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Találkozási pontok
Logikai felosztás:


• Vény indukálta találkozások:


• közvetett: a páciens a messenger


• közvetlen: telefonon, személyesen


• Nem vény indukálta találkozások:


• szakmai, kollegiális, baráti beszélgetések



Találkozás lehetséges indokai
Logikai felosztás:

• Valamilyen negatív elem váltja ki:

• probléma a:

• vénnyel (adagolás, BNO, jogcím, kiszerelés stb.) 

• a gyógyszerrel (nem elérhető, nem 

helyettesíthető..)

• a gyógyszer árával (KGY, tájékoztatás…)

• együttadás más készítményekkel


• Pozitív cél váltja ki:

• probléma prevenció

• orvosi és gyógyszertári portfólió egyeztetése

• szakmai üzenetek összehangolása (!)

• közös szakmai munka - akár praxisközösségben



Tipikus élethelyzetek:
• “Azt mondták ez a gyógyszer nincs, írjon fel mást doktor 

úr!”


• “Nem jól tetszett beikszelni, így nagyon drága!”


• “Tessék olyat írni, ami megy közgyógyra, mert ezért fizetni 
kell!”


• “Azt mondták megrendelik, de csak holnapra jön meg…”


• “Azt mutatja a gép, hogy nem rendelhető” - gyógyszertári 
asszisztens



Tipikus élethelyzetek és 
megoldások:

• “Azt mondták ez a gyógyszer nincs, írjon fel mást doktor 
úr!”


Mi nincsen?

• az adott hatáserősség?

• az adott kiszerelés?

• az adott készítmény DE van azonos hatóanyagú?

• ha van azonos hatóanyagú az miért nem került 

kiadásra? (hatáserősség, kiszerelés, formula? … 
egyéb ok?)



Tipikus élethelyzetek és 
megoldások:

• “Nem jól tetszett beikszelni, így nagyon drága!”

Megkérdezték, hogy?

• van rá szakorvosi javaslata?

• érvényes?


Elmondták, hogy csak akkor kedvezőbb az ára, ha van ilyen 
javaslata?



Tipikus élethelyzetek és 
megoldások:

• “Tessék olyat írni, ami megy közgyógyra, mert ezért fizetni 
kell!”


Létezik KGY jogcímre készítmény az adott indikációban 
egyáltalán? (Pl. vénás keringési elégtelenség szerei)



Tipikus élethelyzetek és 
megoldások:

• “Azt mondták megrendelik, de csak holnapra jön meg…”


Ez vidéken néha komoly problémát okozhat, pl: 

• NOAC, LMWH

• inzulinok


Megoldás:

• “kritikus készítményekből” szélesebb portfólió tartása

• orvosi együttműködés - ideiglenes kompromisszum



Tipikus élethelyzetek és 
megoldások:

• “Azt mutatja a gép, hogy nem rendelhető” - gyógyszertári 
asszisztens


• Ez mit jelent pontosan?

• Meddig nem rendelhető? napokig, hetekig, soha 

nem lesz többet?

• Van azonos hatóanyagú, ami rendelhető? (verospiron 

az elmúlt hetekben!!)



Nagy segítség az orvos 
számára:

• Ha a nem elérhető készítmény helyett a gyógyszerész 
javasolja, hogy mit írjunk fel: más kiszerelés, más 
hatóanyagtartalom stb. (akár a receptre ceruzával felírva)


• Ha a probléma várhatóan nem egyedi, hanem ismétlődni 
fog, akkor telefon a felíró orvosnak és közös egyeztetés a 
teendőkről


• Ha a beteg már a gyógyszertárban tájékoztatva lett arról, 
hogy milyen okok állhatnak a probléma hátterében: pl. 
nincs javaslata, egyik hasonló készítmény sem megy 
közgyógyra stb.



A rendszeres egyeztetések a háziorvos és a 
gyógyszerész között szinte teljes prevenciót 

képesek nyújtani az előbbi problémákra
• nem a gyakoriság, hanem a rendszeresség a fontos


• a személyes ismeretséget és megbeszéléseket nem 
pótolhatja semmi más


• pozitív attitüd a másik irányában:


• feltételezni, hogy átgondolt oka van annak, ahogyan 
eljárt


• megszüntetni az információs gap-et



Gyógyszerész-háziorvos 
együttműködés 

Integrált alapellátási modell?

