiegészítő és 

támogató felelőssége van abban, hogy a betegek optimális gyógyszeres 
terápiában részesüljenek. Ez a két szakma közötti kommunikációval, 
bizalommal, és egymás kompetenciáinak kölcsönös elismerésével 
érhető el… Ebben a gyógyszerész feladata, hogy a gyógyszerek helyes 
használatára, betegegyüttműködés fokozására, helyes adagolásra, 
gyógyszerszedéssel kapcsolatos figyelmeztetésekre, tárolásra hívja fel 
a beteg figyelmét.”

• 14.pont - gyógyszereléssel kapcsolatos teljes információ biztosítása
• 15.pont – gyógyszerrendelés szakmai kontrollja (interakció, allergiás 

reakciók, mellékhatások, figyelmeztetések stb.), referálása 
• 16. pont – gyógyszerelési problémák megbeszélése, referálása
• 17.pont – OTC termékkörért vállalt felelősség, szükség esetén orvoshoz 

irányítás
• 19. pont – népegészségügyi területeken való részvétel   

World Medical Association Statement on the Working Relationship between
Physicians and Pharmacists in Medicinal Therapy. 
http://www.wma.net/e/policy/m33.htm 



3. Orvos-gyógyszerész együttműködés 
modellje



3.1. Lehetőségek és akadályok az 
együttműködésben I.

• Szükséges feltételek
– Idő az együttműködésre

– Területi közelség

– Megfelelő klinikai ismeret

– Fogadókészség az együttműködésre

– Egymás szakmája iránti érdeklődés

– Betegekkel kapcsolatos ügyek megvitatása

– Egymás iránti tisztelet

– Egymás kompetenciáiban való bizalom



3.1. Lehetőségek és akadályok az 
együttműködésben II.

• Leggyakoribb akadályok

– Előítélet, határ

– Kommunikációs hiányosságok

– Hatalmi kérdések

– Bizalomhiány a másik kompetenciájában

– Egymástól távol eső intézmények
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3.2. Példa az antikoaguláns gyógyszerészi 
gondozási szolgáltatás bevezetésére



O. Lépés – szakmai figyelem

• Példák

– Gyógyszerész kijavítatja a recepten a hibákat

– Interakcióra, vagy adagolási problémára felhívja az orvos 
figyelmét

– Gyógyszerfelírással kapcsolatos kérdésre válaszol

• Orvos-gyógyszerész kapcsolat minimális

• Kapcsolatra jellemző

– Egyenkénti esetek

– Rövid ideig tart, nem építi a hosszú-távú kapcsolatot



1. Lépés – szakmai felismerés I.

• Példa
– Gyógyszerész valamilyen új szolgáltatást szeretne elindítani 

(vércukormérés, vérnyomásmérés, antikoag. szolg. stb.), ehhez szükség 
van a háziorvos támogatására is. Az orvos nem látja ennek hasznát a 
saját praxisában, és az együttműködés kialakításában.

• Egyoldalú orvos-gyógyszerész kapcsolat, jellemzően a 
gyógyszerész a kezdeményező

• Orvos igényeinek felmérése 

• Orvosnak szakmai forrást biztosítani
– Új gyógyszerekről információ

– Beteg adherenciáról információ stb.

– A pozitív hatásokra az orvos hozzáállása változik



1. Lépés – szakmai felismerés II.

• A kapcsolatépítés lehetőségei
– Célirányos kommunikáció az orvossal a lehetséges 

együttműködésről

– Meghatározni azokat a gyógyszerészi szolgáltatásokat, 
melyek hasznosak lehetnek az orvosnak, és a 
betegigényeket is kielégítik

– Megbeszélni ezeket az orvossal, hogy meg lehessen ítélni a 
hozzáállását

– Finomítani a kivitelezésen, hogy az igényeknek megfeleljen

– Újabb személyes találkozás (ok), a kapcsolatépítés céljából   



2. Lépés – Próba, felderítés I. 

• Példa:
– Az orvos úgy dönt, hogy 1-1 betegének ajánlja a 

gyógyszerészi szolgáltatást (gyógyszerterápiás 
monitorozást)

