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Első lépések
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Lakossági 
tájékoztató 
anyag
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Szakmai 
segédanyag
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Az alapszintű gyógyszerészi 
gondozás keretében megvalósuló 
gyógyszerbiztonsági ellenőrzés, 

illetve a gyógyszerelés teljeskörű 
áttekintésének valódi 
eredményességéhez 

nélkülözhetetlen a gyógyszerészi 
és az orvosi kompetencia határok 

pontos definiálása és az aktív 
együttműködés kialakítása!
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• Saját fejlesztésű, papír alapú kérdőívezés (5 db demográfiai kérdés, 7 db 
visszajelző, értékelő kérdés).

• A pilotban résztvevő gyógyszertárakat látogató betegek körében, 18 év 
felett, teljesen önkéntesen és név nélkül.

• 2018 októberétől 2019 februárjáig (a pilot első felében).

• 80 közforgalmú gyógyszertárból érkeztek kitöltött kérdőívek (a 
gyógyszertárak beazonosításával vagy név nélkül).

• Országos lefedettség (Budapest és beazonosíthatóan 15 megye).

• 1082 db értékelhető kérdőív (validálás: min. 4 db értékelő kérdés 
megválaszolása).
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N=1082 fő

N=1082 fő, 
hiányzó adat 
12 esetben

főfő N=1082 fő, 
hiányzó adat 
12 esetben

N=1082 fő n=1068 kérdőív

60%
39%

1%5-nél több gyógyszert
szedő beteg

5 vagy annál kevesebb
gyógyszert szedő beteg

hiányzó adat



13N=1082 fő

IGEN: 988 fő

NEM: 93 fő

hiányzó adat: 1 fő



14N=1082 fő

IGEN: 971 fő

NEM: 107 fő

hiányzó adat: 4 fő



15N=1082 fő

IGEN: 562 fő

NEM: 501 fő

hiányzó adat: 19 fő
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n=562 fő, 276 fő nem nevezte meg az újdonságot, nem értelmezhető válasz 20 esetben fordult elő - 19 esetben a 3. kérdésnél hiányoztak a válaszok

n=266 fő



17N=1082 fő

IGEN: 510 fő

NEM (1): 29 fő

hiányzó adat: 15 fő

NEM (2): 528 fő



18N=1082 fő

IGEN: 923 fő

NEM: 141 fő

hiányzó adat: 18 fő



FŐ

N=1082 fő, hiányzó adat: 3 esetben
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FŐ

N=1082 fő, hiányzó adat: 5 esetben
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• Saját fejlesztésű kérdőívezés, elektronikus adatfelvétel kérdezőbiztosokkal.

• Mindösszesen 10 db, gyorsan megválaszolható kérdés (1 gyógyszertár 1 kérdőív).

• 2019. február – március (a pilot második felében).

• Az 5xM pilotban résztvevő gyógyszertárak körében (összesen 208 bevont gyógyszertár), a 
Mérföldkövek projekt keretében.

• 205 gyógyszertár visszajelző véleménye.

• Gyakorlatilag teljeskörű felmérés, országos lefedettséggel.

• Most: megfelelő módszertani fejlesztések kivitelezése a betegek igényeivel (lásd előző 
eredményekkel) összehangolt formában! 



Milyen típusú településen található 
a Mérföldkövek projekthez 
csatlakozott gyógyszertár?
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N=205 gyógyszertár



Összességében mennyire tekintik hasznosnak, hogy a 
gyógyszertár részt vett a Gyógyszereim 5xM kezdeményezés 

megvalósításában?
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N=205 gyógyszertár

Gyógyszertári 
válaszok

(db)



Az alábbiak közül miben segítette 
leginkább a Gyógyszereim 5xM program a 

gyógyszertár működését?N=205 gyógyszertár

Gyógyszertári 
válaszok

(db)



Összesen hány lakossági 
ismeretterjesztő kiadványt sikerült 

eljuttatni a betegekhez?N=205 gyógyszertár

Gyógyszertári 
válaszok

(db)



Általánosságban milyen módszerrel sikerült 
szétosztani a betegek részére a lakossági 

ismeretterjesztő kiadványokat a gyógyszertárban? 

N=205 gyógyszertár Gyógyszertári 
válaszok

(db)



Általánosságban hogyan jellemezné, milyen érdeklődést 
mutattak a betegek a Gyógyszereim 5xM program 

lakossági kiadványa iránt a gyógyszertárban? 
N=205 gyógyszertár, 1 esetben hiányzó adat

Gyógyszertári 
válaszok

(db)



Összességében mennyire bizonyultak 
alkalmazhatónak a Gyógyszereim 5xM program 
szakmai anyagai a gyógyszertári szakmai munka 

fejlesztésének céljából? 
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N=205 gyógyszertár

Gyógyszertári 
válaszok

(db)



Kinyomtatták a Gyógyszereim 5xM bővebb szakmai 
segédanyagát, hogy a patikában bármikor 

alkalmazható legyen annak tartalma? 