Dr. Vajer Péter PhD 



„minél erősebb illetve minél nagyobb 
figyelmet kap egy adott országban az 
egészségügyi a lapel lá tás , annál 
alacsonyabb a halálozás, ezen belül 
pedig a korai halálozás is”  
(Starfield 2006)

Mottó



Milyen problémák feszítik 
az alapellátást?

• Beteg szempontjai 
• Ellátórendszer szereplőinek szempontjai



!„A háziorvosok szerint komoly hiányok 
mutatkoznak az ellátás megszervezésében” 

!„Jelentősnek tartják az adminisztratív 
terheket, amik jelentősen csökkentik a 
betegellátásra fordítható időt” 

!„A családorvosok 43 százaléka szerint a 
munkájuk nagyon stresszes” 

!„A megkérdezettek 34 százaléka nem 
elégedett azzal, ahogy jelenleg művelheti a 
szakmáját”



!„Erős alapellátásra van szükségünk, ami 
jelenleg nem létezik, és már hosszú ideje 
nem létezik, egészen pontosan egyre inkább 
romlik.” 

!„Az alapellátás kezd összeomlani” 
!„Nincs koordinált kapcsolat a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer között” 
!„Meglepő módon a fenti megállapításokban 

15 éve nincs  változás”



2015





Egészségdeterminánsok
! azok az alapvető tényezők és hatások, melyek az egyén/ 

közösség egészségi állapotát meghatározzák 
! Főbb kategóriák: 

Jövedelmi támogatottság (jövedelmi viszonyok) 
Társadalmi támogatottság (szociális ellátórendszer fejlettsége) 
Iskolázottság 
Foglalkoztatottság és munkakörülmények (gazdasági helyzet) 
Fizikai környezet 
Magatartási, életmódtényezők 
Egészséges fejlődés (gyermekkor) biztosítottsága 
Egészségügyi szolgáltatások fejlettsége és elérhetősége 
Genetikai (biológiai) tényezők 
Kulturális sajátságok



Multimorbiditás gyakori 50 év felett

K Barnett et al Lancet 380:37-43, 2012



Egy háziorvosi szolgálatra jutó ellátandó lakosságszám 
(2018. február)
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Betöltetlen háziorvosi szolgálatok számának alakulása (2004-2018)



A praktizáló háziorvosok átlagéletkorának 
megoszlása – 2018. februárban



Az alapellátás fejlesztési modellprogram 
keretében háziorvosi praxisokban végzett 

felmérés eredményei



Módszer
! Felmérés: 2016. január-május 
! Kérdőíves felmérés személyes 

megkereséssel 
! 38 tételből álló kérdőív 
! 4729 orvos válaszol (82,3%!)

2018. 11. 05."25



! praxis alapadatai 
! jelenlegi szakképzettség, jövőben tervezett szakképzésben/

liszensz való részvétel 
! kollegiális szakmai vezetői rendszerrel kapcsolatos vélemény 
! prevenciós aktivitásokban való részvételi szándék 
! oktatásban való részvétel illetve részvételi szándék 
! orvosi eszközökkel való ellátottság 
! infrastruktúra 
! praxis működtetésével kapcsolatos tervek, milyen további 

szakdolgozóra lenne szüksége 
! praxisok együttműködéséről alkotott vélemény

2018. 11. 05.

#26



Településtípus Plusz finanszírozás nélkül Plusz finanszírozással

Főváros 38,1% 67,9%
Megyeszékhely 30,8% 82,5%
Város 34,6% 81,5%
Község 33% 86%

2018. 11. 05."27

Vállalná-e, hogy praxisa részt vesz a praxishoz 
tartozó lakosság egészségi állapot 

felmérésében? (felnőtt/vegyes praxisok)



Településtípus Plusz finanszírozás nélkül Plusz finanszírozással

Főváros 40,6% 69,9%
Megyeszékhely 42,6% 86,8%
Város 41,9% 84,4%
Község 39,4% 87,8%

2018. 11. 05."28

Vállalná-e, hogy praxisa részt vesz a 
prevencióval kapcsolatos 

életmódtanácsadásban? (felnőtt/vegyes 
praxisok)



1
2
3
4

! Szakvizsgák 



nem
igen



Milyen szakdolgozóra lenne 
szüksége a praxisban?