• Az orvos bizalmat ad a gyógyszerésznek
• Teszteli a gyógyszerész szakmaiságát, 

megbízhatóságát
• Normák, és elvárások, felelősségi korlátok kifejlődése
• Ez javíthatja, és ronthatja is a kapcsolatot

– Direkt kommunikáció az orvossal a félreértések elkerülése 
miatt 



2. Lépés – Próba, felderítés II.

• Kapcsolatépítés lehetőségei

– Az orvosnak készített ajánlások jó minősége

– Az orvosi visszajelzések facilitálása

– A terápiás ajánlások eredményének 
dokumentálása

– A megfelelő kommunikációs csatorna 
meghatározása az orvossal (telefon, fax, email, 
rövid összefoglalók)



3. Lépés – szakmai kapcsolat kibővülése I.

• A kommunikáció kétirányúvá válik

• Finomhangolása a normáknak, felelősségi 
korlátoknak

• A gyógyszerészi kompetencia meghatározása, 
elismerése

– Érezhető az orvosi visszajelzésekben

• Lehetőség a szolgáltatások egyes elemeinek 
újradefiniálására

• Konfliktus kezelés mechanizmusa



3. Lépés – szakmai kapcsolat kibővülése II.

• Kapcsolatépítés lehetőségei

– A gyógyszerészi szolgáltatások eredményeinek 
megbeszélése

– Azonos magas színvonalú gondozás biztosítása a 
betegeknek

• Magas szintű klinikai tudás

– Személyes találkozások fontossága

– Az esetleges problémák azonosítása, és közös 
megoldások megtalálása



4. Lépés - Elkötelezettség az együttműködő 
munkakapcsolat iránt 

• Az orvos úgy gondolja, hogy a gyógyszerésszel 
kapcsolatos szakmai együttműködés rizikója, jelentősen 
kisebb, mint a szolgáltatás praxisához hozzáadott értéke
– Magas ráfordítási szint
– Viszonylag hosszabb ideje, azonos színvonalú szolgáltatás

• Az orvos megbízik a gyógyszerész javaslataiban
• Az orvos folyamatosan tájékoztatja a gyógyszerészt a 

beteg releváns adatairól 
• Folyamatos személyes kapcsolattartás
• Megosztott felelősség a beteg optimális terápiás 

eredményeinek elérésében



3.3. A modellt befolyásoló jellegzetességek

• Személyes jellemvonások

• Környezeti jellegzetességek

• Kapcsolati jellegzetességek



3.3.1. Személyes jellemvonások

• Oktatás
– Volt-e az oktatásban interdiszcilpináris megközelítés

• Kor
– Idősebbek kevésbé nyitottak az együttműködésre

• Specialista – háziorvos
– A háziorvos – gyógyszerész kapcsolat egymásra utaltsága
– Specialista igénye a szűk területén kívül eső gyógysz.infokra

• Praxis jellegzetességei
– Csoportpraxis – egyéni praxis
– Egyéni praxisban nagyobb igény lehet más szakmával való együttműködésre

• Csapatmunka ismerete
– Már dolgozott csapatban (kórházból jött orvos), jobban igényli a gyógyszerészi 

segítséget

• Orvosi szemlélet
– Ha az orvos szerinti is az interdiszciplináris megközelítés a beteg javát szolgálja

• Változási hajlam
– Az egészségügyi ellátás átstrukturálódásából adódó változásokra nyitott



3.3.2. Környezeti jellegzetességek

• Szervezeti felépítés
– Azonos intézmény (kórház)
– Háziorvosi praxis – közforgalmú gyógyszertár
– Interdiszciplinaritás – multidiszciplinaritás

• Beteg anyag
– Azonos beteganyag – különböző beteganyag

• Praxisok közelsége
• A kapcsolat gyakorisága

– Minél több szakmai kapcsolat van orvos és gyógyszerész között, annál 
könnyebben építhető ki a kapcsolat

