
Kockázatkommunikáció 

Magyarázat az előadáshoz 

 

1. dia 

A gyógyszerbiztonsági kommunikációval kapcsolatos fogalmakat és követendő gyakorlatot a Good 
Pharmacovigilance Practice XV. modulja foglalja össze. 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-good-pharmacovigilance-
practices-module-xv-safety-communication-rev-1_en.pdf 

 

7. dia  

Több kutatás is vizsgálta, mi befolyásolja a kockázat észlelését. Jól ismert például, hogy az emberek 
kevésbé félnek a gyógynövények mellékhatásaitól, mint a szintetikus gyógyszerekkel kapcsolatban 
leírtaktól. Kevésbé félünk az ismerős, már sokszor hallott kockázatoktól, mint az ismeretlentől. A 
gyerekeket is érintő rizikót mindig sokkal súlyosabbnak ítélik, mintha csak felnőttekkel előfordulót.  

 

9. dia 

2013-ban indult egy EU projekt, mely a nemzeti hatóságok farmakovigilancia egységeinek 
együttműködését vizsgálta, illetve célul tűzte ki az együttműködés erősítését. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30128638). A projekt keretében a gyógyszerbiztonsági 
kommunikáció több aspektusát is vizsgálták. Megkérdezték a lakosságot, hogy mit tenne, ha a 
biztonságos gyógyszeralkalmazást érintő információról értesülne (pl felmerül valamilyen szennyező 
minimális jelenléte). Látható, hogy a legnagyobb arányban a „tanácsot kér” és „abbahagyja a 
gyógyszer szedését” opciót választották, de különbséget lehetett kimutatni a betegek, illetve a 
gyógyszert nem szedők között.  

Az tájékoztatás időpontja sem mindegy. Mikor érdemes szólni egy súlyosabb kockázatról? Amikor a 
gyanú felmerül, de még nincs teljes bizonyosság vagy később, miután már robosztus bizonyítékok 
állnak rendelkezésre. Pl néhány éve felvetődött, hogy az inzulin kezelés növelheti a rák kockázatát. 
Elég ijesztő információ több százmillió embernek. Az alátámasztó vagy a feltételezést elvető adatok 
viszont csak adatbázisok vizsgálatával szerezhetők meg. Európai konzorcium alakult a kérdés 
tanulmányozására. Végül az adatok nem támasztották alá a kezdeti gyanút, az inzulin kezelés nem 
fokozza a daganatos megbetegedések előfordulásának kockázatát. 

A megkérdezett orvosok többsége is azon a véleményen volt, hogy a gyors, nem kellőképpen 
alátámasztott kezdeti információ nem éri el a célját, sőt, inkább elősegítheti egy pánik kialakulását. 
Véleményük szerint akkor érdemes a betegeket tájékoztatni, ha a tudományos értékelés 
befejeződött és hozzáférhetők a tudományos evidenciák. 

 

10.dia 



A projektben rákérdeztek az információ források hitelességére is. Kiderült, hogy az emberek 
leginkább az egészségügyi szakembereknek hisznek. Ezt követik a szakmai – és betegszervezetek, 
valamint a betegtársak állításai. Legkevésbé hitelesnek számít a gyártóktól kapott információ. 

A betegtájékoztatót a betegek 30 – 80 %-a olvassa. Ez a lényeges eltérés az egyes tagállamok közötti 
különbségből adódik. Minél egészségtudatosabb egy ország, annál inkább nagy az igény a tájékozott 
döntéshozatalra. Az információk egyik forrása a betegtájékoztató. Habár kötelező tesztelni az 
érthetőséget, az egyes leiratok nagyban különböznek az olvashatóság / megértés szempontjából.  

 

15. dia 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 2010 novemberétől honlapján is megjelenteti az 
egészségügyi szakembereknek szóló gyógyszerbiztonsági témájú, ún. DHPC (Direct Healthcare 
Professional Communication) leveleket.  