"31

szakdolgozó válaszadók hány 
százaléka szeretné

Hasznossá
g 

(1-5)

adminisztrátor 34,8 2,9
dietetikus 63,1 3,99
betegirányító 19,2 n.a
plusz szakdolgozó 19,8 2,8

gyógytornász 68,4 4,2
egészség tanácsadó 23,16 n.a



Orvosi eszközök Háziorvosok száma
CRP vizsgáló készülék 396

hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, 
coagulometer stb.) 

1112

Vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép  359

Peak flow meter 696
Inhalátor  1343
Spirometer  825
Pulzoximéter 2391
Kilégzett levegő CO mérő 1343
Praxis Holter  575
Defibrillátor  1380
ABPM 1618
Szűrőaudiometer  928

Tens-készülék 1665
Bioptron lámpa 1179



Major challenges to primary care 
practice concern
! (1)recognizing and managing comorbidity,  
! (2) preventing the adverse effects of 

medical interventions,  
! (3) maintaining a high quality of the 

important characteristics of primary care 
practice, and  

! (4) improving equity in health services and 
in the health of populations



Six mechanisms, alone and in combination, may 
account for the beneficial impact of primary 
care on population health. They are  
(1) greater access to needed services,  
(2) better quality of care,  
(3) a greater focus on prevention, 
(4) early management of health problems, 
(5) the cumulative effect of the main primary 

care delivery characteristics, and 
(6) the role of primary care in reducing 

unnecessary and potentially harmful specialist 
care.



Lakóhely Közeli Egészségszolgáltatás

Praxisközösség



SVÁJCI

TÁMOP 
6.2.5/B

Alapellátási 
törvény

• Népegészségügyi fókusz 
• Csapatmunka 
• Új szakemberek bevonása

• Praxisközösségi működés 
modellezése 

• LESZ koncepció

• praxisközösség 
• csoportpraxis



Praxisközösség – támogató tényezők
! közös munkával kapcsolatos előnyök: 

! konzílium (és feed back),  
! a helyettesítés,  
! a közös érdekérvényesítés,  
! a közös, nem orvosi feladatokat ellátó szakember gárda 

kialakításának lehetősége.  
! infrastrukturális fejlesztések lehetősége  

! épület, eszközök: ultrahang, labor, stb.  
! közös eszközök hatékonyabb kihasználhatósága.  

! a legfontosabb előny: 
! több ideje lenne az orvosoknak gyógyításra, 

továbbképzésekre stb. 



Praxisközösség - aggályok
!a finanszírozás megoldatlansága,  
! jogi háttér tisztázatlansága  
!az önállóság elvesztésétől való 

félelem



Háziorvosi tevékenysége során miket tart a Program 
legfontosabb eredményeinek az Ön praxisában?

! az eddig többé-kevésbé elszigetelten működő praxisok, védőnői 
körzetek között szoros együttműködés jött létre.  

! olyan páciensek vizsgálatára került sor, akik ritkán keresik fel a 
háziorvost  

! azonnali és közvetlen segítséget lehet nyújtani a pácienseknek a 
szakdolgozói többletszolgáltatások (gyógytorna, dietetikai 
tanácsadás, egészségpszichológiai tanácsadás) révén 

! az alapellátásban hangsúlyosabbá vált a prevenciós 
tevékenység, csökkennek a szakellátás terhei.  

! az oktatási és szociális intézményekben valamennyi szakdolgozó 
munkáját nagyra tartják, és egyre jobban igénylik, létrejöttek 
intézményes kapcsolatok is.



Milyen tevékenységekkel egészítené ki ezeket az 
eredményeket? Milyen egészségügyi 

tevékenységet nem sikerült lefedni a Programmal?

! Hasznos lenne kipróbálni a helyben működő szakorvosi 
szolgáltatásokat, cost-benefit oldalról.  

! Fontos lenne a praxisok helyben elvégezhető diagnosztikai 
lehetőségeinek, a kor színvonalához való közelítése, illetve 
a többletszolgáltatások szakorvosokkal (kardiológus, 
reumatológus, ideggyógyász, urológus stb.) történő 
bővítése helyben.  