• Kapcsolat típusa
– Beteggondozási irányultság, hogy a kompetenciákban a bizalom 

kifejlődjön
– Múltbeli kapcsolatok eredményessége 



3.3.3. Kapcsolati jellegzetességek I. 

• Egyenkénti – hosszú távú
• Figyelemfelkeltő
• Kommunikáció

– Nyitott, kétirányú, 
– csatorna megválasztása

• Személyes
• Telefonon
• Fax, email

– frekvencia

• erőviszonyok
– Egymásra való hatás erőssége
– korrekt egyensúly kialakítása
– Minél kiegyenlítettebbek az erőviszonyok valószínűsíthető az együttműködés 



• Norma meghatározás
– Gyógyszerészi ajánlások elfogadottságának változása

– Kölcsönösség, szolidaritás

• Elvárás fejlődése
– Ahogy a szakemberek elkezdenek információkat megosztani egymás 

között, ezáltal változnak az elvárásaik a másik képességeiről, 
kompetenciáiról. 

• Teljesítmény vizsgálat
– A kapcsolat értéke, elégedettség a kapcsolattal, bizalom a másik 

szakemberben

• Konfliktuskezelés
– Megfelelő forma megtalálása a konfliktus kezelésére

3.3.3. Kapcsolati jellegzetességek II. 
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Hazai példa?



4. Gyógyszerész-háziorvos együttműködés

• Képzési elem

– 2x6x45 perc
• Alapszintű gyógyszerészi 

gondozási protokoll

• Gyógyszerelési intervenciók

• Háziorvosi együttműködés, 
kommunikáció

• Szakmai anyagok
– Meglévő szakmai protokollok 

implementációja

• Medikártya

• Betegegyüttműködés és 
gyógyszerismeret

SZEBB



4.1. Gyógyszerész-háziorvos együttműködés

• Cél:
– Több, mint 5 gyógyszert szedő betegek eredményes és biztonságos 

gyógyszerelésének elérése (folyamatosan szedett gyógyszerek, 
polifarmácia), mindez háziorvosi együttműködéssel!

• elemek:
– a gyógyszerelés nyomon követése, 

– gyógyszerelési problémák feltárása, 

– együttműködő-készség feltárása és javítása,

– gyógyszerismeret feltárása és javítása,

– probléma esetén együttműködés és konzultáció a háziorvossal.



A jól ismert Medikártya

39



Nyomon követési, beteg adatlap

40



4.2.1. Eredmények (2016)

• 66 szakgyógyszerész-jelölt

• 66 gyógyszertár

– Átlagos nyitvatartási idő: 54 
óra/hét

– Expediáló helyek száma: 
2,8/gyógyszertár

– Gyógyszerészek száma: 
2,3/gyógyszertár

• 612 beteg
70%

30%

Elkülönített helyiség

van

nincs



4.2.2. Bevonás sikeressége - gyógyszertár



4.2.3. Bevonás sikeressége - háziorvos



4.2.4. Bevonás sikeressége - beteg
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4.2.5. gyógyszerelési nyomonkövetés eredmények

• Átlagos nyomonkövetési idő: 78 nap 
(kb. 2,5  hónap)

• Első alkalom átlagos időtartama: 25 perc

• Későbbi alkalmak átlagos időtartama: 15 perc

• Átlagos feltárt gyógyszerelési probléma: 0,99/beteg

• Betegegyüttműködés javulás: 9,0% 
(MMAS-8 kérdőív alapján)

• Gyógyszerelési ismeretek, tájékozottság javulása: 
30%



4.2.5. gyógyszerelési probléma eredmények I.
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4.2.5. gyógyszerelési probléma eredmények II.
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4.2.6. Főbb akadályok

BETEG:
• „bizalomhiány”
• „a gondozás orvosi feladata”
• „nemtörődömség”
• „nem tudják, mi a gyógyszerész 

feladata”
• „időhiány”

GYÓGYSZERÉSZ:
• „időhiány, sok feladat”

GYÓGYSZERTÁR:
• „elkülönített helyiség hiánya”
• „nagy betegforgalom, nincs idő”
• „több ember kell”
• „nem éri meg gondozást végzőt 

alkalmazni”
HÁZIORVOS:
• „sok dolguk van”
• „gyógyszerészek lenézése”
• „egységes számítógépes 

rendszer”
• „Gondozási tevékenység 

ismeretlen”



Domine, quo vadis?


