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Veszély, kockázat, kockázatkezelés

Veszély
Egyes jövőbeni események kedvezőtlen következményeinek 
lehetősége

Kockázat
Egy kedvezőtlen esemény bekövetkezésének valószínűsége

Kockázatkezelés
A kockázatpotenciál csökkentése a várható negatív esemény 
bekövetkezési valószínűségének csökkentésével (prevenció) vagy 
kárcsökkentéssel (korrekció)
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Miért kell megfelelően  kommunikálni a gyógyszer-
biztonságra vonatkozó információkat?

 Egy gyógyszer jelentősen károsíthatja a beteg egészségét, mely 
megfelelő kommunikációval csökkenthető vagy megelőzhető lenne

 A betegnek joga van tájékoztatást kapni a kezelés előnyeiről és 
kockázatairól, és döntését ennek ismeretében meghozni

 A sikeres kockázatkezelés központi eleme a hatékony kockázat-
kommunikáció

 Az elégtelen kommunikáció önmagában is kockázatot jelent

 Új gyógyszerbiztonsági aggály esetén kifejezett érdeklődés 
várható, ezért az EU-ban időben történő, világos és egységes 
kommunikációra van szükség 3



Információ, kommunikáció, transzparencia

Információ
Szerzett vagy átadott tudás/ismeret, azaz a kommunikációs folyamat 
tartalma (értelmes jelek halmaza). A kommunikált információ neve 
üzenet.

Kommunikáció
Kétirányú folyamat, melynek során a feladó információt közvetít a 
fogadónak (oda-vissza), valamilyen szándékkal vagy elvárással

Kommunikációs cél
A feladó szándéka, mely egy specifikus tevékenységre utal és célja a 
fogadó viselkedésének megváltoztatása. A kommunikáció egy 
információalapú, üzenetközpontú folyamat.
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Transzparencia
 Olyan környezet, melyben az eljárásokkal kapcsolatos információk, 

célok, döntések, valamint azok indoka rendelkezésre áll a 
nyilvánosság számára kellő időben és világos, érthető módon

 Információ arra vonatkozóan, hogy önkényesség és összeférhetet-
lenség nem áll fenn

Transzparencia vs. kommunikáció
 A kommunikáció sokkal hatékonyabban eléri a célját, ha a feladó 

megbízható; a transzparencia fokozza a szervezet iránti bizalmat
 Mindkettő információt tesz hozzáférhetővé, de eltérő céllal:

 A transzparencia a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt 
segíti elő

 A kommunikáció a viselkedés megváltozását célozza

Információ, kommunikáció, transzparencia
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XXI. századi (gyógyszer) kommunikáció jellemzői 

 Széles körben megvitatott (riadalom a mediában; adatok újra 
feldolgozása, adatbányászat)

 Sokkal nagyobb transzparencia

 Lehetőség a bevonódásra (pl nyilvános meghallgatás, írásbeli 
konzultációs felhívások)

 Jobban függ a technológiától (kevesebb személyes megbeszélés, 
app-k)
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A kommunikáció művészete
1. Számba kell venni, mik befolyásolják a kockázat észlelését
2. Bizalom építés, két utas kommunikáció
3. Proaktív kommunikáció
4. Megbízható forrás
5. A (szöveg)környezet is számít

A kockázat észlelését befolyásolja
Természetes – mesterséges / technológiával összefüggő
Önkéntes – kötelező
Ismerős – nem ismerős
Kontrollálható vagy sem
Gyakori – ritka
Súlyos következményekkel járó ritka vs nem súlyos 
következményekkel járó gyakori kockázat
Gyereket érint-e vagy sem
Reprodukciót érinti vagy sem 7



Kezeléssel kapcsolatos kockázat észlelése 
(Bouder 2010)

