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Vezetői összefoglaló 

 

A beteg által behozott gyógyszerek problémaköre az egészségügyben dolgozók és a 
betegek számára ismert probléma, mellyel kapcsolatban 2014-ben az Egészségügyi Szakmai 
Kollégium Kórházi-Klinikai Gyógyszerészi Szakmai Kollégium Tagozat és Tanács is 
megfogalmazott ajánlásokat. 

Háttérelemzésünk célkitűzése az volt, hogy feltárja a behozott gyógyszerek kapcsán 
kialakult hazai gyakorlatot, a gyakorlat hátterében meghúzódó okokat, rávilágítson, hogy 
milyen szempontból hordoz betegbiztonsági kockázatot a behozott gyógyszer, és 
bemutassa a hazai szabályozásokat, ajánlásokat. 

Módszerünk a fellelhető hazai publikációk, felmérések, módszertani utalások 
összegyűjtése, a szakértői csoport tapasztalatainak megfogalmazása, valamint hazai 
felmérés eredményeinek elemzése a fekvőbeteg-ellátó intézmények gyakorlatáról. 

Eredményeink azt mutatják, hogy – a jogszabályi tiltás ellenére – a betegek hoznak vagy 
hozatnak be gyógyszereket és egyéb készítményeket, melyeket kórházi bennfekvésük során 
szednek. További problémát jelent, hogy a betegek nemcsak gyógyszereket, hanem 
gyógyszernek nem minősülő egyéb készítményeket is behoznak a kórházba, melyek a 
gyógyszeres terápia eredményességét befolyásolhatják. A hazai standardok részletesen 
nem szabályozzák a kérdéskört, a röviden megfogalmazott elvárások szakmailag ugyan 
indokoltak, de a jogszabályi környezettel ütköznek. Hazai gyógyszerelési hibákat felmérő 
publikáció is igazolja, hogy a behozott gyógyszerek dokumentálatlansága és kezelésük 
szabályozatlansága jelentős betegbiztonsági kockázatot hordoz. Az ismertetett felmérés 
igazolta, hogy mindenhol egyéni megoldások vannak, helyi szabályozások vagy nincsenek, 
vagy heterogének. A behozott gyógyszerek kapcsán kialakult gyakorlat intézményen belül, 
osztályok között sem egységes. A behozott gyógyszerek alkalmazása jogi- és finanszírozási 
szempontból is ellentmondásos terület. A behozott gyógyszerek feletti szakmai kontrollt a 
klinikai gyógyszerészek lennének hivatottak gyakorolni, a betegágy melletti gyógyszerészi 
tanácsadás részfeladataként. 

Mindezek alapján javasoljuk, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézetbe beteg által behozott 
gyógyszerek problémájának rendezésére sürgősen kerüljön kidolgozásra, majd bevezetésre 
olyan módszertan, amely a betegbiztonságot és az ellátás folytonosságát helyezi a 
középpontba, és a jogi és a finanszírozási háttér rendezését is kell, hogy jelentse. Ez a 
módszertan terjedjen ki a helyi eljárásrend kidolgozására, a behozható gyógyszerek körére, 
a tárgyi és személyi feltételekre, a tárolásra, a dokumentációra, a beteg és az egészségügyi 
dolgozók feladataira, felelősségi körére is.  
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1. Háttér 
 

A beteg által behozott (vagy behozatott) gyógyszerek problémaköre létező, az 
egészségügyben dolgozók számára ismert, betegbiztonsági szempontból súlyos, ám a 
probléma nagyságához mérten „alulpublikált” problémakör a mai magyar 
fekvőbetegellátásban. Ennek legfőbb oka vélhetően a jogszabályi háttér (melyet 
részletesen önálló fejezetben mutatunk be), amely nem egyértelműen, nem teljes körűen 
és helyenként ellentmondásosan szabályozza ezt a területet. 

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Gyógyszerészi Szakmai Kollégium 
Tagozat és Tanács (továbbiakban: ESZK-KKGYTT) tagjai közel egy évtizede 
megkerülhetetlen kérdésnek tekintik a fekvőbeteg-gyógyintézetek osztályain ápolt betegek 
teljeskörű gyógyszerellátásának biztonságos, jogilag rendezett hátterű szabályozását. 

Az ESZK-KKGYTT legutóbb 2014 szeptemberében készített ajánlást a beteg által behozott 
gyógyszerek szakmai, jogi és finanszírozási hátterének rendezésére. Az elkészített ajánlással 
2014 szeptemberében, majd 2015 tavaszán megkeresték az államtitkárságot, illetve a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet is.  

Javaslatukban felhívták a figyelmet arra, hogy „bár ez a kérdéskör számtalan jogszabályban, 
több ponton szabályozott, mégis fellelhetők olyan területek, ahol az előírások nem minden 
esetben egyértelműek. Az ESZK-KKGYTT képviselői által készített szakmai elemző, 
javaslattevő anyagok a feltárt jogszabályi ellentmondások, joghézagok miatt a jogalkotó 
tevőleges szerepvállalását igénylik, ezért legrövidebb idő alatt az OEP döntésre jogosult 
képviselőjének jelenlétében, a már rendelkezésre álló anyagaink alapján a finanszírozónak 
és az egészségügyi ellátórendszer szereplőinek, a financiális és jogi szabályozási 
lehetőségek maximális felhasználásával, rövid idő alatt egyezséget kell kötni ebben a fontos 
kérdésben, különben félő, hogy a kérdés az elmúlt évtizedekhez hasonlóan továbbra is 
megválaszolatlan marad.”  

A betegbiztonsági szempontokra is utalt az elkészült ajánlás bevezetése: 

 „Amennyiben a kezelőorvos, az ápolószemélyzet, a gyógyszerész számára nem ismert, 
hogy a beteg a saját gyógyszerkészletéből milyen egyéb gyógyszereket alkalmaz, addig az 
optimális és hatékony, a kezelőorvos által kontrollált gyógyszeres terápia és a megfelelő 
terápiás eredmény nem biztosítható. 

 A behozott gyógyszerek tárolási körülményei, így minőségének megfelelősége nem ismert, 
ezért a kezelt beteg és a gyógyító team számára sem pontosan meghatározott kimenetelű 
lehet a gyógyítás folyamata. 

Mindezek indokolják, hogy teljesen átláthatóan szabályozott legyen a kórházi kezelés 
során a betegek gyógyszerelésének komplex folyamata!” [1] 

Az azóta eltelt 3 évben sajnálatos módon még nem történtek a behozott gyógyszerek 
kérdéskörének rendezésére irányuló jogi változások, így a téma ma is időszerű, a megoldás 
keresése összefogást igénylő, sürgető feladat. 

 



6 

 

 

2. Célkitűzés 
 

A kialakult gyakorlatot feltáró háttérelemzés célja, hogy bemutassa: 

 a behozott gyógyszerek milyen betegbiztonsági kockázatot jelentenek,  

 milyen készítményeket hoznak be a betegek vagy hozzátartozók a kórházba, 

 az egészségügyi ellátás egyes szereplőinek szemszögéből nézve, illetve a 
hatályos szabályozások értelmében mi indokolja, hogy a fekvőbeteg 
ellátásban behozott gyógyszereket alkalmaznak a betegek,  

 milyen hazai szabályozások, ajánlások születtek eddig a behozott 
gyógyszerek vonatkozásában,  

 mi a jelenlegi gyakorlat a magyar fekvőbeteg-ellátó intézményekben. 

 

3. Módszerek 
 

A kialakult gyakorlatot feltáró háttérelemzésben összegezni kívánjuk a fellelhető hazai 
publikációkat, felméréseket, módszertani utalásokat, a szakértői csoport tapasztalatait, 
ismertetjük és elemezzük egy 2014-ben végzett kérdőíves hazai felmérés és beteginterjúk 
eredményeit, egy újabb, a háttérelemzés összeállításakor lefolytatott hazai felmérés 
eredményeit, illetve több szemszögből megvilágítjuk a behozott gyógyszerek komplex 
problémakörét. 

A jogszabályi hátteret illetően megkerülhetetlen néhány utalás ebben a fejezetben, 
de a részletes elemzéssel a „Helyzetértékelés a beteg által behozott gyógyszerek kezelésére 
vonatkozó jogszabályi hátteret illetően” című anyag foglalkozik. 

 

4. Fogalmak 
 

A gyógyszerelési hibák előfordulása a kórházi ellátás során az elmúlt években-évtizedekben 
széles körben vizsgált terület. Az eredmények megbeszélése előtt érdemes tisztázni néhány 
fontos és többször előkerülő fogalmat. A definíciók – ahol külön nem jelöltük – a BELLA 
egészségügyi akkreditációs program fogalomtárából származnak. [2]  

 

Behozott gyógyszer (patients’ own medications, POM, patients’ own drugs, POD):): azok a 
gyógyszerek, melyeket a beteg kórházi bennfekvését megelőzően, vagy az alatt, de nem a 
kórházból szerzett be, és magával hozta, vagy behozatta a kórházba, azzal a céllal, hogy 
bennfekvése alatt alkalmazza.[team saját definíciója] 

Betegátadás (handover): Szakmai felelősség és számon kérhetőség átadása az ellátás egy 
vagy több aspektusában, egy betegre-, vagy betegcsoportra vonatkozóan, egy másik 
személynek vagy szakemberek csoportjának, ideiglenesen vagy véglegesen. 
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Betegbiztonság (patient safety): A betegek ellátása olyan módon történik, hogy közben a 
beteg védett a lehetséges veszélyektől és ártalmaktól. 

Eljárásrend (policy): A szervezeti működésre vonatkozó események és tevékenységek 
rendszerezett listája. 

Ellátási hiba (medical error): A tervezett tevékenység végrehajtása során eltérés az 
eredetileg szándékolthoz képest (azaz hiba a végrehajtásban) vagy rossz terv alkalmazása a 
cél eléréséhez (azaz hiba a tervezésben), függetlenül a következmény súlyosságától. 

Gyógyszerelés (drug dispensing): Gyógyszernek minősülő készítmények orvos által történő 
elrendelése, a gyógyszerek elkészítése vagy beadáshoz való előkészítése, a gyógyszerek 
beadása vagy alkalmazása és a gyógyszerhatások és mellékhatások monitorozása.  

Gyógyszerelési biztonság (medication safety): A gyógyszerelés következtében kialakuló 
nem kívánt hatások elkerülését, megelőzését vagy korrigálását célzó tevékenységek. [3] 

Gyógyszerelési hiba (medication error): Minden olyan megelőzhető esemény, amely nem 
megfelelő gyógyszerhasználatot, vagy betegkárosodást eredményez(het), mialatt a 
gyógyszerelés a beteg vagy az egészségügyi személyzet kontrollja alatt áll. 

Gyógyszereléssel összefüggő nem várt esemény (adverse drug event, ADE): Sérülés vagy 
károsodás, mely gyógyszeres kezelés következményeként jön létre. 

Gyógyszeres terápia egyeztetése (medication reconciliation): a beteg bevonásával készülő 
lehető legpontosabb gyógyszerelési lista és az aktuálisan elrendelt szerek listájának 
összevetése, a nem szándékolt eltérések feltárása, feloldása, és a változtatások 
kommunikációja. [4] 

Klinikai gyógyszerészet (clinical pharmacy): Az egészségtudományok olyan gyógyszerészek 
által művelt területe, amely farmakológiai – dinámiai és kinetikai -, toxikológiai és terápiás 
ismeretek birtokában az orvosokkal és egészségügyi szakdolgozókkal való szoros 
együttműködésben járul hozzá a betegek eredményes kezeléséhez. [5] 

Nemkívánatos esemény (adverse event, AE): Az ellátás nyújtásához köthető, az elvégzett 
vagy elmaradt tevékenység következtében fellépő károsodás és nem a betegségből eredő 
komplikáció. 

Megelőzhető nemkívánatos gyógyszerterápiás esemény (preventable adverse drug 
event): Amennyiben ADE valakinek a hibája miatt következik be, akkor beszélünk 
megelőzhető ADE-ről. [3] 
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5. Eredmények 
 

5.1 Behozott gyógyszer mint gyógyszerelési hibaforrás 
 

A gyógyszerelési hibák prevalenciáját több tanulmány gyakorinak ítéli meg. Az egyik ilyen 
kutatás szerint a kórházakban az összes hibalehetőség 19,1%-át jelentik. [7] 

Azonban a gyógyszerelési hibák töredéke vezet gyógyszereléssel összefüggő nem várt 
események kialakulásához.  

 

1. ábra Gyógyszereléssel összefüggő nem várt esemény (ADE), potenciális ADE és a 

gyógyszerelési hiba kapcsolata  [6] 

 

 

Szisztematikus irodalomkutatások szerint a gyógyszerrendelés és gyógyszerbeadás 
hordozza a legnagyobb gyógyszerelési hiba kockázatot.  

A nemzetközi szakirodalom részletes elemzése nélkül (mely nem jelen háttérelemzési 
fejezet témája) két kutatási eredményt kívánunk kiemelni: egy amerikai kórházakban 
végzett felmérés [8] és egy kanadai főgyógyszerészek körében végzett felmérés [9] is azt 
támasztja alá, hogy a behozott gyógyszerekkel kapcsolatos két legjelentősebb probléma 
egyike, hogy gyógyszerelési hibák forrását jelentik. 
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5.1.1 Kórházi osztályok gyógyszerosztással összefüggő gyógyszerelési hibáinak 
közvetlen megfigyelése – hazai vizsgálat 
 

A magyar szakirodalomban az első – és tudomásunk szerint mindezidáig egyetlen – olyan 
gyógyszerelési hibákkal kapcsolatos megfigyeléses vizsgálatot, mely a beteg által kórházba 
behozott gyógyszereket mint hibaforrásokat is azonosította, Lám Judit és munkatársai 
végezték, és 2011-ben publikálták az Orvosi Hetilapban [10].  

A következőkben „A kórházi osztályok gyógyszerosztással összefüggő gyógyszerelési 
hibáinak közvetlen megfigyelése” vizsgálatnak néhány fontos, idevágó eredményét emeljük 
ki. 

A szerzők prospektív, direkt megfigyeléses vizsgálatot végeztek két kórházi fekvőbeteg-
osztályon. A vizsgálat célja a kórházi gyógyszerosztás folyamatához kapcsolódó 
gyógyszerelési hibák jelentőségének felmérése, a gyakorlatban előforduló hibatípusok 
azonosítása, a gyógyszerosztás gyakorlatának megfigyelése, a gyakorlatban jelen lévő 
kockázatok azonosítása volt a direkt megfigyeléses módszer segítségével. A vizsgálat során 
kizárásra kerültek a gyógyszerek elrendeléséhez kapcsolva azonosítható hibák. 

