
EGÉSZSÉGÉRTÉST JAVÍTÓ PROJEKT A 
II. ÉVFOLYAMOS 

GYÓGYSZERTÁRVEZETÉS 
SZAKKÉPESÍTÉSEN

2018. január 27.



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

• Az egészségértés bemutatása

• 2018. januári-februári-márciusi képzési 

napokon kommunikációs ismeretek 



Projekt folyamatának leírása I.

• 2018. január
– Projekt rövid ismertetése

– Tájékoztató levél a személyi jogos gyógyszerészeknek 
– Január végén első kommunikációs blokk (részletes 

egészségértés)

• 2018. február
– Kommunikációs ismeretek

• 2018. március 1. – projekt indulása
– Felmérés 1. 

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

• Minden az expediálásban résztvevő gyógyszerész, 
szakasszisztens töltse ki



Projekt folyamatának leírása II.

• 2018. március
– Felmérés 2. - Betegek bevonásának folyamata:

1. Valamilyen gyógyszerkiváltási szándékkal (Rx gyógyszer) és saját 
magának váltja ki a gyógyszertárat felkereső beteg, 18 év felett.

2. Bevonandó betegek száma: minden expediáló szakember min. 5 
beteget vonjon be (ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben az 
adott szakember fog expediálni). Személyiségi jogok nem sérülnek, 
utólag nem derül ki a kérdőívekből, hogy ki expediált egy betegnek, 
és a betegek is név nélkül válaszolnak. A részvétel mindenki számára 
(munkatárs, beteg) önkéntes beleegyezéssel történik. 

3. Beteg rövid tájékoztatása a projektről.

4. Expediálás. 
5. A pácienseknek szóló kérdőív kitöltetése – FONTOS: interjús 

adatfelvétel esetén más személy tegye fel a kérdéseket az érintett 
betegnek, mint aki expediált; vagy a beteg önállóan saját maga is 
kitöltheti a kérdéseket. A kitöltés módját érdemes feljegyezni, mert 
feltüntetendő a beadandó dolgozatban!

6. A beteg kap egy általános tájékoztatót a gyógyszerszedésről.



Mindkét felmérés eredményeinek 

megküldése összesítve 

2018. március 31-ig!
(adattáblás formában, lásd kezdéskor a honlapon)

szakkepzes@pharma.semmelweis-univ.hu



Projekt folyamatának leírása III.

• 2018. április 30-ig
– HL képzés a gyógyszertárban a jelölt által (diasor biztosított)

– A gyógyszertár az új modellben működik, ezt a jelölt elősegíti, 
ellenőrzi, koordinálja stb.

– Az expediálás során használják a dolgozók a HL checklistet!

• 2018. május – július 31-ig
– A patika az új modellben működik folyamatosan.

• 2018. augusztus 1-jétől 31-ig
– Visszamérések

• Gyógyszertári, munkatársaknak szóló kérdőív: újra ki kell 
tölteni, minden expediáló töltse ki!

• Újra betegbevonás:
5-5 beteg/expediáló munkatárs az egészségértés kérdőívet 
válaszolja meg (más betegek lehetnek mint először), módszer 
azonos.



ÖSSZEGZŐ, MEGHATÁROZOTT 
SZEMPONTOK SZERINTI ÉRTÉKELÉS 

MEGKÜLDÉSE A VISSZAMÉRT 
EREDMÉNYEKKEL EGYÜTT
2018. SZEPTEMBER 14-IG!



A projektmunka zárása 
• A projekt-dolgozat leadása:

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

– 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:
1) Projekt környezetének ismertetése (gyógyszertár, település, dolgozók, forgalom)

2) A projekt egyes lépéseivel kapcsolatos főbb megállapítások
Munkafolyamat szervezés, beteg reakciók, módszerek stb.

3) Főbb akadályok bemutatása, azok megoldására vonatkozó javaslatok

4) Az egészségértési expediálási folyamatba való implementációjára vonatkozó 
javaslatok

Mellékletek:
– A projekt során kitöltött, összes adattábla (lásd kezdés előtt a honlapon).

Cím: szakkepzes@pharma.semmelweis-univ.hu



Projektet támogató anyagok
• Személyi jogos gyógyszerésznek tájékoztató levél (legkésőbb 

február közepe)

• „Train the trainer” diasor (csak áprilisban használd)

• Expediálási checklist (csak áprilistól használd)

• Gyógyszertári, munkatársaknak szóló kérdőív 

• Betegeknek szóló kérdőív 

• Betegtájékoztató 

• „Kérdezze meg gyógyszerészét!” tabló (kihelyezhető a 

gyógyszertárban)

A betegnek kiadandó anyagok és tablók a februári képzési 
napon kerülnek kiadásra!











A PROJEKT KOORDINÁTORA 
DR. POLONKAI KATA LESZ

polonkai.kata@pharma.semmelweis-univ.hu



Köszönöm a figyelmet!
☺☺☺☺

Kérdés?