Termék / Kockázat Alacsony Kp Magas Rettegett 

Vitaminok X

Akupunktúra X

Aszpirin X

Seduxen X

Antibiotikumok X

Kemoterápia X

Fogyasztószerek X

Antidepresszánsok, nyugtatók X

HIV kezelés X

Génmódosítás X
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Proaktív tájékoztatás
• A betegek több információt akarnak, és ez növelné a bizalmat (80% 

teljesen egyet ért/egyet ért)
• Orvosok 76(79)%-a nem támogatja, hogy a teljes tudományos 

értékelés előtt közöljenek információt
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Megbízható forrás

• kezelőorvos, gyógyszerész, egyéb szakdolgozó
• betegszervezet (betegségtől és országtól 
függően), betegtárs
• legjobb a személyes találkozás az orvossal
– többféle kommunikációs csatornát kell használni
– A betegtájékoztatót (papír) és a betegszervezet 
honlapját sokan használják. Említik még a szociális 
mediát és fórumokat 
– a betegtájékoztatót a betegek 30% - 80%-a
olvassa

10



Összefoglalva 

• Az emberek nem egyformán érzékelik a kockázatokat
• A bizalomépítés és kétutas kommunikáció mindenképpen 

kihívást jelent, különösen krízis esetén
• Proaktiv kommunikáció: a megfelelő üzenet a megfelelő időben
• Az eü dolgozók létfontosságú csatornát jelentenek a 

regulátorok és betegek között. De vannak kihívások.
• A helyi sajátosságokra és terápiás területre érzékeny 

kommunikáció elengedhetetlen
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A farmakovigilancia kommunikáció 
alapelvei 1.

 Lényeges, érthető, ellentmondásmentes üzenet
 Megfelelő célközönség
 Megfelelő időben
 A célközönségnek megfelelő nyelvezet használata 
 Bármelyik farmakovigilancia eljárás során mérlegelni kell az 

intézkedés illetve a kommunikáció szükségességét
 Együttműködés az összes résztvevő bevonásával (jogosult, 

hatóságok, szakmai vagy betegszervezetek, stb.)
 A gyógyszerbiztonsági aggályokkal kapcsolatos információkat 

mindig az előnyök viszonylatában kell bemutatni (súlyosság, 
intenzitás, gyakoriság, kockázati tényezők, felgyógyulás várható 
ideje, stb.) 12



A farmakovigilancia kommunikáció 
alapelvei 2.

 Ki kell térni a gyógyszerbiztonsági aggállyal kapcsolatban fennálló 
bizonytalanságokra is (különösen, ha nem a végső megállapítást 
kell kommunikálni)

 Ki kell térni a kezelés felfüggesztéséből adódó esetleges 
kockázatokra is

 A kockázatot a lehető legpontosabban, kvantitatív módszerekkel 
kell jellemezni (pl. abszolút kockázat a relatív helyett)

 Szükség lehet utánkövető kommunikációra, az ajánlások 
frissítésére

 A kommunikáció hatékonyságát mérni kell
 A személyes és bizalmas adatok védelmét biztosítani kell
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Gyógyszerbiztonsági kommunikáció formái

A gyógyszerekkel kapcsolatos legfontosabb információs 
források

A készítmény hatályos kísérőiratai, nyilvános értékelő 
jelentés

Gyógyszerbiztonsági tájékoztató levelek (DHPC) 
Oktatóanyag
 Sajtóközlemény és kérdés-válasz (Q&A) dokumentum
 Egyszerre több csatorna és eszköz is alkalmazható
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Célja:
• Kockázatkommunikáció része
• Fontos, új gyógyszerbiztonsági információ gyors 

kommunikálására van szükség az eü. szakemberek felé
• Felhívja a figyelmet a teendőkre, illetve a kísérőiratok várható 

módosulására

Mikor kell DHPC-t küldeni:
• Forg. engedély felfüggesztése vagy visszavonása
• Indikációszűkítés, új kontraindikáció, javasolt adag módosítása
• Ellátási nehézség, hiány esetén, ha a betegek ellátása a 

gyógyszerrel zavart szenved vagy veszélybe kerül

Fontos gyógyszerbiztonsági információ (DHPC)
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Mikor lehet megfontolni a DHPC küldését?
 Új, fontos figyelmeztetés vagy óvintézkedés a 