! Megoldást kellene találni a nehezen mobilizálható réteg 
szűrésére, ők jelenleg ellátatlanok.  

! Nem működik jelenleg az „otthonápolás praxisonként 1-2 
megfelelően képzett fő le tudná fedni ezt a területet.  

! családtagok, gondozók edukációja.



Milyen szervezeti vagy infrastrukturális feltételek helyi 
megteremtését tartja fontosnak ahhoz, hogy a 
praxisközösségi munka hosszútávon működőképes legyen
! Infrastruktúra 

! Mindenképpen szükség lenne olyan (önkormányzat által biztosított) jól 
felszerelt, karbantartott közösségi épületre, mely valamennyi szakdolgozó 
részére megfelelő környezetet biztosít. Az egészségi állapot felmérés és a 
prevenciós rendelés leghatékonyabban a háziorvosi rendelések mellett 
működtethető külön rendelési órában. 

! Szervezeti háttér 
! Szükségesnek tartják a praxisközösségek számára egy hosszútávon 

fenntartható szervezeti háttértámogatás létrehozását, mely informatikai és 
adminisztratív eszközparkkal felszerelt ún. praxisközösségi irodaként 
funkcionálna.  

! minél több praxis bevonása egy praxisközösségbe 
! az önkormányzatok érdekeltté tétele, helyi, település szintű 

kapcsolatrendszerek erősítése, a kommunikációs csatornák fejlesztése, 
erősítése



„Interprofesszionális  modell”
! Hatékonyság, hatásosság nő, ha ápolók, praktizáló nővérek, 

gyógyszerészek, szociális munkások, pszichológusok és 
további szereplők együtt dolgoznak 

! Kiterjesztett alapellátás működik 
! Betegek, erőforrások és felelősségek megosztottak a teljes 

team-en belül 
! A betegek szükségleteihez igazodva a szakmai szerepek jól 

körülhatároltak.

Contandriopoulos D, et al. Nurse practitioners, canaries in the mine of primary care reform. Health Policy (2016)



Integrating Innovative Telehealth Solutions into an 
Interprofessional Team-Delivered Chronic Care 
Management Pilot Program

! This 6-month program integrated family medicine 
providers, a university-based medication 
management telepharmacist, and an 
interprofessional care coordinator using telehealth 
solutions for CCM and pharmacy education 
services.  

! A physician referred patients at risk for medicine-
related problems to the telepharmacist. Eligible 
patients had 3 or more chronic conditions or took at 
least 5 medications, were aged 18 years and older, 
and had at least 1 appointment with their primary 
care provider during the program. 

Ann M. Taylor, Jennifer Bingham, Katherine Schussel, David Rhys Axon, Daniel J. Dickman, Kevin Boesen, 
 Rose Martin, and Terri L. Warholak Integrating Innovative Telehealth Solutions into an Interprofessional  
Team-Delivered Chronic Care Management Pilot Program Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy 2018 24:8, 813-818 

https://www.jmcp.org/doi/abs/10.18553/jmcp.2018.24.8.813
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Integrating Innovative Telehealth Solutions into an 
Interprofessional Team-Delivered Chronic Care 
Management Pilot Program

! The care coordinator met patients in person to 
facilitate these virtual clinic processes.  

! The telepharmacist conducted a comprehensive 
medication review (CMR) via video-conferencing 
technology, providing CCM based on primary 
diagnosis, current medications and allergies, 
laboratory results, and previous chart notes.  

! The consultation was documented in the electronic 
health record (EHR) for provider review and 
modification in real time.

Ann M. Taylor, Jennifer Bingham, Katherine Schussel, David Rhys Axon, Daniel J. Dickman, Kevin Boesen, 
 Rose Martin, and Terri L. Warholak Integrating Innovative Telehealth Solutions into an Interprofessional  
Team-Delivered Chronic Care Management Pilot Program Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy 2018 24:8, 813-818 

https://www.jmcp.org/doi/abs/10.18553/jmcp.2018.24.8.813
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Intervention Type Patients Receiving 
Pharmacist 

Intervention n

Pharmacist-Patient 
Interventions, Recommend. for 

Providers n

Pharmacist Recommendations 
Accepted by Providers n (%)

Total 164 200a 75 (37.5)
Cost saving (e.g., change to generic 
medication)

6 6 0 (0.0)