A gyógyszer biztonságos alkalmazásához szükséges ismereteket és teendőket a készítmény 
kísérőiratai (pl. alkalmazási előírás és betegtájékoztató) tartalmazzák. Ha egy gyógyszer 
ismert vagy addig ismeretlen kockázataival kapcsolatban új információ lát napvilágot, mely 
tudományosan megalapozott és befolyást gyakorolhat a készítmény előny-kockázat 
viszonyára, illetve alkalmazási feltételeire, akkor ezt az információt késlekedés nélkül el kell 
juttatni a gyógyszert felíró és alkalmazó egészségügyi szakemberekhez. Előfordulhat, hogy a 
DHPC-ben megfogalmazott gyógyszerbiztonsági információ alapján módosítani kell a 
mindennapi orvosi gyakorlatot annak érdekében, hogy az érintett készítményekkel kezelt 
betegek biztonsága a továbbiakban is szavatolható legyen.  

A DHPC levél tehát fontos figyelmeztetés, mely már a kísérőiratok frissítését megelőzően 
felhívja a figyelmet az újonnan felmerült gyógyszerbiztonsági aggályra, egyúttal javaslatot 
tesz annak megoldására, kezelésére. Emiatt rendkívül fontos, hogy az egészségügyi 
szakemberek mindig olvassák el a szakterületüket érintő tájékoztatókat, mert ezen 
információk naprakész ismerete biztosítja, hogy a betegek továbbra is olyan feltételekkel 
kapják gyógyszereiket, melyek betartásával azok előny-kockázat viszonya pozitív maradhat. 

A DHPC levelet a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles közvetlenül az egészségügyi 
szakemberekhez eljuttatni. Ezek nem kereskedelmi anyagok, nem tartalmazhatnak hirdetési 
célú információkat, kizárólag a gyógyszerbiztonsági aggályra és az ezzel kapcsolatos 
teendőkre fókuszálnak. A leveleket az Intézet is közzéteszi a honlapján, de ez nem mentesítia 
jogosultakat a jogszabályban lefektetett kötelezettségük teljesítése, azaz a levél kiküldése 
alól. 
A tájékoztató levél szövegét a jogosult köteles egyeztetni az Európai Gyógyszerügynökséggel 
és/vagy a nemzeti illetékes (jelen esetben a magyar) hatósággal, így a DHPC levél tartalma 
minden esetben a hatóság által jóváhagyott, hiteles és naprakész információnak számít. 
 

22. dia 

Az új készítmény forgalomba hozatalakor a gyógyszerek biztonsági profilja még hiányos lehet. 
Tanulmányok kimutatták, hogy a gyógyszerek 10-14%-a esetén válik szükségessé DHPC levél 
küldése újonnan felmerülő kockázatokkal kapcsolatban a gyógyszerek engedélyezését követő 
3 éven belül. 
Háziorvosok, belgyógyászok, közforgalomban és intézetekben dolgozó gyógyszerészek 



Annak érdekében, hogy a jelenlegi kockázatkommunikációs stratégiák a gyógyszerbiztonsági 
aggályokkal kapcsolatban továbbfejleszthetőek legyenek, alternatív/kiegészítő csatornákra 
van szükség, pl. elektronikus módszerekre, illetve orvosi folyóiratokra. Ezen kívül, meg kell 
fontolni független forrás használatát (pl. gyógyszerügyi hatóságok). A háziorvosok bevonása a 
folyamatba külön erőfeszítést igényelhet. 
 
MEB - Medicines Evaluation Board (a holland nemzeti hatóság neve) 
 
23. dia 
Az OGYÉI honlapján 2010-től megtalálhatóak a DHPC levelek évenkénti bontásban. 

Kiegészítésként a honlap átalakítása után az egyes készítmények mellett is feltüntetjük a 
gyógyszerbiztonsági leveleket. 