kísérőiratokban
 Új adatok egy korábban ismeretlen kockázat azonosításáról 

vagy már ismert kockázattal kapcsolatban
 Új bizonyítékok a készítmény hatástalanságáról vagy 

csökkent hatásáról
 Új ajánlások a gyógyszerrel kapcsolatos mellékhatások, 

gyógyszerelési hibák és helytelen használat megelőzésére, 
kezelésére

 Figyelem felhívása egy gyógyszer értékelés alatt álló fontos 
lehetséges kockázatára, amikor a hatósági intézkedés 
meghozatalához még nem áll rendelkezésre elegendő adat
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Célcsoportok

Eltérő célcsoportok eltérő stratégiát igényelhetnek
• Heterogén, több tényezőtől függ, hogyan érzékeli a 

gyógyszerekkel kapcsolatos kockázatokat (pl. pszichológiai, 
mennyire bízik a küldőben, stb.)

• Eltérő háttértudással és elvárásokkal rendelkezhetnek
• A viselkedés módosítása csak úgy lehetséges egy-egy kockázat 

kezelése során, ha komolyan veszik a célközönséget, tisztában 
vannak tudásszintjével, érzéseit tiszteletben tartják (pl. félelmek, 
kétségek)

• Az emberek többnyire akkor hoznak döntéseket és tesznek 
lépéseket, ha érzelmileg motiváltak.
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Célcsoportok
Egészségügyi szakemberek: 
• az egyes betegeik egészségének javítása egy adott eü. rendszerben
• biztosítják a gyógyszerek racionális és biztonságos alkalmazását
Betegek: 
• könnyen elérhető és érthető információra van szükségük, melyet egyszerűen 

adaptálhatnak saját helyzetükre
Orvos szakmai és betegszervezetek: 
• közvetítőként, megbízható forrásként szerepelhetnek
Média: 
• közvetítő, igen hatékonyan erősítheti fel az információt 
• erősen befolyásolja a közvéleményt, így javasolt, hogy a hatóságok szoros és jó 

kapcsolatban álljanak a médiával, az információt közvetlenül továbbítsák a 
médiának 

• társadalmi folyamatok áttekintése és kritikája
Tudományos intézmények
Gyógyszeripar
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DHPC felépítése
Cím: Hatóanyag, gyógyszer neve, fő üzenet
Összefoglalás (vastagon szedett/nagyobb betűméret)

A gyógyszerbiztonsági aggály rövid ismertetése és a kockázat 
csökkentésére megfogalmazott ajánlások
A visszavonásra vonatkozó információk (szint, dátum)

Háttérinformációk a gyógyszerbiztonsági aggályról
A terápiás javallat; fontos információk a biztonsági aggályról 
A kockázatcsökkentésre vonatkozó részletes ajánlás (változik-e a 
kísérőirat, kockázat és előnyök összevetése, az ajánlás alátámasztására 
szolgáló evidenciák (pl. vizsgálatok, cikkek), utánkövető intézkedések 
ütemezése)

Felhívás mellékhatások bejelentésére, illetve ennek módja
Jogosult elérhetősége
Mellékletek (referencia, hol kapható további tájékoztatás, …) 19



Kommunikációs terv
• Gyógyszer/hatóanyag
• Forgalomba hozatali engedély jogosultja(i)

• Több érintett jogosult esetén javasolt az összefogás
• Egy levél kiküldése kívánatos egy tagállamban, mely lefedi az összes 

érintett hatóanyagot/gyógyszert
• Egy közös kapcsolattartó kijelölése (javasolt az originátor)

• A gyógyszerbiztonsági aggály összefoglalása, és a kommunikáció célja
• Célcsoport (pl. háziorvosok, gyógyszerészek, orvosi szervezetek, stb.)
• Tagállamok, melyben a DHPC kiküldésre kerül
• Ütemterv (PRAC jóváhagyás, CHMP/CMDh jóváhagyás, benyújtás 

nemzeti hatóságokhoz jóváhagyásra, nemzeti hatóság általi jóváhagyás, 
terjesztés megkezdésének határideje) 
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Holland tanulmány (Piening et al, Drug safety 2012)
Kérdőív a DHPC-vel kapcsolatban (3488 eü. szakember)