Gaps in care (e.g.,national guidelines) 27 27 11 (40.7)

Adherence 12 20 14 (70.0)
Vaccine 31 49 10 (20.4)
Safety-related recommendations 88 98 40 (40.8)

  Monitoring concern (e.g., adverse 
effects, signs/symptoms of DDI, laboratory 
values)

33 39 14 (35.9)

  Therapeutic optimization 21 23 11 (47.8)
  Other 14 14 9 (64.3)
  Drug-disease interaction 6 7 1 (14.3)
  Therapeutic duplication 5 6 2 (33.3)
  Age-related Beer’s List contraindication 5 5 2 (40.0)

  Drug-drug interaction 4 4 1 (25.0)

Number of Patients Receiving Telepharmacist Interventions,  
Telepharmacist Clinical Recommendations, Provider Acceptance of Recommendations 
aThe average number of telepharmacist-delivered interventions was 2.89 per patient



Lehetséges következmények
! Háziorvos munkaterhelése megváltozik (bevétele is?)  
! Csapatmunka megjelenik, számos kérdés merül fel:  

! Elképzelhető csapatmunka úgy, hogy az egyes szereplők finanszírozási 
modellje különbözik?  

! Melyik szakma nyújtja a legjobb szolgáltatást adott beteg adott 
problémájára?  

! Ki a felelős a szolgáltatások elérhetőségéért és az ellátás 
folyamatosságáért?  

! A beteg kihez tartozik? A csapathoz vagy egy adott orvoshoz?  
! A fentieken komolyan elgondolkozva arra jutunk, hogy a 

jelenlegi szerepeket és feladatköröket, végső soron a szakmai 
határokat kell megkérdőjelezni és újragondolni. 

Contandriopoulos D, et al. Nurse practitioners, canaries in the mine of primary care reform. Health Policy (2016)



Az adherencia kiemelkedő fontossága 
a sztatinok alkalmazásakor

Dr. Jancsó Zoltán Ph.D.



Az atherosclerotikus cardiovascularis betegségek helye a 
morbiditásban és mortalitásban

• Az atherosclerotikus CV betegségek ma is vezető helyen 
állnak a fejlett világ morbiditási és mortalitási 
statisztikáiban


• Hazánkban az ISZB és szövődményei, a stroke és a 
perifériás érszűkület a vezető haláloki csoportot alkotják 
ma is, annak ellenére, hogy a cardiovascularis mortalitási 
adatok érdemben javultak a 90-es évek közepe óta


• Ezen körülmények folyamatos kutatásra és intervencióra 
sarkallják az illetékes nemzetközi és hazai szakmai 
társaságokat/szervezeteket



Férfiak halálozásának ok szerinti megoszlása - Európa 2017 
CVD: 40%



Nők halálozásának ok szerinti megoszlása - Európa 2017 
CVD: 49%



Férfiak halálozásának ok szerinti megoszlása - Európai Unió 2017 
CVD: 34%



Nők halálozásának ok szerinti megoszlása - Európai Unió 2017 
CVD: 40%



Standardizált halálozási arányszám 100.000 lakosra, ISZB 
EU - 2015



Nők korai halálozási arányszáma 100.000 lakosra, ISZB 
Európa - 2017



Tények az EU-ról - CV betegségek

• A CV betegségek évente, átlagosan 1,8 millió ember 
halálát okozzák az EU-ban


• Az összes haláleset 37%-áért felelnek


• 2015-ben 6,1 millió új CV megbetegedéses eset 
jelentkezett 


• Közel 50 millió ember él az EU-ban CV betegséggel


• Az ISZB és a stroke okozta halálozási arány magasabb 
Közép- és Kelet Európában, mint Európa többi részén



LDL- cholesterin és CV betegségek



LDL- cholesterin és CV betegségek



LDL- cholesterin és CV betegségek



LDL- cholesterin és CV betegségek



SCORE-tábla



Sztatinok és LDL-cholesterin



Sztatinok anti-atherosclerotikus hatásai

• Az LDL-cholesterin szint csökkentése - 30-50%-al 

• Pleiotrop hatások:

• Endothel dysfunctio csökkentése

• Gyulladáscsökkentés

• Thrombosis készség csökkentése

• Artéria simaizom-sejtek proliferációjának gátlása

• Oxidatív stressz csökkentése



Sztatinok terápiás jelentősége

• Az össz- és LDL-koleszterin szint csökkentésének széles 
körben ma elérhető leghatékonyabb szerei