Gyógyszerosztással összefüggő gyógyszerelési hibaként definiáltak minden olyan eltérést, 
amely a kórházi osztályon érvényben lévő eljárásrendek, helyettesítési listák szerint az 
orvos által elrendelt és a beteg számára kiosztott gyógyszerkészítmények között fennáll. A 
megfigyeléses vizsgálatba az orális, transdermalis és egyéb adagolási módok kerültek be, 
kizárták a parenterális gyógyszerformákat a vizsgálatból. 
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A vizsgálat során azonosított hibatípusok az alábbiak voltak (1. táblázat): 

1. táblázat A vizsgálat során azonosított hibatípusok definíciói 

 

Gyógyszerelési hiba típusa Definíció

Nem az elrendelt hatóanyag mennyiséget tartalmazó 

gyógyszeradag

Előre formulált gyógyszerformák esetén (pl. tabletta, kapszula, 

drazsé), nem megfelelő hatáserősségű vagy számú tabletta 

alkalmazása

Nem az elrendelt hatóanyagot tartalmazó gyógyszeradag

Az elrendelt gyógyszerkészítmény nem az elrendelésnek 

megfelelő hatóanyagtartalmú készítménnyel került 

helyettesítésre. Érvényes helyettesítési lista van:  az elrendelt 

gyógyszer a helyettesítési listán megadott készítményekkel 

kiváltható. Érvényes helyettesítési lista nincs: az elrendelt 

gyógyszer a helyettesítése más azonos hatóanyagtartalmú 

(egyező ATC-kódú), hatáserősségű, gyógyszerfornájú 

készítménnyel elfogadható

Nem felezhető gyógyszerkészítmény felezése/eltörése

A készítményt eltörték, felezték, amikor ez az alkalmazási 

előírás/betegtájékoztató szerint ellenjavalt.

Elmaradt gyógyszeradag

Az elrendezésben szereplő gyógyszerdózis beadásának 

elmaradása. Ha a gyógyszer beadását meg sem kísérelték, abban 

az esetben figyelembe kell venni, amennyiben a dózis bevételét a 

beteg tagadta meg vagy nem kaphatta meg a gyógyszert pl. 

műtétek/vizsgálatok előtt, abban az esetben nem minősül 

hibának

Elrendelésben nem szereplő (többlet) gyógyszeradag

Az elrendelésben szereplő adagszámon felül beadott 

gyógyszeradag(pl. a gyógyszer leállítása után folytatott adagolás, 

napi egyszeri adagolás esetén beadott további adagok)

Nem az elrendelt összetételű gyógyszeradag

Kombinált készítmények esetében értelmezhető. A 

kombinációkban szereplő hatóanyagok vagy azok mennyisége 

nem felel meg az elrendelésnek

Dokumentáltan saját gyógyszer adagolása

Dokumentáltan, az elrendelésben rögzítetten a beteg 

kezelésében lévő gyógyszer ápoló által a kórházi készletből 

történő kiadagolása

Nem az elrendelt adagolási rend Az elrendelésben szereplő napi adagszámtól való eltérés
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A megfigyelt gyógyszeradagok közül a nem megfelelő gyógyszeradagok aránya (hibaarány) 
14,1% volt. 

Az észlelt hibatípusokat a közleményben a 2. táblázatban foglalták össze. A hibatípusok 
közül a behozott gyógyszereket érintők: behozott gyógyszer elmaradt osztása 16,4%-ban, 
dokumentáltan saját gyógyszer (vagyis behozott) adagolása 0,2%. 

 

2. táblázat A megfigyelt gyógyszerelési hibák száma, előfordulási aránya és 
megoszlása (hibák száma n=134, módosított hibalehetőségek száma m=803) 

 

A vizsgált osztályokon – ahogyan az a táblázatban is látható – a beteg kezelésében voltak a 
behozott gyógyszerek, a beteg saját maga adagolta, a lázlapon jelölték, hogy a beteg saját 
gyógyszerét szedi. Ennek ellenére a vizsgálat eredményei között kiemelik a szerzők, hogy 
32 gyógyszeradag esetén jelezték a gyógyszert osztó nővérek, hogy saját behozott 
gyógyszerről van szó, amelyek közül mindössze hét gyógyszeradag szerepelt a 
dokumentációban saját gyógyszerként!  

Megfigyelt hiba típusa Száma (n)

Előfordulás (%) a megfigyelés alatt 

azonosított valamennyi hiba 

százalékában (n=134)

Előfordulás (%) a módosított 

maximális hibalehetőségek 

százalékában (m=803)

Nem az elrendelt hatóanyag 

mennyiség 34 25,40% 4,20%

Nem felezhető készítmény 

felezése/osztása 33 24,60% 4,10%

Elmaradt gyógyszeradag behozott  

(saját) gyógyszer 

dokumentálatlansága miatt 22 16,40% 2,70%

Nem az elrendelt hatóanyagtartalom 19 14,20% 2,40%

Elmaradt gyógyszeradag (nem 

behozott gyógyszer) 13 9,70% 1,60%

Elrendelésben nem szereplő (többlet) 

gyógyszeradag 5 3,70% 0,60%

Nem az elrendelt összetétel 4 3,00% 0,50%

Dokumentáltan saját gyógyszer 

adagolása 2 1,50% 0,20%

Nem az elrendelt adagolásrend 2 1,50% 0,20%

Összesen: 134 100% 16,70%
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Az eredmények megbeszélésénél a szerzők az alábbi megállapításokat teszik a behozott 
gyógyszerekkel kapcsolatban: „Jelentős betegbiztonsági kockázatot észleltünk a betegek 
által behozott gyógyszerek dokumentálatlanságával és kezelésük szabályozatlanságával 
összefüggésben. A kórházban ápolt betegek gyógyszerellátására vonatkozó, hatályban lévő, 
ellentmondásos jogszabályokra való tekintettel és ezekre hivatkozva, a behozott 
gyógyszerek szabályozása nem történik meg a szolgáltatóknál. Ugyanakkor a jelenség 
ismert tény, és napi gyakorlati probléma. Tovább árnyalja a helyzetet a betegek által szedett 
egyéb szerek és készítmények (OTC gyógyszerek, vitaminok, étrend-kiegészítők, gyógyteák, 
gyógynövények) kérdése, amelyekről az ellátók nem minden esetben rendelkeznek 
információval. A betegek által behozott és saját kezelésükben lévő gyógyszerek 
dokumentálatlansága, a lázlapon egyértelmű jelölés nélkül az elrendelt gyógyszerek között 
való szerepeltetése, magában hordozza azt a veszélyt, hogy ezeket a készítményeket a 
gyógyszert osztó nővér is kiadagolja számukra, ami dupla gyógyszerdózist is jelenthet. Több 
esetben találtunk dokumentálatlanul a beteg kezelésében lévő antipszichotikumokat, 
altatókat és véralvadásgátló készítményeket, antiepileptikumokat, amelyek 
betegbiztonsági szempontból minden esetben nagy kockázatú készítményeknek 
minősülnek. Eredményeink is alátámasztják e kérdéskör szakmai szervezetek által szintén 
felvetett és szorgalmazott mihamarabbi rendezését, szabályozását, a jogszabályi 
ellentmondások feloldását.” 

A gyógyszerelési- és betegbiztonság javítása érdekében a vizsgálat eredményeit, az 
azonosított kockázatokat a szerzők tovább gondolásra érdemesnek tartják az ellátói 
gyakorlatokban.  

 

5.1.2 Behozott gyógyszerek - gyógyszeres terápia egyeztetés 
 

Szintén az Orvosi Hetilapban jelent meg „A gyógyszeres terápia egyeztetésének gyakorlata 
Magyarországon – bevezetési lehetőségek” című cikk 2014-ben, mely már a gyógyszerelési 
hibák csökkentésére keresi a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott, ám hazánkban még 
kevésbé elterjedt gyógyszeres terápia egyeztetést (medication reconciliation). [4] 

A gyógyszereléssel összefüggő információ helyes átadása szempontjából több kritikus 
esemény is azonosítható a gyógyszerelési folyamatban. Ezek közé sorolható a 
betegfelvétel, -áthelyezés és -elbocsátás.  

A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy egy szisztematikus irodalomkutatás eredménye 
szerint a kórházi felvételt követően a betegek közel kétharmadánál (!) volt azonosítható 
eltérés az otthonukban szedett gyógyszerek és a felvételkor elrendelt gyógyszerlista 
között. Az eltérések 19–75%-a nem volt szándékos, azaz az ellátók nem tudatosan 
módosítottak a gyógyszeres terápián, a különbségek 11–59%-a klinikailag jelentős 
hatásúnak volt értékelhető [11].  
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Hasonló arányokat találtak további vizsgálatok is: felvételkor és elbocsátáskor a betegek 
legalább 70%-ának gyógyszerelése tért el a korábban alkalmazottól. Az eltérések egy része 
abból fakadt, hogy a felvétel előtt vagy a kórházi terápia alatt szedett gyógyszerek nem 
mindegyike került megfelelően rögzítésre a beteg dokumentációjában. A gyógyszerek 
hiányos vagy eltérő dokumentációjából származó, nem megfelelő gyógyszerelés az esetek 
harmadánál okozhatott volna potenciális betegkárosodást.  

A betegfogadásokhoz, a szervezeti egységek vagy intézmények között történő 
betegátadásokhoz kapcsolódó probléma kezelésére az egyik lehetséges stratégia a 
gyógyszeres terápia egyeztetése (medication reconciliation) (2. ábra). 

2. ábra Gyógyszeres terápia egyeztetése akut ellátás során Forrás: [4] 
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5.1.3 Behozott gyógyszerek – gyógyszerelési hibák, egyéb közlések 
 

A hazai szakirodalomban nem, ám szóbeli közlésekben hallottunk olyan gyógyszerelési 
hibáról, mely nemkívánatos gyógyszerterápiás esemény kialakulásához vezetett, és ahol a 
hiba forrása a beteg által beszedett gyógyszer volt.  

A kórházba kerülő külföldi beteg ragaszkodott az általa rendszeresen szedett 
antidepresszáns tablettájához, magánál tartotta, saját maga adagolta. Az ellátás 3. napján 
pontszerű bevérzések jelentek meg a bőrén. A beteg részére a kórházban egy clopidogrel 
hatóanyagú tablettát osztottak, ezt otthonában is alkalmazta a bent fekvést megelőzően. A 
beteget ellátó nővér véletlenül fedezte fel, hogy a betegnek kiosztott clopidogrel tabletta 
és a beteg által behozott dobozban lévő „antidepresszáns tabletta” morfológiája 
megegyezik, vagyis a beteg tévedésből clopidogrelt tartott az antidepresszáns dobozban, 
így dupla dózisú véralvadásgátlót szedett be, ami a bevérzések kialakulásához vezetett. A 
duplikációs hiba megelőzhető lett volna, ha a behozott gyógyszert szakemberek ellenőrzik, 
esetleg a betegtől elveszik, és számára kiadagolják. 

 

5.2 Behozott gyógyszerek – termékminőségi szempontok 
 

5.2.1 Gyógyszerminőség 
 

A beteg által saját készletéből hozott készítményeket az osztály, vagy intézeti gyógyszertár 
készletébe felvenni nem lehet, mivel pontos beszerzése, minősége, tárolása, felbontása 
nem ismert. Különösen igaz ez akkor, ha a gyógyszert nem eredeti csomagolásban hozza 
be a beteg a kórházba. 

A helyes otthoni tárolás fontosságára idén nyáron a gyógyszertörzskönyvező hatóság is 
felhívta a lakosság figyelmét honlapján: 

„A gyógyszerek dobozán feltüntetett információk, és a minden gyógyszerkészítmény 
dobozában megtalálható betegtájékoztató informálja a beteget: egy-egy készítményt 
milyen körülmények között kell tárolni, meddig lehet felhasználni. A felhasználhatóság 
ideje (gyakran Felh.:/Exp. rövidítés után a dobozon) mindig a megadott hónap utolsó 
napjára vonatkozik. A forgalomba hozatali engedély jogosultjai, azaz a gyógyszercégek 
csak az előírt tárolási körülmények mellett, a felhasználhatósági időn belül vállalnak 
garanciát termékeik minőségéért. Fontos, hogy a betegek a gyógyszereiket mindig az 
eredeti dobozban tartsák, így szükség esetén azonnal „kéznél van” a tárolás körülményeit 
is tartalmazó betegtájékoztató. A gyógyszerek szavatosságát a tárolási körülmények is 
meghatározzák, ezért az OGYÉI arra kéri a lakosságot, minden esetben olvassák el és tartsák 
be a betegtájékoztatóban olvasható tárolási információkat!” „Ha bármilyen rendellenesség 
észlelhető a gyógyszerkészítményen – változik a színe, külleme, állaga, porlik, elfolyósodik, 
kifagy stb. – nem szabad felhasználni akkor sem, ha a megadott felhasználhatósági időn 
belül van! E jelenségek általában olyan minőségi változást jeleznek, ahol a hatás 
elmaradása, és/vagy nem kívánt hatás megjelenése lehet a következmény.” [12] 
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5.2.2 Internetes gyógyszervásárlás kockázatai 
 

Az internet térhódításával szabadon elérhetővé váltak a betegek és fogyasztók számára 
olyan termékek, így a gyógyszerek is, amelyek korábban kizárólag korlátozott hozzáféréssel, 
orvosi rendelésre voltak csak elérhetők. Ezeket a szereket a betegek szintén magukkal 
hozhatják a kórházba, és titkolt vagy nem titkolt módon beszedhetik. 

2010-ben Fittler András és szerzőtársai publikáltak felmérési eredményeket, melyekben az 
internetes gyógyszerrendelés helyzetét kívánták felmérni a gyógyszertárakba betérő, azaz 
az egészségügyi ellátást már igénybe vevő hazai betegek és fogyasztók körében. Öt magyar 
város kilenc gyógyszertárában 434, specifikusan a gyógyszer- és gyógyhatású készítmények 
termékkörre irányuló kérdőív segítségével gyűjtöttünk adatokat. Felmérésük alapján a 
válaszadók 6,2%-a rendelt már gyógyszert vagy gyógyhatású terméket interneten keresztül, 
és még legalább ugyanennyien tervezték ezt a közeljövőben. Interneten keresztül 
gyógyszert jellemzően a 30-49 év közöttiek, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a nők 
rendeltek. Többségük előtt nem volt ismert az ilyen módon forgalmazott és a 
gyógyszertárban kapható termékek közötti esetleges minőségi eltérés. Ezek az adatok arra 
figyelmeztetnek, hogy már a rutin-betegellátás során is fokozott figyelemmel kell lenni 
az ilyen módon beszerzett és szedett készítményekre. [13] 

2015. június 9-16 között a nemzetközi VIII. Pangea akció zajlott le, ami eddig a 
legeredményesebb hamis gyógyszer lefoglalást érte el. Ez egy önkéntes alapon szerveződő, 
az Interpol által irányított akció, amiben Magyarország immár az ötödik alkalommal vett 
részt. 115 ország 236 hatósága működött közre, ezáltal 81 millió dollár értékű, 20,7 millió 
adag hamis gyógyszert foglaltak le. Összesen 2414 weboldalt és 550 online hirdetést 
függesztettek fel, 429 nyomozás indult, 156 személyt pedig letartóztattak. A lefoglalt 
gyógyszerek javarészt vérnyomás-csökkentők, potencianövelők, táplálék-kiegészítők és 
daganatellenes szerek közül kerültek ki. A hatóságok nemcsak az összetevőkkel és a 
hatóanyagokkal kapcsolatban találtak problémákat, meghosszabbított lejárati időkkel is 
találkoztak, amelyek révén a lejárt gyógyszerek visszakerülhettek a hivatalos forgalmazási 
láncba. [14] 

Magyarország részéről az OGYÉI munkatársai 23 weboldalról rendeltek, ebből 13 érkezett 
meg. A termékek több mint 60 százalékában találtak valamilyen szintetikus 
gyógyszerhatóanyagot, s mivel a webtérben a potencianövelők a legkelendőbbek, nem 
véletlen, hogy a közismert kék tabletta hatóanyagát, a szildenafilt használják előszeretettel 
a hamisítványokban is. De találtak szildenafilt étrend-kiegészítőben is. Van, amikor azonban 
nem a más, illetve a több hatóanyag, hanem azok részleges hiánya okoz gondot, mint 
például annál az izomnövelőnél, amelyben az ígért háromféle hormon közül mindössze egy 
volt a készítményben. 

