
Expediálási csomag

„kezdőknek” és haladóknak is… 

Ötödéves gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti szakmai gyakorlatának segédanyaga

Összeállította: dr. Somogyi Orsolya Ph.D.



Kommunikáció

Önellenőrző lista és összefoglaló ábra



Bevezetés:



Önellenőrző lista



INFORMÁCIÓ 
ELVESZTÉSE

- túl sok,

- értelmezhetetlen,

- riasztó,

- hiányos,

- téves…

AKTÍV, ÉRTŐ 
FIGYELEM HIÁNYA

- időhiány, 

- több feladat 
együttes intézése,

- számítógép monitor 
figyelése…

EMPÁTIA HIÁNYA

- a beteg által 
átadott információk 

és érzelmek 
figyelmen kívül 

hagyása…

MEGGYŐZÉS HIÁNYA

- beletörődés a 
szükséges változtatás 

hiányába…

HATÉKONY 
INFROMÁCIÓÁTADÁS

- strukturált, rövid,

-nyomatékosított,

- elismételt,

- visszakérdezett…

AKTÍV ÉS ÉRTŐ 
FIGYELEM, A BETEG 
MEGHALLGATÁSA

- non-verbális 
kommunikáció,

- parafrázisok…

EMPÁTIA

- érzelmi 
visszatükrözés,

- normalizálás,

- átkeretezés…

MEGGYŐZŐ 
KOMMUNIKÁCIÓ

- pozitív példa,

- érvelés,

- motiválás, a 
változtatás 

elősegítése…
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Asszertivitás

Passzivitás, 
agresszivitás

A helyes gyógyszeralkalmazásról 
kérdezze meg kezelőorvosát és 
gyógyszerészét a hatékony és 

biztonságos terápia érdekében!

A kockázatokról és a 
mellékhatásokról olvassa el a 

betegtájékoztatót, vagy 
kérdezze meg kezelőorvosát, 

gyógyszerészét!

A gyógyszerészi kommunikáció 
fejlesztésének lehetőségei

GYÓGYSZERÉSZ BETEG



Vény nélkül kiadható gyógyszerek 
expediálása

5 alapvető kérdés és folyamatábra, 

összefoglaló ábra





A beteg vagy 
hozzátartozója 

öngyógyszerelési 
szándékkal érkezik a 

patikába.

A biztonságos és 
hatékony terápia 
feltérképezése.

Döntés a megfelelő 
vény nélkül kiadható 

gyógyszer 
expediálásáról.

Gyógyszerészi 
tanácsadás a 

gyógyszerről és annak 
alkalmazásáról.

 KINEK?
 MILYEN TÜNETEKRE?
 SZÜKSÉGES-E?
 VANNAK-E EGYÉB SZEDETT GYÓGYSZEREK?
 VAN-E ÉRZÉKENYSÉG (HATÓANYAGRA, MÁS ÖSSZETEVŐRE)?

• Gyermek! 
• Terhesség!
• Szoptatás!
• Polifarmácia!
• Idősebb korosztály!
• Hatóanyag duplikáció!
• Terápiás duplikáció!
• Interakciós kockázat!
• Ismert érzékenység vagy allergia!

• Túl hosszan tartó tünetek!
• Alarm (súlyos) tünet!
• Vényköteles terápia 

szükségességének 
feltételezése!

• Még nem diagnosztizált  
betegség gyanúja a háttérben!

 A gyógyszer megnevezése, 
bemutatása!

 Pontos alkalmazási és adagolási 
utasítások szóban és írásban!

 A terápiás öngyógyszerelés 
várható időtartama!

 Orvosi ellátás szükségességének 
szempontjai! 

 A hatás kialakulása!
 Gyógyszerforma sajátosságainak 

ismertetése!
 Speciális utasítások pl. tárolás!
 Óvatossági és tiltó szabályok!
 Adagolási hiba esetén követendő 

cselekvések!Gyógyszerész bevonása 
javallott!

Orvoshoz irányítás 
szükséges!

1. 2. 3. 4.

5 ÁLTALÁNOS KÉRDÉS
Vény nélkül kiadható 

gyógyszerek 
expediálása a 

gyógyszertárakban



Étrend-kiegészítők, illetve a gyakorlatban 
ezekkel egyenértékű termékek expediálása

Folyamatábra és interakciós táblázatok, 

összefoglaló ábra















Az étrend-kiegészítők forgalmazásának és alkalmazásának felügyeleti szintjei

FORGALOMBA HOZATAL ÉS FORGALMAZHATÓSÁG

• Bejelentési (notifikációs) kötelezettség. 

