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Gyógyszerészi gondozás 
Elméleti szakvizsga-tételsor  

2021.  
 

1. Gyógyszerészek szerepe és lehetőségei az egészségmegőrzésben (jogszabályi 

vonatkozások, példák hazai és nemzetközi társadalmi programokra, pl. mi a META?) 

 

2. Vény nélküli gyógyszeres kezelés és az öngyógyítás további gyógyszertári 

vonatkozásai. A vény nélküli expediálás legfontosabb konzultatív elemei, szempontjai. 

 
3. A vényköteles gyógyszeres kezelés gyógyszerészi hatásköre, a gyógyszerészek 

kompetenciái. A vényköteles expediálás legfontosabb jogszabályi és konzultatív elemei. 

 

4. Gyógyszerészek szerepe nagy népegészségügyi kockázattal járó megbetegedések 

gyógyszeres terápiájában: hipertónia.  

a) A farmakológiai alapismeretek vonatkozásában, illetve ezen felül, melyek lehetnek az 

egyes gyógyszeres kezelések legfontosabb konzultatív elemei az expediálás során 

(példákkal)?  

b) Milyen specifikus módszertani eszközök vannak a gyógyszerészek kezében főként a 

beteg-együttműködés (adherencia) növelése érdekében ezen a terápiás területen? 

(Gondoljon a következőkre: vényköteles vagy vény nélküli expediálás, 

kommunikációs technikák, szakmai segédanyagok, gyógyszertári szolgáltatások stb.) 

 

5. Gyógyszerészek szerepe nagy népegészségügyi kockázattal járó megbetegedések 

gyógyszeres terápiájában: diabétesz. 

a) A farmakológiai alapismeretek vonatkozásában, illetve ezen felül, melyek lehetnek az 

egyes gyógyszeres kezelések legfontosabb konzultatív elemei az expediálás során 

(példákkal)?  

b) Milyen specifikus módszertani eszközök vannak a gyógyszerészek kezében főként a 

beteg-együttműködés (adherencia) növelése érdekében ezen a terápiás területen? 

(Gondoljon a következőkre: vényköteles vagy vény nélküli expediálás, 

kommunikációs technikák, szakmai segédanyagok, gyógyszertári szolgáltatások stb.) 
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6. Gyógyszerészek szerepe nagy népegészségügyi kockázattal járó megbetegedések 

gyógyszeres terápiájában: asztma. 

a) A farmakológiai alapismeretek vonatkozásában, illetve ezen felül, melyek lehetnek az 

egyes gyógyszeres kezelések legfontosabb konzultatív elemei az expediálás során 

(példákkal)?  

b) Milyen specifikus módszertani eszközök vannak a gyógyszerészek kezében főként a 

beteg-együttműködés (adherencia) növelése érdekében ezen a terápiás területen? 

(Gondoljon a következőkre: vényköteles vagy vény nélküli expediálás, 

kommunikációs technikák, szakmai segédanyagok, gyógyszertári szolgáltatások stb.) 

 

7. Gyógyszerészek szerepe nagy népegészségügyi kockázattal járó megbetegedések 

gyógyszeres terápiájában: agyi infarktus (stroke). 

a) A farmakológiai alapismeretek vonatkozásában, illetve ezen felül, melyek lehetnek az 

egyes gyógyszeres kezelések legfontosabb konzultatív elemei az expediálás során 

(példákkal)?  

b) Milyen specifikus módszertani eszközök vannak a gyógyszerészek kezében főként a 

beteg-együttműködés (adherencia) növelése érdekében ezen a terápiás területen? 

(Gondoljon a következőkre: vényköteles vagy vény nélküli expediálás, 

kommunikációs technikák, szakmai segédanyagok, gyógyszertári szolgáltatások stb.) 

 

8. Gyógyszerészek szerepe nagy népegészségügyi kockáztatottal járó megbetegedések 

gyógyszeres terápiájában: gasztrointesztinális megbetegedések. 

a) A farmakológiai alapismeretek vonatkozásában, illetve ezen felül, melyek lehetnek az 

egyes gyógyszeres kezelések legfontosabb konzultatív elemei az expediálás során 

(példákkal)?  

b) Milyen specifikus módszertani eszközök vannak a gyógyszerészek kezében főként a 

beteg-együttműködés (adherencia) növelése érdekében ezen a terápiás területen? 

(Gondoljon a következőkre: vényköteles vagy vény nélküli expediálás, 

kommunikációs technikák, szakmai segédanyagok, gyógyszertári szolgáltatások stb.) 
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9. Gyógyszerészek szerepe nagy népegészségügyi kockázattal járó megbetegedések 

gyógyszeres terápiájában: mozgásszervi megbetegedések. 

a) A farmakológiai alapismeretek vonatkozásában, illetve ezen felül, melyek lehetnek az 

egyes gyógyszeres kezelések legfontosabb konzultatív elemei az expediálás során 

(példákkal)?  

b) Milyen specifikus módszertani eszközök vannak a gyógyszerészek kezében főként a 

beteg-együttműködés (adherencia) növelése érdekében ezen a terápiás területen? 

(Gondoljon a következőkre: vényköteles vagy vény nélküli expediálás, 

kommunikációs technikák, szakmai segédanyagok, gyógyszertári szolgáltatások stb.) 

 

10. A farmakovigilancia rendszer működésének terápiás vonatkozásai. 

 

11. Az adherencia fogalma, az adherenciát befolyásoló tényezők, ezek csoportosítása és a 

gyógyszerészek szerepe a fejlesztési lehetőségeken belül. 

 

12. Az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági 

ellenőrzés szakmai irányelvének átfogó bemutatása (jogszabályi vonatkozásokkal). 

 

13. A betegség-specifikus gyógyszerészi gondozás lehetőségei és jogszabályi vonatkozásai. 

 

14. A gyógyszerészi gondozás definiálása, miben különbözik a gyógyszerészi gondozás a 

gyógyszerészi tanácsadás folyamatától? Példák hazai és nemzetközi gyakorlatokra! 

 

15. A várandós gondozás legfontosabb szempontjai a gyógyszertári gyakorlatban. 

 

16.  Az időskori gyógyszeres terápia speciális kérdései, fokozott gyógyszerbiztonsági 

kockázatot hordozó esetek. 

 
17. A polifarmáciás betegek gyógyszerismertének és adherenciájának növelése 

gyógyszerészi támogatással (konzultatív expediálás; a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés 

szakmai megvalósíthatósága, hátráltató faktorok és jövőbeni lehetőségek). 
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18. Orvos-beteg-gyógyszerész együttműködési háromszög megvalósíthatóságának feltételei 

és lehetőségei a gyógyszerelési problémák (GYP-k) megelőzése és megoldása 

érdekében közforgalmú gyógyszertárakban. 

 
19. Alacsony egészségműveltséget támogató gyógyszertári környezet kialakításának 

lehetőségei és eszközei, a gyógyszerészek szerepe (kommunikáció). 