Mint kiderült, saját hatáskörben is vizsgálták az OÉTI által korábban regisztrált étrend-
kiegészítőket, s közöttük is találtak olyanokat, amelyek gyógyszer-hatóanyagot 
tartalmaztak.  

A hamis és az illegális gyógyszerek alkalmazása azért veszélyes, mert sem a minőségük, 
sem a hatásuk, sem a gyártási körülményeik nem ismertek. 
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Az Európai Bizottság egy korábbi jelentése a hamis gyógyszerek miatti kezelések költségét 
2020-ig évi 22 milliárd euróra, míg az azonnali beavatkozások árát 1,1 milliárdra teszi. Az 
USA-ban működő, online patikákat figyelő adatbázis szerint 35 ezer aktív webpatika közül 
alig 1 százalék működik legálisan. Magyarországon az utóbbi öt évben 12 százalék fölé 
emelkedett a magukat internetes patikából kiszolgálók száma. [14] 
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5.3 Mit és miért hoznak be a betegek vagy hozzátartozóik gyógyszert a 
kórházba? 

 

5.3.1 Milyen gyógyszereket, egyéb készítményeket hoznak be a betegek a 
kórházba? 

 

A 3. táblázatban összefoglaltuk, milyen készítményeket hoznak be a betegek a kórházba, 
melyek a gyógyszeres terápia részét képezik, vagy interakcióba léphetnek a kórházi 
gyógyszeres terápiával. 

 

3. táblázat: Behozott gyógyszerek, egyéb készítmények főbb típusai 

[saját összeállítás] 
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5.3.2 Miért hoznak be gyógyszereket a betegek a kórházba? 
 

A behozott készítmények fajtáin túl összegeztük azt is, hogy a behozott gyógyszerek 
megjelenését a kórházakban milyen környezeti tényezők befolyásolják (3. ábra). A jogi 
szabályozás kérdéskörével ebben a fejezetben nem foglalkozunk, azt a jogszabályi háttérre 
vonatkozó helyzetértékelés tartalmazza. 

 

3. ábra Behozott gyógyszerek megjelenését befolyásoló környezeti tényezők 
[saját összeállítás] 
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5.3.2.1. Beteg szempontjai 

 
A betegek szempontjait munkacsoport ötletbörze alapján összegeztük. 

 Tervezett kórházi kezelésekor (pl. műtét, rehabilitáció) azért hozza be a beteg a 
gyógyszereit, hogy azt szakember átnézze.  

 Elővigyázatosságból, a biztonság kedvéért 1 napi adagot behoznak a gyógyszereikből, mert 
nem tudják, hogy a kórházban hogyan lesz gyógyszerük.  

 A beteg ragaszkodik az általa megszokott gyógyszerhez, a gyógyintézetben viszont – esetleg 
ugyanolyan hatóanyag tartalmú, de más nevű készítmény áll rendelkezésre. A beteg 
jogszabály által biztosított lehetősége, hogy az általa megszokott, meghatározott 
fantázianevű gyógyszerét alkalmazza (Eb tv. 23. § f.,) nem kényszeríthető arra, hogy az 
eddig használt gyógyszert, azonos hatóanyagú, de más védett nevű készítménnyel váltsa 
fel (helyettesítés) kórházban tartózkodásának idejére. Tapasztalat szerint a betegek 
jelentős része ezt nem is fogadja el.  

 A korszerű terápia részét képező, egy tablettában/kapszulában többféle hatóanyagot 
tartalmazó kombinációs készítmények megkönnyítik a beteg számára a gyógyszerbevételt. 
Ha a kombinációs készítmény nem alaplistás, nem elérhető a fekvőbeteg-gyógyintézetben, 
a beteg nem feltétlenül fogadja el, hogy 2-3 tablettát/kapszulát vegyen be. 

 A beteg olyan készítményeket alkalmaz otthonában, melyek pl. osztatlan gyógyszerformák, 
inhalációs készítmények, szemcseppek, inzulinok. Az ilyen jellegű készítményeket 
személyre szólóan kell(ene) biztosítani számára az ellátás során. 

 A kórházban ápolt betegek célirányos terápiáját nem képező egyéb készítmények 
(vitaminok, hormonkészítmények stb.), amelyek használatát a beteg a kórházi tartózkodás 
idejére nem kívánja megszakítani. 

 Ugyanakkor az is ismert tény és napi gyakorlati probléma kórházainkban, hogy a kezelt 
betegek számos egyéb szert vagy készítményt szednek (OTC, gyógyhatású termékek, 
gyógynövények, étrend-kiegészítők), és erről többnyire nem is tájékoztatják a 
gyógyításukban résztvevő szakembereket.  

 Ha a beteg a kezelőorvosok által előírt terápiákat nem az előírás szerint szedte (non-
compliance), „válogatva” váltotta ki a gyógyszereit, vagy nem úgy adagolta, ahogy elő volt 
írva, ragaszkodhat ahhoz, hogy ezeket saját kezelésben tartsa és továbbra is maga adagolja. 

 A betegjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítésére hivatott Integrált 
Jogvédelmi Szolgálat munkacsoportunk egyik tagjának telefonos megkeresésére azt a 
felvilágosítást adta, hogy a behozott gyógyszerek kérdését panaszként hivatalosan nem 
vetették fel a betegek a Szolgálatnak, de észrevételként megfogalmazódott, hogy a kórház 
nem tud minden gyógyszerkészítményt biztosítani. 



20 

 

 

5.3.2.2. Kórház szempontjai 
 

A kórházat a 3. ábrán mint egy egységet tüntettük fel, ám ez korántsem jelenti azt, hogy a 
behozott gyógyszerek vonatkozásában egységes álláspontot képviselnek egyes részlegei, 
illetve egészségügyi dolgozói. A betegágy mellett dolgozó kórházi szakdolgozók, ha 
véleményüket megkérdezik, általában megjegyzik, hogy egy intézményen belül is eltérően 
kezelik a behozott gyógyszereket osztályvezető főorvostól vagy klinikavezetőtől függően. A 
kórház szempontjait munkacsoport ötletbörze alapján összegeztük. Az eltérő attitűdök 
részletesebb bemutatására az 5.4 fejezetben kerül sor.  
 

A kórházakban az alábbi szempontok indokolhatják a behozott gyógyszerek megjelenését: 

 A kórházi orvosok még tervezett kórházi felvétel esetén sem kapnak az esetek többségében 
olyan terápiás listát, amely egyértelműen tartalmazza a beteg által otthonában szedett 
gyógyszereket. Emiatt még abban az esetben is, ha a beteg vagy a hozzátartozó felsorolja, 
milyen készítményeket szed – és ezeket a kórház biztosítaná számára az ellátás során -, 
biztonságosabbnak tartják, ha a beteg a gyógyszereit/gyógyszeres dobozait behozza, és 
bemutatja a kezelőorvosának. 

 Kórházi osztályokon a betegeket, a felvételt indokló betegségnek megfelelően, 
célirányosan kezelik, azonban különösen a rövid ápolási idejű, és/vagy sebészeti jellegű 
ellátások során a társult betegségek kezelésére használt gyógyszerek a kórház részéről 
nem, vagy nem megfelelő időben biztosíthatók.  

 További problémát jelent, hogy a különböző ellátási szinteknek megfelelően, és a kórház 
profiljától függően az egyes kórházakban nem áll rendelkezésre folyamatosan valamennyi 
betegség gyógyszeres terápiájához a megfelel. gyógyszerválaszték (pl. pszichiátriai, 
onkológiai stb. szerek).  

 A kórházak meghatározó része alaplista szerint tartja készletben, illetve rendeli 
gyógyszereit. Az ettől eltérő készítményeket a fekvőbeteg-ellátásban részesülő részére új 
megrendeléssel tudja beszerezni. A megrendelések teljesítésének időpontját számos 
tényező befolyásolja. A beszerzés a betegfelvétel napjától, időpontjától, az intézeti 
gyógyszertár szolgálati idejétől, a nagykereskedő rendelés teljesítési határidejétől függően 
változó időtartamban megvalósítható (általában 4 óra-90 óra között). Erre az időre a beteg 
gyógyszerrel ellátatlan maradhat(na).  

 Az átlagos ápolási idő rövidülése az előbb jelzett problémát tovább fokozza (mire a 
gyógyszer megérkezik, a beteg már (majdnem) távozik. 

 A kórházi gyógyszerkészletek értéke folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, így 
különösen nehezen megoldható a nagyértékű, ám ritkán szükséges gyógyszerek folyamatos 
készletben tartása. Ha egy beteg részére rendelnek a kórházak egy doboz gyógyszert, 
előfordulhat, hogy a doboz túlnyomó része megmarad, és ha a lejárati időn belül másik 
beteg nem kapja a gyógyszert, a maradék mennyiséget selejteznie kell a gyógyszertárnak. 

 Tovább árnyalja a képet, hogy az utóbbi években „megszokott” gyógyszerhiányok 
jelentkezésekor előfordulhat, hogy valamely gyógyszert a kórház beszerezni nem tud, 
viszont a beteg még rendelkezik saját készletekkel. 

 A beteg által szedett készítmény olyan speciális finanszírozási csoportba tartozik, mely 
lehetetlenné vagy szinte lehetetlenné teszi a kórház számára a gyógyszerbeszerzést. Így 
például tételesen finanszírozott, egyedi méltányosság alapján finanszírozott a beteg 
számára, orphan drug stb. 
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 Nem megkerülhető, hogy azzal is szembesüljünk, a behozott/behozatott gyógyszerek 
feltüntetése a jelenlegi formátumú lázlapon (4. ábra) zavart okozhatnak a gyógyszerelés 
során, nem egyértelmű, mit kell a nővérnek gyógyszerelnie, és mit nem. 

 
4. ábra – Kórházi beteg lázlapjának fotói saját gyógyszerek feltüntetésével 

(forrásmegjelölés nélkül) 
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 Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 2017. november 1-jei indulását 
követően a betegek gyógyszeres terápiájának adataihoz az egészségügyi szolgáltatók – 
amennyiben ezt a beteg nem korlátozza – hozzá fognak férni. Azt, hogy ez a lehetőség 
mennyiben és hogyan befolyásolja a kórházba behozott gyógyszerek problémakörét, 
jelen helyzetértékelés megírásakor még nem tudjuk felmérni.  

 

5.3.2.3. Háziorvos szempontjai 

 
A háziorvos szempontjait a munkacsoport háziorvos tagjával folytatott interjú alapján 
összegeztük. 

 

 A háziorvosok a beteg megszakításmentes gyógyszeres terápiájának biztosítékát látják 
abban, ha a beteg beviszi otthonában alkalmazott gyógyszereit. Így a kórházban 
egyértelműen tisztázható, hogy melyik gyógyszert, milyen hatáserősségben, milyen napi 
adagolással alkalmazta, és ez a gyógyszerszedés betegségét hogyan befolyásolta.  

 Célszerűnek látják, hogy a beteg által otthonában használt gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítményeket, természetgyógyászati készítményeket, homeopátiás 
készítményeket is láthassa a kezelőorvos, ezen készítmények használata is befolyásolhatja 
a betegséget, a beteg állapotát, kölcsönhatás alakulhat ki ezen szerek és a gyógyszerek 
között. 

 Felhívják a beteg figyelmét arra, hogy kezelőorvosának mondja el /mutassa be, hogy 
használt-e kórházi felvételét megelőzően gyógyszertárban szabadon kapható 
gyógyszereket (OTC, pl. NSAID, vitaminkészítmények stb.) és arról is, hogy ezen 
készítményeket milyen mennyiségben, mennyi ideig használta.  

 Amennyiben olyan speciális gyógyszereket használ a beteg, amit csak meghatározott 
szakterületek szakorvosai írhatnak fel, kiemelt támogatással, úgy kívánatosnak tartják, hogy 
a beteg azokat a kórházi osztály kezelőorvosa számára átadja, így annak adagolását a 
kórházi osztály végezze a beteg kórházi kezelése során. (Tisztázandó, hogy a betegtől átvett 
gyógyszerről, annak mennyiségéről a kezelőorvos a beteg dokumentációjában tesz 
feljegyzést, vagy erről a beteg számára átvételi bizonylatot ad.) A kórházi elbocsátás 
alkalmával a fel nem használt gyógyszermennyiséget a beteg számára vissza kell adni.  

 A beteg háziorvosának lehetősége van arra, hogy a beteg számára időszakosan, de terápia 
módosítás alkalmával minden alkalommal „Gyógyszeres terápiás lapot” készítsen (5. ábra), 
amit a beteg számára átad. Ez tartalmazza az orvosok által javasolt, a beteg által alkalmazott 
gyógyszereket, napi adagolás és hatáserősség feltüntetésével, kiadás dátumával. 
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5. ábra Terápiás lap háziorvosi szoftverben 

 
 

5.3.2.4. Finanszírozási szempontok 
 

A finanszírozási szempontok pontos bemutatásához ismerni kell a fekvőbeteg szakellátás 
jelenlegi rendszerét, illetve azt, hogy a finanszírozási gyakorlat milyen hatással van a 
kórházszektor gyógyszerbeszerzéseinek alakulására, az ellátásban részesülő betegek 
részére biztosítandó gyógyszerek forrásainak fedezetére.  

Mint azt a jogszabályi háttérre vonatkozó helyzetértékelésben bemutattuk, a kórházaknak 
kell fekvőbeteg-ellátásban részesülő betegeik részére a gyógykezeléséhez szükséges 
gyógyszert teljes körűen biztosítani. Ennek fedezete elvileg a finanszírozási rendszerbe 
került beépítésre. 

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről 
szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet előírja: „a biztosított a fekvőbeteg-gyógyintézet 
orvosa által rendelt valamennyi gyógyszerre térítésmentesen jogosult arra az 
időtartamra, amíg betegségének megállapítása vagy gyógykezelése, illetve 
rehabilitációja vagy ápolása, továbbá szülészeti ellátása céljából fekvőbeteg-
gyógyintézetben tartózkodik, illetve mindezek hiányában is az első orvosi ellátás 
keretében, amennyiben egészségi állapota a járóbeteg-ellátása során vagy otthonában 
az azonnali ellátását indokolja.” 

Magyarországon a jelenlegi teljesítményelvű finanszírozás 1993-ban került kidolgozásra és 
bevezetésre. A rendszer alapvető célja, hogy a kórházakat egyfajta költséghatékonyságra 
ösztönözze, az ellátás során keletkezett költségek növekedési ütemét csökkentse.  
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Aktív fekvőbeteg szakellátás esetében ez a DRG (Diagnosis related groups) rendszer 
adaptálását jelentette a magyar egészségügybe Homogén Betegség Csoportok (HBCs) 
néven.  

Egy kórházi eset ellátása után járó finanszírozási díj a HBCs súlyszám és az aktuális súlyszám 
forintérték (2017 novemberében 185 000 Ft) szorzata. Az alapdíjakat a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján – havi frissítéssel – közzéteszi. 

A kórházak bevételét azonban a finanszírozó felső korláttal, teljesítmény volumen korláttal 
(TVK) látta el. Ennek lényege, hogy a fenti elv szerinti bevétel csak az intézményi TVK 
határáig biztosított. 100% és 103,99% között a teljesítmény a súlyszám forint értékének 
25%-val (2017. novemberében 46 250 Ft) kerül elszámolásra. A TVK 104% feletti 
teljesítmény után járó teljesítmény finanszírozás pedig nulla forinttal kerül kifizetésre.  