31

N=205 gyógyszertár



Alkalmazták a Gyógyszereim 5xM bővebb szakmai 
segédanyag tartalmát a gyakorlatban, akár a lakossági 

tájékoztató anyagok kiosztásától függetlenül is? 
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N=205 gyógyszertár



Ha igen, akkor melyik rész / részek tartalmát, 
táblázatait, illetve mellékleteit alkalmazták a 

gyakorlatban?
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n=74 gyógyszertár
Többszörös választással összesen 268 db válasz.

Válaszok 
gyakorisági 
eloszlása 
(db)
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• Saját fejlesztésű, online kérdőívezés.

• Részletes, három részből álló kérdőív (általános kérdések, a lakossági ismeretterjesztéshez és a szakmai 
segédanyagokhoz kapcsolódó kérdések).

• A pilotban résztvevő gyógyszerészek és expediáló szakasszisztensek körében, önkéntes alapon, név 
nélkül.

• 2019. február – március (a pilot második felében).

• 76 kitöltés (56 nő, 20 férfi).

• Országos lefedettség (17 megyéből érkeztek válaszok és Budapestről).

• Most: szakmai, módszertani fejlesztések kivitelezése az előző eredményekkel összehangolt formában!
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N=76 fő

A válaszolók többsége, 60,5%-a, 0 – 15 éve dolgozik a megjelölt munkakörökben!



A válaszadók jellemzése

• A válaszadók munkahelyéül szolgáló gyógyszertárak többségében, 
86,8%-ban, egy műszak alatt egy vagy két gyógyszerész dolgozik.

• A válaszadók munkahelyéül szolgáló gyógyszertárak többségében, 
71%-ban, egy műszak alatt 1 – 4 fő a teljes expediáló szakszemélyzet 
létszáma.

• A válaszadók munkahelyéül szolgáló gyógyszertárak több, mint a 
felében van tanácsadásra elkülönített helyiség, de ez csupán 53,9%.

• A válaszok 65,8%-ban valamilyen városban vagy megyeszékhelyen
működő gyógyszertárak dolgozóitól érkeztek. 

(Továbbá 19,7% községek, 14,5% Budapest) 38



Ön mennyire tartja fontosnak az 5xM program 
kezdeményezését összességében?

N=76 fő
Osztályzatok 
gyakorisága (db)

OSZTÁLYZAT



Általánosságban mennyire okozott nehézséget Önnek az 5xM 
program szakmailag releváns teendőinek kivitelezése a 

gyógyszertárban? 

OSZTÁLYZAT

N=76 fő
Osztályzatok 
gyakorisága (db)
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A Mérföldkövek 
programsorozat 
rendezvényei 
megkönnyítették a pilot 
személyes kivitelezését, 
megvalósítását?

n=40 fő, akik részt vettek ilyen rendezvényen



A betegek együttműködésének fejlesztése 
céljából Ön mennyire tartja szükséges 

szakmai eszköznek az 5xM program 
lakossági tájékoztató kiadványát? 

OSZTÁLYZAT

N=76 fő
Osztályzatok 
gyakorisága (db)



A lakossági ismeretterjesztő 
anyagok kiosztásának jellemzése

• 76 válaszadó közül 72 fő személyesen adott át a betegeknek 
ismeretterjesztő anyagot.

• A 72 főből a többség 1 – 20 db ismeretterjesztő anyagot adott át a 
betegeknek (73,6%-uk) a pilot ideje alatt.

• Leggyakrabban a patikában már ismert betegnek (61,1%), polifarmáciás 
betegnek vagy hozzátartozójának (55,6%), idős betegnek vagy 
hozzátartozójának (34,7%), illetve valamilyen nagy kockázatú gyógyszert 
szedő betegnek kerültek kiosztásra az anyagok (41,7%).

• A válaszadók (72 fő) fele-fele nyilatkozta azt, hogy általánosságban volt 
vagy nem volt elegendő ideje az anyagok kiosztására munkahelyi teendői 
mellett. 43



Előfordult, hogy Ön 
segítséget nyújtott a 

lakossági ismeretterjesztő 
kiadvány gyógyszerelési 

táblázatának pontos 
kitöltésében? 
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N=76 fő



Ön mennyire tartja fontosnak az 5xM 
program szakmai segédanyagait a saját 

szakmai munkájának és kompetenciáinak 
fejlesztése érdekében? 

OSZTÁLYZAT

N=76 fő
Osztályzatok 

gyakorisága (db)



A szakmai segédanyagok 
használatának jellemzése

• 76 válaszadó közül 69 fő olvasta el a rövidebb útmutató anyag teljes tartalmát.

• Az elektronikusan elérhető bővített szakmai segédanyagot a 76 válaszadóból 
már csak 37 fő olvasta el teljes egészében.
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Alkalmazta Ön az elektronikusan elérhető, bővített 
szakmai segédanyag bármilyen tartalmát a 
gyakorlatban akár a lakossági tájékoztató 
kiadványok kiosztásától függetlenül is? 

N=76 fő



Összességében melyik részt tartja a 
leghasznosabbnak a bővített szakmai 

segédanyagban kidolgozott fejezetek közül? 
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N=76 fő,
egyszeres 
választással



Összességében Ön elégedett 
az 5xM program bővített 
szakmai segédanyagának 

tartalmával, minőségével és 
gyakorlati 

alkalmazhatóságával? 
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N=76 fő





Kérdések?


