
Farmakovigilancia – Mellékhatásbejelentés 

Fogalmak: 

Nemkívánatos esemény (adverse event): A beteg vagy a vizsgálati alany szervezetében fellépő 

minden olyan kedvezőtlen (klinikai, laboratóriumi vagy egyéb) változás, mely az adott gyógyszer 

alkalmazása során jelentkezett, függetlenül attól, hogy volt-e összefüggés a gyógyszer alkalmazása és 

az esemény között. 

Váratlan nemkívánatos gyógyszerhatás: Nemkívánatos gyógyszerhatás, amelynek természete 

vagy mértéke nem felel meg az érvényes termékismertetőben (pl. nem törzskönyvezett 

termék esetén a vizsgálók kézikönyvében, törzskönyvezett termék esetében a 

betegtájékoztatóban vagy az alkalmazási előiratban) szereplő adatoknak. 

Súlyos nemkívánatos esemény / mellékhatás: Olyan mellékhatás, amely az életet veszélyezteti, 

kórházi kezelést tesz szükségessé, illetve azt meghosszabbítja, maradandó 

egészségkárosodást, fogyatékosságot, veleszületett rendellenességet, születési hibát, vagy 

halált okoz. 

Gyógyszermellékhatás: gyógyszerek által kiváltott káros és nem kívánt hatás - az összefüggés a 

gyógyszer alkalmazása és az esemény között bizonyított. 

Elsősorban azon Nem kívánatos események bejelentését kéri a hatóság, melyek nem vártak, nem 

ismertek, azaz nem szerepelnek a gyógyszer alkalmazási előírásában és betegtájékoztatójában, tehát 

új információval szolgálnak az adott gyógyszer lehetséges kockázataira vonatkozóan. Ha a már 

felsorolt mellékhatás intenzitása vagy jellege eltér a kísérőiratokban részletezettől (pl. súlyosabb 

lefolyású vagy eltérő kimenetelű), abban az esetben is nem vártnak számít, tehát jelentendő.  

2005. évi XCV. Törvény 18. § 2 – „Az egészségügyi dolgozó köteles az általa észlelt vagy tudomására 

jutott feltételezett mellékhatást haladéktalanul a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek jelenteni 

…” 

 

 

A gyógyszerek piacra vezetése előtti klinikai vizsgálati nem képes minden, a gyógyszerekkel 

kapcsolatos kockázatot kizárni, ezért szükséges a piacra lépés után az egyes gyógyszerek 

biztonságosságának monitorozása. 

Ennek az egyik legfontosabb forrása az egészségügyi szakemberek és betegek által bejelentett 

gyógyszerekkel kapcsolatban tapasztalt nem kívánatos események bejelentése. 

Bejelentést lehet küldeni: 

• Gyógyszercégnek közvetlenül 

• Hatóságnak (OGYÉI) 

Minimális információ (4): 

• Azonosítható bejelentő: (Név, elérhetőség) 

• Betegadatok (Monogram, nem, életkor) 

• Legalább egy gyógyszerhez kapcsolható nem kívánatos esemény (Esemény megnevezése) 



• Legalább egy gyanúsított gyógyszer (Azonosítható gyógyszernév, hatóanyag) 

Értékelést segítő információk: 

Minél több információ kerül bejelentésre az esetről, annál értékesebb a kiértékelés szempontjából 

• Kórtörténet 

• Együtt szedett gyógyszerek 

• Gyógyszeradagolás 

• Fennálló betegségek 

• Tesztek 

A bejelentett nemkívánatos eseményeket Európában az EudraVigilance adatbázisba gyűjtik (jelenleg 

több, mint 17 millió mellékhatás bejelentést tartalmaz). Innen statisztikai módszerrel, valamint egyéb 

módszerekkel lehetséges gyógyszerekhez köthető mellékhatás kapcsolatokat mutatnak ki 

(gyógyszerbiztonsági szignál). 

A szignálokat egészségügyi szakemberek értékelik ki, figyelembe véve az egyéb forrásból származó 

információkat. Amennyiben feltételezhető ok-okozati kapcsolat, akkor az Európai 

Gyógyszerügynökséghez tartozó Farmakovigilancia Kockázatértékelő Bizottsága (PRAC) értékeli 

tovább. 

Amennyiben ennek során megállapítást nyer az összefüggés a gyógyszer és mellékhatás megjelenése 

között, akkor kockázatcsökkentő intézkedést rendelnek hozzá. 

Ezek lehetnek: 

Rutin kockázatcsökkentő lépés: 

• Alkalmazási előírás / Betegtájékoztató módosítása 

Egyéb kockázatcsökkentő lépés: 

• Gyógyszervisszavonás 

• DHPC levél kiküldése 

• Betegtámogató program előírása 

• Oktatóanyagok bevezetése 

 