A HBCs szerinti finanszírozás lényege, hogy a hasonló költséget jelentő ellátásokat átlagos 
költségen finanszírozza a biztosító. Az ellátásokért kapott súlyszám tehát nem más, mint 
egyféle arányszám, ami leírja, hogy a különböző ellátások költségei egymáshoz hogyan 
viszonyulnak. A rendszer azonos feltételekkel finanszírozza az egyes betegségek / 
betegségcsoportok ellátását, függetlenül a beteg állapotától, a beteg ellátása során 
keletkező egyedi / többlet költségektől.   

Az esetosztályozási rendszer tehát egyrészt az átlagos ráfordítás alapján, másrészt a 
betegségek orvos-szakmai kezelési igényei (diagnózis, ápolási igény, kor) szerint határoz 
meg csoportokat, és ezekhez az átlagos és szükséges ráfordítások alapján pénzösszegeket 
(súlyszámokat) rendel.  

Az orvosszakmai ellátás pontos meghatározásához a csoportba sorolás alapját jelentő 
fődiagnózis meghatározásán túl fel kell tüntetni azon beavatkozások körét, melyek orvosi 
szempontból kiemelt jelentőségűek voltak. A megadott adatokkal történik meg az eset 
besorolása, amely arra irányul, hogy az ellátás összes jellemzőjének ismeretében, az ellátás 
jellegét figyelembe véve, a szakmai szempontból meghatározható súlyszám kerüljön 
elszámolásra.  

Aktív fekvőbeteg szakellátás esetében a besorolási szabályokat a gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI 
rendelet, valamint az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén 
betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II.28.) 
NEFMI rendelet szabályozza.  

Az ismertetett besorolási tényezőkön túl egyéb, jelentős gyógyszerköltséget eredményező 
tényezők is jelen vannak az ellátás során. Ezek a megbetegedések (társult betegségek) az 
ellátást indokoló fő diagnózissal egy időben, vagy az adott ellátást megelőzően 
jelentkeztek, és közöttük ok-okozati kapcsolat az ellátás alatt nem áll fenn. Amennyiben a 
társult betegségeket is kezeljük az ellátás során, akkor legalább egy releváns vizsgálatot el 
kell végezni, vagy rendelkezni kell a diagnózisra vonatkozó, más orvosi szolgálat által igazolt 
érvényes dokumentummal. A társult betegséget a fekvőbeteg-ellátás során kezelni kell 
függetlenül attól, hogy az hatással van-e a besorolásra vagy sem. A kezelés költsége a 
jelenlegi jogi szabályozás értelmében szintén a fekvőbeteg szakellátó feladata.  
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Hasonló finanszírozási kérdés a sürgősségi betegellátás során alkalmazott gyógyszeres 
kezelés költségeinek meghatározása. A betegek döntően járóbeteg szakellátásban 
keretében kerülnek ellátásra, viszont a gyógyszerek alkalmazásának költsége a kórházat 
terheli. A sürgősségi ellátás első óráiban jelentős gyógyszerfelhasználást jelentő ellátások 
történnek, melyeket követően a beteg vagy otthonába bocsájtható (járóbeteg 
szakellátásban történő finanszírozás) vagy osztályos felvételre kerül, melyet követően a 
sürgősségi ellátásért csak a fekvőbeteg szakellátás során meghatározott súlyszám 
finanszírozást kapja meg az intézmény.  

A HBCs alkalmazásának egyik fontos kérdése a homogén csoportok költségstruktúrájának 
meghatározása. Kezdetben 64 elemű költségtáblában, majd 2004-től 50 elemű súlyszám 
tömbben került meghatározásra azon költségek köre, melyeket 1-1 HBCs tartalmaz. Ennek 
főbb elemei a következők: 

1. Gyógyszerköltség, a beteg részére az osztályos ellátás során alkalmazott gyógyszerek 

2. Diagnosztikus és terápiás költségek: tételes felméréssel meghatározott költségek, 
melyek tartalmazzák a beavatkozás során alkalmazott gyógyszereket is.  

3. Osztályos orvosi tevékenység költsége 

4. Osztályos ápolási tevékenység költsége 

5. Hotel költségek: általános (élelmezés, fűtés, világítás, takarítás) rezsi költségek azon 
része, amely a hotel szolgálathoz kapcsolódik. 
 

Jelenleg a súlyszámtömb egyes költségelemei – az elmaradt átfogó kódkarbantartás miatt 
- nem fedezik az ellátás során keletkező költségeket, a ráfordítás költsége sok esetben 
magasabb, mint a súlyszám alapján meghatározott díj.  

Krónikus fekvőbeteg szakellátás alatt az ápolási tevékenység, a krónikus ellátás, 
rehabilitációs ellátás, hospice ellátás és több magas költséget jelentő krónikus ellátás 
biztosítását értjük. A finanszírozás alapja az ápolási nap. Az osztály ágyszáma és a 
tárgyhónap napjai számának szorzatával meghatározott ápolási nap számolható el, amely 
korrigálható az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.) Korm. rendeletben 
meghatározott szakmai szorzókkal.  

Krónikus ellátásban többnyire idős, több szövődménnyel és kísérő betegséggel rendelkező 
betegek ellátása történik. Az ellátás ideje hosszú, heteken, hónapokon keresztül tart. Ez 
alatt a fekvőbeteg szakellátónak biztosítania kell valamennyi alkalmazandó szakmai 
anyagot és gyógyszert.  

A beteg által behozott gyógyszerek finanszírozásának vizsgálatához fontos elemezni azt, 
hogy a fekvőbeteg szakellátó intézmények milyen forrásból, milyen támogatással tudják 
biztosítani a szükséges gyógyszereket.  
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A kórházi ellátások során alkalmazandó készítmények legfőbb forrása a HBCs súlyszám 
alapján meghatározott finanszírozás, amely fedezetet kell, hogy biztosítson valamennyi 
költségre, közte a gyógyszerköltségre is. Fekvőbeteg ellátási körbe tartozik a nagyértékű, 
tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének finanszírozása, melyeket 2008 februárjától 
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről a 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A melléklete tartalmazza. Lehetőség van továbbá egyedi 
méltányossági alapon finanszírozott, indikáción túli ellátások, illetve nem befogadott 
ellátások gyógyszereinek igénylésére, továbbá külön keretes készítmények beszerzésére, 
melyek biztosítása természetben történik. 

A felsoroltakon túl fekvőbeteg-szakellátásban vizsgálati gyógyszerek, adomány 
gyógyszerek, orvosi minta gyógyszerek, ritka betegségek gyógyszerei érhetőek el.  

Jelentős költségű ellátások esetében extrafinanszírozásra is lehetőség van külön 
költségkimutatás alapján. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló  43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 45. 
§ (1) bekezdése kimondja, hogy az előre nem tervezhető, rendkívüli, illetve egyedi eset a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatójának döntése alapján, bármely az 
ellátásra szakmailag alkalmas szolgáltatónak – az esetre vonatkozó külön szerződés nélkül 
– finanszírozható.  

Az extrafinanszírozás gyógyszerköltségekre is igényelhető, azonban csak az alábbi feltételek 
teljesülése esetén: 

Az egészségügyi szolgáltatónak a kérelmét a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályára kell 
beküldenie az ellátás befejezését követő 60 napon belül, abban az esetben, amennyiben a 
betegellátás költsége a finanszírozott HBCs díj ötszörösét meghaladja. (43/1999. (III.3.) 
Kormányrendelet 45. § (2) bekezdés). [15] 

Fekvőbeteg szakellátás HBCs súlyszámai a gyógyszerköltségeket eltérő arányban 
tartalmazzák (6. ábra). A HBCs törzs 726 HBCs-je közül 44 egyáltalán nem tartalmaz 
gyógyszert, a további 682 arányai eltérő mértékűek.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40568.267128
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40568.267128
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40568.267128
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6. ábra HBCS-k közvetlen gyógyszerköltség aránya* [16] 

 
*Az ábra nem tartalmazza azokat a főcsoportokat, ahol nem került meghatározásra közvetlen gyógyszerköltség.  

 
 
Azon HBCS-k esetében, ahol az alkalmazott gyógyszer nem besorolási tényező, ott kizárólag 
felmérésre alapozva (esetszintű gyógyszerköltségek gyűjtése) lenne lehetőség a 
költségeket meghatározni úgy, hogy a meghatározás során a társult betegségek miatti 
ellátások ráfordításait is figyelembe kellene venni.  

Abban az esetben, ha a gyógyszer besorolási tényező, az alkalmazott orvosszakmai és 
finanszírozási protokollok figyelembe vétele szükséges a költségek pontos 
meghatározásához.  

A HBCs rendszeres frissítéséhez, a költségek kontrolljához megfelelő input adatokra (ár, 
mennyiség) van szükség, melyek azonban nem állnak jelenleg aktualizált formában 
rendelkezésre. 

A jelenlegi kódkarbantartási gyakorlat mellett a rendszer nem képes az új technológiák 
befogadásának kezelésére, a terápiás protokollok változásainak követésére (pl. 
generikumok piacra kerülése vagy új, innovatív készítmények bekerülése.  

Annak érdekében, hogy egy – egy HBCs teljes költségigényét meg lehessen határozni, illetve 
a már meghatározott értékeket aktualizálni lehessen fontos a HBCs költségtartalmának 
időről – időre történő felülvizsgálata. 1999/2000 óta nem volt átfogó díjparaméter 
karbantartás, ugyan 2008-ban volt egy részleges, vizsgálatra alapozott módosítás, amely 
azonban nem zárult értékelhető eredménnyel. A legutóbb történt HBCs revízió pedig csak 
az ágazati béremelés finanszírozási rendszerbe történő beépítését szolgálta, a beépítéssel 
párhuzamosan a csoportok költségszerkezetében lényegi módosítás nem történt. Emiatt a 
jelenlegi HBCs súlyszámtömb nem alkalmas arra, hogy az intézmények 
gyógyszergazdálkodáshoz kiindulási alapot biztosítson. 
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5.3.2.5. Minőségirányítási szempontok 
 

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről „A minőségügyi rendszer” fejezetben 
megfogalmazza azokat az elvárásokat, melyeknek a fekvőbetegek gyógyszerellátása során 
– beleértve a behozott gyógyszereket, egyéb alkalmazott készítményeket is – 
érvényesülniük kellene:   

„119. §(1) A minőségügyi rendszer célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének 
biztosítása. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése érdekében a minőségügyi rendszer 
magában foglalja a minőségi követelmények meghatározását, ezek teljesítésének nyomon 
követését, ellenőrzését, értékelését, akkreditálását, illetve tanúsítását és a folyamatos 
minőségfejlesztést. 

(3) Az egészségügyi szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltétele, hogy 

a) azt kizárólag jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező 
szolgáltató nyújtsa; 

b) az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, 
így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai 
irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi 
közlésekre vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások; 

c) az egyén számára 

ca) egészségi állapotában az elérhető legnagyobb tényleges állapotjavulást eredményezze, 

cb) lehetővé tegye a betegjogok érvényesülését, 

d) a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan 
nyújtható legyen; 

e) biztonságos legyen mind a betegek, mind az ellátásban közreműködők részére. 

120. § Az egészségügyi szolgáltatások minőségét és minőségfejlesztését az egészségügyi 
szolgáltató minőségfejlesztési és ellenőrzési rendszere (a továbbiakban: belső minőségügyi 
rendszer), a hatósági szakfelügyeletet ellátó szerv, a szakmai munka minőségértékelését 
végző szerv, az egészségügyi szolgáltatások akkreditációja és a megfelelőség-tanúsítás (a 
továbbiakban: külső minőségügyi rendszer) biztosítja.” [17]. 
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A fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó standardok, módszertanok közül az alábbiakban 
fogalmaznak meg behozott gyógyszerekkel kapcsolatos szabályokat:  

 Az Európai Kórházi Gyógyszerészeti Szövetség (European Association of Hospital 
Pharmacists, EAHP) 2014-ben fogadta el a Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalását 
(European Statements of Hospital Pharmacy, továbbiakban: Állásfoglalás). Az állásfoglalás 
olyan, közös egyetértéssel kialakított célokat fogalmaz meg, melyeket valamennyi európai 
egészségügyi ellátórendszernek el kellene érnie a kórházi gyógyszerészeti szolgáltatások 
nyújtása terén. Az Állásfoglalás módszeres konzultációs folyamat végeredménye, melybe a 
Kórházi Gyógyszerészek Európai Szövetsége (European Association of Hospital Pharmacists, 
EAHP) nemcsak 34 tagszervezetét, hanem 34 betegjogi szervezetet, illetve más 
egészségügyi szakterületek szervezeteit is bevonta. Az állásfoglalást a magyar tagszervezet, 
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (MGYT-
KGYSZ) is elfogadta, és céljaival egyetért. Ez az állásfoglalás a 2.7 pontban foglalkozik a 
behozott gyógyszerek kérdéskörével: „A kórházi gyógyszerésznek részt kell vennie a 
betegek által a kórházba behozott gyógyszerek felhasználására vonatkozó eljárások 
kidolgozásában.” [18] 

 
 Magyar Egészségügyi ellátási standardok (MEES) a behozott gyógyszereket az 
alábbi pontokon említi:  

„F.BEGY.14.3.2. standard A hatályos jogszabályok szerinti eljárások szabályozzák az 
egészségügyi szolgáltató szervezetben a betegek által történő gyógyszerbevitelt/ 
gyógyszerelést, és az elbocsátáskor történő gyógyszerkiadást. (BLL.7.3.2.) 

F.BEGY.14.3.2. standard magyarázata: Az egészségügyi ellátás része az ellenőrzött 
gyógyszerfelhasználás, ezért a nem engedélyezett úton történő beszerzést mindenképpen 
kerülni kell. Vonatkozik ez a beteg által behozott/ felajánlott, valamint a karitatív célú 
adományokra és ingyenes orvosi mintákra is. A gyógyszerhasználat felügyeletéhez azon 
gyógyszerek használatát is ismerni kell, amelyeket nem az egészségügyi szolgáltató 
szervezetben írnak fel vagy rendelnek. Az egészségügyi szolgáltató szervezet a következő 
esetekben járulhat hozzá olyan gyógyszer használatához, amit nem a gyógyszertár 
szerzett be: 

– A gyógyszert a beteg részére egyedi import útján szerezték be.  
– A gyógyszert a beteg részére személyre szólóan egyedileg készítették. 
– A gyógyszer adagolásának biztonságát veszélyezteti, ha a beteg nem a saját 

gyógyszerét használja. 
– A beteg speciális betegségének gyógyszeres terápiájára az egészségügyi 

szolgáltató szervezet nincs felkészülve.  

A fenti esetekben az egészségügyi szolgáltató szervezetbe hozott gyógyszereket a beteg 
kezelőorvosa ismeri, az egészségügyi személyzet kezelésében tartja, és bejegyzik a 
betegdokumentációba.  

F.BEGY.14.3.2. standard felülvizsgálati szempontjai 
1. Szabályok és eljárások irányítják a beteg által vagy a beteg számára az egészségügyi 
szolgáltató szervezetbe kívülről behozott gyógyszerek felhasználását, nyomon követését és 
dokumentációját.  