• 34% válaszolt (24% belgyógyász – 46% közforg. gyógyszerész)
• 16% nem volt tisztában a DHPC fogalmával, 7% nem tudott a MEB 

létezéséről és 64% soha nem járt még a MEB honlapján
• Az eü szakemberek jobban bíznak abban a gyógyszerbiztonsági 

információban, melyet a nemzeti hatóságtól (MEB) kapnak, 
mintha a gyógyszeripartól származna

• A gyógyszerbiztonsági információ forrásaként a MEB-et, Lareb-et, 
vagy orvosi/gyógyszerészeti szervezeteket részesítik előnyben

• A gyógyszerészek általában tájékozottabbak az orvosoknál 
gyógyszerbiztonsági ügyekben

DHPC
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DHPC
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A kommunikáció EU szintű koordinációja
Lényeges, hogy az eü. szakemberek és a betegek egymással összhangban 
lévő üzeneteket kapjanak a hatósági döntésekről

Gyógyszerbiztonsági közlemény:
• A nemzeti hatóságok, az EMA és az EC 24 órával a közlemény publikálása 

előtt értesíti egymást (kivéve, ha azonnali kommunikációra van szükség, 
ez esetben azzal egyidejűleg)

• A koordinációért az EMA felelős (ha a készítmény több tagállamban is 
engedéllyel rendelkezik)

• Az alábbi esetekben szükséges (biztonsági ok vagy B/R negatív)
• Az engedély felfüggesztése vagy visszavonása
• EU referral indítása vagy lezárása
• Indikáció-szűkítés vagy dóziscsökkentés
• DHPC
• Más ESI, mely a nyilvánosság/média érdeklődésére számíthat
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 Laikusoknak szóló anyagok (Kérdés – felelet dokumentum)
 Sajtóközlemény
 Honlap/Gyógyszerportál (EMA, nemzeti hatóság)
 Hírlevél
 Egyéni megkeresés

Egyéb kommunikációs anyagok
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A kommunikáció hatékonyságának ellenőrzése

Hatékonyság: a kommunikációs program elérte-e a kitűzött célokat  
 1. szint: Az implementáció a kommunikációs terv szerint zajlott                          

(= megfelelő projekt menedzsment)
 2. szint: A kommunikáció előidézte a kívánt viselkedés változást                        

(= a kommunikáció hatékony volt)
 3. szint: A kommunikációs program elérte a kívánt egészségügyi eredményt    

(= megfelelő volt a hatósági intézkedés)

 Ellenőrzés folyamatindikátorokkal:
 Disztribúció (elérte-e a célcsoportot)
 Beépült-e a klinikai tudásba (passzív tudás) – pl. kérdőívvel 
 Alkalmazzák-e a klinikai gyakorlatban (aktív tudás)- pl. gyógyszerutilizáció

 Eredményindikátorok:
 Csökkent-e a vizsgált mh-k előfordulási gyakorisága – PASS vizsgálat
 Spontán jelentések alapján csak kivételes esetben 26



Hasznos ismeretek 
• Kísérőiratok - OGYÉI, EMA honlap
• OGYÉI és EMA közlemények - OGYÉI, EMA honlap
• Kockázatértékelő bizottság (PRAC) napirendje és 

jegyzőkönyvei – EMA honlap
• Szignálok - EMA honlap
• Publikus értékelő jelentések (EPAR) - EMA honlap
• Kockázatkezelési terv (RMP) összefoglalók - EMA honlap
• DHPC levelek - OGYÉI, EMA honlap
• Gyógyszervisszavonások kommunikációja – OGYÉI 

honlap
• Hiány- és egyéb listák – OGYÉI honlap
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