• Pleiotrop hatásaikkal kiegészülve az anti-atherosclerotikus 
terápia egyik bázisát képezik


• Magyarországon 2015 végén a sztatinok havi dobozforgalma 
kb. 650.000 volt. Ezzel az összes lipidcsökkentő szer havi 
dobozforgalmának több, mint 85%-át adták


• Csak Európában több tízmillió páciens szed sztatint primer 
vagy szekunder prevenció céljából



CV-kockázat besorolás - VII. MKKK- 2017



Terápiás célértékek - VII. MKKK- 2017



Cholesterin célérték elérés - Primer prevenció 
Magyarország vs. Európa 

2010 ill. 2015.



Cholesterin célérték elérés - Szekunder prevenció 
Magyarország 2013 
Multi-GAP vizsgálat

Paragh György, Fülöp Péter, Karádi István, Márk László, Reiber István, Pados Gyula. A MULTI-GAP 2013 vizsgálat eredményei. 
Metabolizmus 2014,  (12)1



A célérték elérés alacsony hatékonyságának 
lehetséges okai: 

• A nem gyógyszeres terápia (életmód-változtatás) 
ineffektivitása


• Nem megfelelően beállított gyógyszeres terápia 
(hatóanyag, hatáserősség, kombináció)


• Nem megfelelő beteg-adherencia



„Az adherencia az egyén egészségügyi 
szakemberrel egyeztetett ajánlásoknak megfelelő 

viselkedése a gyógyszerszedés, diéta és 
életmódváltás területén.” 

Perzisztencia:  a gyógyszerszedés időtartama, az a 
periódus, ami alatt a beteg tartja magát a javasolt 

gyógyszeres kezeléshez



Jackevicius CA, Mamdani M, Tu JV. Adherence with statin therapy in elderly

patients with and without acute coronary syndromes. JAMA. 2002 Jul 24-31;288(4) 462-7.



Shannon Armstrong et al. JACC 2019;73:89

2019 American College of Cardiology Foundation

Sztatin adherencia - 5 éves követés 
Szekunder prevenció - USA



Sztatin perzisztencia - Magyarország 
2007/2008 - primer és szekunder prev.

Kiss Z, Nagy L, Reiber I, Paragh G, Molnar MP, Rokszin G, Abonyi-Toth Z, Mark 

L. Persistence with statin therapy in Hungary. Arch Med Sci. 2013 Jun

20;9(3):409-17.



Sztatin perzisztencia - Magyarország 
2007/2008 - primer és szekunder prev.

Kiss Z, Nagy L, Reiber I, Paragh G, Molnar MP, Rokszin G, Abonyi-Toth Z, Mark 

L. Persistence with statin therapy in Hungary. Arch Med Sci. 2013 Jun

20;9(3):409-17.



Sztatin adherencia - Magyarország 
2013-2015 - szekunder prevenció (post-AMI)

Tomcsányi J. Adherence to statins in patients with myocardial infarction in

Hungary. Orvosi Hetilap 2017; 158: 443-446.



Sztatin non-adherencia hatása a CV esemény relatív rizikójára - 
primer és szekunder prevenció

De Vera MA, Bhole V, Burns LC, Lacaille D. Impact of statin adherence on 
cardiovascular disease and mortality outcomes: a systematic review. Br J Clin 
Pharmacol. 2014;78(4):684–698.



A non adherencia lehetséges okai: 
• Nem szándékos (unintentional): (alapvetően passzív) 
• feledékenység

• bonyolult adagolás

• nem kellő figyelem/megértés az adagolási ismeretkről


• Szándékos (intentional): (alapvetően aktív, döntésen alapul) 
• nincs meggyőződve a gyógyszer hatásosságáról

• nincs meggyőződve a kórállapot fontosságáról

• félelem:

• mellékhatásoktól, egyéb káros hatásoktól

• hosszan tartó szedés hátrányaitól

• gyógyszerfüggőségtől

• költségektől



Az adherenica javítás célterületei, sztatinok: 
• Nem szándékos (unintentional): (alapvetően passzív) 
• feledékenység