3. A szabályok és eljárások megvalósulnak.” [19] 
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  EMMI közlemény Fekvő- és járóbeteg ellátás standardjairól legfrissebb, 
2019.09.01-ig hatályos verziója a 4.4 pontban, a „Biztonságos gyógyszerelés a fekvőbetegek 
ellátásában” szakaszban említi a fekvőbeteg-gyógyintézetekbe beteg által behozott 
gyógyszereket: 
„Sz.2.: Az egészségügyi szolgáltató szabályozza a gyógyszerelés rendjét. A szabályozás 
meghatározza:…A gyógyszerekhez való hozzáférés rendjét, beleértve az otthonról behozott 
saját gyógyszerek kezelését is.” 

„M.4.: A beteg által behozott gyógyszerek azonosítása és kezelése szabályozottan történik, 
tárolásuk során illetéktelen hozzáféréstől védettek.” [20] 

 

 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZI-OGYI) módszertani levele OGYI-P-
67-2008/2012 Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadásról  

 

„A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás, a kórházi, klinikai gyógyszerész osztályos 
tevékenysége, a betegközpontú gyógyszerészi szolgálat alapvető eleme, amellyel a betegek 
egyéni gyógyszeres terápiájának optimalizását segíti elő.  A betegágy melletti tanácsadás 
lényegében individualizált, független, komplex gyógyszer információ, amelynek 
célcsoportjai részben a beteg (és/vagy hozzátartozója), részben a gyógyszert rendelő orvos 
és a beteg ápolásában résztvevő egészségügyi szakdolgozók.   A tanácsadás körébe tartozó 
tevékenységek:  

  

a/ A beteg vonatkozásában:    

− gyógyszerelési „történet”, anamnézis felvétele, az esetleges gyógyszerelési problémák 
dokumentálása;  

− régi és új gyógyszerek alkalmazására vonatkozó tájékoztatás az intézeti tartózkodás 
idején  

− az ápoló személyzettel való együttműködésben;  

− hazabocsátási tanácsok; otthoni gyógyszerelésre vonatkozó utasítások (közvetlenül a 
betegnek és/vagy a hozzátartozónak−gondozónak); 

A beteg állapotának és értelmi szükségletének megfelelően a felvételkor rögzített 
gyógyszeres terápia átbeszélése, tájékozódás a beteg általános állapotáról, pl.: 
együttműködő-e a beteg, láthatóan megértette-e a kezelést; ha hárítja a gyógyszerelésről 
történő megbeszélést, adjon hárító nyilatkozatot a beteg.  Abban az esetben, ha a beteg 
nem igényli a tájékoztatást, lemondását aláírásával hitelesítse (dátummal, tanúval). (v.ö.14. 
§ (1) A cselekvőképes beteg a tájékoztatásáról lemondhat, kivéve, ha betegsége 
természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse.) 
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A kórházba felvett beteg gyógyszerelésének rögzítése anamnézis lapon a 
betegdokumentációban  

- Bizonytalan pontok tisztázása a beteggel vagy hozzátartozójával/gondozójával. 

- Korábban bent fekvő betegeknél a betegdokumentáció áttekintése a rendelt gyógyszerek 
és a korábban szedett gyógyszerek kapcsolatának tisztázása.  

- A folyamatosan szedett gyógyszerek alkalmazásának áttekintése, a szükséges tanácsadás 
a beteg és nővér részére. 

Írásos tájékoztatás az intézeti gyógyszerellátás rendjéről, különös tekintettel a 
helyettesítésekre.” [5] 

 

A módszertani levél mellékletei „Anamnézis lap”, illetve a beteg részére átadandó 
„Tájékoztató az intézeti gyógyszerellátásról” nyomtatványok mintáit is tartalmazzák. 

 

5.3.2.6. Jogi szempontok 

 

A jogi szabályozás kérdéskörét a jogszabályi háttérre vonatkozó helyzetértékelés 
tartalmazza. 
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5.4. A kórházba bevitt gyógyszerek felhasználási gyakorlatának hazai 
áttekintése és az alkalmazás kapcsán jelentkező attitűdök 

 

A jogszabályi háttér rendezetlensége - elsősorban a jogszabályi tiltás - miatt a kórházba a 
betegek által bevitt gyógyszerek kezeléséről és használatáról átfogó, országos tanulmány 
nem készült.  

Csontos Diána 2014-ben publikált a felméréséről [21], melyben azt vizsgálta, hogyan 
vélekedik a kórházi gyógyszerész, a nővér és a beteg a behozott gyógyszerek 
kapcsán felmerülő kérdésekről. 2014-ben 36 főgyógyszerésznek (megyei intézményekbe és 
néhány vidéki és fővárosi kórházba) lett kiküldve a kérdőív (Melléklet 1.), a válaszarány 72% 
volt, azaz 26-an töltötték ki. A 2014-es felmérés során egy adott kórházban minden főnővér 
(az intenzív és sürgősségi osztály kivételével 15 osztályon) anonim kérdőívet kapott 
(Melléklet 2.), melyet 14-en ki is töltöttek, válaszarány: 93%. Egy esetben a visszajelzés az 
volt, hogy annyira nem jellemző a behozott gyógyszer kérdés, hogy nincsen értelme a 
kérdőív kitöltésének. Az adott kórházban a beteginterjúk során a cél az volt, hogy 
összehasonlításra kerüljön egy hosszabb és egy rövidebb ápolási idejű osztályon is a 
betegek hozzáállása. Összesen 74 beteg lett megkérdezve, ebből 54 a hosszabb ápolási 
idejű, belgyógyászati osztályon és 20 a rövid ápolási idejű, műtétes osztályon feküdt. Habár 
a mintaszám túl alacsony volt ahhoz, hogy statisztikailag értékelhető legyen, de mintázatok 
vizsgálatára alkalmas.  

Majd 2017-ben intézeti főgyógyszerészek körében újabb (nem publikált) felmérést 
végzett, változatlan kérdőívvel (Melléklet 1.). 2017 novemberében 108 főgyógyszerész 
kapta meg az online kérdőívet (itt már az országos lefedettség elérése volt a cél), a rövid 
határidőig 46-an adták meg válaszaikat, így intézményi szinten nézve a kitöltési arány 
42,5%. 

A válaszokból mindkét alkalommal kitűnt, hogy a jogszabályi ellentmondások és 
szabályozási hiányosságok bizonytalansághoz vezetnek, nincsen egységes gyakorlat, 
hanem motiváltságtól függően egyéni megoldásokat alkalmaznak mindenhol a behozott 
gyógyszerek alkalmazása kapcsán. A továbbiakban, ebben a fejezetben, a kérdőíves 
felmérésekben kapott válaszokon keresztül kerül bemutatásra a hazai helyzetkép.  

5.4.1. Szabályozási gyakorlat a hazai fekvőbeteg ellátó intézményekben 
 

A hatályos jogszabályokban megfogalmazott tiltás miatt, illetve annak ellenére, a 
betegbiztonsági szempontokat is szem előtt tartva a fekvőbeteg-ellátó intézményekben 
heterogén gyakorlat alakult ki arra vonatkozóan, hogy helyileg szabályozzák-e a behozott 
gyógyszerek kezelését. A 2017 novemberében újraindított gyógyszerészi (intézményi) 
felmérés során az alábbiakban részletezett visszajelzések érkeztek (7. ábra).  

 



33 

 

 

7. ábra Fekvőbeteg-ellátó intézmények belső szabályozási helyzete a behozott 
gyógyszerek kapcsán

 

 

5.4.1.1. Önálló, belső szabályzatok 
 

A válaszadók között 12 intézményben van önálló, belső szabályzat a behozott gyógyszerek 
kezelésére, melyek a következőket tartalmazzák: 

– A kórházban ápolt betegekkel, hozzátartozóikkal gyógyszert behozatni tilos. Ha a 
betegnél van gyógyszer, gyógyhatású készítmény stb., akkor arról nyilatkozatot kell 
kitölteni. Csak akkor használhatja azokat a beteg, ha az orvosnak tudomása van róla, 
illetve nem tiltotta meg. A kezeléshez szükséges terápiás készítményeket az intézet 
biztosítja. 

– A fekvőbeteg osztályokon a betegellátás biztonsága érdekében, figyelmet kell fordítani 
a páciensek által behozott gyógyszerek használatára. A beteg felvételekor tájékozódni 
kell arról, hogy magával hozta-e rendszeres/saját gyógyszereit a beteg, és kívánja-e 
azokat alkalmazni a kórházi kezelés során. Amennyiben igen, úgy gondoskodnunk kell a 
gyógyszerei biztonságos tárolásáról, adagolásáról. 

12

14

5

10

5

Az Ön intézményében van-e olyan önálló belső szabályzat, amely a betegek 
által a kórházi kezelésük időtartamára magukkal hozott saját gyógyszereik 

alkalmazásának feltételire vonatkozik?

Egyéb

Nem tudok róla, hogy intézményünkben lenne bármilyen belső, írásos utasítás arra vonatkozóan, hogy hogyan
kell eljárni a betegek által a kórházi kezelésük időtartamára magukkal hozott saját gyógyszereik felhasználása
kapcsán.
Nincsen önálló szabályzat intézményünkben és a hatályos gyógyszerellátási és gyógyszerelési szabályzatunk sem
tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket, viszont egyéb szabályzat igen (pl. betegjogi protokoll, intézményi
házirend stb.).
Nincsen önálló belső szabályzatunk, de a hatályos gyógyszerellátási és gyógyszerelési szabályzat tartalmaz erre
vonatkozó rendelkezéseket.

Igen, van.
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– A beteg által behozott gyógyszerek és az aktuális gyógyszeres terápiára befolyással bíró 
egyéb készítmények átadása és a kórházi kezelése alatt történő alkalmazásának 
dokumentálása nyilatkozaton/bizonylaton. Kitöltendő a beteg érkezésekor, illetve 
folyamatosan, ha a hozzátartozó hoz be a bennfekvés ideje alatt gyógyszert, vagy egyéb 
készítményt. A kezelőorvos személyének változását írásban (pecséttel) jelezni kell. A 
bizonylatot az osztályon a betegdokumentáció részeként kell kezelni és megőrizni. A 
beteg formanyomtatványon kérheti, hogy saját elhatározásából az intézetben való 
tartózkodás ideje alatt a felsorolt készítményeket (gyári neve, mennyisége, adagolása, 
gyártója, felhasználhatósági ideje) is szedhesse, de azokat át kell adnia a 
szakszemélyzetnek. A nyilatkozatot a beteg (törvényes képviselő) és az orvos is aláírja 
(lepecsételi). A következő esetekben engedélyezett olyan gyógyszer használata, amit 
nem a gyógyszertár szerzett be: 

o A gyógyszert a beteg részére egyedi import útján szerezték be. 
o A gyógyszert a beteg részére személyre szólóan egyedileg készítették. 
o A gyógyszer adagolásának biztonságát veszélyezteti, ha a beteg nem a saját 

gyógyszerét használja. 
o A beteg speciális betegségének gyógyszeres terápiájára az egészségügyi 

szolgáltató szervezet nincs felkészülve. 
o A beteg ragaszkodik az általa behozott gyógyszerek és egyéb készítmények 

szedéséhez. 

A fenti esetekben a beteg vagy hozzátartozója által hozott gyógyszereket a beteg egyedi 
azonosítójával kell megjelölni (név, szül. idő) és a gyógyszer-tárolás/kezelés 
szabályainak betartásáról a gyógyszerfelelős feladata gondoskodni. Az ilyen 
gyógyszerek indikációját, illetve beadását a betegdokumentációban a lázlapon „Saját” 
megjelöléssel kell ellátni és a megfelelő bizonylat kitöltésével dokumentálni kell a beteg 
által behozott gyógyszerek és egyéb készítmények átvételét és használatát. A 
gyógyszer-indikáció alkalmával a kezelőorvos felelőssége megbizonyosodni a beteg 
által hozott gyógyszernek a beteg egyéb gyógyszeres terápiájával való 
összeférhetőségéről, továbbá a gyógyszerelő személy feladata felülvizsgálni, hogy a 
behozott gyógyszer állapota (lejárat, állag) megfelel-e a biztonságos gyógyszerellátás 
követelményeinek. 

– Tételes átvételt követően a beteg nyilatkozik a behozni kívánt gyógyszereivel 
kapcsolatban, mely az orvossal egyeztetve történik. A nyilatkozatot a beteg és az orvos 
is aláírja és a kórlappal együtt lefűzésre kerül. A készítmények tárolása feliratozva, 
elkülönítetten elzárva történik.  

– Meg van határozva, hogy behozott gyógyszerek esetén az átvétel, kezelés, felhasználás, 
visszaadás protokollja. 

– A beteg nyilatkozik az általa a kórházba behozott gyógyszereinek és egyéb 
készítményeinek alkalmazásáról, miszerint saját elhatározásából kéri, hogy a bent 
tartózkodása alatt az adott készítményeket alkalmazhassa (készítmény gyári neve, 
lejárati idő). A nyilatkozaton felsorolt készítményeket az osztályon elzárva, névvel 
ellátva tartják és a beteg gyógykezeléséhez felhasználják. A nyilatkozatot a beteg 
(törvényes képviselő) és az orvos is aláírja (lepecsételi).  
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– A betegnél lévő gyógyszereket formanyomtatványon rögzítik. A 
betegdokumentációban rögzítik annak tényét, hogy a beteg ragaszkodik-e a krónikus 
betegségére szedett, fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható gyógyszereihez. 

– A beteg saját gyógyszere csak abban az esetben használható, ha az a kórház 
rendelkezésére álló gyógyszerek listáján nem szerepel, adásának folyamatossága 
feltétlenül szükséges, helyettesítését a beteg nem fogadja el, és erről a nyilatkozatot 
aláírja. Ilyen esetben a további alkalmazás szükségességéről az osztály- vagy 
részlegvezető főorvost tájékoztatni kell. A saját gyógyszer adásának elrendelése esetén 
a betegdokumentációban (megkülönböztető színnel) jelezni kell, hogy az „saját”. Az 
átvett és felhasznált gyógyszerek mennyiségét tételesen kell jelölni a beteg 
dokumentációjában. A gyógyszerosztásnál az ápoló figyelmeztesse a beteget a „saját” 
gyógyszerének bevételére, szükség esetén segítse azt is kiadagolni. A gyógyszer 
bevételt ellenőrizni és a pontos időpont megjelölésével dokumentálni kell. A beteg 
elbocsátásakor, más osztályra történő áthelyezésekor a „saját” gyógyszerének 
megmaradt részét dokumentáltan (átvételi aláírással) vissza kell adni. 

– Nem hozhatják be a saját gyógyszereiket, az intézetnek kell biztosítani. 
– Az intézmény belső gyógyszer törzslistával rendelkezik, így amennyiben egy beteg 

ragaszkodik az általa eddig szedett gyári nevű készítményekhez, úgy azokat kérik, hogy 
hozza magával, de helyettesítő készítményt minden esetben felajánlanak. 