• Bejelentett étrend-kiegészítők hivatalos listája.

• Étrend-kiegészítőkben felhasználható vitaminok és ásványi anyagok listája.

• Forgalomba hozataltól eltiltott étrend-kiegészítők listája.

• Étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt gyógynövények és ezek értékelése 
Tudományos Tanácsadó Testület által. 

• https://www.ogyei.gov.hu/etrend

• https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA

BIZTONSÁGOS ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM

• A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, a 
Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete, a Magyarországi 
Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Magyar Gyógyszerészi Kamara között aláírt 
együttműködési megállapodás, illetve ennek részletei. 

• Az együttműködéshez önként csatlakozó gyógyszertárak névsora. 

• https://www.mgyk.hu/

• https://www.mgyk.hu/a-biztonsagos-etrend-kiegeszito-programrol-folyamatosan-
frissitve.html

GYÓGYSZERÉSZI KOMPETENCIA

• Evidencia alapú szakmai ismeretek (pl. vitaminok, ásványi anyagok, gyógynövények).

• Megbízható termék-alkalmazási tanácsadás.

• Általános egészség-tanácsadás szélesebb körű elterjedésének lehetősége a patikákban.

• Biztonsági ellenőrzés expediálás során (pl. ellenjavallatok, gyógyszeres interakciók 
elkerülése stb.).

• Interakciós táblázatok hasznosságának tesztelése az „5xM Gyógyszereim®” pilot 
projektben résztvevő gyógyszertárak által.

1. 
Hatósági 

felügyelet

2. 
Minőség-
biztosítási 

lánc

3.
Gyógyszertárak

https://www.ogyei.gov.hu/etrend
https://www.ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA
https://www.mgyk.hu/
https://www.mgyk.hu/a-biztonsagos-etrend-kiegeszito-programrol-folyamatosan-frissitve.html


Vényköteles gyógyszerek expediálásához 
kapcsolódó betegtájékoztatás

Önellenőrző lista és összefoglaló ábra



Bevezetés:



Önellenőrző lista





Generikus helyettesítés (nemzetközi szabadnéven történő 
hatóanyag-felírás) és/vagy kisebb hatáserősségű 

készítmény expediálása:

A hatóanyag duplikációjának elkerülése és/vagy a helyes 
dozírozás betartása!

Már ismert, vényköteles gyógyszer expediálása:

A gyógyszerszedéssel kapcsolatos tájékozottság, illetve a 
gyógyszerismeret fokozása!

Első alkalommal felírt gyógyszer expediálása:

A készítmény alkalmazásával kapcsolatos alapvető 
ismeretek átadása!

A vényköteles gyógyszerek alapvető expediálási helyzeteihez 
kapcsolódó betegtájékoztatás formái és annak célkitűzései

A betegtájékoztatást 
minden esetben betegre 

szabottan, nyugodt 
körülmények között, a 

betegjogok és a titoktartás 
szabályait betartva kell 

végezni!
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Gyakorlati segédanyagok: 

Az alapszintű gyógyszerészi 
gondozás keretében végzett 

gyógyszerbiztonsági ellenőrzés 
szakmai irányelve (2013)

https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek

https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek


Gyógyszer-gyógyszer interakciók

Interakciós táblázatok









Élelmiszer-gyógyszer interakciók, 
funkcionális táplálkozás

Táblázatok



Bevezetés:











Gyógyszerellátási gyógyszerészet szakmai 
irányelvei

Felsorolás és elérhetőség (linkelt tartalom)



1. A várandósgondozásról

2. A krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary
disease, COPD) kezelésére rendelt gyógyszerkészítmények hatékony 
és biztonságos alkalmazására irányuló gyógyszerészi tanácsadásról

3. A felnőttkori asztma kezelésére rendelt gyógyszerek biztonságos és 
hatékony alkalmazását támogató gyógyszerészi tanácsadásról

4. Az akut nem specifikus derékfájás öngyógyításának gyógyszerészi 
tanácsadásról

5. A jóindulatú prosztata megnagyobbodás öngyógyításának 
gyógyszerészi tanácsadásáról

6. Az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett 
gyógyszerbiztonsági ellenőrzés

https://kollegium.aeek.hu/Download/Download/3385
https://kollegium.aeek.hu/Download/Download/3365
https://kollegium.aeek.hu/Download/Download/3366
https://kollegium.aeek.hu/Download/Download/3367
https://kollegium.aeek.hu/Download/Download/3368
https://kollegium.aeek.hu/Download/Download/477


Jó munkát kívánunk!