• bonyolult adagolás

• nem kellő figyelem/megértés az adagolási ismeretekről


• Szándékos (intentional): (alapvetően aktív, döntésen alapul) 
• nincs meggyőződve a gyógyszer hatásosságáról

• nincs meggyőződve a kórállapot fontosságáról

• félelem:

• mellékhatásoktól, egyéb káros hatásoktól

• hosszan tartó szedés hátrányaitól

• gyógyszerfüggőségtől

• költségektől



Tipikus non-adherens reakciók a betegtől: 
“Nem érzek én semmit a magas-koleszterinből” 

“Nagyapám is szalonnát-szalonnával evett mégis 90 évig élt”

“Azt olvastam, hogy a koleszterinre szüksége van a 
szervezetnek”

“Én inkább mangalica zsírt eszek, azt írják mindenhol, hogy 
egészséges”

“Azt olvastam, hogy a koleszterin-csökkentők:


• tönkreteszik a májat

• veseelégtelenséget okoznak

• roncsolják az izmokat

• cukorbetegséget okoznak…”

“Azt írják a neten, hogy a sztatinokat a nagy gyógyszergyárak 

nyomják, mert óriási hasznuk van belőle”



A sztatin adherencia javításának lehetőségei: 

• Alapelv:  
• kérdezni és tájékoztatni

• a beteggel való kommunikáció a kulcs


• Főszereplők: 
• Orvos - iniciátor a felíráskor

• Gyógyszerész - reflektáló a kiváltáskor

• ezen szerepek váltakozhatnak a folyamat 

előrehaladtával: 

• az orvos is lehet reflektáló a beteg új jelzéseire

• a gyógyszerész is lehet iniciátor, ha non-

adherenciát észlel



Kulcsmondatok a gyógyszerésszel közös 
sztatin adherencia növelésben 

• “Ez a készítmény nagyon fontos az Ön szíve és érrendszere számára. Nevezhetjük 
életbevágó fontosságúnak is, azért hogy ne legyen érszűkülete, infarktusa vagy 
stroke-ja.”


• “Ha az orvosa fontosnak tartja, hogy szedje ezt a vérzsírcsökkentő készítményt, 
akkor ez valóban nagyon fontos az Ön egészsége szempontjából, azért, hogy ne 
legyen érszűkülete, infarktusa vagy stroke-ja.”


• “Rengetegszer igazolták szigorú, tudományos vizsgálatokban hogy nagyon 
hatékonyak a szív-érrendszeri betegségek megelőzésében. Több százmillióan 
szedik őket, az egész világon, hogy ne legyen infarktusuk, stroke-juk vagy 
érszűkületük.”


• “Fontos, hogy rendszeresen szedje ezt a gyógyszert, mert csak így tudja kifejteni a 
hatását és megelőzni az infarktust, a stroke-ot, az érszűkületet.”



Kulcsmondatok a gyógyszerésszel közös 
sztatin adherencia növelésben 

• “Mint minden gyógyszernél, ennél is előfodulhatnak mellékhatások. Ha 
kíváncsi ezekre, vagy aggódik valamelyik miatt, akkor ezt most is 
megbeszélhetjük.”


• “Mi is tudjuk, hogy sok téves információt terjesztenek ezekről a 
gyógyszerekről. Pedig sokkal több veszélye van annak ha nem szedi ezt a 
gyógyszert az akinek szüksége van rá, mint ha a rémhírek miatt aggódik.”


• “Ennek a gyógyszernek a szedése nem bonyolult. Egyszer kell csak 
bevenni naponta, így is kifejti a hatását, de minden nap be kell venni.”


• “Nyugodtan kezdje el szedni ezt a gyógyszert, hiszen az orvosa fontosnak 
tartja az Ön egészsége érdekében. Ha bármilyen mellékhatást tapasztal 
nyugodtan jelezheti neki vagy nekünk is, elmondjuk mit kell tenni.”



Együttműködés a sztatin-adherencia növelésében 
Komplex gyógyszertári adherencia növelő program

• Gyógyszerészek - Alapellátás - Szakellátás 

• szakmai információs felület


• operatív know-how 


• tudnivalók a laikusok számára

• Gyógyszerészi adherencia-növelő program támogatása: 

• Három generációval az egészségért Program



Köszönöm a figyelmet!