 

5.4.1.2. Belső szabályzat a gyógyszerellátási és gyógyszerelési szabályzat 
részeként 

 

A válaszadók között 14 intézményben nincsen önálló belső szabályzat, de a hatályos 
gyógyszerellátási és gyógyszerelési szabályzat tartalmaz a behozott gyógyszerekre 
vonatkozó rendelkezéseket, melyek az egyes intézményekben a következőket 
tartalmazzák: 

– A beteg által behozott gyógyszerek használata akkor lehetséges, ha a gyógyszer 
individuális előállítású vagy alkalmazású (pl. folyamatos szedést igénylő hormonok), 
ahol a saját gyógyszerről az intézetből kiadottra való áttérés komplikációval, vagy 
adagolási bizonytalansággal jár, ha a gyógyszert egyedi import útján a beteg személyére 
importálták, vagy intézeti tartózkodása alatt a készítmény beszerzése nem lehetséges. 
Ilyen esetekben a beteg nyilatkozik, hogy saját elhatározásból kéri, hogy az osztályon 
tartózkodása alatt, az ezen osztályon történő gyógykezelését indokoló diagnózistól 
eltérő diagnózissal összefüggésben használt, felsorolt készítményeket szedhesse. A fent 
meghivatkozott esetekben a hozzátartozó vagy törvényes képviselő köteles a 
nyomtatványt aláírni. 
– Betegfelvételkor meg kell kérdezni a beteget arról, hogy hozott-e magával 
gyógyszert, és azt szeretné-e alkalmazni, papíron rögzíteni kell, tárolásban-hűtésben 
segítséget adnak, kezelőorvossal konzultálni kell és az ő engedélyével folytatható a 
behozott gyógyszer szedése. 
– A szabályzat rendelkezik a beteg által behozott gyógyszerek alkalmazásának 
eseteiről és tiltásának eseteiről (kábító hatású fájdalomcsillapítók), a dokumentálás 
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módjáról (rendelkező nyilatkozat aláírása, orvosi dokumentációban történő rögzítés), 
tárolásának feltételeiről. 
– A betegek által behozott gyógyszereket a főnővérek kezelik. 
– Amennyiben a beteg magával hozta korábban, tartósan alkalmazott, családorvosa 
vagy más szakorvos által rendelt saját gyógyszereit, akkor kérésére a kórházi ellátás 
idejére az intézmény a behozott gyógyszereket alkalmazhatja kezeléséhez, és 
gondoskodik behozott gyógyszereinek biztonságos tárolásáról és adagolásáról. 
– A Gyógyszerelési Szabályzat mellékletében lévő formanyomtatványok szolgálnak 
arra, hogy érkezéskor, távozáskor vagy a beteg áthelyezése esetén feltüntesse rajta az 
ápolószemélyzet a beteg által behozott gyógyszereket. Öngyógyszerelés nem 
megengedett. 
– A betegek, akik gyógyszert hoznak magukkal, egy általános beleegyező nyilatkozat 
kitöltésével nyilatkoznak arról, hogy ezen gyógyszereiket a saját felelősségükre hozták 
be. Ezeket a gyógyszereket kötelező egyeztetniük a kezelőorvossal, akinek az 
engedélyével szedhetik azokat. A betegek által behozott gyógyszerekre vonatkozó 
információkat a betegdokumentáció minden esetben tartalmazza. Ez a szabály csak és 
kizárólag a cselekvőképes betegekre vonatkozik! Abban az esetben, ha a gyógyszerelést 
(saját gyógyszerből) az ápoló végzi, azokat elkülönítetten és azonosítva tárolják, zárt 
szekrényben. 
– A betegekkel a kamarai ajánlás alapján nyilatkozatot töltenek ki, melyen a beteg 
saját elhatározásából kéri, hogy az osztályon való tartózkodása alatt a felsorolt 
készítményeket (készítmény gyári neve, gyártó, lejárati idő) saját felügyelete alatt 
tarthassa és szedhesse, melyekkel a klinikai kezelése sikerét nem veszélyezteti és 
alkalmazását a kezelő orvossal is egyeztette.  
– A beteg által behozott gyógyszereit az osztály veszi át tételesen jegyzőkönyvet 
készítve róla. A gyógyszerelést a nővér végzi. Ha a bent tartózkodás ideje alatt elfogy a 
beteg otthonról hozott gyógyszere, abban az esetben jelzik a gyógyszertárnak és 
beszerzik. 
– Elkülönített tárolás, és adminisztrációs utasítások. 

 

5.4.1.3. Egyéb belső szabályozások 
 

Két intézményből jött az a visszajelzés, hogy a behozott gyógyszerekre vonatkozó kórházi, 
belső szabályzat jelenleg kidolgozás alatt van, illetve egy esetben elkészült a belső protokoll, 
de még nem került elfogadásra. Az utóbbi intézményben az összeállított szabályzat a 
következőket tartalmazza: 

Amennyiben a beteg a kezelőorvosa által előírt, a kórház által biztosított gyógyszereken 
kívül más típusú, vagy egyéb gyógyszert/eket szed a kórházi ellátás idején, úgy erről 
nyilatkoznia kell, és az ezekből adódó egészségkárosodásért, esetleges állapotromlásért, 
illetve javulás elmaradásáért a kórház felelősséget nem vállal. Behozott gyógyszer tárolása 
és adagolása két féle lehet: a beteg a saját gyógyszereit magánál tartja, saját maga adagolja 
(„SB”), vagy a beteg a saját gyógyszereit érkezésekor átadja és az ápoló adagolja („SÁ”). A 
beteg által behozott gyógyszereket az osztályos gyógyszerkészlettől elkülönítve, a beteg 
nevének, szoba és ágyszám feltüntetésével, a szakmai előírásoknak megfelelően kell tárolni 
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és a nővérnek a többi, elrendelt gyógyszerrel együtt kell kiosztania! A beteg által behozott 
gyógyszereket fel kell mérni lejárat és az addigi (otthoni) tárolás megfelelőség 
szempontjából. A beteg saját gyógyszereiről listát kell készíteni, melynek tartalmaznia kell 
a gyógyszer nevét, hatóanyagát, lejárati idejét. Ilyen módon gyógyszernek minősülnek a 
homeopátiás szerek, étrend-kiegészítők, fogamzásgátlók, gyógytápszerek is. A beteg saját 
gyógyszereit az orvos köteles a gyógyszerelő lapon feltüntetni, illetve jelölni („SB”/„SÁ”). A 
nővérnek a bevétel, illetve beadás tényét a gyógyszerelési lapon rögzíteni. Amennyiben a 
beteg a gyógyszereit önmaga adagolja, a bevétel tényéről, a bevétel helyes időpontjáról a 
nővérnek meg kell győződnie. A beteg távozása után a maradék gyógyszert(eket) a 
betegnek, illetve a hozzátartozónak vissza kell adni. Amennyiben a beteg távozásakor nem 
tart igényt az általa behozott gyógyszerekre, azokat megsemmisítésre a gyógyszertárba 
vissza kell küldeni. Az osztályon betegtől megmaradt gyógyszer nem tárolható és más 
betegnek nem alkalmazható! 

 

5.4.2. Az intézmények belső szabályozási hátterének értékelése, betegbiztonsági 
buktatók 
 

A megismert belső szabályzatok alapján elmondható, hogy a jogszabályi tiltás ellenére az 
egyes intézmények betegbiztonsági szempontból igenis fontosnak tartják annak ismeretét 
és pontos dokumentálását, hogy a kezelt beteg milyen készítményeket alkalmaz, melybe a 
teljes körű – nem csak az ápolást igénylő fődiagnózis szerinti – gyógyszerelés beletartozik. 
Azonban helyi szabályzat nem mindenhol van, és az intézményekben a legkülönbözőbb 
dokumentációkban fordulnak elő a behozott gyógyszerek kezelésének szabályozásai: 

 általános betegtájékoztató, 

 intézeti gyógyszerkezelési szabályzat, 

 beteg beleegyező nyilatkozat, 

 gyógyszerátadó lap kitöltésével a beteg felvételekor átveszik és bejegyzik a 
dokumentációba, 

 külön írásos nyilatkozatban rögzítik a saját gyógyszer szedését, 

 az osztályon történő gyógyszerelés és gyógyszerellátás folyamata című 
nyomtatványon jelölik, 

 a beteg nyilatkozhat arról, hogy gyógyszerét magánál kívánja tartani (nyilatkozat a 
beteg kórházi kezelésével közvetlenül össze nem függő gyógyszereinek, egyéb 
készítményeinek alkalmazásáról formanyomtatvány) 

 nincs külön nyomtatvány erre (több kórházban). 
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A beteg által behozott gyógyszerek szabályzására az intézményekben eltérő gyakorlatok 
alakultak ki: 

 Általános tájékoztatóban felhívják a betegek figyelmét, hogy a fentiek esetében 
kötelesek a kezelőorvost tájékoztatni. Amennyiben a beteg erre igényt tart, külön 
írásos nyilatkozatban rögzítik a saját gyógyszer szedését. További szabályozásról 
nem esik szó. 

 A behozott gyógyszereket a szakdolgozók a „Gyógyszerátadó lap felvételkor” című 
nyomtatvány kitöltésével átveszi. A beteg kezelőorvosa az átvett gyógyszereket 
bejegyzi a betegdokumentációba. A beteg további sorsa alapján a „gyógyszerátadó 
lap beteg áthelyezésekor”, illetve a „gyógyszerátadó lap távozáskor” című 
nyomtatvány kitöltésével adják át a gyógyszereket. 

 A gyógyszereket a beteg nevével ellátva, elkülönítve kezelik. „A beteg saját 
készítményei” című nyomtatványon feltüntetik. 

 A gyógyszereket a lázlapon vezetik „saját” gyógyszer elnevezéssel. 

 A betegnél marad a gyógyszer és az otthonában megszokott módon szedi. 

 A behozott gyógyszereket névvel és születési dátummal ellátva elkülönítetten egy 
csomagba rendezve, megfelelő hőmérsékleten (amennyiben szükséges 
hűtőszekrényben), illetéktelen hozzáféréstől védetten (zárható szekrényben, a 
kórházi gyógyszerektől elkülönítetten) tárolják. 

Csontos Diána 2014-es felmérésének többi részéből (nővér, beteg) kiderül, és más források 
is megerősítik, hogy egy intézményen belül is eltérően kezelik a behozott gyógyszer kérdést 
osztályvezető főorvostól vagy klinikavezetőtől függően. 

A behozott gyógyszerek kezelésével a legtöbb helyen az ápolók vannak megbízva (hacsak 
nem a beteg tárolja és adagolja azokat), ami a hazai egészségügyi struktúrában 
kézenfekvőnek tűnhet, azonban a jelenlegi ápolói létszám mellett, különösen 
betegbiztonsági szempontból nem tartható gyakorlat. A 8. ábrán látható, hogy 2016-ban 
106531 fő szakdolgozó rendelkezett működési kártyával, közülük az elkövetkezendő 4-5 
éven belül ~18000 fő veheti igénybe a nők 40 éves, vagy az öregköri nyugdíjat. A 20-25 éves 
ápolók száma 5953. 
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8. ábra Működési engedéllyel rendelkező szakdolgozók száma korcsoportok szerint 
(MESZK OH adatok 2016) 

 

2016-ban az Ápolás Szakmai Kollégium készített egy felmérést az ápolói létszámról, amit a 
jelenleg érvényben levő minimumrendelethez képest vizsgáltak. Ennek eredményeként 
kiderült, hogy a minimumhoz képest 4000 ápoló hiányzik a rendszerből. Ha ezt a hiányt 
hozzáadjuk a hamarosan távozókhoz, akkor az látható, hogy a közeljövőben 22000 
szakápoló pótlásáról kell gondoskodni. Ez azonban lehetetlen, ugyanis 2016-ban 789 ápoló 
és 114 csecsemő- és gyermekápoló tett vizsgát és nem mindenki a betegágy mellett, illetve 
az egészségügyben helyezkedik el. Mindez azért is lényeges, mert az ápolók visszapótlása a 
fentiek alapján lehetetlennek tűnik, így jelentős segítség, illetve megoldás az lenne, ha az 
ápolók feladataikból átadni tudnának kompetens, szakképzett személyzetnek pl. a 
gyógyszerosztást gyógyszertári szakasszisztenseknek, a behozott és a kórházban felírt 
gyógyszerek áttekintését (medication review) és egyeztetését (medication reconciliation) 
kórházi-klinikai gyógyszerészeknek. 
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5.4.3. Gyógyszerészi aspektusok 
 

A gyógyszerbiztonsági kockázatok minimalizálása a gyógyszerészeknek nemcsak feladata, 
hanem szakmai érdeke is. Csontos Diána 2017-es felmérésének célja, hogy lehetőleg 
országos szintű képet adjon a betegek által behozott gyógyszerek felhasználásához 
kapcsolódó napi gyakorlatról és a jelenséghez köthető kórházi gyógyszerészi szemléletről. 
A főgyógyszerészeket megkérdezte, hogy szakemberként (9. ábra), illetve 
magánemberként/betegként (10. ábra) hogyan vélekednek arról, ha egy beteg magával 
hozza a krónikus betegségeire szedett, és a fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható 
egyéb gyógyszereit a kórházi kezelésének idejére, akkor meghatározott feltételek mellett 
lehetőséget kapjon azok használatára? 

 

 

 

 

 

 

9. ábra Főgyógyszerészek véleménye szakemberként a behozott gyógyszerek 
alkalmazásáról 
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Egyetért Ön azzal gyógyszerészként, hogy ha egy beteg magával hozza az 
otthon is szedett gyógyszereit a kórházi kezelésének idejére, akkor 

meghatározott feltételek mellett lehetőséget kapjon azok használatára?

Egyáltalán nem értek egyet

Nagyrészt nem értek egyet

Közömbös számomra

Nagyrészt egyetértek

Teljes mértékben egyetértek
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10. ábra Főgyógyszerészek véleménye magánemberként a behozott gyógyszerek 
alkalmazásáról 

 

 

A kapott válaszok azt tükrözik, hogy betegként többen egyetértenek a behozott 
gyógyszerek alkalmazásával, mint szakemberként. Közömbös senkinek nem volt a kérdés. 
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Egyetért Ön azzal magánemberként/betegként, hogy ha egy beteg 
magával hozza az otthon is szedett gyógyszereit a kórházi kezelésének 

idejére, akkor meghatározott feltételek mellett lehetőséget kapjon azok 
használatára?

Egyáltalán nem értek egyet, de ha kéri/kérné
az orvos, akkor bevinném a gyógyszereimet.

Egyáltalán nem értek egyet

Közömbös számomra

Nagyrészt nem értek egyet

Nagyrészt egyetértek

Teljes mértékben egyetértek
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A felmérés kitért arra is, hogy gyógyszerész részt vesz-e a behozott gyógyszerek 
alkalmazása kapcsán felmerülő problémák megoldásában (11. ábra). Ahol napi szinten részt 
vesznek, ott kórházi-klinikai gyógyszerész dolgozik az osztályon. Egy esetben a 
főgyógyszerész pedig úgy nyilatkozott, hogy gyógyszerész nem vehet részt, hiszen maga a 
gyógyszer behozatala is jogszabály ellenes. 
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Részt vesz-e gyógyszerész az Ön intézményében a betegek által behozott saját 
gyógyszerek alkalmazása kapcsán felmerülő problémák megoldásában?

Egyéb

Nem, egyáltalán nem vesz részt ebben a folyamatban
gyógyszerész, csak az osztály foglalkozik ezzel.

Igen, de csak ritkábban, amikor a gyógyszertár éppen értesül
róla.

Igen, heti szinten

Igen, napi szinten

11. ábra Gyógyszerészi részvétel aránya a behozott gyógyszerek alkalmazása kapcsán 
felmerülő problémák megoldásában 
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Azzal minden válaszadó egyet értett, hogy fontos és időszerű, hogy rendezettebbé váljon a 
behozott gyógyszerek alkalmazásának jogi (12. ábra) és szakmai háttere. 

 

 

A felmérés része volt, hogy a főgyógyszerészek véleménye szerint vajon mi a gátja annak, 
hogy kórházi gyógyszerészként megteremthessék a behozott gyógyszerek biztonságos 
használatának feltételeit (13. ábra)? Igazolódott, hogy a legnagyobb gát a jogszabályi 
rendezetlenség, de nagy súllyal jelent még meg itt az elkülönített tárolás, visszaosztás és a 
dokumentáció terhe, valamint az, hogy ehhez gyógyszerészi osztályos jelenlétre lenne 
szükség. 
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Egyetért Ön azzal, hogy fontos és időszerű, hogy rendezettebbé váljon a 
behozott gyógyszerek alkalmazásának jogi és szakmai háttere?

Egyáltalán nem értek egyet

Nagyrészt nem értek egyet

Közömbös számomra

Nagyrészt egyetértek

Teljes mértékben egyetértek

12. ábra Főgyógyszerészek véleménye az aktuális jogszabályi háttér felülvizsgálatáról 
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A főgyógyszerészek körében végzett vizsgálat végén a válaszadók kifejthették 
véleményüket arra vonatkozólag, hogy ha a jogszabályi háttér rendeződne, akkor milyen 
feltételeknek kellene még teljesülnie ahhoz, hogy a kórházi gyógyszerészek aktív szerepet 
vállaljanak a behozott gyógyszerek biztonságos alkalmazásának megvalósításában. 

 A válaszadók 55% kitért arra, hogy ehhez létszámbővítésre van szükség, több gyógyszerész 
kell a kórházakba (betegbiztonsági és költséghatékonysági előnyök), és nem csak az intézeti 
gyógyszertárakba, hanem az osztályokon a betegágy mellé is (22%), hiszen csak az osztályon 
dolgozó gyógyszerész alkalmas rá, hogy gyógyszeranamnézist felvegye és a betegek teljes 
gyógyszerelését menedzselje, beleértve a beteg által behozott gyógyszereket is. Ehhez 
szükséges a minimumfeltételek és a ténylegesen végzett, vagy végzendő szakfeladatok 
revideálása, hiszen azok nincsenek összhangban a gyógyszerész státuszok számával. Több 
főgyógyszerész is említette, hogy egy gyógyszerész akkor tudna aktívan szerepet vállalni a 
behozott gyógyszerek biztonságos alkalmazásában, ha a kórházi szoftverek alkalmasak 
lennének a behozott gyógyszerek dokumentálására is, ha nagyobb lenne az elfogadás az 
osztályon dolgozók részéről a gyógyszerészek felé, ha javulna a gyógyszerész-nővér-orvos 
kommunikáció és a tárgyi feltételek biztosítottak lennének a behozott gyógyszerek 
elkülönített tárolására és visszaosztására. Ezeken kívül a kívánatos feltételek között 
említésre került a dokumentáció könnyítése, de ezzel együtt a kötelezettség is a pontos 
dokumentációra. Nélkülözhetetlen az intézmények felső vezetésének segítő 
együttműködése is és az országosan egységes eljárásrend kialakítása is.  
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Véleménye szerint mi a gátja annak, hogy ha egy beteg számára elfogadható, illetve ragaszkodik 
hozzá, hogy saját gyógyszereit szedje a kórházi kezelésének ideje alatt akkor kórházi 

gyógyszerészként megteremthessük azok biztonságos használatának feltételit

a jogszabályi háttér rendezetlensége

a behozott gyógyszerek elkülönített tárolásának és visszaosztásának terhe

a dokumentáció terhe

a kórházi gyógyszerész nem alkalmas erre, mert nem az osztályon, hanem a gyógyszertárban dolgozik

a kommunikáció hiánya az osztályon dolgozó orvosok, nővérek felöl,

a kommunikáció hiánya az osztályon dolgozó orvosok, nővérek felé

a belső motiváció hiánya

ez elsősorban nem a kórházi gyógyszerész feladata, hanem az orvosé és a nővéreké,

a külső motiváció hiánya

13. ábra Behozott gyógyszerek biztonságos alkalmazásának gátló tényezői - gyógyszerészi 
meglátások 
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Néhány konkrét főgyógyszerészi vélemény a 2017-ben beküldött válaszok közül: 

 „A humán erőforrás minimumfeltétele valósan tükrözze a kórházi gyógyszerészek 
törvényileg előírt feladatait (klinikai vizsgálatok, tételes gyógyszerek, stb.), mert 
a legtöbb kórházban maximum ez a létszám engedélyezett. Vagyis legyen annyi 
gyógyszerész - ha nem is ágy mellettiként-, hogy a napi munkába beleférjen igény 
szerint 1-1 gyógyszerész konzultációs jellegű részvétele az osztályos munkában.” 

 „A behozott gyógyszereket a kórházi gyógyszereléssel megegyező precizitással 
kellene regisztrálni, és lehetőséget kellene biztosítani a napi szintű gyógyszerészi 
revízióra az osztályon történő gyógyszerelés és a centralizált beteg szintű 
gyógyszerelés esetén is. Emellett a saját gyógyszer beszedését az ápolóknak 
naponta legalább háromszor ellenőrizni kellene, a dózis kimaradás kockázatának 
csökkentése érdekében. Optimális esetben olyan medikai szoftver alkalmazása, 
ami mindezen események naplózására alkalmas.” 

 „Betegágy melletti jelenlét, ami jelenleg humán erőforrás hiányában nehézkes. 
Kérdés, hogy ki vállalja a felelősséget a behozott gyógyszer minőségével 
kapcsolatban, hiszen a gyógyszer előéletével kapcsolatban semmit nem tudunk!” 

 

5.4.4. Nővér aspektus  
 

Csontos Diána 2014-es felmérésében a nővérek válaszaiból az derült ki, hogy ők a 
gyógyszerészekhez képest is elfogadóbbak a behozott krónikus gyógyszerek használatával 
kapcsolatban. Vélhetően ennek egyrészt finanszírozási okai vannak, másrészt nem 
feltétlenül érzik, vagy ismerik az ezzel járó gyógyszerbiztonsági kockázatot. A vizsgált 
intézmény 15 osztályán 1 főnővér nem válaszolt a feltett kérdésekre. A válaszadók 93%-a 
mondta, hogy nővérként minden esetben tud arról, hogy egy beteg saját, behozott 
gyógyszereit szedi a kórházi kezelésének időtartama alatt, egy osztályon csak akkor tudják 
a nővérek, ha az orvos feltűnteti azt a lázlapon. Azonban csak 7 osztályon tud minden 
esetről az orvos, vagyis az információ több helyen elakad a nővérnél. A válaszadó 14 osztály 
közül 8 osztályon a behozott gyógyszereket a beteg cselekvőképességétől, 
megbízhatóságától függően maga tárolhatja, és adagolhatja. 13 főnővér teljes mértékben, 
1 pedig nagyrészt egyetért a dokumentálás fontosságával. Az intézményen belül is változó, 
hogy van-e az adott osztályon belső utasítás (pl. osztályvezetői főorvostól) a betegek által 
behozott gyógyszerek alkalmazására vonatkozóan. Az derült ki, hogy 8 osztályon semmilyen 
belső rendelkezés nincsen erre vonatkozólag. Ahol van osztály szintű szabályozás, ott a 
következő válaszok érkeztek: 

 „A beteg csak azt szedheti, ami a lázlapon szerepel! De olyan gyógyszert, amit 
az intézeti gyógyszertár nem tart, vagy nagyon drága (főleg onkológiai 
gyógyszerek, pl. Exemin, azt a beteg, vagy hozzátartozó behozza, és azt szedi a 
beteg (ünnepi kigyógyszerelés esetén időnként kénytelenek vagyunk igénybe 
venni a beteg saját gyógyszereit. (Stalevo gyakran problémás, mert nagyon 
drága.)” 
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 "Lázlapon fel kell tüntetni a beteg saját gyógyszereit. Beteg állapotától függ, 
hogy tárolhatja és adagolhatja-e azokat. Ha a beteg kooperál és együttműködő, 
akkor saját maga, ha nem kooperál és dezorientált, akkor a nővérszobában 
vannak felcímkézve." 

 „Lázlapon kell vezetni.” 

 „Mindig ellenőrizni kell, van-e behozott gyógyszer - megbeszélni a továbbiakat 
a beteggel (adagolás, tárolás)” 

 „Nem szedik a saját gyógyszereiket. Ha valamiért mégis a sajátot kell szedni, 
akkor a gyógyszeres nővér a pótolja a gyógyszeres dobozba a hiányzó gyógyszert 
a beteg sajátjából.” 

 „Van az egész kórházra vonatkozó szabályzás. Amíg a beteg a mi osztályunk van, 
addig a kórház biztosítsa a betegnek a gyógyszerét! (mi főorvosunk hozzáállása) 
De előfordul saját gyógyszer használata, pl. toll, inhalátor, vagy ami nincsen a 
patikában (Litalir, Tamsol). Amit lehet, azt maximálisan igyekszünk beszerezni!" 

A nővérek körében végzett vizsgálat kitért arra is, hogy vajon hogyan derül ki, hogy a beteg 
magával hozta gyógyszereit a kórházi kezelésének idejére? (14. ábra) Jellemzően az orvos 
vagy a nővér kérdez rá, a betegek nem jelzik maguktól, vélhetően nem tudják, hogy annak 
milyen jelentősége lehet (edukáció hiánya, fontossága). Senki nem válaszolta azt, hogy a 
gyógyszer behozatal rejtve marad, bár ez nem feltétlen tükrözi a valóságot. 

 

0

1

4

4

5

12

Hogy derül ki, hogy a beteg magával hozta a krónikus betegségeire szedett, a 
fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható egyéb gyógyszereit a kórházi 

kezelésének idejére?

a beteg felvételekor rákérdez az orvos/nővér

a felvételt követően kérik a beteg hozzátartozóját, hogy ha 
módjában áll, akkor hozza be a beteg – krónikus betegségeire 
szedett – saját gyógyszereit a kórházi kezelése idejére

már a felvételt megelőzően kérik a beteget, hogy ha módjában áll, 
akkor majd hozza magával a – krónikus betegségeire szedett –
saját gyógyszereit a kórházi kezelése idejére

felvételkor a beteg jelzi

a kórházban tartózkodás ideje alatt később derül ki

az esetek egy részében rejtve marad

14. ábra Behozott gyógyszerek identifikálási aránya - nővér perspektíva 
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Adott intézményen belül nagyon heterogén a gyakorlat arra vonatkozólag is, hogy 
amennyiben egy beteg behozza a – krónikus betegségeire szedett – saját gyógyszereit, 
azokat a kórházi kezelésének időtartama alatt ki és milyen körülmények között tárolja? Bár 
az adott intézményben nincsen egységes szabályozás, mégis a következő válaszok az 
egységes gyakorlatot tükrözik: 

„Névvel, szoba, ágyszámmal ellátott csomagban, gyógyszeres szekrényben.” 

„Beteg állapotától függ. Ha a beteg kooperál és együttműködő, akkor saját maga, ha nem 
kooperál és dezorientált, akkor a nővérszobában felcímkézve.” 

„Minden esetben a beteg tárolja. Kivétel a demens beteg, ekkor a behozott gyógyszereket 
a nővér szobában elkülönítve tároljuk, és onnan adagoljuk.”  

„Vagy a betegnél van, vagy elkülönítve tároljuk, és mi adagoljuk. Amit nem szed, 
hozzátartozóval hazavitetjük.” 

„Gyógyszerelő nővér adagolja. Zárt szekrényben tárolja, felcímkézve. Ha nincsen benne 
olyan, amit pótlunk, akkor a hozzátartozóval elvitetjük.” 

„Nővérek, beteg nevét ráírjuk. Ha valami nagyon egyedi, akkor (nővér) pulton, névvel 
ellátva, betegnek szólni kell, ha hazamegy (gyakran elmarad).” 

„Maga a beteg tárolja.” 

„Általában a betegnél van, ha nem tudja magának adagolni, akkor elvesszük tőle és mi 
adagoljuk.” 

„A gyógyszeres nővér a gyógyszer dobozára írja a beteg nevét, kórterem és ágyszámát, 
külön tároljuk szekrényben, illetve hűtőben.” 

„Ha a beteg megbízható, akkor ő tárolja és szedi be. Ellenkező esetben a nővérszobában 
tartjuk, és a nővér adagolja.” 

„A gyógyszeres nővér tárolja, elzárva külön, gyógyszeres polcon, ráírja a nevet.” 

„A nővérek névvel fölcímkézett zacskóban a kezelőhelyiségben tárolják, abból naponta 
adagolják a betegnél az előírt módon.” 

„Gyógyszerosztó nővér tárolja, elzárt szekrényben, beteg nevével, adataival, kórterem, 
ágyszám ellátásával.” 

„Az esetek nagy részében a gyógyszert osztó nővér a gyógyszerszobában tárolja.” 

A felmérés rámutatott, hogy 6 osztályon nem ellenőrzi senki a betegek által behozott a 
krónikus betegségeire szedett, és a fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható egyéb 
gyógyszereit (8 osztályon ellenőrzik). A nővérek kitértek arra is, hogy milyen készítmények 
esetében fordul elő leggyakrabban, hogy behozza magával a beteg (15. ábra). Néhány 
konkrét példát is hoztak, mely esetekben ragaszkodnak vagy a betegek, vagy az osztályon 
dolgozók a beteg saját gyógyszereihez: „probiotikumok, vitaminok, saját fehérje, pl. 
Ketosteril; drága és nehezen beszerezhető készítmények esetén, pl. Exelon tapasz, 
Alzheimer gyógyszerei, onkológiai gyógyszerek; speciális rákos gyógyszerek, vagy pl. 
vesebetegnél Calcicarb, nem teszik ártól függővé; OTC-t, ha van, aki behozza, annak a nővér 
örül”. 
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5.4.5. Beteg aspektus 
 

Csontos Diána a 2014-es felmérés során rövid beteginterjúkat is készített abból a célból, 
hogy adott kórházon belül egy hosszabb, és egy rövidebb átlagos ápolási idejű osztályon is 
vizsgálja a betegek attitűdjeit. Mindkét választott osztályt centralizáltan betegre szabottan 
gyógyszerelik az érintett intézményben.  

A vizsgált hosszabb ápolási idejű, belgyógyászati profilú osztályon az osztályvezető 
főorvosnak az volt a hozzáállása, hogy amíg a beteg az ő osztályán fekszik, addig a kórház 
gyógyszereit szedje. A napi gyakorlat is ezt tükrözte, a betegek által behozott gyógyszereket 
ugyan átnézték, de haza is küldték. De itt is kivételt képeztek a speciális gyógyszerek, 
eszközök, pl. saját inhalátort, inzulinos toll használatát engedik. Ezen a hosszabb ápolási 
idejű osztályon a megkérdezett 54 beteg 85%-a behozta az otthon szedett gyógyszerét, a 
maradék 15% pedig azért nem tette, mert vagy idősek otthonából jött, vagy már járt az 
osztályon és akkor is hazaküldték azokat. Megállapítható tehát, hogy tájékoztatás 
hiányában a betegek nem tartják természetesnek, hogy a kórház biztosítja számukra a 
gyógyszert, amíg bent vannak, de az osztályos rendet mindenki elfogadhatónak tartotta, 
saját behozott gyógyszereikhez nem ragaszkodtak.   

A rövid ápolási idejű, műtétes osztályon az volt a tapasztalat, hogy a megkérdezett 20 beteg 
70%-a behozta, tárolta és szedte is az otthoni gyógyszereit (20% azért nem hozta be, mert 
nem is szed). Ezen az osztályon sem tartották a betegek természetesnek, hogy a kórház 
biztosítja a gyógyszert, amíg bent vannak, itt viszont nem is tudták meg, hogy jogosultak 
lennének erre. Az összes beteg azt mondta – azok közül, akik saját gyógyszereiket 
használták – hogy elfogadná azt is, ha a kórház készletéből kapná a gyógyszereit. 
Ugyanakkor a saját gyógyszer használatát sem kifogásolják a kórház(ak) anyagi helyzetére 
való tekintettel. Itt minden behozott gyógyszert a betegek tároltak és adagoltak maguknak. 
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Jellemzően milyen gyógyszerek esetében fordul elő leggyakrabban a beteg 
saját, behozott gyógyszerének használata?

Krónikus betegségek kapcsán szedett
gyógyszerek

Étrend kiegészítők

Drágán beszerezhető gyógyszerek

Vény nélkül gyógyszerek

Egyéb

15. ábra Behozott gyógyszerek típusainak megoszlása a vizsgált intézmény osztályain 
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Betegbiztonsági kockázatként kezelendő az is, hogy bár az osztályt a gyógyszertár betegre 
szólóan gyógyszereli, a lázlapról a szakszemélyzet csak azokat a gyógyszereket viszi fel a 
patikai szoftverbe, amik a fődiagnózissal összefüggésben vannak (LMWH-k, antibiotikumok 
stb.), vagyis emiatt az interakcióvizsgálat, dózis ellenőrzés, adagolás ellenőrzés stb. a 
gyógyszertárban kivitelezhetetlen.  
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6. Következtetések, javaslatok  
 

A jelenlegi hazai gyakorlat - a jogszabályi tiltás ellenére – azt mutatja, hogy a betegek 
hoznak vagy hozatnak be gyógyszereket és egyéb készítményeket, melyeket kórházi 
bentfekvésük során szednek.  

A 2014-es (gyógyszerész, nővér, beteg) és a 2017-es (intézeti főgyógyszerészek) felmérések 
igazolták, hogy mindenhol egyéni megoldások vannak, helyi szabályozások vagy nincsenek, 
vagy heterogének.  

A behozott gyógyszerek kapcsán kialakult gyakorlat intézményen belül, osztályok között 
sem egységes. A beteginterjúkból az derült ki, hogy a betegek az esetek döntő többségében 
alkalmazkodnak az osztályos rendhez – ha van olyan, és arról tájékoztatva vannak -, 
függetlenül attól, hogy az a behozott gyógyszer tiltását, vagy engedélyezést jelenti. 

Az EMMI fekvő- és járóbetegellátás standardjai megfogalmaznak ajánlásokat, elvárásokat 
a behozott gyógyszerekre vonatkozóan, ám ezek az elvárások ütköznek a jogszabályi 
környezettel, szakmai szempontból indokolt megvalósításuk a jogszabályi környezet 
változtatását igényli. 

Megfontolandó az ESZK-KKGYTT által 2014-ben megfogalmazott javaslat, vagyis a jelenlegi 
„betegség alapú, járó versus fekvőbeteg finanszírozás” helyett a „beteg alapú finanszírozás” 
megvalósítása, a folyamatok áttekinthetőségének biztosítása érdekében. 

Hangsúlyozandó, hogy a behozott gyógyszerek alkalmazása nemcsak jogi és finanszírozási 
kérdés, hanem betegbiztonsági is. A betegbiztonsági kockázatot részben a nem kialakított 
dokumentációs eljárásrend vagy annak hiányossága jelenti, másrészt a gyógyszer 
minőségének megfelelősége kérdéses. Javasoljuk, hogy a behozott gyógyszerek minden 
esetben csak minőségi kontrollt követően, dokumentáltan legyenek alkalmazhatók.  

További problémát jelent, hogy a betegek nemcsak gyógyszereket, hanem gyógyszernek 
nem minősülő egyéb készítményeket is behoznak a kórházba, ezekről a készítményekről is 
minden esetben nyilatkoznia kellene a betegeknek, melyet írásban szükséges lenne 
rögzíteni. 

A behozott gyógyszerek kapcsán aktív gyógyszerészi szerepvállalás csak klinikai 
gyógyszerészi jelenlét mellett vállalható fel, ehhez pedig az kellene, hogy a betegágy 
melletti gyógyszerészi szolgálatra mint szakfeladatra széles körben lehetősége legyen a 
kórházi gyógyszerészeknek. A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás része a 
gyógyszerelési „történet”, anamnézis felvétele, a gyógyszeres terápia egyeztetés, mely 
magában foglalja a behozott gyógyszerek szakmai kontrollját és dokumentálását is. 

Amennyiben klinikai gyógyszerész nincs jelen, ki kell dolgozni olyan eljárásrendet, mely a 
gyógyszerekkel kapcsolatos szaktudás birtokában lévő egészségügyi dolgozók 
tevékenységét és felelősségi körét szabályozza e tekintetben.  
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Mindezek alapján javasoljuk, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézetbe beteg által behozott 
gyógyszerek problémájának rendezésére sürgősen kerüljön kidolgozásra, majd bevezetésre 
olyan módszertan, amely a betegbiztonságot és az ellátás folytonosságát helyezi a 
középpontba, és a jogi és a finanszírozási háttér rendezését is kell, hogy jelentse. Ez a 
módszertan terjedjen ki a helyi eljárásrend kidolgozására, a behozható gyógyszerek körére, 
a tárgyi és személyi feltételekre, a tárolásra, a dokumentációra, az egészségügyi dolgozók 
feladataira, felelősségi körére, valamint a betegek tájékoztatására, felelősségük 
meghatározására is.  
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8. Mellékletek 
 

Melléklet 1. Kórházi gyógyszerellátás, minőségbiztosítás. A betegek által behozott 
gyógyszerek kezelése – ONLINE KÉRDŐÍV FŐGYÓGYSZERÉSZEKNEK  

Kérem, adja meg státuszát! * 
A klinikai gyógyszerész státuszt kérem, csak abban az esetben jelölje meg, ha 
betegágy mellett az osztályon (is) dolgozik. 

o főgyógyszerész  

o főgyógyszerész helyettes  

o szakgyógyszerész  

o gyógyszerész/rezidens  

o klinikai gyógyszerész (osztályon dolgozó)  

 
Kérem, adja meg az Ön intézményéhez tartozó aktív ágyak számát! * 
Nem kötelező teljesen pontos értéket megadnia. 

Kérem, adja meg az Ön intézményéhez tartozó krónikus ágyak számát! * 
Nem kötelező teljesen pontos értéket megadnia. 

Kérem, adja meg, hogy az Ön intézményében hány gyógyszerész dolgozik? * 
 
Az Ön intézményében van-e olyan önálló belső szabályzat, amely a betegek által 
a kórházi kezelésük időtartamára magukkal hozott saját gyógyszereik 
alkalmazásának feltételeire vonatkozik? * 

o Igen, van.  

o Nincsen önálló belső szabályzatunk, de a hatályos gyógyszerellátási és 

gyógyszerelési szabályzat tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket.  

o Nincsen önálló szabályzat intézményünkben és a hatályos gyógyszerellátási és 

gyógyszerelési szabályzatunk sem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket, 

viszont egyéb szabályzat igen (pl. betegjogi protokoll, intézményi házirend stb.).  

o Nem tudok róla, hogy intézményünkben lenne bármilyen belső, írásos utasítás 

arra vonatkozóan, hogy hogyan kell eljárni a betegek által a kórházi kezelésük 

időtartamára magukkal hozott saját gyógyszereik felhasználása kapcsán.  

o Egyéb:  

 
Amennyiben van az Ön intézményében bármilyen belső szabályzás, utasítás, ami 
a betegek által a kórházi kezelésük időtartamára magukkal hozott saját 
gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos, akkor kérem, hogy másolja ide a 
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vonatkozó részt, vagy röviden foglalja össze annak tartalmát - az intézményére 
való bármiféle hivatkozás nélkül!  
 
Egyetért Ön azzal gyógyszerészként, hogy ha egy beteg magával hozza a krónikus 
betegségeire szedett, és a fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható egyéb 
gyógyszereit a kórházi kezelésének idejére, akkor meghatározott feltételek 
mellett lehetőséget kapjon azok használatára? * 

o Teljes mértékben egyetértek  

o Nagyrészt egyetértek  

o Közömbös számomra  

o Nagyrészt nem értek egyet  

o Egyáltalán nem értek egyet  

 
Egyetért Ön azzal magánemberként/betegként, hogy ha magával viszi a krónikus 
betegségeire szedett, és az ápolását indokló fődiagnózisával összefüggésbe nem 
hozható egyéb gyógyszereit a kórházi kezelésének idejére, akkor meghatározott 
feltételek mellett lehetőséget kapjon azok használatára? * 

o Teljes mértékben egyetértek  

o Nagyrészt egyetértek  

o Közömbös számomra  

o Nagyrészt nem értek egyet  

o Egyáltalán nem értek egyet  

o Egyáltalán nem értek egyet, de ha kéri/kérné az orvos, akkor bevinném a 

gyógyszereimet.  

 
Részt vesz-e gyógyszerész az Ön intézményében a betegek által behozott saját 
gyógyszerek alkalmazása kapcsán felmerülő problémák megoldásában? * 

o Igen, napi szinten  

o Igen, heti szinten  

o Igen, de csak ritkábban, amikor a gyógyszertár éppen értesül róla.  

o Nem, egyáltalán nem vesz részt ebben a folyamatban gyógyszerész, csak az 

osztály foglalkozik ezzel.  

o Egyéb:  
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Véleménye szerint mi a gátja annak, hogy ha egy beteg számára elfogadható, 
illetve ragaszkodik hozzá, hogy saját gyógyszereit szedje a kórházi kezelésének 
ideje alatt akkor kórházi gyógyszerészként megteremthessük azok biztonságos 
használatának feltételit? * 
Több választ is megjelölhet. 

o 1. a jogszabályi háttér rendezetlensége  

o 2. a dokumentáció terhe  

o 3. a behozott gyógyszerek elkülönített tárolásának és visszaosztásának terhe  

o 4. a kommunikáció hiánya az osztályon dolgozó orvosok, nővérek felé  

o 5. a kommunikáció hiánya az osztályon dolgozó orvosok, nővérek felöl  

o 6. a külső motiváció hiánya  

o 7. a belső motiváció hiánya  

o 8. ez elsősorban nem a kórházi gyógyszerész feladata, hanem az orvosé és a 

nővéreké  

o 9. a kórházi gyógyszerész nem alkalmas erre, mert nem az osztályon, hanem a 

gyógyszertárban dolgozik  

o Egyéb:  

 
Kérem, hogy állítson fel egy sorrendet az Ön által az előző kérdés során megjelölt 
válaszokból az alapján, hogy melyik mennyire erős befolyásoló tényező! * 
Kezdje a legerősebb befolyásoló tényezővel és használja a válaszok sorszámait. 

 
Egyetért Ön azzal, hogy fontos és időszerű, hogy rendezettebbé váljon a 
behozott gyógyszerek alkalmazásának jogi és szakmai háttere? * 

o Teljes mértékben egyetértek  

o Nagyrészt egyetértek  

o Közömbös számomra  

o Nagyrészt nem értek egyet  

o Egyáltalán nem értek egyet  

 
Amennyiben a jogszabályi háttér rendeződne, véleménye szerint milyen 
feltételeknek kellene még teljesülnie ahhoz, hogy kórházi gyógyszerészként aktív 
szerepet vállaljon a behozott gyógyszerek biztonságos alkalmazásának 
megvalósításában? * 
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Melléklet 2. Kórházi gyógyszerellátás, minőségbiztosítás. A betegek által behozott 
gyógyszerek kezelése – ONLINE KÉRDŐÍV NŐVÉREKNEK  

Osztály neve  

 

Osztály ágyszáma  

 

1. Gyógyszeres nővérként tud-e minden esetben arról, hogy egy beteg saját, 
behozott gyógyszereit szedi a kórházi kezelésének időtartama alatt?  

o 1. lgen  

o 2. Nem  

o Egyéb:  

 

2. Amennyiben a tudomására jut Önnek, hogy egy beteg a behozott, saját 
gyógyszereit kívánja használni, akkor tájékoztatja erről a kezelőorvost?  

o 1. Igen  

o 2. Nem  

o 3. Változó  

o Egyéb:  

 

3. Véleménye szerint az orvos tud-e minden esetben arról, hogy a beteg saját, 
behozott gyógyszereit szedi a kórházi kezelésének időtartama alatt?  

o 1. Igen  

o 2. Nem  

o Egyéb:  

 

4. Van az osztályon belső utasítás (pl. osztályvezetői főorvostól) a betegek által 
behozott gyógyszerek alkalmazására vonatkozóan?  

o 1. Igen  
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o 2. Nincsen 

Ha igen, mit tartalmaz?  

 

5. Egyetért-e Ön azzal, hogy ha egy beteg magával hozza a krónikus betegségeire 
szedett, és a fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható egyéb gyógyszereit 
kórházi kezelésének idejére, akkor azokat használhassa, ne pedig a kórház által 
biztosított (olykor helyettesítő) gyógyszereket?  

o 1. Teljes mértékben egyetértek  

o 2. Nagyrészt egyetértek  

o 3. Közömbös számomra   

o 4. Nagyrészt nem értek egyet  

o 5. Egyáltalán nem értek egyet  

6. Egyetért-e vele, fontosnak tartja, hogy a betegek által behozott gyógyszerek 
használata dokumentálva is legyen?  

o 1. Teljes mértékben egyetértek  

o 2. Nagyrészt egyetértek  

o 3. Közömbös számomra  

o 4. Nagyrészt nem értek egyet  

o 5. Egyáltalán nem értek egyet  

8. Amennyiben egy beteg behozza a – krónikus betegségeire szedett – saját 
gyógyszereit, azokat a kórházi kezelésének időtartama alatt az ki és milyen 
körülmények között tárolja?  

7. Hogy derül ki, hogy a beteg magával hozta a krónikus betegségeire szedett, a 
fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható egyéb gyógyszereit a kórházi 
kezelésének idejére?  

o 1. a beteg felvételekor rákérdez az orvos/nővér  

o 2. felvételkor a beteg jelzi  
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o 3. már a felvételt megelőzően kérik a beteget, hogy ha módjában áll, 
akkor majd hozza magával a – krónikus betegségeire szedett – saját 
gyógyszereit a kórházi kezelése idejére  

o 4. a felvételt követően kérik a beteg hozzátartozóját, hogy ha 
módjában áll, akkor hozza be a beteg – krónikus betegségeire szedett – 
saját gyógyszereit a kórházi kezelése idejére  

o 5. a kórházban tartózkodás ideje alatt később derül ki  

o 6. az esetek egy részében rejtve marad  

o Egyéb:  

9. Ellenőrzi-e valaki a betegek által behozott a krónikus betegségeire szedett, és a 
fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható egyéb gyógyszereit?  

o 1. Igen  

o 2. Nem  

Igen válasz esetén, ki ellenőrzi a betegek által behozott, saját gyógyszereket?  

 

10. Amennyiben egy beteg behozza a – krónikus betegségeire szedett – saját 
gyógyszereit, azokat a kórházi kezelésének időtartama alatt a ki adagolja?  

11. Jellemzően milyen gyógyszerek esetében fordul elő leggyakrabban a beteg 
saját, behozott gyógyszerének használata?  

o 1. Krónikus betegségek kapcsán szedett gyógyszerek  

o 2. Drágán beszerezhető gyógyszerek  

o 3. Vény nélkül gyógyszerek  

o 4. Étrend kiegészítők  

o Egyéb:  

 

  

 


